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Wstęp

Problematyka intencjonalności w ostatnich dziesięcioleciach jest 
szeroko dyskutowana, zwłaszcza na gruncie analitycznej filozofii 
umysłu i filozofii języka, oraz w szerszych dyskusjach, w związku 
z zagadnieniem możliwości naturalizacji świadomości. Upraszcza-
jąc nieco sprawę, można powiedzieć, iż prowadzone badania mają 
na celu weryfikację możliwości sprowadzenia tego, co wydaje się 
specyficzne dla aktów mentalnych, do wyjaśnień z zakresu nauk 
kognitywnych: językoznawstwa kognitywnego, neurolingwistyki, 
psychologii poznawczej, neuropsychologii, neurobiologii itp. 1 Cho-
dzi tu zatem o problem współzależności perspektywy podmiotowe-
go doświadczenia, wyrażanego gramatycznie w pierwszej osobie, 
oraz obiektywnego podejścia naukowego, któremu gramatycznie 
odpowiada dyskurs trzecioosobowy. O ile pierwsze z tych ujęć jest 
charakterystyczne dla fenomenologii, o tyle została ona włączona 
we współczesną debatę na temat intencjonalności, prowadzoną 
w ramach paradygmatu analitycznego. Chociaż wciąż przeważają 

1 Por. W. Lyons, Approaches to intentionality, Clarendon Press, Oxford 2002 
(19951); por. J.R. Searle, Intentionality. An essay in the philosophy of mind, Cambridge 
University Press, Cambridge 1983; por. D.C. Dennett, Content and consciousness, 
Routledge, London-New York 1986 (19691); por. idem, The intentional stance, MIT 
Press, Cambridge 1989 (19871); por. P. Jacob, L’intentionnalité. Problèmes de philoso-
phie de l’esprit, Odile Jacob, Paris 2004.
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8 Wstęp

na tym polu prace anglojęzyczne, podobne studia dostępne są rów-
nież w języku francuskim i polskim 2. Prezentowana Czytelnikowi 
publikacja wpisuje się w tę współczesną dyskusję, poświadczając 
swoistość i nieredukowalność optyki pierwszoosobowej.
 Z fenomenologicznego punktu widzenia intencjonalność nie jest 
jednym z wielu równorzędnych zagadnień. Jak stwierdza Emma-
nuel Lévinas w artykule z 1959 roku pt. Ruina przedstawienia: „feno-
menologia to intencjonalność” 3. Kwestia intencjonalności definiuje 
więc samo podejście fenomenologiczne. Dla nowożytnego odnowi-
ciela tego pojęcia, Franza Brentano, intencjonalność stanowi podsta-
wowe kryterium demarkacyjne odróżniające zjawiska psychiczne 
od fizycznych. W Psychologii z empirycznego punktu widzenia zauwa-
ża on, co następuje:

Każdy fenomen psychiczny charakteryzuje się tym, co średniowiecz-
ni scholastycy nazywali intencjonalną (lub też mentalną) inegzystencją 
pewnego przedmiotu, a co my – jakkolwiek nie całkiem jednoznacz-
nie – nazwalibyśmy odniesieniem do pewnej treści, skierowaniem na 
pewien obiekt (przez który nie należy tu rozumieć czegoś realnego) lub 
immanentną przedmiotowością. Każde [zjawisko psychiczne] zawiera 
coś jako obiekt, chociaż nie każde w ten sam sposób. W przedstawieniu 
coś jest przedstawiane, w sądzie – uznawane lub odrzucane, w miłości 
kochane, w nienawiści nienawidzone, w pożądaniu pożądane itd. 4

 Do tego znaczenia pojęcia intencjonalności nawiązuje twórca fe-
nomenologii, Edmund Husserl, gdy uznaje ją za „naczelny temat fe-
nomenologiczny” i za wyróżnik uściślający rozumienie świadomo-
ści. Jako „istotna właściwość sfery przeżyciowej w ogóle” rozstrzyga 
ona o tym, że owe przeżycia są „świadomością czegoś (von etwas)” 5. 

2 Por. Phenomenology and philosophy of mind, red. D.W. Smith, A.L. Thomasson, 
Clarendon Press, Oxford 2005; por. L’intentionnalité en question. Entre phénomé-
nologie et recherches cognitives, red. D. Janicaud, Vrin, Paris 1995; por. J. Benoist, 
Les limites de l’intentionalité. Recherches phénoménologiques et analytiques, Vrin, Paris 
2005; por. R. Piłat, Doświadczenie i pojęcie. Studia z fenomenologii i filozofii umysłu, 
Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006.

3 E. Lévinas, Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heideggerem, tłum. E. Sowa, 
IFiS PAN, Warszawa 2008, s. 131.

4 F. Brentano, Psychologia z empirycznego punktu widzenia, tłum. W. Galewicz, 
PWN, Warszawa 1999, s. 126.

5 E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, ks. I, tłum. 
D.  Gierulanka, PWN, Warszawa 1975, s. 263-264.
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9Wstęp

Właśnie to „bycie czymś” (ang. aboutness), właściwe aktom świado-
mości reprezentowanie przez stany mentalne czegoś innego od nich 
samych, stanowi sedno wewnętrznego otwarcia podmiotowości na 
to, co ją samą przekracza – czy będzie to otwarcie na przedmioto-
wość, czy na inny podmiot, czy na coś, co nie jest ani jednym, ani 
drugim.
 Jeżeli jednak przyjmie się, że intencjonalność jest zasadniczo 
powiązana z fenomenologią w klasycznym jej wydaniu, to roz-
wój tej ostatniej można w znacznej części postrzegać jako historię 
jej „herezji” 6. Co więcej, sama struktura dzieła Husserla pociąga za 
sobą brak jakiejś jednej „ortodoksji”, a tym samym umożliwia jego 
spadkobiercom kroczenie drogą otwartych, lecz porzuconych przez 
Mistrza możliwości. Tak też ma się rzecz z fenomenologią francuską, 
z takimi jej przedstawicielami jak Maurice Merleau-Ponty, Emma-
nuel Lévinas, Jean-Paul Sartre, Michel Henry, Jean-Louis Chrétien, 
Jean-Luc Marion czy Henry Maldiney. Intencjonalność natomiast 
jawi się jako uprzywilejowany temat dla badania zarówno ciągło-
ści, jak i przekształceń w łonie podejścia fenomenologicznego, aż 
po zakwestionowanie samej wyjściowej idei, w imię „fenomenolo-
gii nieintencjonalnej” 7. Ponadto godna uwagi wydaje się specyficz-
nie francuska konfrontacja fenomenologii i filozofii refleksji. Przy-
biera ona dwojaką postać: u Gabriela Marcela i Jeana Naberta staje 
się filozofią konkretnego podmiotu, z kolei w myśli Paula Ricoeura 
uzyskuje rozwinięcie hermeneutyczne, zrywające z bezpośrednioś-
cią naoczności.
 Cały obszar tej bogatej problematyki, ukazującej nowe dziedziny 
zastosowań fenomenologicznych poszukiwań – czemu dają wyraz 
teksty zamieszczone w przedstawianej Czytelnikowi książce – moż-
na objąć jedynie za pomocą bardzo ogólnych kategorii: przedmioto-
wości i podmiotowości, oraz tego, co się sytuuje pomiędzy lub poza 
nimi. Stąd tytuł niniejszej publikacji zawierającej studia poświęcone 
tematyce intencjonalności w fenomenologii francuskiej.
 Układ prezentowanych poniżej artykułów odzwierciedla pró-
bę przejścia od refleksji nad znaczeniem i granicami stosowalności 

6 Por. P. Ricoeur, À l’école de la phénoménologie, Vrin, Paris 2004 (19861), s. 182 
(s.  156). Por. I. Poma, Le eresie della fenomenologia. Itinerario tra Merleau-Ponty, Ri-
coeur e Levinas, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1996.

7 Por. M. Henry, O fenomenologii, tłum. M. Drwięga, IFiS PAN, Warszawa 2007, 
s. 145-163.
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10 Wstęp

paradygmatu intencjonalnego, poprzez rozmaite jego korekty w za-
leżności od dziedziny, w której prowadzone są dociekania, do racjo-
nalnego przybliżenia tego, co zasadniczo przekracza perspektywę 
skończonego podmiotu. Dwa pierwsze teksty zdają sprawę z kon-
frontacji, jakim została poddana fenomenologia Husserla – najpierw 
z tej, do której doszło w jej spotkaniu z filozofią refleksji, a która 
zaowocowała myśleniem zwróconym na konkretny podmiot, a na-
stępnie z tej wynikłej z krytyki samej intencjonalności jako istotnej 
dla podejścia fenomenologicznego. Kolejne dwa teksty podejmują 
tematykę cielesności – wraz z jej konsekwencjami dla pojmowania 
intencjonalności – z odmiennych punktów widzenia: etycznego 
i metafizycznego. Dwa dalsze artykuły penetrują teren doznanio-
wości i sztuki. Z kolei trzy następne studia stanowią próbę „myśle-
nia więcej”, otwierając nowe horyzonty dla związku fenomenologii 
z filozofowaniem o inności, z teologią czy chrześcijaństwem. Wresz-
cie hermeneutyczne rozważania wyrosłe z fenomenologii poruszają 
zagadnienia nadziei, a także śmierci rozpatrywanej z punktu wi-
dzenia pamięci i wybaczenia.
 Autorzy, których prace składają się na niniejszą publikację, są 
związani z rozmaitymi ośrodkami akademickimi. Paul Gilbert jest 
profesorem Wydziału Filozoficznego Papieskiego Uniwersytetu 
Gregoriańskiego w Rzymie. Paryski Instytut Katolicki reprezentu-
ją Jérôme de Gramont i Jean-François Petit. Agata Zielinski  naucza 
 filozofii na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Nancy oraz 
w paryskim Centre Sèvres, z którym związana jest również Mar-
guerite Léna. Do różnych środowisk uniwersyteckich przynależą 
także polscy autorzy: Tadeusz Gadacz (Instytut Filozofii i Socjologii 
PAN i Wydział Humanistyczny krakowskiego Uniwersytetu Peda-
gogicznego im. KEN), Wojciech Starzyński (IFiS PAN), Monika Mu-
rawska (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie), Karol Tarnow-
ski (Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła  II 
w Krakowie), Andrzej Gielarowski i Robert Grzywacz (Akademia 
Ignatianum w Krakowie).
 Mamy nadzieję, iż trafiająca do rąk Czytelnika książka przyczy-
ni się do poszerzenia zainteresowania badaniami fenomenologicz-
nymi oraz perspektywami, jakie otwierają one we współczesnej de-
bacie na temat intencjonalności.

Andrzej Gielarowski i Robert Grzywacz
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Introduction

La problématique de l’intentionnalité est largement discutée de-
puis les dernières décennies, surtout dans le cadre de la philosophie 
analytique de l’esprit et du langage et en liaison avec la question 
de la possibilité d’une naturalisation de la conscience. En simpli-
fiant un peu l’affaire, nous pouvons dire que les recherches entre-
prises ont pour objectif de vérifier la possibilité de réduire ce qui 
semble être spécifique pour les actes mentaux à des explications re-
levant des sciences cognitives, telles que la linguistique cognitive, 
la neurolinguistique, la psychologie cognitive, la neuropsychologie, 
la neurobiologie, etc. 1 Il s’agit donc, en l’occurrence, du problème 
de la corrélation entre la perspective d’une expérience subjective, 
exprimée grammaticalement à la première personne, et l’approche 
scientifique objective à laquelle correspond grammaticalement le 
discours à la troisième personne. Puisque la première démarche est 
caractéristique de la phénoménologie, celle-ci a été incluse dans le 
débat contemporain sur l’intentionnalité qui se déroule au sein du 

1 Voir, par exemple, W. Lyons, Approaches to intentionality, Clarendon Press, 
Oxford 2002 (19951); J.R. Searle, Intentionality. An essay in the philosophy of mind, 
Cambridge University Press, Cambridge 1983; D.C. Dennett, Content and con-
sciousness, Routledge, London-New York 1986 (19691); D.C. Dennett, The inten-
tional stance, MIT Press, Cambridge 1989 (19871); P. Jacob, L’intentionnalité. Pro-
blèmes de philosophie de l’esprit, Odile Jacob, Paris 2004.
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12 Introduction

paradigme analytique. Même si les travaux anglophones dominent 
encore en la matière, des études analogues sont accessibles aussi en 
français et en polonais 2. Le livre présenté s’inscrit dans cette dis-
cussion contemporaine dans la mesure où il atteste la spécificité et 
l’irréductibilité de l’optique de la première personne.
 Du point de vue phénoménologique, l’intentionnalité n’est pas 
une question parmi d’autres du même rang que les partisans de 
cette approche se posent. Comme le dit E. Lévinas dans son article 
de 1959, intitulé « La ruine de la représentation »: « La phénoméno-
logie, c’est l’intentionnalité » 3. Elle définit donc la démarche phéno-
ménologique elle-même. Pour Franz Brentano, rénovateur moderne 
de ce concept, l’intentionnalité constitue un critère fondamental de 
démarcation permettant de distinguer les phénomènes psychiques 
de ceux qui sont physiques. Dans la Psychologie du point de vue empi-
rique, il note:

Ce qui caractérise tout phénomène psychique, c’est ce que les Scolas-
tiques du moyen âge ont appelé la présence intentionnelle (ou encore 
mentale) et ce que nous pourrions appeler nous-mêmes – en usant d’ex-
pressions qui n’excluent pas toute équivoque verbale – rapport à un 
contenu, direction vers un objet (sans qu’il faille entendre par là une 
réalité) ou objectivité immanente. Tout phénomène psychique contient 
en soi quelque chose à titre d’objet, mais chacun le contient à sa façon. 
Dans la représentation, c’est quelque chose qui est représenté, dans le 
jugement quelque chose qui est admis ou rejeté, dans l’amour quelque 
chose qui est aimé, dans la haine quelque chose qui est haï, dans le désir 
quelque chose qui est désiré et, ainsi de suite 4.

 C’est à une telle signification de la notion d’intentionnalité que 
fait appel le fondateur de la phénoménologie, E. Husserl, quand il la 
considère comme « thème capital de la phénoménologie » et comme 

2 Voir, par exemple, Phenomenology and philosophy of mind, éd. D.W. Smith, 
A.L.  Thomasson, Clarendon Press, Oxford 2005; L’intentionnalité en question. 
Entre phénoménologie et recherches cognitives, éd. Dominique Janicaud, Vrin, Pa-
ris 1995; J. Benoist, Les limites de l’intentionalité. Recherches phénoménologiques et 
analytiques, Vrin, Paris 2005; R. Piłat, Doświadczenie i pojęcie. Studia z fenomenologii 
i filozofii umysłu, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006.

3 E. Lévinas, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, Vrin, Paris 2001, 
p. 175.

4 F. Brentano, Psychologie du point de vue empirique, trad. M. de Gandillac, 
 Aubier, Paris 1944, p. 102.
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13Introduction

trait distinctif qui précise le sens de la conscience. En tant que « ca-
ractéristique eidétique » concernant « la sphère du vécu en général », 
elle est « cette propriété qu’a le vécu „d’être conscience de quelque 
chose (von etwas)” » 5. Justement, cet attribut d’« être de quelque 
chose » (aboutness en anglais), propre aux actes de conscience – 
le fait que les actes mentaux représentent quelque chose d’autre 
qu’eux-mêmes – est l’essentiel d’une ouverture interne de la sub-
jectivité à  ce qui la dépasse – que ce soit l’ouverture à l’objectivité, 
ou bien à un autre sujet, ou bien à quelque chose qui n’est ni l’un ni 
l’autre.
 Pourtant, si l’on admet que l’intentionnalité est intrinsèquement 
liée à la phénoménologie dans sa version classique, nous pouvons 
voir, dans une bonne partie du développement de cette dernière, 
« l’histoire des hérésies husserliennes » 6. En outre, la structure 
même de l’oeuvre de Husserl implique l’absence d’une seule « or-
thodoxie » et, par conséquent, permet à ses héritiers de suivre la 
voie tracée par des possibilités ouvertes, mais abandonnées par leur 
Maître. Il  en est de même avec la phénoménologie française et ses 
représentants, tels que M. Merleau-Ponty, E. Lévinas, J.-P.  Sartre, 
M.  Henry, J.-L. Chrétien, J.-L. Marion, ou H. Maldiney. Par contre, 
l’intentionnalité apparaît comme un thème privilégié pour étudier 
aussi bien la continuité que les transformations au sein de l’ap-
proche phénoménologique, jusqu’à la mise en question, au nom 
d’une « phénoménologie non intentionnelle » 7 de l’idée de départ 
elle-même. De  plus, ce qui est remarquable, c’est la confrontation 
spécifiquement française entre la phénoménologie et la philosophie 
réflexive. Elle prend une forme double: dans l’oeuvre de G. Mar-
cel et dans celle de J. Nabert, elle devient une philosophie du sujet 
concret, alors que dans la pensée de P. Ricoeur, elle se poursuit dans 
un développement herméneutique qui rompt avec l’immédiateté 
d’une intuition.

5 E. Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie et une philosophie phénomé-
nologique pures, trad. P. Ricoeur, Gallimard, 1989 (19501), p. 282-283.

6 P. Ricoeur, À l’école de la phénoménologie, Vrin, Paris 2004 (19861), p. 182 (156). 
Voir aussi I. Poma, Le eresie della fenomenologia. Itinerario tra Merleau-Ponty, Ricoeur 
e Levinas, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1996.

7 Voir M. Henry, Phénoménologie non intentionnelle: une tâche de la phénoménolo-
gie à venir, in: idem, De la phénoménologie, t. 1: Phénoménologie de la vie, PUF, Paris 
2003, p. 105-121.
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14 Introduction

 Tout le champ de cette riche problématique qui montre de nou-
veaux domaines d’application des recherches phénoménologiques  – 
en témoignent les textes contenus dans le livre présenté au lecteur  – 
ne se laisse embrasser que par des catégories très générales: celle de 
l’objectivité, celle de la subjectivité, et encore celle qui correspond 
à ce qui se situe entre ou au-delà des deux précédentes. D’où vient le 
titre de la présente publication recueillant des études consacrées à la 
thématique de l’intentionnalité dans la phénoménologie française.
 L’arrangement des articles présentés ci-dessous reflète la tenta-
tive de passer de la réflexion sur la signification et les limites du pa-
radigme intentionnel, par diverses corrections de celui-ci selon les 
domaines de l’investigation, pour aboutir à l’approche rationnelle 
de ce qui dépasse par principe la perspective du sujet fini. Les deux 
premiers textes rendent compte de la confrontation à laquelle a été 
soumise la phénoménologie de Husserl – d’abord celle résultant de 
la rencontre avec la philosophie réflexive, et qui a fructifié par la 
pensée orientée vers un sujet concret; ensuite celle découlant de la 
critique de l’intentionnalité même en tant qu’essentielle pour la dé-
marche phénoménologique. Les deux textes qui suivent abordent 
la problématique de la chair – avec ses conséquences pour la com-
préhension de l’intentionnalité – de deux points de vue différents: 
éthique et métaphysique. Les deux articles qui viennent après pénè-
trent dans le champ de l’affectivité et de l’art. Les trois études sui-
vantes groupées ensemble, constituent des essais de « penser plus », 
en ouvrant des horizons nouveaux concernant le lien entre la phé-
noménologie et les considérations philosophiques sur l’altérité, la 
théologie ou le christianisme. Enfin, les recherches herméneutiques 
provenant de la phénoménologie traitent de la question de l’espé-
rance ainsi que de celle de la mort envisagée sous l’angle de la mé-
moire et du pardon.
 Les auteurs dont les travaux composent la présente publication 
sont attachés à de divers centres universitaires. Paul Gilbert est pro-
fesseur à la Faculté de Philosophie de l’Université Pontificale Gré-
gorienne à Rome. Jérôme de Gramont et Jean-François Petit repré-
sentent l’Institut Catholique de Paris. Agata Zielinski enseigne la 
philosophie à la Faculté de Médecine de l’Université de Nancy, ainsi 
qu’au Centre Sèvres de Paris auquel est attachée aussi Marguerite 
Léna. Les auteurs polonais appartiennent également à de diffé-
rents milieux universitaires, tels que: l’Institut de Philosophie et de 
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15Introduction

Sociologie de l’Académie Polonaise des Sciences (Tadeusz Gadacz, 
Wojciech Starzyński), la Faculté des Sciences Humaines de l’Uni-
versité Pédagogique de Cracovie (Tadeusz Gadacz), l’Académie des 
Beaux Arts de Varsovie (Monika Murawska), la Faculté de Philoso-
phie de l’Université Pontificale Jean Paul II de Cracovie (Karol Tar-
nowski), l’Académie Ignatianum de Cracovie (Andrzej Gielarows-
ki, Robert Grzywacz).
 Nous espérons que le livre présenté au lecteur contribuera à sus-
citer ou renforcer l’intérêt pour les recherches phénoménologiques 
et pour les perspectives qu’elles ouvrent dans le cadre du débat 
contemporain sur l’intentionnalité.

Andrzej Gielarowski et Robert Grzywacz
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Dziedzictwo 
inaczej podjęte

L’héritage repris 
autrement

Między...2 
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K  T
Uniwesytet Papieski Jana Pawła II
w Krakowie

Intencja a refleksja.
Fenomenologia, Nabert, Marcel

W myśli francuskiej miała miejsce jedna z najciekawszych filozo-
ficznych konfrontacji XIX i XX wieku: konfrontacja fenomenologii 
i filozofii refleksji. Nie jestem naturalnie w stanie prześledzić całych 
dziejów tej konfrontacji. Chciałbym raczej zastanowić się nad sen-
sem obu tych kierunków, przywołując – obok reprezentatywnych 
fenomenologów – dwóch myślicieli: Gabriela Marcela i Jeana Na-
berta. Pomijając wybitnych fenomenologów francuskich: Sartre’a 
i Merleau-Ponty’ego, chcę świadomie wyostrzyć opozycję między 
tymi filozofiami: klasyczną fenomenologią i filozofią, dla której 
podmiot Kartezjusza, Kanta, Hegla czy Husserla jest zdecydowa-
nie niewystarczający, aby oddać podmiotowość najgłębiej ludzką. 
Dlatego mój wybór może wydawać się arbitralny – dokonuję go ze 
względu na sam problem tej konfrontacji, która miała miejsce za-
równo w filozofii Naberta, jak i w myśli Marcela, gdzie – jak poka-
zał to pięknie Paul Ricoeur – ukazuje się wyraźna granica fenome-
nologii w rygorystycznie intencjonalnym sensie. Nabert natomiast 
ujawnia bardzo dobitnie odrębność koncepcji podmiotu w tradycji 
kartezjańskiej, patronującej filozofii Husserla, i w filozofii refleksji 
reprezentowanej przez niego samego.
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20 K  T

Intencjonalność w fenomenologii

Zacznijmy od dość abstrakcyjnie postawionego pytania: co to jest 
intencjonalność? Dla historyka filozofii sensem najbardziej oczywi-
stym tego terminu jest sens utrwalony w fenomenologii Husserla 
i jego bezpośrednich, wczesnych słuchaczy. Według niego intencjo-
nalność oznacza podstawowy rys świadomości, która nie jest za-
mkniętym zbiorem immanentnych przeżyć, pewnym „rezerwua-
rem” cogitationes, lecz otwartym miejscem świadomych skierowań 
ku światu, czyli – jak powie później Heidegger – polu „spotkań” 
z konkretnymi bytami. Inaczej mówiąc, to, co nazywamy świado-
mością, jest „samotranscendowaniem” ku temu, co inne – włącznie 
z samą świadomością, która także może jawić się jako to, co inne. 
Tak sformułowane szeroko pojęcie intencjonalności wydaje się nie 
mieć konkurenta – jest pewnym definitywnym, nawiązującym 
zresztą do metafizycznej tradycji, odkryciem, które uwolniło raz na 
zawsze filozofię od tzw. problemu „mostu”, związanego ze ściśle 
immanentystyczną, idealistyczną koncepcją świadomości. Problem 
zaczyna się z chwilą, gdy pytamy: jakiego rodzaju jest to otwarcie 
świadomości? I co pojęcie intencjonalności de facto zakłada?
 Jak wiadomo, dla Husserla intencjonalność oznacza a k t y 
świadomości kierujące się, poprzez intelektualny ogląd, na różne 
jej p r z e d m i o t y  za pośrednictwem ogólnych istot tych przed-
miotów. Na poziomie filozoficznym, o który Husserlowi przede 
wszystkim chodziło, akty intencjonalne zdolne są kierować umy-
słowe spojrzenie zarówno na istoty przedmiotów w szerokim 
sensie, jak i na sposoby, w jakie te istoty przejawiają się w świa-
domości. Przedmiotowa sfera odniesień – n o e m a t  – jest zawsze 
korelatem różnorodnych sposobów jej ujmowania – n o e z y. Dla 
Husserla akty intencjonalne – w każdym razie w ich filozoficznym 
ujęciu – mają z istoty charakter teoretyczny, to znaczy są nastawione 
bezinteresownie na uchwycenie prawdy. Prawda dotyczy p r z e d -
m i o t ó w, jest w swym sensie wypełnianiem intencji przez samo-
osobiście dany przedmiot, który staje się wówczas, pomimo swojej 
transcendencji względem świadomości, elementem wiedzy. Hus-
serlowska świadomość równocześnie zakłada i tworzy d y s t a n s 
między podmiotem a przedmiotem wewnątrz poznawczej relacji, 
w której podmiot odnosi się do tego, co inne, ale zarazem, za po-
średnictwem poznanej o nim prawdy, w pewien sposób go sobie 
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21Intencja a refleksja

p r z y w ł a s z c z a. Jest to możliwe, ponieważ odniesienia intencjo-
nalne do tego czy tamtego dokonują się wewnątrz całego p o l a 
możliwych poznań „ja” transcendentalnego, stanowiącego h o r y -
z o n t, w obrębie którego wszystko jawi się w relacji do świadomo-
ści. W ten sposób filozofia Husserla odtwarza – jakkolwiek w po-
staci otwartego horyzontu wiedzy jako pewnej „idei regulatywnej”, 
wewnątrz transcedentalnej świadomości – Kartezjańskie cogitatio-
nes. Ponadto Husserl powtarza – choć go przetwarza – Kartezjański 
niepokój o to, co niepowątpiewalne i poznawczo absolutne. Dlate-
go, podobnie jak Kartezjusz, stara się odnaleźć ów punkt oparcia 
w myślącym siebie ego cogito, które może powiedzieć o sobie: sum. 
Lecz niepowątpiewalność okazuje się iluzoryczna, ponieważ pod-
miot Husserlowskiej fenomenologii odsłania się jako na wskroś 
przeniknięty przez c z a s  i dlatego wymykający się sam sobie, po-
mimo i wewnątrz jednoczącej teoretycznej refleksji. Mimo tego ruch 
intencjonalności domaga się od podmiotu odpowiedzialności za 
dochodzenie do prawdy.
 Odkrycie intencjonalności jako samotranscendowania nie doma-
gało się, jak się okazało, określenia terminus ad quem transcendowa-
nia jako przedmiotów (zawsze wielorakich). Wystarczyło zadać py-
tanie nie o to, co najbardziej p e w n e, lecz co bardziej p i e r w o t n e 
w porządku już nie p o z n a n i a, lecz sposobu d a n i a  zarówno 
rzeczy i świata, jak i samego podmiotu. Filozofia Heideggera do-
konała w ten sposób pogłębienia intencjonalności i wraz z tym całej 
fenomenologii. Intencjonalność jako transcendowanie okazała się 
charakterystyką najpierw nie teoretycznej świadomości, lecz egzy-
stencji zanurzonej od razu w świecie i troszczącej się o życie co-
dzienne. Egzystencja, zanim cokolwiek poznaje, już r o z u m i e  ży-
cie na sposób „nietematyczny”, praktyczny, a nie teoretyczny. Z tą 
zmianą perspektywy wiąże się u Heideggera inna, głębsza zmia-
na. Skoro egzystencja jest od razu w świecie, to polem możliwych, 
nie tyle poznań, ile – w sposób bardziej pierwotny – s p o t k ań, nie 
jest transcendentalna świadomość, lecz świat, a właściwie – b y c i e. 
Egzystencja rozumie siebie jako byt wewnątrz pola bycia i właśnie 
rozumienie tej podstawowej sytuacji określa teraz sens intencjonal-
ności i zarazem zadanie filozofii. Pojęcie intencjonalności ustępu-
je co prawda miejsce pojęciu rozumienia, ale rozumienie to jeszcze 
wyostrza samotranscendowanie, tak iż zamazuje się poniekąd róż-
nica między podmiotem a owym polem spotkań: podmiot, by tak 
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22 K  T

rzec, zanika na rzecz „miejsca bycia”, Da-sein. Równocześnie zosta-
je przez Heideggera utrzymany ostatecznie priorytet świadomości 
teoretycznej: dla Heideggera, jak dla Parmenidesa, b y ć  to przede 
wszystkim m y ś l e ć. Dlatego Heidegger wprędce rezygnuje z ba-
dania ludzkiej praxis, w tym praxis moralnej, na rzecz refleksji nad 
myśleniem i pochwały człowieka jako „pasterza bycia”, przede 
wszystkim myśliciela i poety.
 Możemy jednak zapytać, co w świetle koncepcji intencjonalno-
ści, także w poszerzonym jej znaczeniu, „zyskuje” samoświadomość 
człowieka. Zarówno świadomość Husserlowska, jak i egzystencja 
Heideggera odnoszą się do tego, co inne, ale inne jedynie w sto-
sunku do źródła poznawania czy – szerzej – myślenia. Oznaczało-
by to, że tym, co poznawane lub myślane par excellence, powinno 
być samopoznające czy rozumiejące źródło: podmiot. Ale czy tak 
jest rzeczywiście? Świadomość u Husserla jest określana przez akty 
świadomości skierowanej na przedmioty tych aktów. Ale co ze zna-
jomością samych aktów? Czy wystarczy uczynić je, jak to zrobił Hus-
serl, przedmiotami – wprawdzie wymykającymi się sobie – do dru-
giej potęgi? Egzystencja u Heideggera z kolei jest zanurzona w życiu 
i ma wszelkie dane, by życie to rozumieć również w sobie, w pewnej 
„sobości”. Lecz jeśli egzystencja określana jest poprzez rozumienie 
bycia jako takiego, coraz bardziej w oderwaniu od konkretnych by-
tów – w szczególności innych ludzi – i konkretnych do nich relacji, to 
w jakiej mierze przyczynia się to do odsłonięcia przeżywania przez 
podmiot siebie samego w jego niepowtarzalności, a więc tego, co – 
jak mówił Wojtyła – „nieredukowalne w człowieku”?
 Fenomenologia dostrzegła ten problem, ukazując dwuznacz-
ność intencjonalności, w której wydaje się ginąć sam podmiot. 
Uczyniła to głównie na dwóch przeciwstawnych drogach poszuku-
jących źródłowości j a w i e n i a  s i ę  w ogóle dla podmiotu. Z jednej 
strony, Michel Henry poszukuje zawiązywania się podmiotowości 
w cielesnym samoprzeżywaniu, w jego rozkoszach i cierpieniach, 
w których objawia się elementarne poczucie tożsamości podmio-
tu; ofiarą pada tu intencjonalne myślenie w ogóle, które zdradza 
bezpośrednią, wewnętrzną bliskość. Oznacza to radykalną rezyg-
nację z t r a n s c e n d o w a n i a  na rzecz powrotu do radykalnej 
i m m a n n e n c j i. Z drugiej strony – odwrotnie – Emmanuel Lévi-
nas, kontynuując tradycję Kartezjańską, doprowadza ją do wprost 
przeciwnych niż u Henry’ego, ale także innych niż u Husserla, 
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23Intencja a refleksja

rezultatów: transcendowanie jest dla Lévinasa za mało radykalne. 
Punktem wyjścia myśli Lévinasa nie jest samowładne cogito, lecz 
raczej p r a g n i e n i e  i spotkanie z Nieskończonością, która rozsa-
dza od wewnątrz moją tożsamość przez natrętną obecność Inne-
go. Podmiot u Lévinasa jest cały, by tak rzec, na zewnątrz, ale nie 
przez intencjonalność, lecz raczej kontrintencjonalność wychodzącą 
od drugiego. Podmiot jest w swojej istocie permanentnie oskarżo-
ny przez „twarz” drugiego – obcego, sieroty, wdowy – cały wyry-
wany z siebie jako będący „nie na miarę” przykazania bezwarun-
kowej odpowiedzialności za drugiego, który pośredniczy zarazem 
w asymetrycznej relacji wobec Boga. Podmiot u Lévinasa poniekąd 
wstydzi się siebie i tłumi swoją wolność na rzecz bezwzględnego 
posłuszeństwa, porównywanego przez Lévinasa z posłuszeństwem 
natchnionych proroków.
 Obie te drogi ewidentnie tłumią klasyczną intencjonalność, ale 
przy okazji tłumią też sam podmiot, któremu nigdzie nie zostaje 
oddana sprawiedliwość. Charakteryzujący intencjonalność ruch 
samo transcendowania ku przedmiotom wydaje się kojarzyć Hei-
deggerowi i Lévinasowi z wolą panowania poprzez poznawanie 
i technikę nad rzeczywistością, szczególnie rzeczywistością dru-
giego człowieka. Lecz czy podmiot redukuje się do egoizmu „woli 
mocy” lub, przeciwnie, do niewolnika drugiego? Czy z kolei pod-
miot może i powinien wyrzec się poznawania świata? Zasygnalizo-
wane u Lévinasa, ale nigdy u niego niezanalizowane pojęcie p r a g -
n i e n i a  wskazuje tu może drogę. Jak jednak iść dzisiaj tą drogą?
 Przypatrzmy się z kolei – dla kontrastu – filozofii refleksji Jeana 
Naberta, żeby na tej okrężnej drodze zobaczyć niektóre możliwości 
fenomenologii, która nie chce rezygnować z idei – raczej niż z wy-
raźnego pojęcia – t r a n s c e n d o w a n i a  (którego jedną z modal-
ności jest intencjonalność) jako sposobu bycia podmiotu, który nie 
godzi się na tkwienie bez reszty w horyzoncie świata.
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Pragnienie przeciw intencjonalności?
Zdwojone cogito u Jeana Naberta

W słynnym artykule z Encyclopédie Française z 1957 roku pt. La philo-
sophie réflexive 1 Nabert ujmuje jasno miejsce filozofii refleksji tak jak 
on ją rozumie. Filozofia ta sięga korzeniami do Kartezjusza, a na-
stępnie do dwóch różnych filozofów: Kanta i Maine’a de Birana. O ile 
Kant był przede wszystkim filozofem świadomości, o tyle Maine de 
Biran był przede wszystkim filozofem woli. Ale dla obu tych filozo-
fów nie ulega wątpliwości, że podmiot nie jest biernym świadkiem 
tego, co się w nim przejawia, lecz odkrywa w sobie t r a n s c e n -
d e n t a l n ą  aktywność określającą „Ja konkretne”. Dlatego Nabert 
dostrzega inne, głębsze przeciwieństwo, niż przeciwieństwo tam-
tych orientacji. Jeden nurt filozofii refleksji utożsamia ruch podmio-
tu ku swemu wnętrzu z ruchem t r a n s c e n d e n t n e g o  B y t u, do 
którego podmiot przynależy i który się w nim uświadamia. Tutaj 
więc „refleksja jest p o w r o t e m  skończonej świadomości do swej 
zasady”, „refleksja raczej odkrywa, niż tworzy” 2.
 Natomiast nurt drugi interpretuje zdwojenie, jakie świadomość 
w sobie dostrzega, jako immanentną relację tego, co k o n k r e t n e, 
i tego, co t r a n s c e n d e n t a l n e. 

Właściwością tak rozumianej refleksji jest zawsze rozpatrywanie ducha 
w swoich aktach i swoich tworach, by sobie przywłaszczyć ich znacze-
nie, a przede wszystkim w sposób istotny w pierwotnym akcie, przez 
który podmiot upewnia się o sobie, o swojej mocy, o swojej prawdzie

– pisze Nabert 3. Chodzi tu filozofowi głównie o dwie sprawy. Pierw-
sza z nich to uświadomienie sobie radykalnej immanencji inicjal-
nego aktu refleksji, a wraz z tym jego źródłowej wolności. Sprawa 
druga to odniesienie aktu refleksji do tego, co przedrefleksyjne, do 
bezpośredniej świadomości, w której akt ten tropi „w jej najbardziej 
zgrzebnych formach pewną aktywną relację świadomości ze sobą” 4. 

1 Encyklopédie française, XIX, „Philosophie-Religion”, Société nouvelle de 
l’Encyklopédie, Paris 1957, 19-04-14/19-06-3 (przedruk w: J. Nabert, Expérience 
intérieure de la liberté, PUF, Paris 1994, s. 399-411).

2 Ibidem, s. 399.
3 Ibidem, s. 400.
4 Ibidem.
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25Intencja a refleksja

 Inaczej mówiąc, filozofia refleksji jest zasadniczo h e r m e n e u t y -
k ą  św i a d o m o ś c i  p r z e d r e f l e k s y j n e j  w ciemnym świetle 
ukrytego pod nią aktu, jest interpretacją konkretnego świata zna-
czeń – kultury w najszerszym sensie – jako szyfru aktu wolnej świa-
domości. Wraz z tym

anulowana jest różnica między podwojeniem refleksyjnym, które akt 
ten przywłaszcza, i intuicją, w której spostrzega go w jego prawdzie 5.

Z tego jednak powodu kluczowa jest najpierw interpretacja samego 
inicjalnego aktu, w którym odkrywa się on w swojej prawdzie.
 Jest nim akt, który Nabert nazywa „źródłową afirmacją”. Od-
słania się on poprzez szczególną epoche, która pozwala wglądnąć 
w zasadniczą różnicę między Husserlem – a także Kartezjuszem 
i Kantem – a Nabertem. Afirmacja źródłowa n i e  j e s t  w całości 
dziełem wolności, lecz inicjalnie odsłania się komuś, kto doświad-
cza w sobie cierpienia skończoności: własnej grzeszności, samotno-
ści, obojętności drugich, lecz także nieszczęścia. Dopiero te – jakby 
powiedział Jaspers – sytuacje graniczne zapraszają do pogłębienia 
ich sensu, do rachunku sumienia, do refleksji. Są to różne możli-
we „ogniska refleksji, które każdorazowo wstawiają nas w pytanie 
«kim jestem»” 6. Doświadczenia te są w nas

wyrazami podstawowego poczucia, które tłumaczy nierówność nas sa-
mych względem nas samych, albo bytu, którym się stajemy i naszego 
prawdziwego bytu 7.

Poprzez nie odsłania się refleksji podmiot jako od razu zdwojony na 
„ja czyste” i „ja konkretne”. Lecz „ja czyste” nie jest po prostu świa-
domością transcendentalną, lecz pewną absolutnością, względem 
której ja konkretne jest „nie na miarę” – miarę zawartego w „ja czy-
stym” i m p e r a t y w u  św i ę t o ś c i. Jest to „niemożliwość zrów-
nania się z sobą w konstytucji podmiotowości” 8. „Ja czyste” jest na 
pozór czymś abstrakcyjnym, ale zarazem

5 Ibidem.
6 Idem, Eléments pour une éthique, Aubier-Montaigne, Paris 1962, s. 63.
7 Ibidem, s. 61.
8 Ibidem, s. 72.
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jest czymś w najwyższym stopniu konkretnym, ponieważ podtrzymuje 
sekretnie wolę (...). Najbardziej konkretne nie jest tym, co najbogatsze 
w określenia; jest tym, co rozkazuje i co zbawia 9.

 Otóż dotknięcie w nas „ja czystego” jest „źródłową afirmacją”, 
której osobliwy status stanowi dla Naberta nieustanny obiekt na-
mysłu. Jest to afirmacja w środku rozdarcia, które ujawnia się dzięki 
pracy wolności, gdy np. podejmuje ona samotność, ogałacając się 
jakby z tego, co w tej samotności nosi ślady mojego egoizmu, nie-
zdolności do komunikacji, zła. Gdyż właśnie wówczas może nastą-
pić odkrycie w podmiocie pewności, która go wyzwala:

ponieważ odkrywa, że nie mógłby ani spełnić, ani nawet uformować idei 
tej operacji, gdyby nie akt czystej świadomości siebie, z którą nie przesta-
je być związany, tak jak jest związany z faktyczną egzystencją, której nie 
może zredukować. (...) Uświadomienie sobie samotności może się do-
konać tylko przez działanie w nas tego, co nas absolutnie przekracza 10.

Akt przez który afirmuję absolutną afirmację ma znaczenie tylko wów-
czas, gdy to absolutna afirmacja afirmuje się we mnie, przeze mnie, 
a zatem gwarantuje moją afirmację i ją podtrzymuje 11.

W tym sensie „Inicjatywa afirmacji jest mi, ściśle biorąc, wyrwana”. 
Lecz to n i e  Bóg afirmuje się we mnie, ani ja sam nie afirmuję siebie, 
lecz raczej to, co Nabert nazwie później „pragnieniem Boga”, któ-
re konstytuuje podmiot jako taki. Jest to równocześnie wyraz mojej 
konkretnej skończoności i poryw ku realizacji „ja czystego”, które 
jest absolutne, lecz nierealne. Mówi mi nie tyle „jestem”, ile „bądź”. 
Na tym polega zasadnicza różnica między cogito Kartezjańskim 
a cogito Naberta. Ale dlatego odsłonięcie mojej wewnętrznej „bie-
dy” jest nie tyle odsłonięciem idei Nieskończoności, ile porywem 
ku regeneracji, ku „promocji egzystencji”, ku zbawieniu. Nabert jest 
tu bez wątpienia bliski Kantowi.
 Nabert rozumie tę promocję jako budowanie świata w a r t o ś c i: 
wartości są nie tyle odnajdywane, ile tworzone w swojej konkretno-
ści dzięki dążeniu do promocji egzystencji. Tworzenie to jest możli-
we, ponieważ podmiot tworzący wartości jest od wewnątrz pobu-
dzany przez pewność afirmacji.

9 Ibidem , s. 67.
10 P. Levert, Jean Nabert ou l’exigence absolue, Seghers, Paris 1971, s. 114-115.
11 J. Nabert, Eléments pour une éthique, op. cit., s. 67-68.
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27Intencja a refleksja

Nie oznacza to, że pewność ta jest zawsze w świadomości obecna. Lecz 
jej aktualność nie zależy, by tak rzec, od jej obecności. Kiedy świado-
mość ujmuje ją na nowo i przez nią się regeneruje, jest to jedynie przej-
ście od rozproszonego siebie do uwagi względem siebie 12.

 Filozofia refleksji w wydaniu Naberta zwrócona jest więc całą 
sobą ku podmiotowi. Podmiot jest w sposób istotny „przyczyno-
wością wolności”, możliwą jednak dzięki, płynącej z immanen-
tnego absolutu „ja czystego”, źródłowej afirmacji. Gdyż afirmacja 
źródłowa nie tylko zarysowuje przestrzeń różnicy, ale uruchamia 
od razu dynamizm podmiotu, który ma charakter najgłębiej aksjo-
logiczny, nakierowany na immanentny absolut świętości. Dlatego 
podmiot analizy refleksyjnej może „tropić” siebie w znaku, jakim 
jest jego twórczość, nie mogąc się uprzedmiotawiać, ale nie będąc 
zdanym na całkowitą apofazę. Raczej jej zadaniem jest – podobnie 
jak u Marcela – destrukcja fałszywej przedmiotowości: 

Analiza refleksyjna odsłania całą swoją płodność, tropiąc moment, 
w którym duchowy akt umieszcza się w znaku, któremu grozi natych-
miast, że zwróci się przeciw niemu 13.

Filozof widzi w tym różnicę między fenomenologią a filozofią re-
fleksji, która w tym punkcie upodabnia się raczej do psychoanalizy 
jako hermeneutyki pragnienia. Dlatego filozofia ta musi sięgać do 
„świadomości przedrefleksyjnej”, której aksjologiczny sens wyła-
wia w sposób niepozbawiony podobieństwa do fenomenologii.
 Lecz największą płodność filozofia refleksji wykazuje w proble-
matyce zła, falsyfikując jego ontologiczną interpretację.

Ideę zła przypisywanego jedynie skończoności stworzeń, ich ograni-
czeniu, prywacji, doświadczenie refleksyjne zastępuje analizą zła, które 
ma swoje korzenie w ludzkim sercu, w samotności, w obojętności świa-
domości jednych względem drugich (...), zastępuje prawdą doświad-
czenia odkrywającą w dążeniach, pragnieniach, aspirację, którą kon-
kretna etyka może spożytkować na rzecz czystego dążenia 14.

12 Ibidem, s. 67.
13 Idem, Expérience intérieure de la liberté, op. cit., s. 407.
14 Ibidem, s. 406.
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Dlatego Nabert tropi poruszenia wolności nawet w tym, co nazywa 
„Nieusprawiedliwialnym”, w monstrualnym złu tego świata, któ-
re domaga się regeneracji etycznej i ostatecznie religijnej. Podmiot, 
który w swoich wewnętrznych „nieczystych” poruszeniach odkry-
wa siebie jako współwinnego zła świata, skrycie pragnie odbudo-
wać solidarność bytów w dobru. I poszukuje świadectw Absolutu 
w świętych – jak Chrystus – którzy mogą w nas podtrzymywać na-
dzieję na pełną regenerację.
 To właśnie w fenomenie zła fenomenologia obiektywizującego 
opisu świadomości wykazuje swoją największą słabość. Dostrzegł 
to także Gabriel Marcel, którego fenomenologię można dlatego na-
zwać „fenomenologią złamaną”.

„Fenomenologia złamana” Gabriela Marcela

Powróćmy do fenomenologii, lecz „fenomenologii złamanej”, by 
użyć terminu bliskiego Ricoeurowi, którego chcę być tutaj uczniem. 
Chciałbym tu nawiązać przede wszystkim do jego znakomitego 
tekstu: Gabriel Marcel i fenomenologia 15, a także do tomu rozmów 
z Marcelem 16. Jak wiadomo, sam Ricoeur uważał właśnie Naberta 
i Marcela – obok Husserla – za swoich mistrzów.
 Analiza Ricoeura bierze najpierw na warsztat tekst o posiada-
niu z Być i mieć (Etre et avoir) 17. Dotyczy on pytania o możliwość 
identyfikacji uczucia, które odczuwa się po raz pierwszy, a następ-
nie różnicy między posiadaniem a byciem. Identyfikacja wiąże się 
ściśle z posiadaniem tego, co już się ma, ono bowiem umożliwia 
intelektualizację i klasyfikację; lecz im bardziej uczucie to zaczyna 
ogarniać mnie samego, tak że „jestem” moim uczuciem, tym mniej 
identyfikacja jest możliwa. To, co posiadane, jest względem mnie 
zewnętrzne, i z tego powodu mogę nad nim władać, ale także ono 
może mnie od siebie uzależniać i powodować lęk o utratę. Anali-
za Marcela ma charakter fenomenologicznego badania istoty. Ale 
oto dochodzi do wydobycia modelu posiadania, jakim jest nasze 

15 P. Ricoeur, Gabriel Marcel et phénoménologie, w: Entretiens autour de Gabriel 
Marcel, praca zbiorowa, Baconnière, Neuchâtel 1976.

16 P. Ricoeur, G. Marcel, Entretiens, Aubier-Montaigne, Paris 1968.
17 G. Marcel, Etre et avoir, Aubier-Montaigne, Paris 1935.
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c i a ł o: jest ono czymś niemożliwym do zredukowania, l’irreductible 
(Ricoeur zwraca tu uwagę na różnicę z Husserlowskim pojęciem 
redukcji), to znaczy niejasnym, a zarazem dwuznacznym. Ciało nas 
maksymalnie uzależnia, pochłania nasze ja, jak to, co posiadane, 
a przecież przechodzi w nas samych: my nie tylko m a m y  ciało, ale 
nim j e s t e śm y  j a k o  p o d m i o t  – oto dlaczego przyczynowo-
-skutkowe, przedmiotowe wyjaśnianie naszych cielesnych doznań 
już zakłada ciało podmiotowe i dlatego jest fundamentalnie nietraf-
ne. Wraz z analizą ciała Marcel natrafia na jedną z granic fenome-
nologii ejdetycznej: granicę możliwości c h a r a k t e r y z a c j i: tam, 
gdzie opis dotyka już samej egzystencji, której cielesność nie po-
zwala zredukować, tam kończy się możliwość – dokonywanej dzię-
ki dystansowi – charakteryzacji. Na tej drodze powstaje u Marcela 
opozycja p r o b l e m u  i  t a j e m n i c y: problem to domena dy-
stansu i charakteryzacji, tajemnicą jest to, co „metaproblemowe”, 
w czym „problem, który wkracza w swe własne dane, ogarnia je 
i tym samym staje ponad sobą samym jako problemem” 18. Tajem-
nica – to szczególne, analogiczne do horyzontu i bycia, szczególnie 
bliskie podmiotowi pole kontaktu z bytami: tajemnica u Marcela 
dotyczy tego, w czym może wzrastać i rozumieć siebie, wraz ze swą 
wolnością, k o n k r e t n y, indywidualny podmiot. Nie oznacza to 
jednak, że podobnie jak w wypadku tamtych „pól kontaktu” mamy 
do tajemnicy dostęp bezpośredni; jest ona raczej sferą poznań nie-
jasnych, ale głęboko dla nas ważnych, w stosunku do których po-
znania rzekomo jasne jawią się jako nieadekwatne.
 W ten sposób zostaje ukazana jedna z granic fenomenologii Hus-
serlowskiej, a więc intencjonalności przedmiotowej, która zakłada 
zawsze redukcję sfery egzystencjalnej, sfery istnienia. Sfera ta zaś 
podlega s y t u a c j i, względem której nie mogę uzyskać wystar-
czającego dystansu, jestem w nią bowiem uwikłany. Nie dotyczy 
ona tylko podmiotu z zewnątrz, lecz kwalifikuje także wewnętrz-
nie mnie samego: względem tajemnicy rozróżnienie na wewnątrz 
i zewnątrz przestaje być obowiązujące. Między egzystencją a przed-
miotowością panuje przeciwieństwo: nastawienie na przedmiot 
wycina ze sfery egzystencji jakby przedmiotowe wyspy, pomijając 
to, co najcenniejsze: o b e c n o ś ć, „tajemniczą moc potwierdzania 

18 Idem, Być i mieć, tłum. P. Lubicz, PAX, Warszawa 1962, s. 203.
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siebie, dzięki której staje on [przedmiot] przed oczami widza” 19. 
Obecność to nie sfera intelektualizacji i niepodważalnego poznania, 
lecz o d c z u w a n i a  naszego fundamentalnego uczestnictwa w ist-
nieniu i w świecie. Pisze Ricoeur:

Dla Gabriela Marcela istnienie nie jest tym, co niepoznawalne; pozycja 
egzystencji oddala samą kwestię krytyczną jako warunek możliwości 
obiektywności; kwestia ta wciska się między myślenie czegoś a istnie-
nie; odstęp ten, ta fikcja, konstytuuje przedmiot jako przedmiot i rów-
nocześnie konstytuuje istnienie jako niepoznawalne 20.

Jeśli jednak charakteryzacja jest domeną przedmiotowości, to od-
wrotnie: istnienie i absolutna obecność są niecharakteryzowalne, 
wyłamują się z treściowych określeń.
 W ten sposób zarysowuje się prymat ontologii – lecz ontologii 
szczególnej, gdyż rozumianej zawsze jako współbycie z innymi – 
nad epistemologią. Epistemologia z jej postulatem poznań jasnych 
i uniwersalnych wprowadza dualizm tego, co uniwersalne, i tego, 
co empiryczne, gubiąc niepowtarzalność konkretnego podmio-
tu i redukując go do pewnych funkcji w ramach społeczeństwa. 
Marcel opisuje świat wyrastający z epistemologicznego dualizmu 
jako świat „funkcjonalizacji”, który rodzi w końcu poczucie bez-
wartościowości indywiduum i głęboki, odczuwany nihilizm, któ-
ry mówi: niczego nie ma, to znaczy nic nie jest wartościowe. Ale 
przeciwko temu budzi się w nas protest, „wymóg ontologiczny”, 
p r a g n i e n i e  m e t a f i z y c z n e, które mogłoby się wyrazić przez 
jakieś „trzeba, aby było bycie”, to znaczy zarazem, by był s e n s 
e g z y s t e n c j i. Świat jest miejscem pełzającej rozpaczy, ponieważ 
jest miejscem dramatu. Można chyba powiedzieć, że w tym punkcie 
rozejście się filozofii przedmiotowości i filozofii egzystencji jest bo-
daj największe. Świat Husserla, a nawet późnego Heideggera, jest 
pozbawiony dramatyczności, natomiast świat Marcela jest do głębi 
„światem złamanym” przez zło. 
 Jest tak jednak przede wszystkim dlatego, że w sercu tej fi-
lozofii tkwi r e l a c j a  j a  d o  t y. Podmiot u Marcela nie jest ani 

19 Idem, Dziennik metafizyczny, wybór K. Tarnowski, tłum. E. Wende, PAX, 
Warszawa 1987, s. 250.

20 P. Ricoeur, Gabriel Marcel et phénoménologie, w: Entretiens autour de Gabriel 
Marcel, op. cit., s. 60.
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transcendentalny ani empiryczny, gdyż jest przede wszystkim 
współbyciem, co-esse, z drugimi. Intersubiektywność, sądził Mar-
cel, nie ma nic wspólnego z abstrakcyjną uniwersalizacją weryfi-
kowalnych poznań przedmiotowych, lecz jest wspólnotą ludzkiej 
kondycji. Wspólnota ta, mówi z kolei Ricoeur, wiąże ludzi najpierw 
na poziomie o d c z u ć, np. zachwytu estetycznego lub tragicznych 
przeżyć wojennych; lecz jest ona ostatecznie wspólnotą relacji dia-
logicznych ja – ty, które układają się w indywidualne dramaty. Dla 
Husserla intersubiektywność rozpatrywana jest z pozycji episte-
mologicznych i dlatego poznanie drugiego dokonuje się u niego 
w stylu przedmiotowym poprzez zewnętrzną cielesność i wprojek-
towywanie w nią drugiego, analogicznego ja. Dla Marcela uprzed-
miotowienie drugiego, choć możliwe, jest wtórne, co więcej jest 
zdradą względem źródłowej – de iure – relacji dialogicznej ja – ty. 
W niej bowiem decyduje się prawdziwe b y c i e  człowieka, zależne 
od użytku jego wolności: czy decyduje się on na wierność czy na 
zdradę, na egoizm czy na gotowość do bycia dla drugich, na mi-
łość czy nienawiść, na rozpacz czy na nadzieję. Dlatego jednak dla 
Marcela spotkania z drugimi dokonują się w e w n ą t r z  tajemnicy, 
w której losy ludzkie są ze sobą nierozdzielnie splecione i zachodzą 
na siebie, i w których to losach chodzi o  b l i s k o ś ć, a nie obcość. 
Dlatego dla Marcela możliwy jest paradoks – z punktu widzenia 
Lévinasa – dialogicznej ontologii, a etyka jest czymś więcej niż odpo-
wiedzialnością za radykalnie obcą twarz: „obcego, sierotę, wdowę”.
 W tym miejscu widać, że trzeba rozróżnić nie tylko przedmioto-
wość i egzystencję, ale także egzystencję wraz z istnieniem i – bycie. 
Bycie to nie, jak u Heideggera, ostateczny warunek j a w n o ś c i, ale 
przede wszystkim pełnia relacji d i a l o g i c z n y c h, do której z tru-
dem wzrastamy. To, co Marcel nazywa „konkretnymi przystępami 
do tajemnicy ontologicznej”, dokonuje się z reguły na przedłuże-
niu analiz dialogicznych, w których ujawnia się konkretny sposób 
transcendowania świata, wewnątrz relacji dialogicznej, ku wiecz-
ności, nieśmiertelności, ku Bogu; transcendowania jako aktywnego 
negowania rozpaczy. Dlatego Bóg u Marcela nie jest żadnym trans-
cendentnym metafizycznym Bytem, lecz „Absolutnym Ty”, o któ-
rym mówienie, nieuchronnie w modus „On”, jest w gruncie rzeczy 
od razu paralogizmem i zdradą.
 Powiedzmy na zakończenie analiz Marcela, że jego drogi myślo-
we kulminują metodologicznie w podstawowym rozróżnieniu na 
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„refleksję pierwszą” i „refleksję drugą”. To w tym miejscu ujaw-
nia się najdobitniej przełamanie uprzedmiotawiającej fenomenolo-
gii w kierunku filozofii refleksji. Struktura tej metody to destrukcja 
„refleksji pierwszej”, uprzedmiotawiającej, zarówno potocznej, jak 
naukowej i filozoficznej, w oparciu o „oślepioną intuicję” przeczu-
wanej głębi bytu, której filozoficzna eksploracja konstytuuje „re-
fleksję drugą”. Intuicja ta przebłyskuje w konkretnych doświad-
czeniach, w których pojawia się np. nadzieja albo wierność poza 
śmierć. U podstaw bowiem tej refleksji są właśnie doświadczenia 
„wertykalnego” t r a n s c e n d o w a n i a, którego nie może zamykać 
żaden p r z e d m i o t. Lecz transcendowanie to, w stronę rzeczywi-
stości niewidzialnej, Boga, nie jest p o z a  doświadczeniami, lecz 
w nich. Ricoeur pisze o tym pięknie:

W sumie trzeba by powiedzieć, że te kardynalne doświadczenia noszą 
same w sobie funkcję krytyczną: są to doświadczenia krytyczne w tej 
mierze, w jakiej są doświadczeniami, które w tym samym ruchu podej-
mują ontologiczne odniesienie i krytykę modalności, które odniesienie 
to maskują 21.

Czy nie można by nazwać tego ontologicznego odniesienia m e t a -
i n t e n c j o n a l n o ś c i ą, wyrosłą na glebie doświadczeń złamane-
go przez zło świata i równocześnie protestu przeciwko temu złu? 
To one odsłaniają podmiot przed nim samym, z a n i m  staje się on 
podmiotem w pełni świadomych aktów. Lecz „refleksja druga”, po-
chylając się nad tymi doświadczeniami, stanowi już owoc współ-
pracy myślenia i wolnej decyzji na uczestnictwo w tajemnicy, w któ-
rej przebłyskuje wymiar świętości i zbawienia.
 Jak widać, jesteśmy tu blisko filozofii refleksji z jej destrukcją 
Kartezjańskiego cogito i zarazem całej epistemologicznej, ale także 
ontologicznej tradycji. Tym jednak, co różni w sposób zasadniczy 
filozofię Marcela od filozofii Naberta, jest jej wymiar dialogiczny. 
Filozofia dialogu nie może nie uwzględniać całego „serio” transcen-
dowania ku drugiemu, które nie dokonuje się jedynie w immanen-
cji podmiotu, lecz domaga się gestu etycznego, odpowiedzialności, 
ale także miłości. Z kolei jednak miłość otwiera na niepodejrzewa-
ne głębie podmiotu, umieszczając go w r a z  z  d r u g i m  w głębi 
tajemnicy. Ale tajemnica nie jest we mnie, lecz ja i drugi jesteśmy 

21 P. Ricoeur, G. Marcel, Entretiens, op. cit., s. 46.
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33Intencja a refleksja

wewnątrz tajemnicy, której najgłębszy sens jest bez wątpienia 
religijny.

Intencjonalność, refleksja, dialogiczność

Jakie wnioski nasuwają się na kanwie tego przedstawienia zarówno 
klasycznej fenomenologii, jak i fenomenologii złamanej i filozofii re-
fleksji? Być może następujące:
 1. W fenomenologicznej idei intencjonalności w szerokim sensie 
kryje się zasadniczo koncepcja podmiotu p o z n a w c z e g o  zwró-
conego ku temu, co w stosunku do niego i n n e, choć jest to inność 
d l a  podmiotu. Lecz podmiot to przede wszystkim pole transcen-
dentalne poznań ogólnych. Dlatego w rozumieniu bycia u Heideg-
gera, a nawet w spotkaniu z twarzą u Lévinasa, owa inność – tak 
różna u tych filozofów – pomija k o n k r e t n o ś ć  podmiotu. Hei-
degger zamienia go jedynie w podmiot „myślenia bycia”, Lévinas 
dokonuje wręcz jego destrukcji poprzez ideę etycznej substytucji. 
Intencjonalność – jak przesadnie może podkreślał Michel Henry – 
to zewnętrzność i alienacja. Natomiast filozofia refleksji, a także 
myśl Marcela, upomina się o konkretny podmiot a k s j o l o g i c z -
n y, zwrócony ku ważnym dla niego w a r t o ś c i o m  i nieodłączny 
od w o l n o ś c i. 
 2. Jeśli filozofia ta ma rację, to podmiot nie może sam być ba-
dany tak, jak obiekty intencjonalne. Prowadzić to musi do zmiany 
strategii. Z jednej bowiem strony podmiot jest tym, co z definicji 
„naprzeciwko” przedmiotu jest samym a k t e m  myślenia i decy-
zji, jest więc niewidzialny i nieuchwytny. Z drugiej jednak strony 
pozwala – w akcie uwagi i w samotności – wglądnąć w ożywiający 
go dynamizm p r a g n i e n i a, który odsłania istotne zdwojenie pod-
miotu. Zdwojenie to nie pozwala oderwać od siebie „ja czystego” 
od „ja konkretnego”, definiując zachodzącą między nimi asyme-
tryczną relację jako relację pomiędzy immanentną, zawsze w nas 
obecną absolutną n o r m ą  i napięciem ku jej konkretnej realizacji. 
Jeśli podmiot jest przede wszystkim – jak pisał Tischner – „ja aksjo-
logicznym”, to jego obecność można tropić w reakcji wolności na 
konkretne sytuacje indywidualnej, a także społecznej codzienności, 
na własne zło, na ethos kultury. W ten sposób ujawnia się głębo-
ki związek analizy refleksyjnej z obecnym w działaniu myśleniem 

Między...3 
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przedrefleksyjnym, myśleniem w łonie praxis. Metodą filozofii re-
fleksyjnej nie jest intencjonalne uprzedmiotowianie na dystans, lecz 
raczej – jak w hermeneutyce – uczestniczące rozpoznawanie s i e -
b i e, swojego rozdarcia, w tropach, szyfrach, śladach.
 3. Dlatego filozofii konkretnego podmiotu nie da się uprawiać 
ani w stylu filozofii Husserla, ani Lévinasa, ani Michela Henry’ego: 
filozofia podmiotu to raczej filozofia konkretnego transcendowania 
w codzienności ku drugim i ku wspólnemu światu. Ale to również 
filozofia „kultury wnętrza”, takiej, jakiej przykład dali Nabert, Mar-
cel, Lavelle czy Aimé Forest, a także Ricoeur. Intencjonalność ozna-
cza tu, bardziej niż charakterystykę poznania, strukturę woli. Wol-
no chyba powiedzieć, że głębiej niż intencjonalność poznania leży 
intencjonalność woli. Rdzeniem tej ostatniej struktury jest p r a g -
n i e n i e, „metaintencjonalność”, o tyle, o ile stanowi najgłębszą 
motywację dążenia ku najwyższym w a r t o ś c i o m. Ta znana teza 
Maurice Blondela nie przestaje być aktualna. Gdyby nie pragnienie 
poznawania, ostatecznie poznawania p r a w d y, nie byłaby urucho-
miona specyficznie teoretyczna intencjonalność naukowa czy filo-
zoficzna. „Prawda to dobro poznania”, pisze gdzieś Tischner.
 Jednak delikatna pozycja z a r ó w n o  intencjonalności, jak i re-
fleksji, polega na tym, że odrywa się od „faktyczności” konkretnych 
spotkań, konkretnych zobowiązań, konkretnego świadectwa, z całą 
ich, nieraz brutalną, realnością. W gruncie rzeczy jest to delikatna 
pozycja teorii jako takiej, do której, chcąc nie chcąc, filozofia nale-
ży. Lecz badając to, co p o d s t a w o w e, filozofia sama dokonuje 
decyzji: czy tkwić będzie w pewnego rodzaju wspaniałomyślnym 
egotyzmie monadycznego logosu, czy poszukiwać będzie logosu 
spotkań z drugimi, za których i tak jesteśmy wciąż odpowiedzialni 
i od czego nie ma ucieczki. Może dlatego fenomenologię intencjo-
nalną zastąpiła do pewnego stopnia filozofia dialogu, a także feno-
menologia „kontrintencjonalności”: objawienia się nieskończonego 
Dobra w twarzy innego, który błaga i równocześnie żąda ode mnie 
gestu bezinteresownej dobroci.
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L’intention et la réflexion.
La phénoménologie, Nabert, Marcel

La pensée française a connu l’une des plus intéressantes confron-
tations philosophiques du 19e et du 20e siècle : la confrontation de 
la phénoménologie et de la philosophie réflexive. Naturellement, je 
ne puis visionner toute l’histoire de cette confrontation. Je voudrais 
plutôt réfléchir sur le sens de ces deux courants en m’appuyant – 
à  côté des phénoménologues représentés – sur les deux penseurs : 
Gabriel Marcel et Jean Nabert. En omettant les célèbres phénomé-
nologues français Sartre et Merleau-Ponty, je veux consciemment 
aiguiser l’opposition entre ces deux philosophies : la phénoméno-
logie classique et la philosophie pour laquelle le sujet de Descartes, 
de Kant, de Hegel ou de Husserl est d’une façon décisive insuffi-
sant pour montrer la subjectivité la plus humaine. C’est pourquoi 
mon choix peut paraître arbitraire mais il est suscité par le problème 
même de cette confrontation laquelle a eu lieu aussi bien dans la 
philosophie de Nabert que dans la pensée de Marcel où, comme 
l’a joliment montré Paul Ricoeur, apparaît une frontière distincte 
de la phénoménologie dans un sens rigoureusement intentionnel. 
Nabert, en revanche, montre d’une façon très significative, la dis-
tinction entre la conception du sujet dans la tradition cartésienne, 
patronnant la philosophie de Husserl et la philosophie réflexive re-
présentée par Nabert lui-même.
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L’intentionnalité dans la phénoménologie 

Commençons par une question assez abstraite : qu’est-ce que 
l’intentionnalité? 
 Pour un historien de la philosophie, le sens le plus évident de 
ce terme est le sens étayé dans la phénoménologie de Husserl et de 
ses premiers élèves. Selon lui, l’intentionnalité signifie le trait ori-
ginel et premier de la conscience laquelle n’est pas un cercle fermé 
de vécus immanents, un certain réservoir cogitationum, mais un lieu 
ouvert de visées conscientes vers le monde, c’est-à-dire – comme 
le dira plus tard Heidegger – un champ de « rencontres » avec des 
étants concrets. Autrement dit, ce que nous appelons la conscience 
est une « autotranscendance » vers un autre que soi – y compris 
la conscience elle-même qui peut aussi paraître comme un autre. 
Ainsi formulée, la notion d’intentionnalité semble ne pas avoir 
de concurrent – elle est une certaine découverte, définitive, reliée 
d’ailleurs à une tradition métaphysique qui a libéré la philosophie, 
une fois pour toutes, du problème du « pont » lié à la conception 
de la conscience strictement immanentiste et idéaliste. Le problème 
commence au moment où nous posons la question : de quel genre 
est cette ouverture de la conscience? Et que veut dire la notion d’in-
tentionnalité de facto? 
 Comme nous le savons, pour Husserl, l’intentionnalité signifie 
les actes de la conscience se tournant, à travers un regard intellec-
tuel, vers ses différents objets par l’intermédiaire des essences géné-
rales de ces objets. Sur le plan philosophique dont il s’agissait sur-
tout pour Husserl, les actes intentionnels sont capables de tourner 
un regard intellectuel aussi bien vers les essences des objets dans 
un sens large, mais également vers les modes sous lesquels ces es-
sences se manifestent dans la conscience. La sphère objective sur 
laquelle porte l’action de penser – le noème – est toujours un corrélat 
des différents modes de ses manifestations, des actions de penser – 
la noèse. Pour Husserl, les actes intentionnels – en tout cas dans leur 
signification philosophique – ont, par principe, un caractère théo-
rique, c’est-à-dire qu’ils sont disposés à voir la vérité d’une façon 
désintéressée. La vérité concerne les objets. Elle est, dans un sens, 
l’accomplissement des intentions par l’objet donné lui-même et de-
vient alors élément du savoir, malgré sa transcendance par rapport 
à la conscience. La conscience husserlienne admet et crée en même 
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37L’intention et la réflexion

temps une distance entre le sujet et l’objet à l’intérieur d’une relation 
cognitive où le sujet vise l’autre que lui mais, à la fois, par l’intermé-
diaire de la vérité apprise de cet autre, il le convoitise en quelque 
sorte. Ceci est possible parce que les visées intentionnelles vers 
l’un ou vers l’autre ont lieu à l’intérieur du champ tout entier des 
connaissances possibles du Moi transcendantal, traçant un horizon 
dans les marges duquel tout paraît en relation avec la conscience. 
Ainsi, la philosophie de Husserl recrée – bien que sous la forme 
d’un horizon ouvert du savoir comme une certaine « idée régula-
trice » à l’intérieur de la conscience transcendantale – les cogitationes 
cartésiennes. En plus, Husserl réitère – même s’il la transforme – 
l’angoisse cartésienne du savoir indubitable et absolu. C’est pour-
quoi Husserl, pareillement à Descartes, essaye de trouver un point 
d’appui dans l’ego cogito qui peut dire de soi-même: sum. Mais ce 
savoir indubitable s’avère illusoire parce que le sujet de la phéno-
ménologie husserlienne se montre habité, de part en part, par le 
temps et donc se fuyant soi-même malgré une réflexion théorique 
unifiante. Malgré cela, le mouvement de l’intentionnalité exige du 
sujet la responsabilité de la recherche de la vérité. 
 La découverte de l’intentionnalité en tant qu’autotranscendance 
n’exigeait pas, comme cela s’est avéré, que le terminus ad quem de la 
transcendance soient des objets (toujours multiples). Il suffisait de 
poser une question non pas sur ce qui est le plus sûr mais sur ce qui 
est le plus originaire dans l’ordre non plus de la connaissance mais 
dans le mode de donation aussi bien des choses et du monde que du 
sujet lui-même. La philosophie de Heidegger a ainsi approfondi l’in-
tentionnalité et avec cela, toute la phénoménologie. L’intentionnalité 
en tant que transcendance s’est avérée être une caractéristique non 
pas d’abord de la conscience théorique mais de l’existence, plongée 
immédiatement dans le monde et se souciant de la vie quotidienne. 
L’existence, avant de connaître quoi que ce soit, comprend déjà la vie 
d’une façon « non thématique », pratique et non théorique. Avec ce 
changement de perspective, il y a chez Heidegger un autre chan-
gement plus profond. Si l’existence est d’emblée dans le monde, ce 
n’est plus la conscience transcendantale mais le monde ou plutôt 
« l’être » qui constitue le champ de connaissances ou mieux, de ren-
contres possibles. L’existence se comprend comme quelque chose 
à l’intérieur du champ de l’être, et justement la compréhension de 
cette situation élémentaire détermine le sens de l’intentionnalité et, 
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en même temps, la tâche de la philosophie. La notion d’intentionna-
lité s’efface à vrai dire devant la notion de compréhension mais cette 
compréhension aiguise encore l’autotranscendance; ainsi s’efface la 
différence entre le sujet et le champ de rencontres : le sujet, pour 
ainsi dire, disparaît en cédant sa place au « là de l’être », Da-sein. 
En même temps, la priorité de la conscience théorique reste fina-
lement chez Heidegger: pour Heidegger, comme pour Parménide, 
être c’est avant tout penser. C’est pourquoi Heidegger abandonne ra-
pidement l’étude de la praxis humaine, y compris de la praxis mo-
rale, et s’adonne à la réflexion sur le penser et sur la louange de 
l’homme comme « berger de l’être », avant tout comme un penseur 
et un poète.
 Nous pouvons cependant nous demander ce que gagne l’auto-
conscience de l’homme grâce au concept de l’intentionnalité, même 
dans sa signification large. Aussi bien la conscience husserlienne 
que l’existence heideggérienne sont en corrélation avec ce qui est 
autre mais autre seulement par rapport à la source de la connais-
sance ou – plus largement – du penser. Cela signifierait que c’est 
le sujet lui-même, connaissant et comprenant, qui devrait être, 
par excellence, la source de la connaissance et de la pensée. Mais, 
est-ce vrai? La conscience chez Husserl est définie par les actes de 
la conscience tournés vers les objets de ces actes. Mais qu’en est-il 
de la connaissance des actes eux-mêmes? Est-ce qu’il suffit d’en 
faire, comme l’a fait Husserl, des objets de second degré bien qu’ils 
s’échappent eux-mêmes? Chez Heidegger, en revanche, l’existence 
est plongée dans la vie et elle a toutes les données pour comprendre 
la vie en elle-même, en une certaine « ipséité ». Mais si l’existence 
est définie par la compréhension de l’être en tant que tel, de plus en 
plus éloigné des êtres concrets – en particulier d’autres humains – et 
de leurs relations concrètes, dans quelle mesure cela contribue-t-il 
à dévoiler le vécu de soi-même par le sujet dans son originalité, et 
donc dans ce qui est – comme le disait Wojtyla – « irréductible en 
l’homme »?
 La phénoménologie a aperçu ce problème en montrant la double 
signification de l’intentionnalité où disparaît, semble-t-il, le su-
jet lui-même. Elle l’a montré principalement sur les deux chemins 
contradictoires en cherchant, en général, la source de la manifesta-
tion du sujet. D’un côté, Michel Henry recherche la manifestation 
du sujet dans le vécu corporel, dans ses plaisirs et ses souffrances 
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où se dévoile le sentiment élémentaire de l’identité du sujet; la pen-
sée intentionnelle en général qui trahit la proximité intérieure di-
recte, en est ici la victime. Cela signifie une radicale résignation de la 
transcendance pour laisser la place au retour de l’immanence radicale. 
De l’autre côté – à l’inverse – Emmanuel Lévinas, en poursuivant 
la tradition cartésienne, apporte des résultats bien opposés à ceux 
de M.  Henry mais aussi différents de ceux de Husserl: la transcen-
dance n’est pour Lévinas pas assez radicale. Le point de départ de 
la pensée de Lévinas n’est pas un cogito autopuissant mais plutôt 
un désir et une rencontre avec l’Infini qui fait exploser de l’intérieur 
notre identité par la présence incessante de l’Autre. Le sujet chez 
Lévinas est tout entier pour ainsi dire, à l’extérieur mais pas à cause 
de l’intentionnalité, plutôt à cause de la contre-intentionnalité sor-
tant de l’autre. Le sujet est en effet, dans sa substance, accusé d’une 
manière permanente par le « visage » de l’autre – de l’étranger, de 
la veuve et de l’orphelin – totalement arraché à soi comme n’étant 
pas « à la mesure » du commandement de la responsabilité incondi-
tionnelle de l’autre qui sert d’intermédiaire, en même temps, à une 
relation asymétrique avec Dieu. Le sujet chez Lévinas a honte de soi 
et étouffe sa liberté au nom de l’obéissance sans pitié que Lévinas 
compare à  l’obéissance des prophètes inspirés. 
 Ces deux chemins étouffent, tous deux, d’une façon évidente, l’in-
tentionnalité classique mais à l’occasion ils étouffent également le 
sujet lui-même à qui nulle part justice n’est rendue. Le mouvement 
autotranscendant vers les objets, caractérisant l’intentionnalité, paraît 
ressembler chez Heidegger et chez Lévinas à la volonté du pouvoir 
de la connaissance et à celle de la technique s’exerçant sur la réalité, 
particulièrement sur la réalité d’un autre humain. Mais, le sujet se 
réduit-il à l’égoïsme de la « volonté de puissance » ou, au contraire, 
à l’esclavage vis-à-vis de l’autre? Le sujet peut-il et doit-il, à son tour, 
abandonner la connaissance du monde? La notion du désir, signalée 
chez Lévinas mais jamais analysée, montre ici, peut-être, un chemin. 
Comment cependant emprunter aujourd’hui ce chemin? 
 Regardons à notre tour – par contraste – la philosophie réflexive 
de Jean Nabert pour voir sur ce chemin indirect certaines possibi-
lités de la phénoménologie qui ne veut pas abandonner l’idée de 
la transcendance (dont l’une des modalités est l’intentionnalité) 
comme mode d’être du sujet qui n’est pas d’accord pour se tenir, 
sans reste, dans l’horizon du monde.
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Le désir contre l’intentionnalité?
Le double cogito de Jean Nabert

Dans le célèbre article de l’Encyclopédie française de 1957, La philo-
sophie réflexive 1, Jean Nabert désigne clairement la place de la phi-
losophie réflexive telle qu’il la comprend. Cette philosophie a ses 
racines chez Descartes puis, chez deux autres philosophes : Kant et 
Maine de Biran. Si Kant était avant tout philosophe de la conscience, 
Maine de Biran était surtout philosophe de la volonté. Mais, il n’y 
a pas de doute, pour ces deux philosophes, le sujet n’est pas un té-
moin muet de ce qui se passe en lui mais il découvre en soi une ac-
tivité transcendantale désignant le « Moi concret ». C’est pourquoi 
Nabert aperçoit un autre contraste, plus profond que le contraste 
de ces orientations. L’un des courants de la philosophie réflexive 
identifie le mouvement du sujet vers son intérieur avec le mouve-
ment de l’Etre transcendant auquel le sujet appartient et dans lequel 
il prend conscience. Ici donc, « la réflexion est exactement le retour 
d’une conscience finie à son principe », « la réflexion découvre plus 
qu’elle ne crée » 2. 
 Cependant, le deuxième courant interprète le dédoublement que 
la conscience aperçoit en soi comme une relation immanente de ce 
qui est concret et de ce qui est transcendant. 

Le propre de la réflexion ainsi comprise, est de toujours considérer l’es-
prit dans ses actes et dans ses productions, pour s’en approprier la si-
gnification, et, d’abord, essentiellement, dans l’acte initial par lequel le 
sujet s’assure de soi, de son pouvoir, de sa vérité 3,

écrit Nabert. Il s’agit ici pour Nabert de deux questions. L’une d’elles 
est de se rendre compte de la radicale immanence de l’acte initial de 
la réflexion et par là, de sa liberté originaire. L’autre est le rapport 
de l’acte de la réflexion à ce qui est avant la réflexion, à la conscience 
immédiate où cet acte pourchasse « jusque dans ses formes les plus 

1 Encyclopédie française, XIX, « Philosophie-Religion », Paris, Société nouvelle 
de l’Encyclopédie, 1957, 19-04-14/19-06-3 (reprise dans : J. Nabert, Expérience inté-
rieure de la liberté, PUF, Paris 1994, p. 399-411).

2 J. Nabert, Expérience intérieure de la liberté, op. cit., p. 399.
3 Ibidem, p. 400.
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41L’intention et la réflexion

humbles une certaine relation active de la conscience avec soi » 4. 
Autrement dit, la philosophie de la réflexion est principalement 
une herméneutique de la conscience préréflexive dans la sombre lumière 
de l’acte caché sous elle ; elle est interprétation du monde concret 
des significations – de la culture au sens le plus large – comme le 
chiffre de l’acte de la conscience libre. Avec cela « la différence entre 
le redoublement réflexif qui se l’approprie et l’intuition qui l’appré-
hende dans sa vérité, y est annulée » 5. Pour cette raison même, il est 
indispensable d’interpréter tout d’abord l’acte initial lui-même où il 
se découvre dans sa vérité. 
 C’est un acte que Nabert nomme « l’affirmation originaire ». Il se 
dévoile à travers une épochè particulière qui permet de voir la prin-
cipale différence entre Husserl – et même Descartes et Kant – et Na-
bert. L’affirmation originaire n’est pas entièrement l’oeuvre de la li-
berté mais elle se dévoile initialement à quelqu’un qui expérimente 
en soi la souffrance de la finitude: son propre péché, la solitude, 
l’indifférence des autres mais aussi le malheur. Et c’est seulement – 
comme le dirait Jaspers – ces situations limites qui invitent à  l’appro-
fondissement de leur sens, à l’examen de conscience, à  la réflexion. 
Ce sont les différents « foyers de la réflexion » où « à  chaque foyer 
de la réflexion doit correspondre un: qui suis-je? » 6. Ces expériences 
sont en nous

des expressions d’un sentiment fondamental qui traduit l’inégalité de 
nous-même par rapport à nous-même ou de l’être que nous devenons 
à  notre être véritable 7.

A travers elles, se dévoile à la réflexion le sujet comme immédia-
tement dédoublé en « moi pur » et en « moi concret ». Mais « le 
moi pur » n’est pas tout simplement une conscience transcendantale 
mais un certain absolu envers lequel le moi concret n’est pas « à la 
mesure de » l’impératif de la sainteté de ce moi pur. C’est une « impos-
sibilité de s’égaler à soi (…) dans la constitution de la subjectivité » 8. 

4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Idem, Eléments pour une éthique, Aubier, Paris 1962, p. 63.
7 Ibidem, p. 61.
8 Ibidem, p. 72.
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« Le moi pur » ou « la conscience pure » est, à première vue, abs-
traite mais en même temps

elle est au plus haut point concrète parce qu’elle soutient secrètement le 
vouloir (…). Le plus concret n’est pas ce qui est le plus riche en détermi-
nation; c’est ce qui commande et ce qui sauve 9.

Or, le toucher en nous du « moi pur » est une « affirmation origi-
naire » dont le statut particulier constitue pour Nabert l’objet d’une 
continuelle réflexion. C’est une affirmation au milieu d’un déchi-
rement qui se dévoile grâce au travail de la liberté lorsque, par 
exemple, il traite la solitude en ôtant les voiles de ce qui, dans cette 
solitude, porte des traces de mon égoïsme, de l’incapacité de la com-
munication, du mal. Car justement alors le sujet peut découvrir la 
certitude qui le libère:

Parce qu’il découvre que cette opération où il résigne tout ce qu’il 
croyait lui appartenir, il ne pourrait ni l’accomplir, ni même en former 
le propos, si ce n’était par l’acte d’une conscience pure de soi à laquelle il 
ne cesse d’être lié, autant qu’il est lié à un fond d’existence donnée qu’il 
ne peut réduire. (…) La prise de conscience de la solitude ne peut se 
faire que par l’action en nous de ce qui nous passe absolumen 10,

L’acte par lequel j’affirme l’affirmation absolue ne vaut que si c’est l’af-
firmation absolue qui s’affirme en moi, par moi, donc garantit mon af-
firmation et la soutient 11.

Dans ce sens, « l’initiative de l’affirmation m’est, strictement parlant, 
arrachée ». Mais ce n’est pas Dieu qui s’affirme en moi, ni non plus 
moi-même mais plutôt ce que Nabert appellera plus tard « le désir 
de Dieu » qui constitue le sujet en tant que tel. C’est en même temps 
l’expression de ma propre finitude et un élan vers la réalisation du 
« moi pur » qui est absolu mais irréel. Il ne me dit pas tellement «  je 
suis » mais « sois ». C’est en cela que consiste la différence princi-
pale entre le cogito cartésien et le cogito de Nabert. C’est pourquoi le 
dévoilement de ma propre « pauvreté » n’est pas tellement le dévoi-
lement de l’idée de l’Infini mais plutôt un élan vers la régénération, 

9 Ibidem, p. 67.
10 P. Levert, Jean Nabert ou l’exigence absolue, Seghers, Paris 1971, p. 114-115.
11 J. Nabert, Eléments pour une éthique, op. cit., p. 67.
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43L’intention et la réflexion

vers « la promotion de l’existence », vers le salut. Nabert est ici, sans 
doute, proche de Kant.
 Nabert comprend cette promotion comme la construction du 
monde des valeurs: les valeurs ne sont pas tant découvertes que 
créées dans leur concrétude grâce à l’aspiration vers la promotion 
de l’existence. Cette création est possible parce que le sujet, en créant 
les valeurs, est réveillé de l’intérieur par la certitude de l’affirmation.

Non pas que cette certitude soit toujours présente à la conscience. Mais 
son actualité ne dépend pas, si l’on peut dire, de sa présence. Quand la 
conscience la ressaisit et se régénère par elle, ce n’est rien que le passage 
d’une distraction de soi à une attention à soi-même 12.

La philosophie réflexive de Nabert est tournée toute entière vers le 
sujet. Le sujet est d’une façon essentielle « une causalité par la liber-
té », possible cependant grâce à l’affirmation originaire découlant 
de l’absolu immanent du « moi pur » ou de « la conscience pure ». Il 
en est ainsi car l’affirmation originaire ne désigne pas tellement l’es-
pace de différence mais elle met en marche le dynamisme du sujet 
qui a le caractère le plus axiologique et est tourné vers un immanent 
absolu de sainteté. C’est pourquoi le sujet de l’analyse réflexive peut 
se « pourchasser » dans un signe qui est sa créativité, ne pouvant 
pas s’objectiver mais ne demeurant pas complètement dans une 
apophase. Son devoir est plutôt, comme chez Marcel, la destruction 
d’une fausse objectivation:

L’analyse réflexive révèle toute sa fécondité en surprenant le moment 
où l’acte spirituel s’investit dans le signe qui risque aussitôt de se re-
tourner contre lui 13.

Le philosophe y voit la différence entre la phénoménologie et la 
philosophie réflexive qui, sur ce point, ressemble plus à une psy-
chanalyse qu’à une herméneutique du désir. C’est pourquoi, cette 
philosophie doit tendre à la « conscience pré-réflexive » dont le sens 
axiologique surgit d’une façon semblable à la phénoménologie.
 Mais la philosophie réflexive montre la fécondité la plus grande 
dans une problématique du mal en falsifiant son interprétation 
ontologique.

12 Ibidem, p. 69.
13 Idem, Expérience intérieure de la liberté, op. cit., p. 407.
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À l’idée d’un mal imputable à la seule finitude des créatures, à leur li-
mitation, à la privation dont elles souffrent, l’expérience réflexive subs-
titue l’analyse d’un mal qui a ses racines dans le coeur humain, dans 
la solitude, dans l’indifférence des consciences les unes à l’égard des 
autres (…), substitue la vérité d’une expérience découvrant dans les 
tendances, dans les désirs, une aspiration qu’une éthique concrète peut 
mettre au service de la tendance pure 14.

C’est pourquoi, Nabert pourchasse les mouvements de la liberté 
même dans ce qu’il nomme « Injustifiable », dans un mal mons-
trueux de ce monde qui exige une régénération éthique et, défini-
tivement, une religion. Le sujet qui dans ces tendances intérieures 
« impropres » se découvre comme un complice du mal du monde, 
désire secrètement reconstruire la solidarité des êtres dans la bonté. 
Et il recherche des témoignages de l’Absolu chez les saints – comme 
le Christ – qui peuvent soutenir en nous l’espoir d’une pleine 
régénération. 
 C’est justement, dans le phénomène du mal, que la phénomé-
nologie d’une description objectivante de la conscience montre sa 
faiblesse la plus grande. Gabriel Marcel l’a aperçu aussi, lui, dont la 
phénoménologie, pour cette raison, peut être nommée « une phéno-
ménologie brisée ». 

« La phénoménologie brisée » de Gabriel Marcel

Retournons à la phénoménologie, mais à la phénoménologie « bri-
sée », pour utiliser le terme proche de Ricoeur dont je veux être ici 
l’élève. Je voudrais évoquer ici son excellent texte: « Gabriel Marcel 
et la phénoménologie » 15, mais aussi les entretiens avec Marcel 16. 
Comme nous le savons, Ricoeur lui-même considérait Nabert et 
Marcel, à côté de Husserl, comme ses maîtres. 
 L’analyse de Ricoeur prend d’abord en perspective le texte sur 
la possession de l’Etre et avoir 17. Il vise la question de la  possibilité 

14 Ibidem, p. 406.
15 P. Ricoeur, Gabriel Marcel et phénoménologie, in: Entretiens autour de Gabriel 

Marcel, (coll.), Baconnière, Neuchâtel 1976.
16 P. Ricoeur, G. Marcel, Entretiens, Aubier-Montaigne, Paris 1968.
17 G. Marcel, Etre et avoir, Aubier-Montaigne, Paris 1935.

Copyri
gh

t b
y A

ka
demia 

Ign
ati

an
um w

 Krak
owie



45L’intention et la réflexion

de l’identification du sentiment ressenti pour la première fois et en-
suite, la différence entre avoir et être. L’identification est liée stric-
tement à l’avoir de ce qu’on a déjà. En effet, il rend possible l’intel-
lectualisation et la classification; mais plus ce sentiment m’envahit 
moi-même, de telle manière que je suis mon sentiment, moins l’iden-
tification est possible. Ce qui est possédé est, pour moi, extérieur et, 
pour cette raison, j’ai un pouvoir sur lui mais il peut cependant me 
rendre dépendant de lui et susciter l’inquiétude de le perdre. L’ana-
lyse de Marcel a le caractère d’une étude phénoménologique de 
l’existant. Mais, voilà, il s’agit de révéler un modèle de l’avoir qui est 
notre corps : il est impossible à réduire, l’irréductible (Ricoeur attire 
ici l’attention sur la différence avec la notion husserlienne de la ré-
duction), c’est-à-dire peu clair et, en même temps, ayant un double 
sens. Le corps nous rend totalement dépendant, il absorbe notre 
moi comme ce qui est possédé et pourtant, il devient nous-mêmes: 
nous n’avons pas seulement un corps mais nous le sommes en tant que 
sujets – voilà pourquoi, les explications causales, objectives de nos 
ressentis corporels admettent déjà un corps de sujet et c’est la raison 
pour laquelle elles sont fondamentalement inadéquates. Avec l’ana-
lyse du corps, Marcel rencontre une des limites de la phénoméno-
logie eidétique: la limite de la possibilité de la caractérisation: là où 
la description touche à l’existence elle-même dont la corporalité ne 
permet pas la réduction, là, grâce à la distance, finit la possibilité de 
la caractérisation. Sur ce chemin se crée, chez Marcel, une opposi-
tion du problème et du mystère: le problème est un domaine de la dis-
tance et de la caractérisation, le mystère est ce qui est « métaproblé-
matique », où « le problème (…) empiète sur ses propres données, 
(…) les envahit et se dépasse par là-même comme problème » 18. Le 
mystère, est un champ de contact avec des êtres, un champ parti-
culier, analogue à l’horizon et à l’être, particulièrement proche du 
sujet: le mystère chez Marcel concerne ce lieu où le sujet indivi-
duel, concret, peut croître et se comprendre soi-même ainsi que sa 
liberté. Cela ne signifie pas cependant que, pareillement à d’autres 
« champs de contact », nous avons accès au mystère directement; il 
est plutôt une sphère des connaissances peu claires mais profondé-
ment importantes pour nous à l’égard desquelles les connaissances 
prétendument claires apparaissent comme inadéquates.

18 Ibidem, p. 250.
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 De cette manière est montrée l’une des limites de la phénoméno-
logie husserlienne et donc, de l’intentionnalité objective qui admet 
toujours la réduction de la sphère existentielle, de la sphère du fait 
d’exister. Cette sphère alors dépend de la situation à l’égard de la-
quelle je ne peux pas garder une distance suffisante, j’y suis engagé. 
Elle ne concerne pas seulement le sujet de l’extérieur mais elle me 
qualifie intérieurement moi-même : par rapport au mystère, la diffé-
renciation entre ce qui est intérieur et ce qui est extérieur n’est plus 
valable. Il existe un contraste entre l’existence et l’objectivation: l’at-
tention portée à l’objet découpe de la sphère de l’existence ce qui res-
semble à des îles d’objets en négligeant ce qui est le plus précieux: 
la présence, « la mystérieuse puissance de l’affirmation de soi grâce 
à laquelle [l’objet] se dresse devant un spectateur » 19. La présence 
n’est ni une sphère de l’intellectualisation ni celle de la connaissance 
indubitable mais elle est un ressenti de notre participation fonda-
mentale à l’existence et au monde. Ricoeur écrit:

L’existence, pour Gabriel Marcel, n’est pas l’inconnaissable ; la posi-
tion de l’existence récuse la question critique elle-même en tant que 
recherche sur les conditions de possibilité de l’objectivité; cette ques-
tion s’insère comme une pointe entre la pensée de quelque chose et son 
existence; cet intervalle, cette fente, constitue l’objet comme objet et, en 
même temps, constitue l’existence en inconnaissable 20.

Si, cependant, la caractérisation est du domaine de l’objectivité, 
l’existence et la présence absolue sont, au contraire, incaractéri-
sables, elles se désolidarisent des significations contextualisées. 
 Ainsi, se dessine le primat de l’ontologie sur l’épistémologie, 
mais de l’ontologie particulière parce que comprise toujours comme 
être avec les autres. L’épistémologie, avec ses postulats de connais-
sances claires et universelles, fait entrer le dualisme entre ce qui est 
universel et ce qui est empirique en perdant l’irréductibilité du su-
jet concret et en le réduisant à certaines fonctions sociales. Marcel 
dessine le monde surgissant d’un dualisme épistémologique en tant 
que monde de « fonctionnalisation » qui fait naître, en fin de compte, 
le sentiment de l’individu d’être sans importance et ressentir un 

19 Idem, Journal métaphysique, Gallimard, Paris 1927, p. 310.
20 P. Ricoeur, Gabriel Marcel et phénoménologie, in: Entretiens autour de Gabriel 

Marcel, op. cit., p. 60.

Copyri
gh

t b
y A

ka
demia 

Ign
ati

an
um w

 Krak
owie



47L’intention et la réflexion

profond nihilisme qui dit : rien n’est, c’est-à-dire, rien ne compte, 
rien n’a de valeur. Mais contre cela, une protestation se réveille en 
nous, « une exigence ontologique », un désir métaphysique qui pour-
rait s’exprimer par un « il faudrait une existence », c’est-à-dire, en 
même temps, qu’il y ait un sens de l’existence. Le monde est un lieu 
d’une languissante détresse parce qu’il est un lieu de drame. Nous 
pouvons peut-être dire que sur ce point, la séparation entre la phi-
losophie de l’objectivité et la philosophie de l’existence est probable-
ment la plus grande. Le monde de Husserl et même de Heidegger 
tardif est privé de dramatisation mais le monde de Marcel est, au 
plus profond, un « monde cassé » par le mal.
 Cela se passe ainsi avant tout parce que dans le coeur de cette phi-
losophie demeure la relation de moi à toi. Le sujet chez Marcel n’est ni 
transcendantal ni empirique, car il est surtout une coexistence,  co-esse 
avec d’autres. L’intersubjectivité, a écrit Marcel, n’a rien en commun 
avec l’universalisation abstraite des connaissances vérifiables de l’ob-
jet, mais elle est une communauté de la condition humaine. Cette 
communauté, dit à son tour Ricoeur, lie les hommes d’abord au ni-
veau des ressentis, p. ex. du ravissement esthétique ou des tragiques 
expériences de guerre. Elle est, en fin de compte, une communauté 
de relations dialogiques moi-toi qui se manifestent par des drames 
individuels. Pour Husserl, l’intersubjectivité est comprise du point de 
vue épistémologique et c’est pourquoi la connaissance de l’autre chez 
lui se fait dans un style objectif à travers la corporalité extérieure et 
l’insertion de l’autre, du moi analogique, dans cette corporalité. Pour 
Marcel, la subjectivisation de l’autre, bien que possible, est secon-
daire. Plus encore, elle est trahison envers la relation originaire – de 
iure – dialogique moi-toi. C’est alors que se décide en elle un véritable 
être de l’homme dépendant de l’usage de sa liberté: se décide-t-il 
pour la fidélité ou pour la trahison, pour l’ égoïsme ou pour la dispo-
nibilité vis-à-vis des autres, pour l’amour ou pour la haine, pour le dé-
sespoir ou pour l’espérance. C’est pourquoi cependant, pour Marcel, 
les rencontres avec les autres s’effectuent à l’intérieur du mystère où 
les destins humains s’entremêlent les uns avec les autres et où il s’agit 
de l’intimité et non pas de l’extériorité. C’est pourquoi, pour Marcel, 
le paradoxe de l’ontologie dialogique est possible du point de vue de 
Lévinas, et l’éthique est quelque chose de plus que la responsabilité 
d’un visage radicalement étranger, celui « de l’étranger, de la veuve et 
de l’orphelin».
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 Ici, nous voyons qu’il faut distinguer non seulement l’objectivi-
té et l’existence mais aussi l’existence avec le fait d’exister et l’être. 
L’être ce n’est pas, comme chez Heidegger, la condition ultime de 
l’apparition mais avant tout la plénitude des relations dialogiques 
dont nous nous rapprochons difficilement. Ce que Marcel nomme 
« les approches concrètes du mystère ontologique » s’effectue, gé-
néralement, en prolongeant les analyses dialogiques là où apparaît 
une façon concrète de transcender le monde, à l’intérieur des rela-
tions dialogiques, vers l’éternité, vers l’immortalité, vers Dieu ; la 
transcendance comme une négation active du désespoir. C’est pour-
quoi, chez Marcel, Dieu n’est aucun Etre transcendantal et méta-
physique mais le « Toi absolu »; en parler en termes de « nous » est 
fondamentalement un paralogisme et une trahison. 
 Au terme des analyses de Marcel, disons que ses chemins de pen-
sée culminent méthodologiquement en une distinction principale –
celle entre « la réflexion première » et « la réflexion seconde ». C’est 
là qu’apparaît la plus manifeste dislocation de la phénoménologie 
objectivante vers la direction de la philosophie réflexive. La struc-
ture de cette méthode est la destruction de « la réflexion première », 
objectivante, appuyée sur « une intuition aveugle » du profond res-
senti de l’être, aussi bien courante que scientifique et philosophique 
dont l’exploration philosophique constitue « la réflexion seconde ». 
Cette intuition resplendit dans les situations concrètes où apparaît, 
p. ex. l’espoir ou la fidélité au-delà de la mort. Car, à la base de cette 
réflexion, il y a justement les expériences de la transcendance « ver-
ticale » qu’aucun objet ne peut enfermer. Mais cette transcendance, 
vers une réalité invisible, vers Dieu, n’est pas en dehors des expé-
riences mais à l’intérieur. Ricoeur l’écrit avec justesse: 

En somme, il faudrait dire que ses expériences cardinales portent en 
elles-mêmes la fonction critique; ce sont des expériences critiques, dans 
la mesure où ce sont des expériences qui opèrent d’un même mouve-
ment la reprise de la visée ontologique et la critique des modalités qui 
nous la masquent 21.

Ne pourrait-on pas appeler ce rapport ontologique une méta-inten-
tionnalité issue des expériences du monde brisé par le mal et, en 
même temps, une protestation contre ce mal? Ce sont ces expériences 

21 P. Ricoeur, G. Marcel, Entretiens, op. cit., p. 46.
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qui dévoilent le sujet devant lui-même avant qu’il ne devienne sujet 
d’actes pleinement conscients. Mais « la réflexion seconde », en se 
penchant sur ces expériences, constitue déjà le fruit de la collabora-
tion du penser et de la libre décision pour la participation du mys-
tère où luit la dimension de la sainteté et du salut.
 Comme nous le voyons, nous sommes ici proches de la philoso-
phie réflexive avec sa destruction du cogito cartésien et, en même 
temps, de toute épistémologie mais aussi de la tradition ontolo-
gique. Cependant, ce qui différencie définitivement la philosophie 
de Marcel de la philosophie de Nabert, c’est sa dimension dialo-
gique. Car la philosophie du dialogue ne peut pas ne pas admettre 
tout le « sérieux » de la transcendance vers l’autre qui ne se produit 
pas uniquement dans l’immanence du sujet mais exige un geste 
éthique, une responsabilité mais aussi l’amour. A son tour, pourtant, 
l’amour s’ouvre aux profondeurs insoupçonnées du sujet en l’insé-
rant avec l’autre dans la profondeur du mystère. Le mystère n’est pas 
en moi: moi et l’autre, nous sommes à l’intérieur du mystère dont le 
sens le plus profond est, sans doute, religieux.

L’intentionnalité, la réflexion, le dialogique

Quelles conclusions s’imposent de cette présentation aussi bien de 
la phénoménologie classique que de la phénoménologie brisée et de 
la philosophie réflexive? Peut-être les suivantes:
 1) Dans l’idée phénoménologique de l’intentionnalité se cache 
principalement, au sens large, la conception du sujet connaissant 
tourné vers ce qui est autre par rapport à lui, bien que ce soit un autre 
pour le sujet. Mais le sujet – c’est avant tout le champ transcendantal 
des connaissances générales. C’est pourquoi, dans la compréhension 
de l’être chez Heidegger et même, dans la rencontre avec le visage, 
chez Lévinas, cet autre, si différent chez ces philosophes – omet la 
concrétude du sujet. Heidegger le transforme seulement en sujet « du 
penser de l’être », Lévinas opère même sa destruction à  travers l’idée 
de la substitution éthique. L’intentionnalité – comme l’a souligné Mi-
chel Henry, même s’il a peut-être exagéré – est une extériorité et une 
aliénation. En revanche, la philosophie réflexive, et aussi la pensée 
de Marcel, demande un sujet concret, axiologique, tourné vers les va-
leurs importantes pour lui et inséparable de la liberté.

Między...4 
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 2) Si cette philosophie a raison, le sujet lui-même alors ne peut 
pas être étudié à la façon des objets intentionnels. Cela doit mener 
à un changement de stratégie. D’une part, le sujet est par définition 
« en face » de l’objet, de l’acte de penser lui-même et de la décision, 
il est alors invisible et insaisissable. D’autre part, pourtant, le sujet 
permet – dans l’acte de l’attention et dans la solitude – d’entrer dans 
le dynamisme revivifiant du désir qui dévoile le dédoublement im-
portant du sujet. Ce dédoublement ne permet pas d’arracher « la 
conscience pure » à « la conscience concrète », en définissant la re-
lation asymétrique entre elles comme relation entre une norme abso-
lue, immanente, toujours présente en nous et la tension vers sa réa-
lisation concrète. Si le sujet est, avant tout, comme l’a écrit Tischner, 
le « moi axiologique », nous pouvons alors pourchasser sa présence 
dans une réaction de la liberté aux situations concrètes de la quo-
tidienneté individuelle et sociale, à son propre mal, à l’ethos de la 
culture. Ainsi, un lien profond apparaît-il entre l’analyse réflexive 
et le penser préréflexif, présent dans l’action, le penser au sein de la 
praxis. La méthode de la philosophie réflexive n’est pas une objecti-
visation intentionnelle à distance mais plutôt – comme dans l’her-
méneutique – une reconnaissance participante de soi, de sa propre 
déchirure dans les empreintes, dans les chiffres, dans les traces. 
 3) C’est pourquoi, nous ne pouvons pas pratiquer la philosophie 
du sujet concret ni dans le style de la philosophie de Husserl ni de 
Lévinas ni de Michel Henry: la philosophie du sujet est plutôt une 
philosophie d’une transcendance concrète, dans la quotidienneté, 
vers les autres et vers le monde commun. C’est aussi une philoso-
phie de « la culture de l’intérieur » dont l’exemple a été donné par 
Nabert, Marcel, Lavelle ou Aimé Forest mais aussi par Ricoeur. L’in-
tentionnalité signifie ici, plus qu’une caractéristique de la connais-
sance, une structure de la volonté. Nous pouvons dire, peut-être, 
que l’intentionnalité de la volonté est située plus en profondeur que 
l’intentionnalité de la connaissance. Car le coeur de cette structure 
est le désir, « la méta-intentionnalité » dans la mesure où il consti-
tue la plus grande des motivations de l’aspiration aux valeurs les 
plus hautes. Cette thèse connue de Maurice Blondel ne perd rien de 
son actualité. Sans le désir de la connaissance, en dernier lieu de la 
connaissance de la vérité, l’intentionnalité théorique scientifique ou 
philosophique n’aurait pas été mise en route. « La vérité, c’est le bien 
de la connaissance », écrit Tischner dans une de ses oeuvres.
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51L’intention et la réflexion

 Cependant, la position délicate aussi bien de l’intentionnalité que 
de la réflexion consiste en ce qu’elle se sépare de la « facticité » des 
rencontres concrètes, des responsabilités concrètes, du témoignage 
concret dans toute sa réalité, parfois brutale. En fin de compte, c’est 
une position délicate de la théorie comme telle, à laquelle, bon gré 
mal gré, la philosophie appartient. Mais, en étudiant le fondamental, 
la philosophie elle-même prend une décision: soit elle va demeu-
rer dans un certain égotisme généreux d’un logos monadique, soit 
elle va rechercher le logos des rencontres avec les autres dont nous 
sommes, de toute façon, toujours responsables et devant lesquels 
nous ne pouvons pas fuir. C’est, peut-être, la raison pour laquelle 
la phénoménologie de l’intentionnalité a été remplacée, jusqu’à un 
certain degré, par la philosophie du dialogue et aussi par la phé-
noménologie de la « contre-intentionnalité »: de l’apparition d’une 
Bonté infinie dans le visage d’un autre qui supplie et, en même 
temps, exige de moi un geste de bonté désintéressée.

Traduction Agnieszka Gadaj
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T  G
UP im. KEN, Kraków

Dwie wersje fenomenologii –
Husserl a Lévinas

Jeszcze w Strasburgu Lévinas zapoznał się z Badaniami logicznymi 
Edmunda Husserla. Pisał o tym:

Powoli pojawiła się w moim umyśle istotna prawda Husserla, w któ-
rą wierzę jeszcze dzisiaj, nawet jeśli idąc za tą metodą, nie zachowuję 
wszystkich przykazań szkoły 1.

W latach 1928-29 uczestniczył w wykładach Husserla we Fryburgu. 
Poświęcił mu książkę Théorie de l’intuition dans la phénoménologie de 
Husserl (1930) i kilka artykułów. W 1940 roku opublikował obszer-
ny esej L’oeuvre d’Edmond Husserl, przetłumaczył także na francuski 
Medytacje kartezjańskie. Fascynacja fenomenologią pozostała u Lévi-
nasa trwała. 

Nasze analizy wywodzą się z ducha filozofii Husserlowskiej – pisał – 
która chciała przypomnieć współczesnym fenomenologię przywróconą 
do rangi metody wszelkiej filozofii 2.

1 E. Lévinas, Etyka i Nieskończony, tłum. B. Opolska-Kokoszka, WN PAT, Kraków 
1991, s. 23.

2 Idem, Inaczej niż być lub ponad istotą, tłum. P. Mrówczyński, Aletheia, Warszawa 
2000, s. 300.
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Od Husserla przejął niektóre elementy metody fenomenologicznej, 
m.in. epoche, bezzałożeniowość, poszukiwanie doświadczenia źród-
łowego. Jeśli początkowo

wysiłek Lévinasa zmierza do właściwego zrozumienia i relacjonującej 
czytelnikowi francuskiemu prezentacji filozofii Husserla, to oczywiście 
w późniejszych fazach nasila się stosunek krytyczny 3.

 Nie zamierzam detalicznie porównywać tu poszczególnych 
aspektów relacji między Lévinasem a Husserlem. Uczynił to m.in. 
Jacek Migasiński w artykule Inna podmiotowość. Levinas – Husserl. 
Chciałbym zatrzymać się przy tekście Lévinasa Od świadomości do 
czuwania począwszy od Husserla zawartym w dziele O Bogu, który na-
wiedza myśl, a poświęconym wprost krytyce fenomenologii Husser-
la. Moją uwagę chciałbym zatrzymać na dokonanej przez Lévinasa 
nowej interpretacji redukcji i intencjonalności. W kontekście tych 
dwóch pojęć pojawia się u francuskiego filozofa pojęcie „żyjącego 
życia”.
 Podstawowy zarzut, jaki stawia Husserlowi Lévinas, jest 
następujący: 

Husserl nie odróżnia obecności, stanowiącej warunek filozoficznego 
dyskursu, od tego, co w życiu żywe. Właściwą duchowością ducha po-
zostaje dla niego wiedza. I uznając, podobnie jak cała zachodnia trady-
cja, że filozofia jako wiedza musi być wiedzą o obecności i o bycie, uwa-
ża obecność za najwyższą postać sensu albo, co wychodzi na to samo, 
sądzi, że sens rzeczy sensownych leży w ostatecznej, fundamentalnej 
Tożsamości Tego Samego. (…) Filozofia, wychodząc od obecności bytu, 
nigdy się z tego nie budzi, to znaczy, nigdy nie wypowiada przebudze-
nia inaczej niż w języku o wiedzy 4.

Lévinas zarzuca zatem Husserlowi, że sens i duchowość ducha spro-
wadził do wiedzy, do adekwatnej i apodyktycznej – przynajmniej 
w założeniu – obecności bytu, a ostatecznie do tożsamości. Tożsa-
mość w Husserlowskiej fenomenologii wyraża „zasada wszelkich 
zasad”, według której każda źródłowo prezentująca się naoczność 

3 J. Migasiński, Inna podmiotowość. Levinas – Husserl, w: Levinas i inni, red. T. Ga-
dacz, J. Migasiński, WFiS UW, Warszawa 2002, s. 63.

4 E. Lévinas, O Bogu, który nawiedza myśl, tłum. M. Kowalska, Znak, Kraków 
1994, s. 81.
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jest źródłem prawomocności poznania. Warunkiem osiągnięcia tej 
prawomocności jest korelacja, tożsamość noezy i noematu. Tożsa-
mość jest w Husserlowskiej fenomenologii czuwaniem świadomo-
ści. Jednak dla Lévinasa, przeciwnie, jest ona snem. Husserl usiłuje 
odnaleźć życie w obecności: 

Jak gdyby w swoim identyfikowaniu się z Tym Samym świadomość 
usypiała, „budząc się” na rzeczy, jak gdyby oglądany przedmiot 
był meduzą, która wywołuje odrętwienie życia, przekształcając je 
w poznanie 5.

To „budzenie się na rzeczy” dokonuje się poprzez intencjonalność. 
Dla Lévinasa intencjonalność jest snem. Przebudzenie dokonuje się 
przez kontrintencjonalność.
 Lévinas dokonał zatem odwrócenia kierunku Husserlowskiej fe-
nomenologii. Jest to odwrócenie czuwania w sen, a snu w czuwanie. 
Czuwanie i sen są tutaj synonimami życia pozornego i prawdziwe-
go. Lévinas zwrócił uwagę na fakt, że pojęcie życia było dla Husser-
la ważne od samego początku jako Erlebnis (przeżycie). Pisał, cytu-
jąc słowa Husserla z Medytacji kartezjańskich: 

Czy w wyrażeniu „żywa teraźniejszość czystego Ja” przymiotnik 
„żywa” nie wyraża tej apodyktyczności podmiotu, która jest nie tyl-
ko stopniem pewności, ale też sposobem życia, a raczej samą jego isto-
tą? Czy przymiotnik ten nie pokazuje, jak ważne, od samego początku 
Husserlowskich wywodów, jest słowo Erlebnis, oznaczające sam su-
biektywizm rzeczywistości subiektywnej? 6.

Husserl był, według Lévinasa, u progu odkrycia prawdziwego 
życia, życia żywego. Zamiast jednak pozwolić „ja” stać się obec-
nością dla siebie, opisał życie jako ekstazę intencjonalności, jako 
bycie-poza-sobą-w-świecie,

jako jednoczenie się przez pasywną syntezę czasu i stawanie się 
„obecnością wobec siebie”, doskonałą samoświadomością, doskonałą 
immanencją 7.

5 Ibidem, s. 79.
6 Ibidem, s. 72.
7 Ibidem.
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Lévinas odróżnił tu zatem, w dość subtelny sposób, „obecność wo-
bec siebie”, która jest tożsamością, immanencją i snem pozorującym 
czuwanie, od „obecności dla siebie”, która jest żywą obecnością wo-
bec siebie. 

Obecność wobec siebie, która jest żywą obecnością (teraźniejszością), 
odrzuca na zewnątrz, przez samą swą niewinność, swój punkt ciężko-
ści: Ja, które jest dla siebie obecne. Budzi się ze swej tożsamości z włas-
nym stanem i ukazuje mi się jako „transcendencja w immanencji” 8.

 To przebudzenie do prawdziwego czuwania jest wyrazem no-
wego rozumienia przez Lévinasa fenomenologicznej redukcji. Pisał:

Redukcja, jako wybuch Innego w Tym Samym prowadzący do absolut-
nej bezsenności, jest kategorią, przy której podmiot traci autonomiczną 
zwartość transcendentalnej apercepcji 9.

Źródłowa fenomenologiczna redukcja nie jest zatem, według Lévi-
nasa, zespołem metodologicznych zabiegów, których celem jest 
osiągnięcie apodyktycznego i adekwatnego poznania. Źródłowa 
redukcja jest etycznym zakwestionowaniem podmiotu w nim sa-
mym uniemożliwiającym jakąkolwiek tożsamość. Redukcja odsła-
nia Transcendencję, która rozdziera immanencję, „rozbija jądro ato-
mowej jedności” 10.
 Postawmy pytanie, jaki jest status ontologiczny owego „ja”, 
które czuwa, pomimo tego, że dla Lévinasa wszelka ontologia jest 
zakazana. Lévinas wyraźnie stwierdza, że nie jest to świadomość. 
„Transcendencja w immanencji – to właśnie nie-należenie Ja do 
tkanki stanów świadomości…” 11. Podobnie jak Bergson, oddziela 
Lévinas „ja powierzchniowe” i „ja głębokie”, i nazywa je odpowied-
nio: „ja podskórnym” i „sercem ja”. To właśnie „ja głębokie” czuwa 
i wciąż budzi. To „ja głębokie” nie jest jednak mną, lecz Innym we 
mnie, Transcendencją w immanencji. Które „ja” zatem czuwa? Czy 
jest tak, jak w motcie, które Lévinas zamieścił na początku Od świa-
domości do czuwania począwszy od Husserla, pochodzącym z Pieśni nad 

8 Ibidem, s. 72-73.
9 Ibidem, s. 81.
10 Ibidem, s. 76.
11 Ibidem, s. 74.
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pieśniami: „Ja śpię, lecz serce me czuwa” (Pnp 5, 2)? Czy też: „Ja śpię, 
lecz serce mi czuwa”? Ja czuwam, czy mi czuwa?
 Lévinas gra na słowach – używa zamiennie takich określeń jak 
„serce Ja”, „Inny we mnie”, „Transcendencja w immanencji”, „Nie-
skończoność w immanencji”, „Bóg”. W omawianym tekście poja-
wia się także określenie „żyjącego życia”. Kim jest to inne „ja” lub 
Inny, który wzywa Tego Samego z jego własnego wnętrza? Lévinas 
mówi tu o nawiedzeniu Transcendencji. Transcendencja

na pierwszy rzut oka nawiedza ją w taki sposób, jakby Nieskończoność 
mogła mieć swoją ideę, to znaczy, jak gdyby w moim umyśle mógł po-
mieścić się Bóg 12.

 Sposób, w jaki Transcendencja dotyka immanencję, nawiedza ją, 
ukazuje Lévinas, odwołując się do Kartezjańskiej „idei-Nieskończo-
ności-w-nas”, którą nazywa „myślą myślącą więcej niż ona myśli”. 
Nie jest to zwykła idea. Jej paradoksalność polega na tym, że obecna 
jest ona w myśli i dla myśli, ale to „w” nie oznacza immanencji na 
miarę świadomości. Ta idea nie redukuje się do czystej, tematyzu-
jącej intencjonalności. Nie wskazuje na przedmiot intencjonalny bę-
dący na miarę ideatum. Poprzez ideę Nieskończoności w myśleniu 
otwiera się więc pewna możliwość, która rozsadza myślenie i kwe-
stionuje sam podmiot myślący. Idea Nieskończoności w nas, Inny 
we mnie, Transcendencja w immanencji, jest zatem źródłem kontr-
intencjonalności. Kartezjusz, przywołując dysproporcję między 
świadomością a ideą Nieskończoności, sformułował swój dowód 
na istnienie Boga. Lévinas nie przyjmuje tego dowodu ani go nie 
powtarza. W ogóle mówienie o możliwości dowodu jest dlań czymś 
w sobie sprzecznym. Przejmuje od Kartezjusza raczej samą struktu-
rę formalną relacji między ideą Nieskończoności a świadomością.
 Idea Nieskończoności nie zawiera się w świadomości. Cogitatum 
rozbija „rzeczywistość formalną cogitatio. Idea Nieskończoności 
rozbija myśl, która wszystko sprowadza do obecności, pomimo to 
ustanawia jednak relację ze świadomością. Lévinas stosuje tu grę 
słów nieprzetłumaczalną na język polski: „In” z Infinitum (Nieskoń-
czoność) oznacza w języku francuskim zarówno przeczenie „nie”, 
jak i „w”. „W” (Transcendencja „w” immanencji, Nie-skończone 
„w” skończonym) nie oznacza asymiliacji. Nieskończoność budzi. 

12 Ibidem, s. 76.
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To łączne „nie” i „w” oznacza, że Nie-skończoność nie jest zwyczaj-
nym zaprzeczeniem skończoności. W takim sensie Nie-skończo-
ność nie jest – jako przeczenie – następstwem skończoności, ale jest 
wobec niej uprzednia, pierwotna.

In z Infinitum to jednocześnie negacja i naznaczenie skończoności – 
„nie” i „w” – myślenie ludzkie jako poszukiwanie Boga – Kartezjańska 
idea nieskończoności w nas 13.

 Idea Nieskończoności w nas przyjęła w analizowanym tekście 
Lévinasa postać „życia żyjącego”. Nie jest ona ideą teoretyczną. Pi-
sał Lévinas:

Naddatek racjonalności w stosunku do tego, co zawiera oczywistość, 
osiągamy więc w fenomenologii przez zmianę poziomu, dzięki pogłę-
bieniu, które dokonuje się dokładnie w taki oto sposób: w jasno widzą-
cym podmiocie, pochłoniętym przez swój przedmiot, trzeba obudzić 
życie, które zostało przez oczywistość wessane, zepchnięte w niepa-
mięć lub pogrążone w anonimowości. Mówiąc jeszcze ogólniej, chodzi 
o to, by od bytu oświetlonego przez oczywistość zejść do podmiotu, 
który w tym świetle [tzn. oczywistości] raczej gaśnie, niż się ujawnia 14.

Husserl nie odróżnił według Lévinasa „obecności, stanowiącej wa-
runek filozoficznego dyskursu, od tego, co w życiu żywe” 15. Pojął 
obecność bytu jako źródło życia, podczas gdy, odwrotnie, tylko ży-
jące życie może być obietnicą obecności. To, że Lévinas ideę Nie-
skończoności w nas rozumiał jako „życie prawdziwe”, jako „życie 
żyjące”, wskazują następujące słowa:

Czy to, co w życiu ży j e, nie jest nadmiarem: rozrywaniem naczyń 
przez coś, co w żadnym naczyniu nie może się zmieścić i co właśnie 
w ten sposób ożywia i uduchowia? Czy przebudzenie nie jest natchnie-
niem przez ducha? (…) To, co w życiu ży j e, polega na nieustannym 
rozsadzaniu tożsamości 16.

Podmiot etycznie zakwestionowany, postawiony pod znakiem 
zapytania zanim sam zapyta, to według Lévinasa ta głębsza 

13 Ibidem, s. 163.
14 Ibidem, s. 66.
15 Ibidem, s. 81.
16 Ibidem, s. 82.

Copyri
gh

t b
y A

ka
demia 

Ign
ati

an
um w

 Krak
owie



59Dwie wersje fenomenologii

fenomenologiczna źródłowość, której nie dostrzegł Husserl. Jego 
fenomenologia zatrzymała się na powierzchni świadomości 
intencjonalnej.
 Podsumujmy. Fenomenologia Husserla jest fenomenologią te-
oriopoznawczą, a Lévinasa etyczną. Fenomenologia Husserla jest 
fenomenologią intencjonalną, natomiast Lévinasa kontrintencjonal-
ną. Zanim podmiot skieruje się na…, ku…, sam już jest zakwestio-
nowany. Fenomenologia Husserla jest fenomenologią tożsamości, 
a Lévinasa różnicy. Redukcja w fenomenologii Husserla prowadzi 
do samooczywistości poznania, a u Lévinasa do etycznego przebu-
dzenia. Skąd wynikają te różnice? Wydaje się, że jednym ze źródeł 
tych różnic jest odmienny stosunek Husserla i Lévinasa do filozofii 
Kartezjusza i Kanta.
 Husserl, zmierzając tropami Kartezjusza, dokonał „doniosłego 
zwrotu” ku subiektywności transcendentalnej 17. Łączyła go z Karte-
zjuszem przede wszystkim idea poznania pewnego (jasnego i oczy-
wistego). Odnalazł je nie w świecie, lecz podobnie jak Kartezjusz, 
w podmiocie myślącym. Od Kartezjusza przejął także ideę „filozofii 
pierwszej”. Pisał:

Psychologia pozostawała w służbie wywołanego przez Kartezjusza 
problemu transcendentalnego. W jego Medytacjach myśl, że wszelka re-
alność i ostatecznie cały świat, istniejący d l a  n a s  i tak a tak uposażo-
ny, jest tylko zawartością przedstawieniową naszych własnych przed-
stawień, jako mniemanych na sposób sądów i  w najlepszym wypadku 
wykazanych z oczywistością w naszym własnym życiu poznawczym, 
stała się wiodąca dla pierwszej filozofii. Tu leży motywacja wszelkich 
właściwych lub niewłaściwych problemów transcendentalnych. Meto-
da wątpienia Kartezjusza była pierwszą metodą ujawnienia subiektyw-
ności transcendentalnej… 18.

Historyczne znaczenie Kartezjańskiego rozważania sceptycznego 
polega, według Husserla, na „uchwyceniu absolutnej jasności bycia 
danym”. Swoją drogę rozumiał on jako konsekwentne przeprowa-
dzenie tego, co było już zawarte w „prastarej intencji” Kartezjusza 19. 

17 Por. E. Husserl, Medytacje kartezjańskie, tłum. A. Wajs, PWN, Warszawa 
1982, s. 26.

18 Idem, Phänomenologische Psychologie. Vorlesungen Sommersemester 1925 (Hus-
serliana 9), red. W. Biemel, Martinus Nijhoff, Haag 1968, s. 287.

19 Por. idem, Idea fenomenologii, tłum. J. Sidorek, PWN, Warszawa 1990, s. 19.
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W Ideach I za punkt wyjścia przyjął świadomość w ścisłym sensie, 
którą określił mianem Kartezjańskiego cogito 20. Sądził bowiem, 
że już głębokie Kartezjańskie rozważanie podstawowe zmierza ku 
fenomenologii 21. „Czyste Ja nie jest innym niż to, jakie Descartes 
w swych wspaniałych Medytacjach uchwycił genialnym spojrze-
niem…” 22. Kartezjusz był już bliski tego, by dotrzeć do radykalnego 
postawienia problemu.

Poprzez wydobycie pola czystych cogitationes przygotował już nawet 
istotny, wstępny warunek dla tego naukowego opracowania. Jednakże 
nie ujął tego dość zdecydowanie, nie postawił w centrum rozważań, nie 
zagłębił się także wystarczająco w jego znaczeniu. Nie stał się on fun-
datorem teorii poznania jako nauki, u której początków stoi wszakże 
jako pionier 23.

W pierwszych medytacjach Kartezjusza, stwierdził Husserl, 

tkwi głębia, która jest tak trudna do wydobycia, że nawet Kartezjusz nie 
zdołał tego uczynić – uczynił to w tak niewielkim stopniu, że pozwolił, 
by mu umknęło wielkie odkrycie, które już prawie miał w ręku 24.

 Odmienny obraz filozofii Kartezjusza miał Lévinas. Odnalazł 
u niego ślad Transcendencji. Była to idea nieskończoności w nas, myśl 
„myśląca więcej niż myśli”. Poprzez ideę nieskończoności w myśle-
niu otwiera się więc pewna możliwość wyjścia poza samo myślenie: 

relacja z nieskończonością – idea Nieskończoności, jak mówi Karte-
zjusz – wykracza poza myślenie w zupełnie innym sensie niż mniema-
nie. (...) Stosunek z nieskończonością nie daje się wyrazić w terminach 
doświadczenia, albowiem nieskończoność przekracza myśl, która o niej 
myśli 25.

20 Por. idem, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, I, tłum. 
D.  Gielrulanka, PWN, Warszawa 1975, s. 99.

21 Por. ibidem, s. 188.
22 Ibidem, t. 2, PWN, Warszawa 1974, s. 146.
23 Idem, Aufsätze und Vorträge 1911-1921 (Husserliana 25), éd. H.R. Sepp, 

Thomas Nenon, Martinus Nijhoff, Haag 1986, s. 138.
24 Idem, Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna, tłum. S. Wal-

czewska, Wyd. Rolewski, Toruń 1999, s. 81.
25 E. Lévinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, tłum. M. Kowalska, 

PWN, Warszawa 1998, s. 8.
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61Dwie wersje fenomenologii

Kartezjusz zatem, według Lévinasa, lepiej niż wszyscy idealiści i re-
aliści odkrył relację z całkowitą innością 26. Dlatego 

uznając relację z Innym za relację etyczną, przezwyciężamy trudność, 
jaka powstaje nieuchronnie, gdy filozofia, wbrew Kartezjuszowi, wy-
chodzi od cogito, które ustanawia się w sposób absolutnie niezależny 
od Innego 27.

Przynajmniej w medytacji o idei Boga, stwierdził Lévinas, „Karte-
zjusz nakreślił z niezrównaną ścisłością niezwykłą drogę myśli, która 
ostatecznie zrywa z «Ja myślę»” 28.
 Przejdźmy teraz do Kanta. Husserlowi wielokrotnie zarzucano, 
że wraca do rozwiązań Kanta. Pisał:

Mój własny rozwój (…) był pierwotnie wrogi Kantowi. (…) Gdy otwarło 
się przede mną, wraz z redukcją fenomenologiczną, królestwo pierwot-
nych źródeł wszelkiego poznania, musiałem uznać, że powstająca przede 
mną nauka, przy istotnie innego rodzaju metodzie, objęła całą problema-
tykę Kantowską (która dopiero teraz uzyskała głęboki i jasny sens), oraz 
że główne wyniki Kanta potwierdzają się w ściśle naukowym ugrunto-
waniu i wyznaczaniu granic. Oczywiście okazało się także, iż problema-
tyka Kantowska jest z jednej strony prymitywna i posiada bardzo mocno 
rozbudowane założenia, z drugiej zaś, że jest ona ujęta zbyt wąsko. Na-
turalnie nie mogłem przystać na neokantowską formę i metodę szkoły 
marburskiej, ale uznaję jej dokonania dla podtrzymania i rozwoju myśli 
Kanta. Po tym, jak nauczyłem się patrzeć na Kanta z własnej perspekty-
wy, mogę teraz także – tak na dobre dopiero w ostatnich latach – bardzo 
wiele nauczyć się od Kanta i prawdziwych kantystów 29.

System Kanta, po negatywno-sceptycznej filozofii Hume’a, jest, we-
dług Husserla, pierwszą poważną, naukową próbą

powszechnej filozofii transcendentalnej rozumianej jako ścisła na-
uka, próbą teraz dopiero odkrytego i jedynie słusznego sensu ścisłej 
naukowości 30.

26 Por. ibidem, s. 251.
27 Ibidem, s. 249.
28 Idem, O Bogu, który nawiedza myśl, op. cit., s. 123.
29 E. Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Phi-

losophie. Drittes Buch: Die Phänomenologie und die Fundamente der Wissenschaften 
(Husserliana 5), red. Marly Biemel, Martinus Nijhoff, Haag 1952, s. 4.

30 Idem, Kryzys nauk europejskich, op. cit., s. 107.
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Kant rzeczywiście był Husserlowi bardzo bliski 31. Uważał on bo-
wiem, że Kant był bliski fenomenologii. Transcendentalna deduk-
cja z pierwszego wydania Krytyki czystego rozumu Kanta rozgrywa 
się według Husserla na gruncie fenomenologicznym. Kant jednak 
określił go błędnie jako psychologiczny. Kant, według Husserla, do-
strzegł dziedzinę fenomenologii, chociaż nie potrafił jej sobie jesz-
cze przyswoić i rozpoznać 32.
 Natomiast Lévinas odnalazł w filozofii Kanta pierwszeństwo ety-
ki nad poznaniem. „W tym tkwi wielka siła praktycznej filozofii Kan-
ta: możliwość myślenia poza czasem dzięki nadziei (…)” 33. Kant nie 
wyprowadził jednak nadziei z subiektywnej skłonności bytu myślą-
cego, z conatus essendi. W tym sensie jego nadzieja nie jest racjonal-
na 34. Metafizyka według Kanta nie jest możliwa na gruncie rozumu 
teoretycznego, gdyż nie pozwalają na to warunki możliwości samego 
poznania. Możliwa jest jednak jako etyka. Lévinas podjął właśnie ten 
postulat metafizyki jako etyki, nigdy w pełni przez Kanta nie zrea-
lizowany. W przeciwieństwie do Kanta oparł jednak swoją etykę na 
heteronomii, a nie na autonomii. Także Kantowska krytyka dowo-
dów na istnienie Boga stała się, według Lévinasa, zwiastunem po-
czątku końca onto-teologicznej koncepcji Boga, otwierającym drogę 
do „Boga nie skażonego przez byt” 35. Lévinas cenił też słynne cztery 
pytania Kanta. Tylko pierwsze z nich, pytanie poznawcze: „co mogę 
wiedzieć?” wiedzie do skończoności. Natomiast pozostałe, szczegól-
nie: „co powinienem czynić?” i „czego mogę się spodziewać?”, nie 
dają się zredukować do kręgu skończoności i bycia.
 Ten odmienny stosunek Lévinasa do filozofii Kartezjusza i Kanta 
ma podłoże historyczne. Wynika z odmiennej tradycji, z której Lévi-
nas dochodził do fenomenologii. Była to tradycja francuskiej filo-
zofii refleksji lub, według innej nazwy, filozofii ducha. Jean Nabert 
w słynnym artykule La philosophie réflexive 36 wyróżnił dwie zasadni-
cze orientacje filozofii refleksji. W pierwszej, którą zakwestionował, 
refleksja sprowadza się jedynie do myślenia czysto poznawczego, 

31 Idem, Badania logiczne, II/II, tłum. J. Sidorek, PWN, Warszawa 2000, s. 243.
32 Por. idem, Idee, I, op. cit., s. 189.
33 E. Lévinas, Bóg, śmierć i czas, tłum. J. Margański, Znak, Kraków 2008, s. 75.
34 Por. ibidem , s. 77.
35 Idem, La mort et le temps, L’Herne, Paris 1991, s. 66.
36 Por. Encyclopédie française, op. cit. (lub w: J. Nabert, Expérience intérieure de la 

liberté, op. cit., s. 399-411).
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63Dwie wersje fenomenologii

spekulatywnego. W drugiej, z którą się utożsamiał, refleksja ozna-
cza myślenie głębokie, duchowe, którego przejawem są moralność 
i doświadczenie religijne. Daje ona też pierwszeństwo filozofii 
praktycznej przed teoretyczną.
 Obydwie możliwości rozwoju filozofii refleksji, stwierdził Na-
bert, zawarte były w Kartezjańskim cogito. Z jednej strony ujawniło 
ono funkcję obiektywizacji prawdy, teorii poznania i nauki, z dru-
giej – możliwość badań skierowanych bezpośrednio na odkrycie 
konkretnych form doświadczenia wewnętrznego, nieredukowal-
nych do kategorii, przez które konstruujemy naturę 37. Większość 
myślicieli, poza Malebranche’em i Maine’em de Biranem, zwróci-
ła uwagę tylko na intelektualny wymiar cogito (ja myślę), dlatego 
nie byli zdolni dostrzec, obok aktów „fundujących prawdę uniwer-
sum na wartości myślenia”, aktów „potwierdzających przyczyno-
wość wewnętrzną podmiotu”. Nabert wyprowadził ostatecznie taki 
wniosek: pierwsza z tych tradycji (intelektualistyczna) zaczęła się 
od Immanuela Kanta, a druga, do której sam należę, od Maine’a de 
Birana. To oni podzielili filozofię refleksji 38. Nie ulega wątpliwości, 
że fenomenologia Husserla zmierza tropem pierwszej tradycji, na-
zwanej przez Naberta intelektualistyczną i poznawczą, natomiast 
Lévinasa tropem drugiej. Ich powrót do Kartezjusza nie jest tym 
samym powrotem.
 Także odmienny stosunek Lévinasa do filozofii Kanta ma uza-
sadnienie w tej samej tradycji. To nie Lévinas jako pierwszy doko-
nał zwrotu na gruncie filozofii francuskiej od teorii poznania do 
etyki, lecz René Le Senne. To od niego mógł Lévinas zaczerpnąć 
impulsy do zwrotu od poznania do etyki. Le Senne głosił koncep-
cję podwójnego cogito: jedno jest skończone, a drugie nieskończone. 
Nieskończone Cogito nazywał często Absolutem, Duchem, Życiem 
lub Jednią. Cogito skończone i nieskończone związane są ze sobą 
nierozdzielnie. Duch „jest transcendentny w nas, w łonie  naszej 
 immanencji” – pisał 39. Tak rozumiany Absolut nie jest jednak Bo-
giem. Pojęcie Boga pojawia się u Le Senne’a dopiero w perspekty-
wie metafizyki jako etyki. Klasyczna metafizyka sprowadza Boga 

37 Por. J. Nabert, Expérience intérieure de la liberté, op. cit., s. 403.
38 Por. ibidem, s. 401.
39 R. Le Senne, Introduction à la philosophie, Paris 1939, s. 95.
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do idei Boga, a idea jest jedynie abstrakcją. Więź z Bogiem możliwa 
jest nie w poznaniu, lecz w etycznym działaniu.
 Zapytajmy na koniec, czy fenomenologia kontrintencjonalno-
ści Lévinasa jest jeszcze fenomenologią? Lévinas do samego końca 
uważał siebie za fenomenologa, choć w swym dojrzałym dziele pt. 
Inaczej niż być lub ponad istotą miał świadomość, że wykracza poza 
fenomenologię. Pisał tam:

Nasz sposób przedstawiania pojęć nie polega ani na ich rozkładzie lo-
gicznym, ani na opisie dialektycznym. Pozostaje wierny analizie inten-
cjonalnej, która próbuje umieścić pojęcia w horyzoncie ich jawienia się, 
w horyzoncie zapoznanym, zapomnianym lub przesuniętym w od-
krytości przedmiotu, w jego pojęciu, w spojrzeniu pochłoniętym przez 
samo pojęcie (…). Jednak jawienie się bytu nie jest ostatecznym uzasad-
nieniem podmiotowości i pod tym względem niniejsza praca podejmu-
je wyzwanie wykraczające poza fenomenologię 40.

Niewątpliwie Lévinas miał ambicję, by jego fenomenologia była 
w sensie metafizycznym bardziej źródłowa niż fenomenologia Hus-
serla. Jeśli jednak za punkt odniesienia przyjmiemy jedną z definicji 
fenomenologii, sformułowaną przez Husserla, można mieć wątpli-
wości, czy Lévinas był fenomenologiem. Pisał Husserl:

Fenomenologia oznacza nowego typu metodę opisową, która ujawni-
ła się w filozofii na przełomie stuleci i wynikającą z niej naukę empi-
ryczną, której celem jest dostarczenie zasadniczego organonu dla ściśle 
naukowej filozofii i w konsekwentnym rezultacie umożliwienie meto-
dycznej reformy wszystkich nauk 41.

Podmiot prześladowany przez Innego nie jest zdolny do takiej 
reformy.

40 E. Lévinas, Inaczej niż być lub ponad istotą, op. cit., s. 300-301.
41 E. Husserl, Phänomenologische Psychologie, op. cit., s. 277.
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Deux versions de la phénoménologie –
Husserl et Lévinas

Encore à Strasbourg, Lévinas lit les Recherches logiques d’Edmund 
Husserl :

C’est peu à peu que s’est dégagée dans mon esprit, écrit-il, la vérité es-
sentielle de Husserl, à laquelle je crois encore aujourd’hui, même si, en 
suivant sa méthode, je n’obéis pas à tous ses préceptes d’école 1.

En 1928 et en 1928-1929, il suit les cours de Husserl à Fribourg. Il lui 
consacre son livre Théorie de l’intuition dans la phénoménologie de Hus-
serl (1930) et plusieurs articles. En 1940, il publie son volumineux 
essai L’oeuvre d’Edmond Husserl et traduit en français les Méditations 
cartésiennes. La fascination de Lévinas pour la phénoménologie est 
durable.

Nos analyses revendiquent l’esprit de la philosophie husserlienne, 
écrit-il, dont la lettre a été le rappel à notre époque de la phénoménolo-
gie permanente rendue à son rang de méthode de toute philosophie 2.

1 E. Lévinas, Éthique et Infini. Dialogues avec Philippe Nemo, Arthème Fayard, 
Paris 1982, p. 25.

2 Idem, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, Kluwer Academic, Paris 2006 
(Martinus Nijhoff, 19741), p. 280.

Między...5 
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Il emprunte à Husserl certains éléments de la méthode phénomé-
nologique, notamment l’épochè, l’absence de présuppositions, la re-
cherche d’une expérience originaire. Si, au début,

l’effort de Lévinas vise à bien comprendre et à relater au lecteur fran-
çais la philosophie de Husserl, une attitude critique se renforce dans les 
phases suivantes 3.

Je n’ai pas l’intention de comparer en détail les différents aspects 
de la relation entre Lévinas et Husserl. Jacek Migasiński l’a déjà fait 
dans son article Inna podmiotowość. Levinas – Husserl [Une autre sub-
jectivité. Levinas – Husserl]. Je voudrais m’arrêter au texte de Lévinas 
De la conscience à la veille. A partir de Husserl publié dans De Dieu qui 
vient à l’idée, consacré directement à la critique de la phénoménolo-
gie de Husserl. Mon attention se concentrera surtout sur la nouvelle 
interprétation que donne Lévinas de la réduction et de l’intention-
nalité. C’est dans le contexte de ces deux termes qu’apparaît chez lui 
la notion de « vivre de la vie ».
 Le reproche principal que Lévinas fait à Husserl est le suivant :

(...) Husserl ne séparera pas le vivre de la vie et la présence, condition 
du discours philosophique. Toujours, chez lui, la spiritualité même de 
l’esprit reste savoir. Et cette nécessité pour la philosophie de demeurer, 
en tant que savoir, savoir de la présence et de l’être, ne pourra chez Hus-
serl, pas plus que dans l’ensemble de la philosophie occidentale, ne pas 
signifier l’ultime figure du sensé ou, ce qui revient au même, cette né-
cessité ne pourra ne pas signifier que le sensé a son sens dans l’ultime, 
dans le fondamental, dans le Même. (...) Jamais la philosophie partant 
de la présence de l’être, ne s’en réveillera ou ne dira le réveil en d’autres 
termes qu’en ceux du savoir 4.

Lévinas reproche donc à Husserl de ramener le sens et la spiritualité 
de l’esprit à la connaissance, à la présence adéquate et apodictique 
(au moins en principe) de l’être, et finalement, à l’identité. L’identité 
dans la phénoménologie husserlienne est exprimée par le « principe 
de tous les principes », selon lequel toute intuition originairement 
donatrice est une source de droit de connaissance. La condition 

3 J. Migasiński, Inna podmiotowość. Levinas – Husserl, in: Levinas i inni, dir. 
T. Gadacz, J. Migasiński, Warszawa 2002, p. 63.

4 E. Lévinas, De Dieu qui vient à l’idée, Vrin, Paris 1992 (19821), p. 56.
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nécessaire de cette légitimité est la corrélation, l’identité de la noèse 
et du noème. Dans la phénoménologie husserlienne, l’identité est la 
veille de la conscience. Pour Lévinas, au contraire, elle est un som-
meil. Husserl tente de trouver la vie dans la présence :

Comme si la conscience dans son identification du Même s’endormait, 
en ”s’éveillant“ aux choses, comme si l’objet contemplé était celui qui 
méduse et pétrifie la vie en connaissance 5.

Cet « éveil aux choses » se fait par l’intentionnalité. Pour Lé-
vinas, l’intentionnalité est un sommeil. L’éveil se fait par la 
contre-intentionnalité.
 Lévinas a donc inversé la phénoménologie husserlienne. Il a rem-
placé la veille par le sommeil et le sommeil par la veille. La veille et 
le sommeil sont ici synonymes, respectivement, de vie apparente 
et de vie véritable. Lévinas fait remarquer que, la notion de vie, 
comprise comme Erlebnis (expérience vécue), était importante pour 
Husserl dès le début. Il écrit, en citant les Méditations cartésiennes :

Dans la « présence vivante du Moi à lui-même » l’adjectif ‘vivant’ (...) 
n’exprime-t-il pas l’apodicticité du subjectif qui n’est pas seulement un 
degré de certitude, mais le mode de la vie : le vivre de la vie ? Cet adjectif 
ne révèle-t-il pas à quel point, dès le début du discours husserlien, im-
porte le mot Erlebnis désignant la subjectivité du subjectif ? 6

Selon Lévinas, Husserl était sur le point de découvrir la vie véri-
table, la vie vive. Mais, au lieu de permettre au Moi de devenir une 
présence pour soi, il a décrit la vie comme une extase de l’intention-
nalité, comme un être-au-delà-de-soi-dans-le-monde, comme « le 
rassemblement dans la synthèse passive du temps, en „présence 
à  soi”, en parfait savoir de la conscience de soi, en parfaite imma-
nence » 7. Lévinas fait donc une distinction subtile entre la « pré-
sence à soi » – identité, immanence et sommeil simulant la veille – et 
la « présence pour soi » – vivante par sa présence à soi.

La présence à soi comme présence vivante à soi, dans son innocence 
même, rejette au dehors son centre de gravité : toujours la présence de 

5 Ibidem, p. 53.
6 Ibidem, p. 46.
7 Ibidem.
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soi à soi se réveille de son identité d’état et se présente à un moi “trans-
cendant dans l’immanence“ 8.

 Cet éveil à la veille véritable traduit la nouvelle interprétation 
par Lévinas de la réduction phénoménologique. 

La réduction, écrit-il, comme explosion de l’Autre dans le Même, vers 
l’insomnie absolue, est une catégorie sous laquelle le sujet perd la 
consistance atomique de l’aperception transcendantale 9.

Pour Lévinas, la réduction phénoménologique originaire ne consti-
tue donc pas un ensemble de démarches méthodologiques visant 
à  atteindre une connaissance apodictique et adéquate. La réduction 
originaire est une mise en question éthique du sujet en soi, rendant 
impossible toute identité. La réduction dévoile la Transcendance qui 
déchire l’immanence, qui est « dénucléation de l’atomicité même 
de  l’un» 10.
 Demandons quel est le statut ontologique de ce Moi qui veille, 
même si, pour Lévinas, toute ontologie est interdite. Lévinas affirme 
clairement que ce n’est pas la conscience. La « Transcendance dans 
l’immanence – c’est précisément la non-appartenance du Moi aux 
tissus des états de la conscience... » 11. Comme Bergson, Lévinas fait 
la distinction entre le Moi superficiel et le Moi profond, qu’il appelle 
respectivement le Moi latent et le coeur du Moi. C’est justement le 
Moi profond qui veille et continue à éveiller. Ce Moi profond n’est 
pas moi, mais l’Autre en moi, la Transcendance dans l’immanence. 
Qui est donc ce Moi qui veille ? Est-ce comme dans la citation de 
la Cantique des Cantiques utilisée par Lévinas au début du « De la 
conscience à la veille. A partir de Husserl » : « Je dors, mais mon 
coeur veille » (5:2) ? Ou plutôt « Je dors, mais un coeur veille en 
moi » ? C’est moi qui veille ou il veille en moi ?
 Lévinas joue avec les mots, en employant alternativement des 
termes tels que « le coeur du Moi », « l’Autre en moi », « la Transcen-
dance dans l’immanence », « l’Infini dans l’immanence », « Dieu ». 
Dans le texte analysé l’expression « vie vivante » est également 

8 Ibidem.
9 Ibidem, p. 55.
10 Ibidem, p. 51.
11 Ibidem, p. 48.
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utilisée. Qui est cet autre Moi, ou cet Autre, qui appelle le Même du 
fond de lui-même ? Lévinas parle ici de la visite de la Transcendance.

De prime abord, [la Transcendance] l’enveloppe comme si de l’Infini il 
pouvait y avoir idée, c’est-à-dire comme si Dieu pouvait tenir en moi 12.

 Lévinas montre la manière dont la Transcendance touche l’im-
manence, la visite, par référence à l’idée cartésienne de « l’Infini en 
nous », qu’il appelle « la pensée pensant plus qu’elle ne pense ». 
Ce n’est pas une idée ordinaire. Paradoxalement, elle est présente 
dans la pensée et pour la pensée, mais ce « dans » ne signifie pas 
une immanence équivalente à la conscience. Cette idée ne se ré-
duit pas à  une pure intentionnalité thématisante. Elle ne renvoie 
pas à un objet intentionnel équivalent à ideatum. L’idée de l’Infini 
ouvre donc dans la pensée une possibilité qui fait éclater la pensée 
et met en question le sujet pensant même. L’idée de l’Infini en nous, 
l’Autre en moi, la Transcendance dans l’immanence est donc source 
de la contre-intentionnalité. Descartes, en évoquant la dispropor-
tion entre la conscience et l’idée de l’Infini, a formulé sa preuve de 
l’existence de Dieu. Lévinas n’a pas adopté ni répété cette preuve. 
Pour lui, parler de la possibilité de la preuve est contradictoire en 
soi. Il  n’emprunte à Descartes que la structure formelle de la relation 
entre l’idée de l’Infini et la conscience.
 L’idée de l’Infini n’est pas contenue dans la conscience. Le Cogi-
tatum fait éclater la réalité formelle de la cogitatio. L’idée de l’Infini 
fait éclater la pensée, qui réduit tout à la présence, tout en établissant 
pour autant une relation avec la conscience. Lévinas recourt ici à un 
jeu de mots intraduisible en polonais : « In » de « Infinitum » signifie 
en français le négatif « non », mais aussi « en ». « Dans » (la Trans-
cendance « dans » l’immanence, l’In-fini « dans » le fini) ne vaut pas 
l’assimilation. L’Infini éveille. Ce « non » / « en » conjoint signifie que 
l’In-fini n’est pas une simple négation du fini. Dans ce sens, l’In-fini 
n’est pas (en tant que négation) une conséquence du fini, mais lui est 
antérieur, primitif. « Le “In“ de l’In-fini, c’est à la fois la négation et 
l’affection du Fini — le non et le dans — la pensée humaine comme 
recherche de Dieu — l’idée de l’Infini en nous de Descartes » 13.

12 Ibidem, p. 51.
13 Ibidem, p. 150.
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 Dans le texte analysé, l’idée de l’Infini en nous a pris la forme de 
la « vie vivante ». Elle n’est pas une idée théorique. 

Un surcroît de rationalité par rapport à ce qu’en contient l’évidence, 
s’obtient, dès lors, en phénoménologie par un changement de niveau, 
par un approfondissement s’accomplissant de la manière très précise 
que voici : dans un sujet absorbé, en toute lucidité, par son objet, il 
s’agit d’éveiller une vie que l’évidence absorba et fit oublier ou rendit 
anonyme. Plus généralement encore, il s’agit de descendre de l’entité 
éclairée dans l’évidence, vers le sujet qui s’y éteint plutôt qu’il ne s’y 
annonce 14.

Selon Lévinas, Husserl ne faisait pas distinction entre « le vivre de la 
vie et la présence, condition du discours philosophique » 15. Il a pris 
la présence de l’être pour la source de la vie, alors que, inversement, 
seule la vie vivante peut être une promesse de présence. Le fait que 
Lévinas comprenne l’idée de l’Infini en nous comme la « vie véri-
table » ou la « vie vivante » est prouvé par ces mots :

Le vivre de la vie, n’est-il pas excession : rupture du contenant par le 
non-contenable qui précisément, ainsi, anime ou inspire ? L’éveil ne se-
rait-il pas inspiration ? (...) Le vivre de la vie – incessant éclatement de 
l’identification 16.

Un sujet contesté d’un point de vue éthique, remis en cause avant qu’il 
ne pose lui-même la question, c’est, selon Lévinas, une origine phé-
noménologique plus profonde que Husserl n’a pas aperçue. Sa phé-
noménologie s’est arrêtée à la surface de la conscience intentionnelle.
 Résumons : la phénoménologie husserlienne est une phénoméno-
logie de la théorie de la connaissance, tandis que la phénoménologie 
lévinassienne est une phénoménologie de l’éthique. La phénoméno-
logie husserlienne est une phénoménologie de l’intentionnalité, tan-
dis que la phénoménologie lévinassienne est une phénoménologie 
de la contre-intentionnalité. Avant même que le sujet s’oriente sur... 
vers..., il se trouve lui-même remis en question. La phénoménologie 
husserlienne est une phénoménologie de l’identité, tandis que la phé-
noménologie lévinassienne est une phénoménologie de la différence. 

14 Ibidem, p. 39.
15 Ibidem, p. 56.
16 Ibidem, p. 56-57.
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Dans la phénoménologie husserlienne, la réduction aboutit à l’autoé-
vidence de la connaissance et, dans la phénoménologie lévinassienne, 
à l’éveil éthique. D’où viennent ces différences ? Elles ont probable-
ment à l’origine une attitude différente de Husserl et de Lévinas en-
vers la philosophie de Descartes et de Kant. 
 Husserl, dans le sillage de Descartes, a fait un « grand retour » 
vers la subjectivité transcendantale 17. Il partageait avec Descartes 
notamment l’idée d’une connaissance sûre (claire et évidente). Il l’a 
trouvée non pas dans le monde, mais, comme Descartes, dans le su-
jet pensant. Il a également emprunté à Descartes l’idée de la « philo-
sophie première ». 

La psychologie restait au service du problème transcendantal posé par 
Descartes, écrivait-il. Dans ses Méditations, la pensée selon laquelle toute 
la réalité et, finalement, tout le monde existant « pour nous » et équipé 
d’une telle ou telle manière n’est qu’un contenu représentatif de nos 
propres représentations, entretenues à l’image des jugements, et, dans 
le meilleur des cas, mis à l’évidence dans notre propre vie cognitive, est 
devenue essentielle pour la philosophie première. C’est là que réside 
la motivation de tous les problèmes transcendantaux, vrais ou faux. Le 
doute méthodique de Descartes fut la première méthode de révélation 
de la subjectivité transcendantale… 18.

La portée historique du raisonnement sceptique cartésien réside, se-
lon Husserl, dans la saisie de la « clarté absolue de l’Être-donné ». 
Sa vocation à lui consistait à développer conséquemment ce qui 
était déjà contenu dans la « très ancienne intention » de Descartes 19. 
Dans ses Idées I, il a pris pour point de départ la conscience au sens 
strict, qu’il a nommée le « cogito » cartésien 20. En effet, il estimait 
que la réflexion fondamentale profonde de Descartes tendait déjà 

17 Cf. E. Husserl, Méditations cartésiennes. Introduction à la phénoménologie, trad. 
G. Peiffer, E. Lévinas, Armand Colin, Paris 1931, p. 16.

18 Idem, Phänomenologische Psychologie. Vorlesungen Sommersemester 1925 (Hus-
serliana 9), éd. W. Biemel, Martinus Nijhoff, Haag 1968, p. 287 (trad. fr. de P.  Ca-
bestan, N. Depraz, A. Mazzu, Psychologie phénoménologique (1925-1928), Vrin, Pa-
ris 2001).

19 Cf. idem, L’idée de la phénoménologie: cinq leçons, trad. A. Lowit, PUF, Paris 
1970, p. 111.

20 Cf. idem, Idées directrices pour une phénoménologie et une philosophie phénomé-
nologique pures, vol. 1, trad. P. Ricoeur, Gallimard, 1989 (19501), p. 110.
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vers la  phénoménologie 21. « Le moi pur n’est rien d’autre que celui 
que Descartes a saisi, d’un regard génial, dans ses admirables Mé-
ditations... » 22. Descartes était sur le point de poser radicalement le 
problème.

En relevant le champ des pures cogitationes, il a même préparé une 
condition préliminaire importante de ce travail scientifique. Mais il ne 
l’a pas formulé avec assez de fermeté, ne l’a pas placé au centre de ses 
réflexions, n’a pas approfondi suffisamment son sens. Peu s’en fallut 
qu’il ne devînt le fondateur de la théorie de la connaissance en tant que 
science, dont il fut pourtant le pionnier 23.

Il y a dans ces premières méditations de Descartes, écrit Husserl, une 
profondeur qu’il est si difficile d’épuiser, que même Descartes n’en était 
pas capable – si peu capable, que la grande découverte qu’il tenait déjà 
dans sa main, il la laissa de nouveau lui échapper 24.

Lévinas avait une vision toute différente de la philosophie carté-
sienne. Il a trouvé chez lui une trace de la Transcendance. C’était 
l’idée de l’infini en nous, la pensée « pensant plus qu’elle ne pense ». 
L’idée de l’infini dans la pensée ouvre donc une possibilité de sortir 
au-delà de la pensée : 

(...) la relation avec l’infini – l’idée de l’Infini comme l’appelle Des-
cartes – déborde la pensée dans un tout autre sens que l’opinion. (...) Le 
rapport avec l’infini ne peut, certes pas, se dire en termes d’expérience – 
car l’infini déborde la pensée qui le pense 25.

Selon Lévinas, Descartes a donc découvert la relation avec l’altérité 
absolue mieux que tous les idéalistes et les réalistes 26. C’est pourquoi 

21 Cf. ibidem, p. 203.
22 Idem, Recherches phénoménologiques pour la constitution (Idées directrices 

pour une phénoménologie et une philosophie phénoménologique pures, vol. 2), 
trad. E. Escoubas, PUF, Paris 1982, p. 155.

23 Idem, Aufsätze und Vorträge 1911-1921 (Husserliana 25), éd. H.R. Sepp, Tho-
mas Nenon, Martinus Nijhoff, Haag 1986, p. 138.

24 Idem, La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, 
trad. G. Granel, Gallimard, 1989 (19761), p. 87.

25 E. Lévinas, Totalité et infini. Essai sur l’extériorité, Kluwer Academic, Paris 
2009 (Martinus Nijhoff, 19611), p. 10.

26 Cf. ibidem, p. 233.
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en posant la relation avec Autrui comme éthique, on surmonte une dif-
ficulté qui serait inévitable si la philosophie, contrairement à Descartes, 
partait d’un cogito qui se poserait d’une façon absolument indépen-
dante d’Autrui 27.

Selon Lévinas, Descartes a – au moins dans sa méditation sur l’idée 
de Dieu – « dessiné le parcours extraordinaire d’une pensée allant 
jusqu’à la rupture du ”je pense”, avec une rigueur inégalable » 28.
 Passons maintenant à Kant. On repprochait souvent à Husserl de 
revenir aux solutions adoptées par Kant.

Mon développement (...) était initialement hostile à Kant, écrivait-il. (...) 
Lorsque, avec la réduction phénoménologique, le royaume des origines 
primitives de toute connaissance s’est ouvert à moi, j’ai dû constater que 
la science apparaissant devant moi, avec une méthode effectivement 
différente, avait englobé toute la problématique kantienne (laquelle ve-
nait seulement d’acquérir un sens profond et clair), et que les princi-
paux résultats de Kant se confirmaient dans la consolidation et dans la 
définition rigoureusement scientifique des limites. Bien évidemment, 
il s’est avéré que la problématique kantienne était, d’un coté, primi-
tive et dotée de présuppositions très développées, et, de l’autre, conçue 
trop étroitement. Naturellement, je ne pouvais pas accepter la forme 
et la méthode néokantienne de l’école de Marbourg, mais je reconnais 
sa contribution dans la maintenance et dans le développement de la 
pensée de Kant. Ayant appris à voir Kant de ma propre perspective, je 
peux également maintenant – et pour de bon seulement ces dernières 
années – apprendre beaucoup de Kant et des kantiens véritables 29.

Le système de Kant était pour lui, après la philosophie négative et 
sceptique de Hume, la première tentative scientifique sérieuse d’une

philosophie transcendantale véritablement universelle en tant que 
science rigoureuse, dont la scientificité rigoureuse possède un sens qu’il 
fut le premier à découvrir et qui seul est le sens authentique 30.

27 Ibidem, p. 231.
28 Idem, De Dieu qui vient à l’idée, op. cit., p. 104.
29 E. Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Phi-

losophie. Drittes Buch: Die Phänomenologie und die Fundamente der Wissenschaften 
(Husserliana 5), éd. Marly Biemel, Martinus Nijhoff, Haag 1971, p. 4.

30 Idem, La crise..., op. cit., p. 115.
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Bien sûr, Husserl avait beaucoup d’affinités avec Kant 31. Il croyait 
Kant proche de la phénoménologie. La déduction transcendantale 
de la première édition de la Critique de la raison pure se jouait selon 
Husserl au niveau phénoménologique. Mais Kant l’a définie à tort 
comme psychologique. Selon Husserl, Kant a aperçu le domaine de 
la phénoménologie, sans être encore capable de se l’approprier et de 
le reconnaître 32.
 En revanche, Lévinas a trouvé dans la philosophie kantienne la 
primauté de l’éthique sur la connaissance. « C’est là la grande force 
de la philosophie pratique de Kant : la possibilité de penser un au-de-
là du temps par l’espoir... » 33. Mais Kant n’a pas déduit l’espoir de 
la tendance subjective de l’être pensant, du conatus essendi. Dans ce 
sens, son espoir n’est pas rationnel 34. Selon Kant, la métaphysique 
n’est pas possible au niveau de la raison théorique, car les conditions 
liées aux possibilités de la connaissance même ne le permettent pas. 
Cependant, elle est possible comme éthique. Lévinas a repris juste-
ment cette revendication de la métaphysique en tant qu’éthique, ja-
mais entièrement réalisée par Kant. Contrairement à Kant, il a fondé 
son éthique sur l’hétéronomie et non pas sur l’autonomie. La critique 
kantienne des preuves de l’existence de Dieu était assimilée par Lé-
vinas à l’annonce du début de la fin de la conception onto-téologique 
de Dieu, ouvrant la voie à un « Dieu non contaminé par l’être » 35 Lé-
vinas appréciait également les quatre questions de Kant. La première 
question, cognitive, « que puis-je savoir ? », mène à l’infini. Les autres, 
particulièrement « que dois-je faire ? » et « que m’est-il permis d’espé-
rer ? », sont irréductibles au cercle du fini et de l’être.
 Cette attitude divergente de Lévinas envers la philosophie car-
tésienne et kantienne a un fondement historique. Elle résulte de la 
tradition, différente, par laquelle Lévinas est arrivé à la phénomé-
nologie. C’était la tradition de la philosophie réflexive française, 
appelée aussi « philosophie de l’esprit ». Dans son célèbre article 

31 Idem, Recherches logiques III, trad. H. Élie, A. L. Kelkel et R. Schérer, PUF, 
Paris 2009, ch. 8, § 66.

32 Cf. Idem, Idées directrices..., vol. 1, op. cit., p. 204.
33 E. Lévinas, Dieu, la mort et le temps, Grasset, Paris 1993, p. 75.
34 Cf. ibidem, p. 79.
35 Idem, La mort et le temps, L’Herne, Paris 1991, p. 66.
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«  Philosophie réflexive » 36, Jean Nabert a distingué deux orien-
tations essentielles de la philosophie réflexive. La première, qu’il 
a contestée, réduit la réflexion à une pensée purement cognitive, 
spéculative. La seconde, avec laquelle il s’identifiait, assimile la ré-
flexion à une pensée profonde, spirituelle, qui se manifeste dans la 
moralité et dans l’expérience religieuse. Elle donne la priorité à la 
philosophie pratique sur la philosophie théorique.
 Ces deux possibilités de développement de la réflexion, selon 
Nabert, étaient contenues dans le cogito cartésien. Ce dernier a rele-
vé, d’un côté, la fonction de l’objectivation de la vérité, de la théo-
rie de la connaissance et de la science, et de l’autre, la possibilité des 
recherches immédiatement orientées vers la découverte des formes 
concrètes de l’expérience intérieure, irréductibles aux catégories par 
lesquelles nous construisons la nature 37. La plupart des penseurs, 
à l’exception de Malebranche et de Maine de Biran, ont remarqué uni-
quement la dimension intellectuelle du cogito (je pense), c’est pour-
quoi ils n’étaient pas capables de voir « non pas seulement un acte qui 
fonde la vérité de l’univers sur la valeur de la pensée, mais aussi un 
acte qui atteste la causalité interne d’un sujet ». Finalement, Nabert 
conclut que la première de ses traditions (intellectuelle) a commencé 
avec Immanuel Kant, la seconde avec Maine de Biran. C’est sont eux 
qui ont divisé la philosophie réflexive 38. La phénoménologie de Hus-
serl s’inscrit sans aucun doute dans la première tradition, qualifiée 
d’intellectuelle et de cognitive par Nabert, tandis que Lévinas conti-
nue la seconde. Leur retour à Descartes n’est donc pas le même.
 L’attitude différente de Lévinas envers la philosophie kan-
tienne s’explique également par cette tradition. Dans la philosophie 
française, le premier à effectuer une transition de la théorie de la 
connaissance à l’éthique ne fut pas Lévinas mais René Le Senne. 
C’est lui qui pouvait inspirer Lévinas. Le Senne a formulé la concep-
tion du double cogito : l’un fini, l’autre infini. Il appelait souvent le 
Cogito infini « Absolu », « Esprit », « Vie » ou « Unicité ». Les deux 
Cogitos, fini et infini, sont inextricablement liés. « C’est l’esprit même 
(...) transcendant à nous-mêmes au sein de notre immanence », 

36 Encyclopédie française, XIX, « Philosophie-Religion », Paris, Société nouvelle 
de l’Encyclopédie, 1957, 19-04-14/19-06-3 (reprise dans : J. Nabert, L’expérience 
intérieure de la liberté, PUF, Paris 1994, p. 399-411)

37 Cf. J. Nabert, L’expérience intérieure de la liberté, op. cit., p. 403.
38 Cf. ibidem, p. 401.
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écrivait-il 39. L’Absolu ainsi conçu n’est pas Dieu. La notion de Dieu 
apparaît chez Le Senne seulement dans la perspective de la méta-
physique en tant qu’éthique. La métaphysique classique réduit Dieu 
à l’idée de Dieu, tandis que l’idée n’est qu’une abstraction. Le lien 
avec Dieu est possible non pas par la cognition, mais par l’action 
éthique.
 Enfin, la phénoménologie de la contre-intentionnalité de Lévi-
nas est-elle encore une phénoménologie ? Lévinas se disait phéno-
ménologue jusqu’à la fin, bien que dans son ouvrage mûr Autre-
ment qu’être ou au-delà de l’essence il ait la conscience de dépasser la 
phénoménologie. 

Notre présentation de notions ne procède ni par leur décomposition 
logique, ni par leur description dialectique, écrivait-il. Elle reste fidèle 
à l’analyse intentionnelle, dans la mesure où celle-ci signifie la restitu-
tion des notions à l’horizon de leur apparoir, horizon méconnu, oublié 
ou déplacé dans l’ostension de l’objet, dans sa notion, dans le regard 
absorbé par la notion seule. (...) Mais l’apparoir de l’être n’est pas l’ul-
time légitimation de la subjectivité – c’est en cela que le présent travail 
s’aventure au-delà de la phénoménologie 40.

Lévinas avait certainement l’ambition de rendre sa phénoménologie 
encore plus originaire au sens métaphysique que la phénoménolo-
gie de Husserl. Mais si l’on part d’une des définitions de la phéno-
ménologie formulée par Husserl, on peut douter que Lévinas soit 
un phénoménologue. Selon Husserl, le terme

« phénoménologie » désigne une méthode descriptive nouvelle qui s’est 
imposée en philosophie au tournant du siècle et une science a priori 
qu’elle a engendrée, science destinée à nous fournir l’organon fonda-
mental d’une philosophie rigoureusement scientifique et en consé-
quence directe de ceci, rendre possible une réforme méthodique de 
toutes les sciences 41.

Le sujet persécuté par l’Autre n’est pas capable d’une telle réforme.

Traduction Agnieszka Korycińska-Huras

39 R. Le Senne, Introduction à la philosophie, PUF, Paris 1939, p. 95.
40 E. Lévinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, op. cit., p. 280-281.
41 E. Husserl, Phänomenologische Psychologie, op. cit., p. 277.
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Drugi 
i żywa cielesność – 
ku myśleniu 
radykalnemu

L’autre et la chair – 
vers une pensée 
radicale
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A  Z
Université de Nancy
Centre Sèvres, Paris

L’intentionnalité chez Merleau-Ponty 
et Lévinas : de la passivité à l’éthique

L’intentionnalité est à la fois un des éléments communs hérités de 
Husserl, et un des points discutés par Merleau-Ponty et Lévinas. 
A leurs yeux, l’intentionnalité husserlienne rend possible la sortie 
de soi du sujet, mais ne va pas jusqu’au bout de son projet, faisant 
revenir la conscience à la sphère de l’immanence. A la fois héritiers 
et « hérétiques » (selon une expression de Ricoeur), Merleau-Pon-
ty et Lévinas critiquent l’intentionnalité comme représentation 
ou connaissance faisant coïncider la conscience avec elle-même. 
Nous ne discuterons pas ici du bien fondé de ces interprétations 
de l’intentionnalité. Nous verrons comment cette critique se dé-
passe elle-même en créant les conditions de possibilité d’une orien-
tation éthique, à partir d’inflexions propres données à la notion 
d’intentionnalité.
 Deux aspects de l’intentionnalité sont principalement retenus : la 
visée (Meinung), et la donation de sens (Sinngebung). Merleau-Ponty 
et Lévinas découvrent dans l’intentionnalité ce qui permet de sortir 
à la fois de l’idéalisme et de l’empirisme, c’est-à-dire de l’opposition 
sujet-objet. Cependant, l’un et l’autre vont retrouver dans l’inten-
tionnalité le risque de reconduire cette opposition, et vont chercher, 
chacun à sa manière, une porte de sortie. Les pistes communes sont 
celle des horizons et de l’indétermination essentielle de la visée ; 
puis la passivité liée à la corporéité.
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 A partir de là, il s’agit pour Merleau-Ponty comme pour Lévinas, 
de défaire l’intentionnalité de la focalisation sur la conscience ; décen-
trer l’intentionnalité de la formule « toute conscience est conscience 
de quelque chose », pour retenir la dimension de visée comme mou-
vement du sujet vers autre chose. D’où l’importance donnée à la cor-
poréité, à la sensibilité. Dès lors, le pivot qui fait passer l’intention-
nalité à une orientation éthique est la passivité. Paradoxalement, ce 
qui permet vraiment de sortir de la sphère de l’immanence, c’est la 
considération de la passivité. En effet, c’est dans l’expérience d’être 
affecté, d’être « visé par… » que le sujet découvre une extériorité qui 
se distingue de lui et le dépasse réellement. Pour Merleau-Ponty, la 
clef de l’intentionnalité est la perception ; chez Lévinas, c’est d’abord 
le désir qui en donne la mesure. Perception et désir deviennent ainsi 
le terrain d’élaboration d’une éthique.

Merleau-Ponty: une manière de percevoir
comme attitude éthique

Dans La Phénoménologie de la perception 1, l’intentionnalité apparaît 
d’emblée comme intentionnalité incarnée. Elle se fait jour dans le 
corps mobile (kinesthèses), dans le corps comme manière de viser 
le monde, dans le corps propre comme projet de monde. L’intention-
nalité est d’emblée associée à la notion de projet, et par là portée à la 
liberté. Le sujet est intentionnalité parce que le sujet est corps. L’in-
tentionnalité est projet parce que le sujet, d’emblée, est au monde. 
Paradoxalement, l’intentionnalité se déploie dans la notion de liber-
té parce que le sujet se reçoit en partie du monde, d’être au monde. 
La liberté n’est pas absolue, elle se vit sur fond d’une passivité qui 
est le fait pour le sujet de venir au monde comme un certain donné. 
Il ne fait pas que constituer le monde, il est en quelque sorte consti-
tué par lui. Une expression de Lévinas le dit clairement : « Le monde 
n’est pas seulement constitué, mais aussi constituant » 2. Le  sujet 

1 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Gallimard, Paris 1989 
(19451).

2 E. Lévinas, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, Vrin, Paris 1988, 
p. 133.
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81L’intentionnalité chez Merleau-Ponty et Lévinas

n’est pas sans « l’expérience primordiale du monde » 3 : toujours déjà 
au monde et affecté par lui.
 Merleau-Ponty donne finalement à l’intentionnalité une exten-
sion majeure en la définissant comme « projet de monde » : elle per-
met non seulement de penser la perception comme constitutive du 
sujet, mais plus largement encore de définir le sujet par l’existence – 
reçue et à inventer. Selon Merleau-Ponty, l’originalité de Husserl 
n’est pas tant dans l’introduction de la notion d’intentionnalité (déjà 
présente chez Kant), que dans « la découverte, sous l’intentionna-
lité des représentations, d’une intentionnalité plus profonde, que 
d’autres ont appelée existence » 4. L’intentionnalité, profondément, 
est la manière d’être au monde du sujet incarné, vivant dans un 
monde partagé avec d’autres.

Corps intentionnel

L’intentionnalité opérante se manifeste dans la motricité du corps 
phénoménal. En se laissant guider par l’examen du « membre fan-
tôme », Merleau-Ponty montre que l’intentionnalité est essentielle-
ment un vécu du corps propre, du sujet corporel. Elle caractérise 
le corps vécu plus que la conscience transcendantale. L’intention-
nalité est tout entière corporelle, de la corporéité d’un sujet engagé 
dans le monde. L’expérience d’un sujet amputé d’un bras ou d’une 
jambe et qui « sent » la présence de ce membre absent renvoie moins 
à la « conscience de » ce membre, qu’au sujet comme « projet du 
monde », c’est-à-dire visant le monde avec le projet de s’y mouvoir : 
d’y marcher en utilisant la jambe absente, ou de se saisir, d’écrire 
ou de jouer du piano avec la main pourtant désormais inexistante.

Ce phénomène, que défigurent également les explications physiolo-
giques et psychologiques, se comprend au contraire dans la perspective 
de l’être au monde. Ce qui en nous refuse la mutilation ou la déficience, 
c’est un Je engagé dans un certain monde physique et interhumain, 
qui continue de se tendre vers son monde en dépit des déficiences ou 
des amputations… Le refus de la déficience n’est que l’envers de notre 

3 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, op. cit., p. III : « Revenir 
à ce monde avant la connaissance dont la connaissance parle toujours... ».

4 Ibidem, p. 141, note 4.

Między...6 
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inhérence à un monde. (…) Le corps est le véhicule de l’être au monde, 
et avoir un corps c’est pour un vivant se joindre à un milieu défini, se 
confondre avec certains objets et s’y engager continuellement 5.

 Le sujet n’est pas sans monde. L’intentionnalité ne peut être le 
fait que d’un être au monde, qui est déjà affecté par le monde qu’il 
vise. La visée ne fait pas apparaître le monde à partir de rien, elle 
apparaît elle-même dans le monde. Le monde se manifeste comme 
le « champ pratique » de l’action. Le corps est orienté vers le monde 
mais aussi orienté par lui. La motricité du corps est orientée, parce 
que suscitée par les objets rencontrés dans le monde (les ciseaux et 
les aiguilles suscitent la tâche familière 6 ; le rocher apparaît comme 
à escalader ou à contourner). Je vise le monde, mais en tant que le 
monde perçu « suscite en moi des pensées et des volontés » 7. Le 
corps intentionnel dans son rapport au monde se révèle à la fois ac-
tif et passif, constituant et constitué.
 La motricité apparaît donc dans la Phénoménologie de la perception 
comme « l’intentionnalité originale », qui permet de définir le sujet 
non pas comme un « je pense » mais comme un « je peux » 8. Mer-
leau-Ponty reprend la formule à Husserl, et développe finalement 
son analyse du sujet percevant et libre comme une interprétation 
de ce « je peux » initial. L’intentionnalité est capacité, et se déploie 
comme « projet de monde », dans un monde qui la précède.

Passivité

Dès l’avant-propos à la Phénoménologie de la perception, lorsque Mer-
leau-Ponty expose une introduction à la phénoménologie husser-
lienne, l’intentionnalité est présentée sous son double aspect d’ac-
tivité et de passivité. Dans l’intentionnalité, « l’unité du monde [et 
de notre vie], avant d’être posée par la connaissance et dans un acte 
d’identification expresse, est vécue comme déjà faite ou déjà là » 9. 
Il y a un vécu préalable à l’acte thétique. Ce vécu préalable est  celui 

5 Ibidem, p. 97.
6 Ibidem, p. 123.
7 Ibidem, p. 97.
8 Ibidem, p. 160.
9 Ibidem, p. XII.
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83L’intentionnalité chez Merleau-Ponty et Lévinas

de l’expérience primordiale du monde ; « être au monde », c’est tou-
jours déjà avoir été affecté par le monde. L’intentionnalité est pé-
trie de cette expérience primordiale du monde qu’il s’agit de « rap-
prendre à voir » 10.
 En montrant ce qui distingue Husserl de Kant, Merleau-Ponty 
reprend la distinction entre intentionnalité d’acte (visée thétique, vi-
sée de connaissance et de jugement, connaissance objective) et in-
tentionnalité opérante, « qui fait l’unité naturelle et antéprédicative 
du monde et de notre vie » 11. Ici comme chez Lévinas, l’origine du 
mouvement du sujet n’est pas dans le sujet – ou plus précisément, 
n’est pas dans la volonté du sujet, mais façonne le sujet sans qu’il 
y  puisse rien, malgré lui.
 C’est dire en même temps que la conscience n’est pas toute-puis-
sante, le sujet n’est pas un penseur universel, absolu, qui pose le 
monde devant soi comme un tout et un tout pensable. L’intention-
nalité est le mouvement d’un sujet fini. Mais elle est en même temps 
mouvement de transcendance, car le monde se présente devant elle 
comme « horizon de tous les horizons », à explorer indéfiniment. 
La conscience est « destinée à un monde qu’elle n’embrasse ni ne 
possède, mais vers lequel elle ne cesse de se diriger » 12. L’objet visé 
par l’intentionnalité lui échappe, au moins en partie, par définition. 
L’intentionnalité n’est donc pas équivalente au remplissement 13. 
L’objet visé ne cesse de déborder le mouvement qui le vise. Ce qui 
n’empêche que le mouvement de l’intentionnalité soit sans cesse re-
lancé. Cette manière de présenter la visée s’apparente au désir infini 
visant un insaisissable, tel qu’il est présenté par Lévinas. Cet infini 
de l’intentionnalité perceptive est repris dans Le Visible et l’invisible : 
« Le monde est champ, et à ce titre toujours ouvert » 14. « Voir, c’est 
toujours voir plus qu’on ne voit. (…) C’est la visibilité même qui 
comporte une non-visibilité » 15. L’intentionnalité est sans cesse dé-
bordée par le surcroît du monde, comme elle l’est par l’infini d’au-
trui pour Lévinas.

10 Ibidem, p. XVI.
11 Ibidem, p. XIII.
12 Ibidem, p. XIII.
13 Cf. idem, Le visible et l’invisible, Gallimard, Paris 1990 (19641), p. 138, 160.
14 Ibidem, p. 210, 245.
15 Ibidem, p. 300.
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 Dans Le visible et l’invisible, la passivité est encore celle de la foi 
perceptive, ce « mélange du monde et de nous qui précède la ré-
flexion » 16. Manière de retrouver le « présent pré-intentionnel » 17 ? 
La foi perceptive a pour objet l’« expérience source » 18 qu’est la per-
ception. Avant de donner à penser, la perception donne à « croire » : 
croire qu’« il y a » ce visible, croire que ce « donné » n’est pas que 
moi, croire que la perception « donne » quelque chose, dans la cor-
rélation – appartenance réciproque du sujet et du monde – entre le 
percevant et le perçu. Croire que notre expérience du monde nous 
donne quelque chose de ce qu’est le monde 19, à la mesure du corps 
intentionnel 20.
 La passivité nous met là aussi en deçà de la connaissance, et dans 
l’impossibilité d’une saisie adéquate. Il s’agit de « laisser être » le 
monde 21. « Comme êtres passifs, nous nous sentons pris dans une 
masse de l’Être qui nous échappe » 22. La « foi perceptive » du Visible 
et l’invisible dit autrement le préalable de l’expérience primordiale 
du monde : « Celui qui voit ne peut posséder le visible que s’il en 
est possédé, s’il en est » 23. Nous sommes au monde et nous sommes 
du visible, nous appartenons au visible sans l’avoir choisi : autre 
manière de dire que nous sommes malgré nous exposés. L’inten-
tionnalité perceptive nous fait voir, et être vus.
 Dans la perception, la passivité du débordement se redouble de 
la passivité de l’affection. Dans l’expérience de la réversibilité se don-
nent à voir l’activité et la passivité de l’intentionnalité corporelle du 
regard et du toucher : « mes yeux qui voient, mes mains qui tou-
chent peuvent aussi être vus et touchés » 24 ; « sentie du dedans, 
ma main est aussi accessible du dehors, tangible elle-même » 25. La 
chair, « épaisseur du corps », est le « seul moyen que j’ai d’aller au 

16 Ibidem, p. 138.
17 Ibidem, p. 261.
18 Ibidem, p. 210.
19 Ibidem, p. 138.
20 Ibidem, p. 139.
21 Ibidem, p. 138.
22 Ibidem, p. 143.
23 Ibidem, p. 178.
24 Ibidem, p. 164.
25 Ibidem, p. 176.
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85L’intentionnalité chez Merleau-Ponty et Lévinas

coeur des choses » 26. Corps et chair du monde : « insertion réci-
proque et entrelacs de l’un dans l’autre » 27. Et dans cette passivité de 
la réversibilité gît un écart dont la nature est de n’être jamais comblé 
(« réversibilité toujours imminente, jamais réalisée en fait » 28), ab-
sence de coïncidence qui n’est pas un échec, mais la dynamique de 
l’existant. Hiatus qui est « horizon » dans nos existences 29 – par où 
nous retrouvons la passivité du débordement.
 Par mon corps, je suis « exposé au monde » 30 – comme je le serai 
à  autrui chez Lévinas. L’intentionnalité avec son revers de passivité 
met donc le sujet dans une situation de dépendance à l’égard du 
monde – comme il le sera à l’égard d’autrui pour Lévinas. Cette dé-
pendance est la condition de l’éthique : la liberté ne s’exerce pas sans 
monde.

Liberté

Pour Merleau-Ponty, l’intentionnalité définit d’emblée la conscience 
comme « projet du monde » 31. Nous trouvons là une perspec-
tive éthique tributaire de l’existentialisme, dans une discussion 
sous-jacente avec Heidegger et Sartre. La liberté est initiative, mais 
sur fond de la passivité inhérente au sujet, passivité du donné qu’est 
l’expérience primordiale du monde : « le choix que nous faisons de 
notre vie a toujours lieu sur la base d’un certain donné ». « J’ai reçu 
avec l’existence une manière d’exister, un style » 32. La liberté est in-
vention d’un comportement dans une situation – comme le sujet est 
au monde. Le « style » est à la fois reçu – « mien » – et innovant.
 L’intentionnalité ouvre fondamentalement le sujet à ce qui n’est 
pas lui ; orienté ou polarisé vers ce qu’il n’est pas 33, le sujet peut in-
venter ce qu’il a à être dans le monde (sans lequel il n’est pas). La li-
berté est ce « je peux » de la motricité, de l’intentionnalité corporelle, 

26 Ibidem, p. 178.
27 Ibidem, p. 182.
28 Ibidem, p. 194.
29 Ibidem, p. 195.
30 Idem, La prose du monde, Gallimard, Paris 1992 (19691), p. 191.
31 Idem, Phénoménologie de la perception, op. cit., p. XIII.
32 Ibidem, p. 519.
33 Cf. ibidem, p. 491.
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transposé en pouvoir d’initiative, c’est-à-dire en capacité à  intro-
duire quelque chose de neuf dans le monde. Il est choix d’une « at-
titude envers le monde » 34. Mais aussi capacité à donner un sens  – 
Sinngebung 35 – par où l’intentionnalité se présente comme pouvoir 
instaurateur, plutôt que synthèse ou adéquation entre sujet et objet.
 La liberté instauratrice se définit entre valeur et décision. En ef-
fet, la donation de sens est associée par Merleau-Ponty à une dona-
tion de valeur (« présence en nous d’une valorisation spontanée » 36– 
comme notre regard sera spontanément attiré par telle couleur ou 
telle forme plutôt que telle autre). Les valeurs ne sont pas des prin-
cipes moraux pré-existants, mais font partie de la manière d’être au 
monde donnée avec la naissance et les habitudes, se manifestant 
dans « style » propre au sujet. La valeur elle-même est issue d’un 
fond de passivité. Ce qui signifie qu’il n’y a pas de transparence 
absolue du sujet à lui-même, que ses motivations lui sont pour une 
part obscures, et pourtant font partie de lui. Plus exactement, ces 
valeurs peuvent se présenter avec des significations différentes, des 
accents, selon la situation de l’existence dans laquelle nous sommes. 
C’est ce mouvement de valorisation spontanée qui nous fait viser 
telle chose plutôt que telle autre, qui fait que telle chose plus que 
telle autre nous attire, et participe finalement de ce que nous pou-
vons choisir telle chose plutôt que telle autre. L’intention valorise, 
mais parce qu’elle est elle-même au préalable habitée par cette « va-
lorisation spontanée » qui est aussi celle du corps, de la perception, 
du sujet affecté par les choses. « Notre existence incarnée [affectée] 
forme le sol de toute Sinngebung décisoire » 37. C’est en ce sens en-
core que « ma décision reprend un sens spontané de ma vie » 38. Dé-
cider n’est pas uniquement reprendre ou répéter ce sens spontané ; 
c’est aussi se projeter dans une situation avec ce qu’elle a d’inédit, 
d’indéterminé, et y inventer une attitude adéquate, à partir de ce 
que l’on est.
 L’intentionnalité de la liberté (Sinngebung) peut « être à son objet » 
« plutôt qu’elle ne le pose » 39 : c’est dire qu’elle se laisse affecter par 

34 Ibidem, p. 504.
35 Ibidem, p. 501.
36 Ibidem, p. 503.
37 Ibidem.
38 Ibidem, p. 511.
39 Ibidem, p. 509.
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87L’intentionnalité chez Merleau-Ponty et Lévinas

ce vers quoi elle va se diriger, elle est orientée. L’initiative surgit à la 
fois du sujet et de la situation. C’est ce qui fait nos décisions toujours 
ambiguës 40, toujours à la fois de nous et pas seulement de  nous.

Autrui

Si une éthique se découvre chez Merleau-Ponty, c’est à partir d’une 
manière de sentir, et dans le « style » à inventer dans l’exercice de 
la liberté. Mais elle s’élabore aussi dans la façon dont il est question 
d’autrui 41. La lecture de Lévinas peut servir de révélateur à l’éthique 
sous-jacente à la philosophie de Merleau-Ponty. En effet, toute la 
philosophie de la perception, relayée par la réflexion ontologique 
sur le visible et l’invisible, montre que la phénoménalité d’autrui 
l’empêche d’être posé comme objet. Il est une variation de mon être 
au monde 42, et en même temps, je ne puis être la mesure ultime 
d’autrui : il y a toujours ce « léger décalage », ce débordement, qui 
fait autrui différent de moi. A la différence des objets posés par l’in-
tentionnalité, je ne peux tenir autrui « à distance » 43 : son existence 
empiète sur la mienne 44. Je ne suis pas sans lui. Ni objectivante, ni 
égocentrée, l’intersubjectivité – dans sa double dimension passive et 
active – est le terrain d’élaboration d’une éthique.
 La dimension intentionnelle de la perception plaide pour une 
éthique de l’attention aux choses – à « la moindre des choses ». 
En effet, l’invitation constante à « rapprendre à voir », à retrouver 
sous les choses et sous les idées notre expérience primordiale du 
monde  – tout cela va dans le sens d’une éthique de l’attention à ce 
qui est oublié, caché, à ce qui n’a pas de visibilité immédiate. Une 
telle éducation du regard, cette attention perceptive appliquée à la 

40 Idem, Le visible et l’invisible, op. cit., p. 291.
41 Cf. R. Bonan, Le souci de l’autre. Y a-t-il une éthique merleau-pontienne?, 

„Chiasmi International” 5 (2003), p. 316-317 : « la nouveauté d’une morale fon-
dée sur la perception d’autrui ».

42 M. Merleau-Ponty, La prose du monde, op. cit., p. 191 : « C’est parce que ni le 
corps d’autrui, ni les objets qu’il vise, n’ont jamais été objets purs pour moi, qu’ils 
sont intérieurs à mon champ et à mon monde, qu’ils sont donc d’emblée des va-
riantes de ce rapport fondamental ».

43 Cf. ibidem, p. 192.
44 Ibidem, p. 194 : « Nous empiétons l’un sur l’autre, en tant que nous appar-

tenons au même monde culturel ».
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relation intersubjective, est le fondement phénoménologique d’une 
éthique de l’attention. Attention à ce qui n’a rien pour attirer le re-
gard, à celui qui est rejeté hors de la visibilité sociale ; à l’autre tel 
qu’il se présente, et non évalué par rapport à moi. C’est bien une 
manière de « viser » l’autre qui est en jeu, un style de délicatesse. 
L’intentionnalité peut ainsi, non pas être chargée d’une valeur mo-
rale (bonne ou mauvaise manière de se rapporter à autrui), mais 
plus fondamentalement devenir une disposition, une attitude d’at-
tention à autrui, à ce qui le fait être lui et non pas moi. Attitude de 
bienveillance, de considération.
 La dimension de passivité dans la relation fait apparaître com-
bien le sujet est affecté par autrui, par sa manière d’être au monde, 
sa situation dans le monde – et combien cette affection le décentre 
de lui-même. L’absence de coïncidence, le hiatus dans l’expérience 
de ma main gauche touchant ma main droite sont révélateurs de la 
manière dont autrui m’apparaît et m’affecte : entre lui et moi, il n’y 
a jamais coïncidence absolue. Ce « léger et mystérieux décalage » 45 
qui demeure n’est pas un échec, mais au contraire la condition de 
possibilité d’une relation différenciée, c’est-à-dire réellement inter-
subjective ; d’une Einfühlung sans fusion ni confusion. Dans la pers-
pective lévinassienne, on pourrait dire que cette échappée d’autrui 
par rapport au moi est infinie, et que c’est cela aussi qui empêche 
de traiter autrui en objet. Autrui n’est pas un objet ; autrui échappe. 
Nous retrouvons le mouvement du désir à l’origine de la relation 
éthique chez Lévinas.

Lévinas : la visée infinie du désir

Lévinas, comme Merleau-Ponty, prend une position critique vis 
à  vis de l’intentionnalité thétique, et privilégie la dimension de pas-
sivité (qu’il érige en alternative, alors que Merleau-Ponty mettait en 
évidence la passivité interne à l’intentionnalité). Il valorise égale-
ment la notion d’horizons, pour montrer le caractère insaisissable 
car inépuisable du visé. En ce sens, l’intentionnalité est un mouve-
ment transcendant (désir), et non la production d’une synthèse. La 
passivité est celle d’un sujet incarné, et par elle se manifeste autrui.

45 Ibidem, p. 186.
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89L’intentionnalité chez Merleau-Ponty et Lévinas

 « L’intentionnalité apportait l’idée neuve d’une sortie de soi » 46. 
Tout le problème pour Lévinas va être de vérifier si cette sortie de 
soi est réellement rendue possible par l’intentionnalité. L’intention-
nalité permet-elle ou non de sortir de l’immanence ? Ou ne fait-elle 
que reconduire le sujet à lui-même ? Initialement, l’intentionnalité 
est présentée par Lévinas comme ouverture 47 – et c’est la dimension 
qu’il cherchera à sauvegarder – mais elle est tout aussitôt assimilée 
à la représentation, et critiquée comme objectivante, assimilée au pro-
cessus de connaissance dont il s’agit de se défaire. A l’école de l’in-
tentionnalité, Lévinas gardera le mouvement de dépassement du 
sujet par ce qu’il vise (et qui l’a affecté d’abord) – mouvement de 
transcendance – et rejettera l’objectivation. Ce mouvement sera mis 
en valeur à travers la dimension des horizons, et développé à  tra-
vers une notion qui lui est propre : celle de désir. A partir de là, 
l’intentionnalité sera finalement « retournée » pour recevoir valeur 
éthique.

La reprise

Dans ses premiers textes commentant l’oeuvre de Husserl, Lévinas 
fait apparaître l’intentionnalité comme un des éléments libérateurs 
du double écueil de l’empirisme et de l’idéalisme. Par là, l’intention-
nalité contribue à faire de la phénoménologie une philosophie de la 
liberté – « libération même de l’homme à l’égard du monde » 48. Pour 
Lévinas, il est primordial que l’intentionnalité ne « pose » pas les 
objets (dimension thétique), ni ne les « absorbe » dans la conscience 
(représentation), ni ne se résume en connaissance adéquate à l’ob-
jet (thématisation). Ce n’est pas tant la corrélation sujet-objet qui 
est mise en évidence, que l’ouverture – comme surgissement d’une 
altérité. Autrement dit, dans un premier temps, grâce à l’intention-
nalité, la transcendance prend le pas sur l’immanence. Cependant, 
la reconduction à l’immanence menace toujours, et c’est le point sur 
lequel se porte la vigilance de Lévinas.

46 E. Lévinas, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, op. cit., p. 145 
(« Intentionnalité et sensation », texte de 1965).

47 Ibidem, p. 149.
48 Ibidem, p. 39.
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 Si le mouvement de la conscience vers l’extérieur ne s’épuise pas 
dans les objets, ni ne les intègre dans le sujet ; si ce mouvement ini-
tial est sous-tendu par un autre mouvement qui demeure ultime-
ment intentionnel (ce qui est visé ne se donne jamais d’une manière 
définitive, « en présence ») et « concerne cette sphère, autre que le 
soi-même du sujet, où, pour Husserl, se situent finalement les ob-
jets » 49, alors l’intentionnalité est « relation avec l’altérité » 50. Alors 
« le moi ne reste pas en soi-même pour absorber tout autre dans la 
représentation. Il se transcende véritablement » 51. Non seulement 
cette intentionnalité déborde l’intériorité, mais elle garantit une di-
mension asymétrique : « L’intentionnalité comme acte et transiti-
vité… c’est-à-dire comme inégalité entre moi et l’autre, signifie le 
dépassement radical de l’intentionnalité objectivante dont vit l’idéa-
lisme » 52. C’est la préservation de l’altérité qui garantit la justesse de 
la relation instaurée dans la visée intentionnelle.
 Dans la mesure où l’intentionnalité est ainsi transcendance, Lé-
vinas l’associe nommément à l’éthique, par l’intermédiaire de la 
proximité, opposée à la connaissance : « L’orientation du sujet sur 
l’objet s’est faite proximité, l’intentionnel s’est fait éthique ». Ce qui 
nous vaut une définition de l’éthique, à la fois adossée à l’inten-
tionnalité et en rupture avec tout ce que l’intentionnalité peut avoir 
d’objectivant.

Nous appelons éthique une relation entre des termes où l’un et l’autre 
ne sont unis ni par une synthèse de l’entendement, ni par la relation 
de sujet à objet et où cependant l’un pèse ou importe ou est signifiant 
à l’autre, où ils sont liés par une intrigue que le savoir ne pourrait ni 
épuiser ni démêler 53.

 Cette esquisse de définition paraît, à première vue, très loin des 
orientations de Totalité et infini ou Autrement qu’être… Elle laisse ce-
pendant apparaître un fil rouge qui est à la fois la clef des hésita-
tions de Lévinas autour de la notion d’intentionnalité, et ce contre 
quoi l’éthique apparaîtra comme une alternative. Il s’agit de l’idée 

49 Ibidem, p. 137-138.
50 Ibidem, p. 139.
51 Ibidem, p. 142.
52 Ibidem, p. 143.
53 Ibidem, p. 225, note 1.
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91L’intentionnalité chez Merleau-Ponty et Lévinas

de totalité associée au savoir, que Lévinas s’emploie à critiquer. Mais 
surtout, l’éthique se situe d’emblée dans le registre de la relation. Elle 
n’est définie ni par des principes, ni par des valeurs, mais par un 
type de relations qui maintient différence et inquiétude entre les su-
jets. L’éthique lévinassienne apparaît d’emblée comme une éthique 
relationnelle.
 Remarquons par ailleurs que, dès l’abord, l’intentionnalité re-
quiert transformation pour être associée à l’éthique – sous les condi-
tions indiquées ci-dessus. L’intentionnalité ne thématisant pas son 
objet, ne l’absorbant pas dans le sujet, et excluant la représentation, 
peut se faire éthique 54. C’est la conclusion à laquelle parvient Lévi-
nas dans un texte de 1959 55 : en posant les conditions d’une inten-
tionnalité où le sujet ne s’épuise dans l’objet, ni l’objet dans le sujet 
(inobjectivable et irreprésentable), où l’intention est dépassée par ce 
qu’elle vise, Lévinas peut y décrypter la possibilité d’une éthique, 
qu’il assimile à la primauté de l’Autre :

Mettre fin à la coextension de la pensée et de la relation sujet-objet, c’est 
laisser entrevoir une relation avec l’autre qui ne sera ni une limitation 
intolérable du pensant, ni une simple absorption de cet autre dans un 
moi, sous forme de contenu. Là où toute Sinngebung était l’oeuvre d’un 
moi souverain, l’autre, en effet, ne pouvait que s’absorber dans une re-
présentation. Mais dans une phénoménologie où l’activité de la repré-
sentation totalisante et totalitaire est déjà dépassée dans sa propre in-
tention, où la représentation se trouve déjà placée dans des horizons 
que, en quelque façon, elle n’avaient pas voulus, mais dont elle ne se 
passe pas – devient possible une Sinngebung éthique, c’est-à-dire essen-
tiellement respectueuse de l’Autre 56.

 Nous sommes toujours dans la perspective d’une éthique de la 
relation. La donation de sens sera ultimement la donation d’un sens 
éthique. Les conditions pour que l’intentionnalité devienne éthique 
sont ici les suivantes : que l’autre ne soit pas réduit à un objet – ici, 
un objet de pensée ; que le moi ne soit pas souverain (cf. « malgré 
soi ») ; qu’un dépassement constant préside à son mouvement. Loin 
de la corrélation, ce que permet de penser l’intentionnalité, c’est une 
séparation qui n’est pas sans relation, c’est le dépassement continu 

54 Cf. ibidem, p. 225.
55 Ibidem, p. 125-135 : « La ruine de la représentation ».
56 Ibidem, p. 135.
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du sujet par autrui – dépassement toujours déjà existant, et qui ne 
peut disparaître. Ce n’est pas la visée, ni la donation de sens qui 
intéressent au fond Lévinas dans la notion d’intentionnalité, mais 
un dépassement inachevé et inachevable. D’où l’intérêt accordé par 
Lévinas à la notion d’horizons.

C’est sans doute Husserl qui est à l’origine de mes écrits. C’est à lui que 
je dois le concept d’intentionnalité animant la conscience et surtout 
l’idée des horizons de sens qui s’estompent lorsque la pensée s’absorbe 
dans le pensé (…). [Il m’a enseigné] comment on retrouve ces horizons 
et comment il faut les chercher 57.

 La notion d’horizon (dont le corollaire subjectif est la notion 
d’implicite : « La pensée est implicite essentiellement » 58) garan-
tit que la relation sujet-objet n’est pas simplement une présence de 
l’objet au sujet, ou une présence du sujet auprès de l’objet 59. 

L’intentionnalité porte en elle les horizons innombrables de ses implica-
tions et pense à infiniment plus de « choses » qu’à l’objet où elle se fixe 60.

L’horizon, c’est l’au-delà permanent – et comme tel, insaisissable – 
de l’objet, qui a pour corollaire essentiel l’implicite constant de la 
pensée : la « transcendance dans l’immanence » apparaît là, permet-
tant de « dépasser l’intention dans l’intention même, penser plus 
qu’on ne pense » 61. Le dépassement est à la fois intérieur et extérieur 
au sujet. C’est ainsi que la notion d’horizon introduit l’idée d’infini 
dans la phénoménologie – idée qui « a ceci d’exceptionnel que son 
ideatum dépasse son idée » 62.

57 E. Lévinas, La conscience non-intentionnelle, in: idem, Entre nous. Essais sur le 
penser-à-l’autre, Grasset, Paris 1991, p. 141.

58 Idem, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, op. cit., p. 134. Ou 
encore : « L’intentionnalité désigne une relation avec l’objet, mais une relation 
telle qu’elle porte en elle, essentiellement, un sens implicite. (…) Affirmer l’inten-
tionnalité, c’est apercevoir la pensée comme liée à l’implicite où elle ne tombe pas 
accidentellement, mais où, par essence, elle se tient » (ibidem, p. 130).

59 Cf. ibidem, p. 130.
60 Ibidem, p. 130.
61 Ibidem, p. 131.
62 Ibidem, p. 172.
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L’intentionnalité qui anime l’idée d’Infini… vise ce qu’elle ne peut em-
brasser et dans ce sens, précisément, l’Infini. (…) En pensant l’Infini – le 
moi d’emblée pense plus qu’il ne pense. (…) Voilà l’expérience au sens 
radical de ce terme : une relation avec l’extérieur, avec l’Autre, sans que 
cette extériorité puisse s’intégrer au Même. (…) L’expérience, l’idée de 
l’infini, se tient dans le rapport avec Autrui 63.

 Ainsi naît la « résistance éthique » 64, où l’idée d’infini s’allie au 
sentiment moral, le dépassement à l’insatisfaction, pour se manifes-
ter dans le désir 65 : « la conscience morale est essentiellement insatis-
faite, ou si l’on veut encore, toujours Désir ». La conscience morale, 
c’est l’idée de l’infini en nous, nous creusant jusqu’à l’intime, dans 
cette insatisfaction qui vaut inquiétude pour autrui. La conscience 
morale n’est pas présence de soi à soi, jugement intérieur, mais ex-
périence de la rupture introduite par autrui. L’infini en nous, c’est 
le souci pour autrui jamais satisfait, jamais épuisé dans une parole 
adéquate ou une ultime action.
 Le désir nous indique ce que doit être l’éthique relationnelle : 
laisser l’autre se manifester comme autre, sans l’enfermer dans les 
catégories nécessairement préétablies de la connaissance – voire de 
la bienveillance. La définition liminaire du désir dans Totalité et infi-
ni pourrait bien être celle de l’intentionnalité qui ne s’épuise ni dans 
l’objet ni dans le retour du sujet sur lui-même : 

mouvement d’un « chez soi » que nous habitons, vers un « hors-de-soi » 
étranger… Le terme de ce mouvement – l’ailleurs ou l’autre – est dit 
autre dans un sens éminent.

Et plus loin :

Le désir métaphysique a une autre intention – il désire l’au-delà de tout 
ce qui peut simplement le compléter 66.

Le désir ne garde de l’intentionnalité que son versant de dépasse-
ment infini, préservé de la menace circulaire du retour sur soi, du 

63 Ibidem, p. 172.
64 Ibidem, p. 173; idem, Totalité et infini. Essai sur l’extériorité, Kluwer Acade-

mic, Paris 2009 (Martinus Nijhoff, 19711), p. 217.
65 Idem, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, op. cit., p. 177.
66 Idem, Totalité et infini, op. cit., p. 22.
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risque de l’objectivation d’autrui. Le désir, c’est l’intentionnalité ren-
contrant l’altérité d’autrui – ou plus exactement suscitée par elle. 
Autrui, cause et visée du désir. Le désir enracine le mouvement 
inauguré par l’intentionnalité dans le sensible, et l’oriente vers au-
trui – lui donnant sa portée éthique. Le désir s’oppose au « retour », 
c’est-à-dire à la coïncidence à soi, au remplissement, à l’immanence.
 Le désir, contrairement à la visée intentionnelle, ne peut être 
rempli ou comblé : « L’intuition comble (c’est-à-dire contente ou sa-
tisfait) ou déçoit une visée visant à vide son objet » 67. Ce vide qui 
appelle un remplissement se distingue du désir, qui est 

en dehors de la simple conscience de… Intention encore, certes, mais 
dans un sens radicalement différent de la visée théorique… Intention 
comme Désir, de sorte que l’intention, placée entre déception et Erfül-
lung, réduit déjà «l’acte objectivant» à la spécification de la Tendance, 
plutôt qu’elle ne fait de la faim un cas particulier de la «conscience 
de…» 68.

Dans Autrement qu’être…, contrairement à Totalité et infini, la faim est 
modèle du désir et non du besoin – elle aussi insatiable. Il y a dans 
le désir une expérience permanente sinon de vide, du moins de 
non-remplissement – qui empêche le mouvement de la conscience 
de se clore sur lui-même. En insistant sur ce vide préalable plutôt 
que sur son remplissement, Lévinas trouve une association possible 
avec la dynamique du désir, qui rejoint dès lors le sujet ne trouvant 
pas son fondement en lui-même mais en l’autre, sujet débordé par 
la visée et par ce qui suscite cette visée – sujet jamais comblé parce 
qu’« autrui est infini ». Le désir est l’alternative au remplissement 
que cherche l’intentionnalité, et par là, préservation éthique de la 
transcendance d’autrui. Le désir est mouvement vers autrui, qui de-
vient pour autrui. Dépassement, transcendance, infini : voici ce que 
la notion d’intentionnalité introduit dans la philosophie, pour lui 
donner son sens éthique.

67 Idem, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, Kluwer Academic, Paris 1990 
(Martinus Nijhoff, 19781), p. 107.

68 Ibidem, p. 107-108.
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95L’intentionnalité chez Merleau-Ponty et Lévinas

Critique

Les conditions de recevabilité de l’intentionnalité semblent cepen-
dant trop rarement remplies aux yeux de Lévinas, qui ne cesse d’y 
voir la menace de l’objectivation ou de la représentation. D’où l’im-
pression de tâtonnements dans En découvrant l’existence…, voire de 
contradictions ; d’où l’ambivalence de Autrement qu’être… qui tantôt 
rejette l’intentionnalité, tantôt sauve « le psychisme de l’intention-
nalité », c’est-à-dire son esprit au delà de la lettre.
 Si l’intentionnalité « a raison de toute altérité des choses et 
des hommes » 69, si « l’intentionnalité veut aboutir à une présence 
pure, présence de la conscience à l’objet, présence de l’objet à la 
conscience » 70, si elle ne maintient pas la « différence entre objectivité 
et transcendance » 71, alors elle ne fait que reproduire le mouvement 
du savoir, de l’adéquation, qui font disparaître toute altérité. L’in-
tentionnalité risque toujours de s’abîmer dans la connaissance, dans 
l’acte objectivant 72, et finalement se refermer dans l’immanence.
 Témoin ce texte de 1983 : « La conscience non-intentionnelle » 73, 
où Lévinas résume sa position face à la méthode phénoménologique 
en commentant la notion d’intentionnalité. Cette dernière est assi-
milée à une structure de savoir, en laquelle Lévinas voit désormais 
une limite à « l’affirmation de la priorité du rapport à autrui » 74. 
Dans En découvrant l’existence…, Lévinas distinguait l’intentionna-
lité de la représentation ; ici, l’intentionnalité est caractérisée par la 
représentation 75, et critiquée comme « privilège de la présence » 76 : 
l’intentionnalité est un vide « destiné à être « rempli ». Le mouve-
ment de l’intentionnalité est décrit comme circulaire – mouvement 
du Même –, ramenant la conscience à elle-même et la rendant 

69 Idem, Transcendance et intelligibilité, Labor et Fides, Genève 1984, p. 17.
70 A. de Muralt, L’élaboration husserlienne de la notion d’intentionnalité, in: idem, 

La Métaphysique du phénomène. Les origines médiévales et l’élaboration de la pensée 
phénoménologique, Vrin, Paris 1985, p. 68 (276).

71 E. Lévinas, Totalité et infini, op. cit., p. 41.
72 Cf. ibidem, p. 111-112.
73 In: E. Lévinas, Entre nous, op. cit., p. 141-151.
74 Ibidem, p. 142.
75 Ibidem, p. 145.
76 Ibidem, p. 143.
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«  oublieuse de ses horizons » 77. Dans En découvrant l’existence…, 
il oppose intentionnalité et passivité ; ici, il présente la passivité 
comme l’en deçà – à mettre à jour nécessairement – de l’intention-
nalité. Seul un privilège donné à la passivité peut maintenir l’inten-
tionnalité dans une perspective éthique.

L’inversion éthique

La structure de l’intentionnalité – comme celle de la liberté – « se 
renverse totalement ».
 Malgré les ouvertures rendues possibles par Husserl, « La struc-
ture de l’intentionnalité demeure encore celle de la pensée ou de la 
compréhension » 78, elle reste tributaire de la tentation de la connais-
sance comme adéquation du sujet à l’objet. Si l’intentionnalité de-
meure remplissement ou coïncidence à soi, Autrement qu’être… 
lui oppose l’absolue non-coïncidence et l’arrachement à soi, qui se 
manifestent dans l’exposition, la vulnérabilité, ultimement « la passi-
vité plus passive que toute passivité » 79. Autrement qu’être… va donc 
plus loin que la reprise de l’intentionnalité dans le désir. Lévinas 
se donne pour mot d’ordre d’opérer un renversement, de retour-
ner l’intentionnalité en son inverse pour l’ouvrir à la relation à au-
trui. C’est l’insuffisance de l’ouverture à autrui de l’intentionnalité 
qui nécessite ce renversement. La finalité du renversement est donc 
éthique.
 Lévinas met à l’oeuvre une « inversion » de l’intentionnalité pour 
faire advenir la responsabilité :

Responsabilité qui se laissera reconnaître comme substitution dans une 
analyse partant de la proximité, irréductible à la conscience de… et se 
décrivant, si possible, comme inversion de son intentionnalité 80.

En quoi consiste cette « inversion » ? C’est être visé par autrui qui est 
premier. C’est l’autre qui a l’initiative. « D’où l’abandon de la sub-

77 Ibidem, p. 146.
78 E. Lévinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, op. cit., p. 107.
79 Cf. ibidem, p. 83-84.
80 Ibidem, p. 80.
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jectivité souveraine et active – de la conscience de soi » 81. Ce n’est 
plus le Moi qui est souverain. Dès lors, les « inversions » de l’inten-
tionnalité peuvent se laissent désigner comme proximité, exposition 
et – plus que tout – passivité, « suprême passivité de l’exposition 
à Autrui ». Ce n’est pas l’intentionnalité qui est originaire dans le 
rapport à autrui : l’intention même de signifier suppose déjà le sens 
éthique – la relation – de l’exposition à autrui. A la thématisation de 
l’intentionnalité s’opposent donc l’exposition de la responsabilité, et 
la passivité première.
 Dès lors, Lévinas développe la sphère de la passivité comme al-
ternative à une « position » du sujet intentionnel, « en soi et pour 
soi », « à l’abri », source et fin du mouvement de connaissance, d’ap-
propriation. Dans la passivité, je ne puis être ramené à moi-même, je 
suis continuellement exposé à l’autre. La coïncidence à soi est mise 
en échec par autrui. La passivité est l’alternative au « Moi pur de 
Husserl, transcendant dans l’immanence de l’intentionnalité » 82, 
pour laisser surgir autrui, transcendance qui est ouverture irréduc-
tible de toute immanence, « rupture de l’intériorité ». Au sujet in-
tentionnel, Lévinas oppose dès lors le sujet vulnérable, c’est-à-dire 
affecté par ce qui n’est pas lui, mis en mouvement par – et vers – un 
autre que soi-même. La passivité permet de dire cette affection pri-
mordiale, en passant par la description de la sensibilité.
 L’association de l’intentionnalité à la sensibilité ou à la corporéité 
apparaît dès les premiers commentaires sur Husserl 83 et jusqu’à Au-
trement qu’être… Là encore, c’est le dépassement qui guide la phéno-
ménologie de la corporéité, garanti par les horizons du sensible.

La voie est ouverte à la philosophie du corps propre où l’intentionnalité 
révèle sa vraie nature, car son mouvement vers le représenté s’y enra-
cine dans tous les horizons implicites – non-représentés – de l’existence 
incarnée ; laquelle tire son être de ces horizons que, cependant, dans un 
certain sens, elle constitue 84.

81 Ibidem, p. 81.
82 Ibidem, p. 80, note 2.
83 Cf. E. Lévinas, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, op. cit.: 

« L’intentionnalité réhabilite le sensible » (p. 127). « Le corps – intentionnalité par 
excellence » (p. 143).

84 Ibidem, p. 132.

Między...7 

Copyri
gh

t b
y A

ka
demia 

Ign
ati

an
um w

 Krak
owie



98 A  Z

Nous sommes proches ici des analyses de Merleau-Ponty : le corps 
livre des horizons qui demeurent à jamais insaisissables. L’extériori-
té du corps offert au monde – « l’incarnation » – sauve l’intentionna-
lité de la représentation idéaliste ou de l’objectivation. Cela préserve 
de la tentation husserlienne de « rechercher, derrière l’intentionna-
lité de l’incarnation, l’intention d’un moi pur » 85. L’intentionnalité 
est incarnation de la relation, de la visée. Dans le sensible, à la fois 
l’objet échappe au sujet, et le sujet échappe à soi-même, laissant in-
défini le mouvement de la visée. En ce sens, le corps est ouverture 
à  l’altérité, qu’il le veuille ou non – « malgré soi ». La sensibilité est 
le lieu de la passivité par excellence.
 Dans Autrement qu’être…, la sensibilité est ce qui se laisse inter-
préter autrement que comme conscience de… Elle est d’abord passi-
vité, vulnérabilité. La sensibilité me donne à moi-même comme vul-
nérable, et me donne autrui, dans son dénuement et sa gloire – sans 
que j’aie rien demandé ! « La sensibilité… intrigue où je suis noué 
aux autres avant d’être noué à mon corps » 86. 
 Ainsi, à travers l’exemple de la faim et de la jouissance 87, Lévinas 
montre une intentionnalité sensible qui ne se laisse pas remplir par 
des représentations ou un savoir. L’assouvissement de la faim n’est 
pas le remplissement d’une intuition, la coïncidence entre une intui-
tion et ce qui est donné. La faim n’anticipe pas ce qu’elle vise en « at-
tendant » un remplissement ; elle est sensibilité qui se singularise en 
un Moi. Première expérience de la vulnérabilité comme insuffisance 
à soi du sujet, la faim ne s’épuise pas dans une représentation de ce 
qui l’assouvit. Elle révèle la vie dans laquelle est pris le sujet – dans 
sa fragilité même, dans la souffrance – plus que l’objet qui rassasie. 
Elle révèle le sujet à lui-même comme vulnérable, mais elle révèle au 
sujet plus que lui-même : la vie, qui dépasse le Moi. Et si la faim et 
son rassasiement tournent le sujet vers lui-même, ils sont cependant 
la « condition du pour l’autre », parce qu’expérience d’une passivité 
dans la sensibilité, expérience d’être « de chair et de sang », condi-
tion de possibilité d’un « prendre soin du besoin de l’autre ». « La 
sensibilité ne peut être vulnérabilité ou exposition à l’autre ou Dire 
que parce qu’elle est jouissance ». Manière de tourner vers autrui 

85 Ibidem, p. 143.
86 E. Lévinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, op. cit., p. 123.
87 Ibidem, p. 116s.
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la matière de sa propre jouissance, donner de mon pain à celui qui 
a faim.
 Le retournement éthique de l’intentionnalité consiste en ce que 
l’origine du mouvement intentionnel n’est plus dans le sujet, mais 
en autrui (origine sans commencement – an-archie). Au « pour soi » 
de l’identité s’oppose ainsi le « pour l’autre » de l’éthique 88. Mouve-
ment « pour l’autre » parce qu’initié « par l’autre ». C’est ainsi que la 
passivité primordiale vient prendre la place de l’intentionnalité. La 
condition du sujet est de se laisser affecter par l’autre – être exposé 
à  lui – pour « s’arracher à soi » en vue de l’autre. L’intentionnalité ne 
peut rendre l’autre présent – car ce serait le rendre présent à partir 
de soi. Autrui ne peut se manifester qu’à partir de lui-même et non 
du Moi. Tout commence donc malgré soi, la relation éthique surgit 
« hors toute volonté » 89. Autrui suscite le mouvement éthique qui 
prend la place de l’intentionnalité. Lévinas le nomme « obsession » : 
« La passivité la plus passive… tient à mon obsession par la respon-
sabilité pour l’opprimé autre que moi » 90. L’expérience de la passi-
vité commence dans la sensibilité, et non dans la conscience. « La 
subjectivité est vulnérabilité, la subjectivité est sensibilité ».
 Cependant, Lévinas reprend de nouveau à son compte le thème 
du « psychisme de l’intentionnalité » 91, avec les réserves formulées 
précédemment : intentionnalité qui n’est pas coïncidence du sujet 
avec lui-même, qui n’est pas simultanée et donc non thématisante ; 
intentionnalité qui fait droit à la rupture du temps interdisant de 
ramener le sujet à soi-même (diachronie), « identité ne coïncidant 
pas avec elle-même » 92. Il s’agit désormais d’une intentionnalité non 
thématisante, dont la caractéristique n’est pas d’avoir sa source dans 
le sujet, mais d’être orientée par et vers autrui : « pour l’autre ». « La 
modification de la sensibilité en intentionnalité est motivée par la 
signification même du sentir en tant que pour-l’autre » 93. Le fonde-
ment de cette orientation n’est pas la conscience, mais « l’incarna-
tion ». Lorsque Lévinas parle ici du « psychisme », il s’agit du su-
jet incarné, du corps exposé à autrui. L’intentionnalité devient ainsi 

88 Ibidem, p. 83.
89 Ibidem, p. 90.
90 Ibidem, p. 92.
91 Ibidem, p. 112.
92 Ibidem, p. 113.
93 Ibidem, p. 115.
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éthique, orientée malgré elle, du fond de la passivité sensible, vers 
autrui. C’est à partir d’un autre et non de soi que l’intentionnalité 
peut surgir.
 La passivité situe l’éthique entre le désir et la vulnérabilité. Le 
désir est autant passivité que transcendance, dans la mesure où 
Lévinas met l’accent sur autrui comme cause du désir : je ne suis 
pas à l’origine de mon propre désir. Le sujet est assujetti à autrui 
dès le désir. C’est d’être affecté par autrui dès avant l’origine que 
mon désir peut se tourner vers lui. La passivité primordiale est déjà 
à  l’oeuvre dans le désir, dès Totalité et infini. Dans le désir aussi, au-
trui est premier.
 Autrement qu’être… développe en revanche la part sensible du 
sujet, inscrivant la passivité dans la chair (dans la chair quotidienne, 
originelle, et pas seulement dans la chair érotique comme le fait To-
talité et infini). A l’intentionnalité triomphante, Lévinas oppose la 
grande vulnérabilité primordiale du sujet, toujours déjà exposé non 
seulement à la blessure, mais au visage d’autrui. Etre exposé à au-
trui, être affecté par le dénuement de l’autre, tel est le lot du sujet 
sensible. Ce qui sort le sujet de lui-même n’est plus en lui-même, 
mais en l’autre. L’intermédiaire pour penser cela est la sensibilité ou 
incarnation : passive, avant d’être elle-même intentionnelle.
 L’alternative à l’intentionnalité ne lui est pas opposée. L’alter-
native passive suscite une intentionnalité qui n’est plus celle de la 
connaissance mais une intentionnalité éthique. Comment, étant ex-
posé au visage de l’autre, à son cri, à son dénuement, puis-je être 
mû encore par le mouvement d’appropriation qu’est le savoir ? Dé-
sapproprié de moi-même et de ma volonté de puissance, je ne puis 
que me laisser faire (traumatiser) par l’existence même d’autrui. 
Le thème de « l’obsession » dit cela. L’intentionnalité ouvre à une 
éthique relationnelle où le sujet n’est pas à l’origine de la relation. 
La responsabilité, c’est l’intentionnalité « inversée », renversée par 
autrui, mouvement suscité par l’autre, issu de la passivité.

Conclusion : une éthique de la relation

Ce qui est gardé de l’intentionnalité husserlienne, c’est l’insuffi-
sance à soi du cogito, la sortie hors de soi du sujet – la transcen-
dance, ce sans quoi le sujet n’est pas. Cette sortie hors de soi prend, 
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101L’intentionnalité chez Merleau-Ponty et Lévinas

chez Merleau-Ponty comme chez Lévinas, la dimension de l’inter-
subjectivité. Je ne suis pas sans l’autre. La perception, comme le dé-
sir, éduquent ma manière d’être avec autrui, ma manière d’être en 
relation. Ce qui reste chez Merleau-Ponty et Lévinas de l’intention-
nalité husserlienne et de son mouvement transcendant, c’est la rela-
tion : relation au monde, relation à autrui, relation incarnée d‘un su-
jet qui n’est « pas sans l’autre ». L’intentionnalité permet de penser 
cette « dialectique de l’affection et de l’action » par laquelle Ricoeur 
définit l’éthique 94. Passif et agissant, le sujet éthique est celui qui 
accepte de se savoir « exposé » – au monde, à autrui. Dans un cas 
comme dans l’autre, c’est le corps atteint, vulnérable, qui est l’indice 
de l’intentionnalité comme être au monde ou être à autrui. L’inten-
tionnalité revisitée par Merleau-Ponty et Lévinas nous dévoile une 
éthique au plus près des corps, et des corps vulnérables : passivité 
de la chair, mouvement ou action du corps qui consiste à prendre 
soin de l’autre  – et de l’autre vulnérable. Passivité qui est une dis-
position à l’action. Mais cette passivité est aussi l’indice de la vul-
nérabilité propre au sujet, sujet qui se laisse affecter : l’exposition 
est expérience de vulnérabilité. Dès lors, cette éthique de la relation 
est en même temps une éthique de la commune vulnérabilité : ren-
contre de deux vulnérabilités, dont la reconnaissance n’éteint pas 
l’action, mais l’anime. L’intentionnalité avec son fond primordial de 
passivité est le signe à la fois de la finitude du sujet, et de l’infini du 
désir qui l’anime et le porte vers autrui.
 L’intentionnalité est ainsi convertie en une disposition éthique 
qui commence dans « l’affection », se poursuit dans l’attention, 
puis l’action. Ces attitudes, issues de l’intentionnalité et de sa cri-
tique, impliquent une adaptation à la situation, une réponse à ce 
qui se présente, un geste ou une parole qui conviennent. En cela, 
elles se rapprochent de ce qui définit l’éthique du care (de la sol-
licitude) – éthique qui met en valeur les gestes ou les paroles ap-
propriés face à  la fragilité, au besoin ou à la souffrance d’autrui, en 
vue d’un mieux être, ou d’un accroissement de la puissance de vie. 
L’attention, l’adaptation à la situation, la réponse à autrui dessinent 
une éthique de la relation, tracent la voie phénoménologique d’une 
éthique de la sollicitude.

94 P. Ricoeur, Soi-même comme un autre, Editions du Seuil, Paris 1996 (19901), 
p. 381.

Copyri
gh

t b
y A

ka
demia 

Ign
ati

an
um w

 Krak
owie



102

Copyri
gh

t b
y A

ka
demia 

Ign
ati

an
um w

 Krak
owie



103

A  Z
Université de Nancy
Centre Sèvres, Paryż

Intencjonalność u Merleau-Ponty’ego i Lévinasa:
od bierności do etyki

Intencjonalność jest jednym z elementów wspólnych przejętych od 
Husserla, jak też jednym z punktów dyskutowanych przez Mer-
leau-Ponty’ego i Lévinasa. W ich odbiorze Husserlowska intencjo-
nalność umożliwia w y j ś c i e  z  s i e b i e  p o d m i o t u, lecz nie do-
chodzi do końca swojego projektu, sprawiając, że świadomość 
powraca do sfery immanencji. Będąc jednocześnie spadkobier-
cami i „heretykami” (zgodnie z wyrażeniem Ricoeura), Merleau-
-Ponty i Lévinas krytykują intencjonalność jako przedstawienie 
czy też poznanie zrównujące świadomość z nią samą. Nie bę-
dziemy tutaj poddawać dyskusji zasadności tych interpretacji in-
tencjonalności. Zobaczymy, w jaki sposób owa krytyka wychodzi 
poza samą siebie, tworząc warunki możliwości ukierunkowa-
nia etycznego, poczynając od stosownych modyfikacji pojęcia 
intencjonalności.
 Dwa aspekty intencjonalności zostają zasadniczo zachowane: in-
tencja znaczeniowa (Meinung) oraz nadawanie sensu (Sinngebung). 
Merleau-Ponty i Lévinas odkrywają w intencjonalności to, co po-
zwala wyjść zarazem poza idealizm i poza empiryzm, to znaczy 
poza przeciwstawienie podmiot – przedmiot. Jednakowoż jeden 
i drugi odnajdą w intencjonalności ryzyko odnowienia tego prze-
ciwstawienia i będą poszukiwać – każdy na swój sposób – jakie-
goś wyjścia. Wspólne kierunki poszukiwań stanowią horyzonty 
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i zasadnicze niezdeterminowanie intencji znaczeniowej; następnie 
bierność złączona z cielesnością.
 Wychodząc od tego punktu, tak Merleau-Ponty’emu, jak i Lévi-
nasowi chodzi o uwolnienie intencjonalności od skupienia na świa-
domości; o przeciwdziałanie ześrodkowaniu intencjonalności wo-
kół formuły „wszelka świadomość jest świadomością czegoś”, 
aby zachować wymiar intencyjny jako ruch podmiotu ku czemuś 
innemu. Stąd waga przyznana cielesności, zmysłowości (sensibili-
té). Odtąd osią, która prowadzi intencjonalność ku ukierunkowa-
niu etycznemu, jest bierność. Paradoksalnie tym, co pozwala na-
prawdę wyjść poza sferę immanencji, jest uwzględnienie bierności. 
Istotnie, w doświadczeniu bycia poruszonym, „domniemanym 
przez…”, podmiot odkrywa zewnętrzność, która różni się od niego 
i rzeczywiście go przekracza. Dla Merleau-Ponty’ego klucz do in-
tencjonalności stanowi percepcja; u Lévinasa mierzy się ją najpierw 
pragnieniem. Percepcja i pragnienie stają się w ten sposób polem 
wypracowywania etyki.

Merleau-Ponty: sposób postrzegania
jako postawa etyczna

W Fenomenologii percepcji 1 intencjonalność pojawia się od razu jako 
intencjonalność wcielona. Ujawnia się ona w ruchomym (kinesthe-
ses) ciele, w ciele jako sposobie zwrócenia ku światu, w ciele włas-
nym jako p r o j e k c i e  św i a t a. Intencjonalność jest od razu złą-
czona z pojęciem projektu, a tym samym wyniesiona do poziomu 
wolności. Podmiot jest intencjonalnością, ponieważ jest ciałem. In-
tencjonalność jest projektem, gdyż podmiot od razu jest w świe-
cie. Paradoksalnie intencjonalność rozwija się w pojęciu wolności, 
ponieważ podmiot częściowo otrzymuje siebie od świata, z bycia 
w świecie. Wolność nie jest absolutna, lecz przeżywana na grun-
cie swoistej bierności, którą stanowi dla podmiotu fakt przyjścia 
na świat jako pewna dana. Nie powoduje on jedynie ustanowienia 
świata, ale jest w pewien sposób przezeń ustanawiany. Wypowiedź 
Lévinasa mówi to jasno: „Świat jest nie tylko konstytuowany, ale 

1 Por. M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, tłum. M. Kowalska, J. Miga-
siński, Aletheia, Warszawa 2001.
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105Intencjonalność u Merleau-Ponty’ego i Lévinasa

także konstytuujący” 2. Podmiot nie jest pozbawiony „pierwotnego 
doświadczenia świata” 3: zawsze już w świecie i przezeń poruszony.
 Merleau-Ponty daje w końcu intencjonalności szeroki zasięg, 
definiując ją jako „projekt świata”: nie tylko pozwala ona myśleć 
o percepcji jako konstytutywnej dla podmiotu, ale jeszcze szerzej 
zdefiniować podmiot poprzez egzystencję – otrzymaną i do wyna-
lezienia. Według Merleau-Ponty’ego oryginalność Husserla nie tyle 
tkwi we wprowadzeniu pojęcia intencjonalności (obecnej już u Kan-
ta), ile w „odkryciu pod intencjonalnością przedstawień głębszej in-
tencjonalności, którą niektórzy nazwali egzystencją” 4. Intencjonal-
ność jest w gruncie rzeczy sposobem bycia wcielonego podmiotu, 
żyjącego w świecie dzielonym z innymi.

Ciało intencjonalne

Intencjonalność w działaniu ukazuje się w motoryczności ciała fe-
nomenalnego. Zdając się na badanie „urojonego członka” jako prze-
wodnika, Merleau-Ponty pokazuje, że intencjonalność jest w istocie 
przeżyciem ciała własnego, cielesnego podmiotu. Charakteryzuje 
ona bardziej przeżywane ciało niż świadomość transcendentalną. 
Intencjonalność jest w całości cielesna, cielesnością podmiotu uwi-
kłanego w świat. Doświadczenie podmiotu, któremu amputowano 
rękę lub nogę i który „odczuwa” obecność tego nieobecnego człon-
ka, odsyła w mniejszym stopniu do „intencjonalnej świadomości” 
tego członka niż do podmiotu jako „projektu świata”, czyli odno-
szącego się do świata wraz z projektem poruszania się w nim: cho-
dzenia przy użyciu nieobecnej nogi czy też uchwycenia się, pisania 
bądź gry na fortepianie nieistniejącą jednakowoż ręką.

To zjawisko, które w jednakowym stopniu zniekształcają wyjaśnienia 
fizjologiczne i psychologiczne, daje się natomiast zrozumieć w perspek-
tywie bycia w świecie. Tym, co w nas odrzuca kalectwo i chorobę, jest 
Ja zaangażowane w pewien fizyczny i międzyludzki świat, które nadal 

2 E. Lévinas, Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heideggerem, op. cit., s. 138.
3 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, op. cit., s. 7: „Powrócić do rzeczy 

samych to powrócić do tego świata sprzed poznania, o którym poznanie stale 
mówi”.

4 Ibidem, s. 141, przyp. 55.
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wytęża siły, odnosząc się do swojego świata wbrew słabościom i am-
putacjom. (…) Niezgoda na chorobę jest tylko drugą stroną naszego 
wewnętrznego związku ze światem. (…) Ciało jest wehikułem bycia 
w świecie, a mieć ciało to dla żyjącej istoty wiązać się z określonym 
środowiskiem, utożsamiać się z pewnymi projektami i stale się w nie 
angażować 5.

 Nie ma podmiotu bez świata. Intencjonalność może być jedy-
nie faktem dotyczącym jestestwa w świecie, już poruszonego przez 
świat, do którego się odnosi. Intencja nie ukazuje świata bez żad-
nych podstaw, lecz sama ukazuje się w świecie. Świat jawi się jako 
„praktyczne pole” działania. Ciało jest zorientowane k u  światu, 
ale również ukierunkowane p r z e z  niego. Motoryczność ciała jest 
ukierunkowana, ponieważ jest wywołana przez przedmioty napot-
kane w świecie (nożyczki i igły wywołują znajomą pracę 6; skała 
ukazuje się jako to, na co należy się wspiąć lub co należy obejść). Od-
noszę się do świata, ale na tyle, na ile postrzegany świat wzbudza 
„we mnie myśli lub poruszenia woli” 7. Intencjonalne ciało w swojej 
relacji do świata okazuje się zarazem czynne i bierne, konstytuujące 
i konstytuowane.
 Motoryczność ukazuje się zatem w Fenomenologii percepcji jako 
„oryginalna intencjonalność”, która pozwala zdefiniować podmiot 
nie jako „myślę”, lecz jako „mogę” 8. Merleau-Ponty przejmuje tę 
formułę od Husserla i ostatecznie rozwija swą analizę podmiotu 
postrzegającego i wolnego jako interpretację owego początkowego 
„mogę”. Intencjonalność jest zdolnością i rozwija się jako „projekt 
świata” w świecie, który ją poprzedza.

Bierność

Począwszy od przedmowy do Fenomenologii percepcji, gdzie Mer-
leau-Ponty prezentuje wykład wprowadzający do fenomenologii 
Husserla, intencjonalność jest przedstawiona w jej podwójnym 
aspekcie: czynności i bierności. W intencjonalności 

5 Ibidem, s. 99-100.
6 Ibidem, s. 125.
7 Ibidem, s. 100.
8 Ibidem, s. 157.
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jedność świata [i naszego życia], zanim zostanie ustanowiona przez po-
znanie w akcie wyraźnej identyfikacji, jest przeżywana jako już doko-
nana albo już z góry dana 9.

Istnieje przeżycie poprzedzające akt tetyczny. To uprzednie przeży-
cie dotyczy pierwotnego doświadczenia świata;

„bycie w świecie” jest byciem zawsze już [uprzednio] poruszonym 
przez świat. Intencjonalność jest ukształtowana z tego pierwotnego do-
świadczenia świata, który trzeba „na nowo nauczyć się widzieć” 10.

 Pokazując to, co odróżnia Husserla od Kanta, Merleau-Ponty 
przejmuje rozróżnienie między i n t e n c j o n a l n o ś c i ą  a k t u  (in-
tencja tetyczna, intencja poznania i sądu, poznanie obiektywne) 
i  i n t e n c j o n a l n o ś c i ą  d z i a ł a j ą c ą  i m p l i c i t e, „która two-
rzy naturalną i przedpredykatywną jedność świata oraz naszego 
życia” 11. Tutaj, tak jak u Lévinasa, źródło ruchu podmiotu nie tkwi 
w nim – czy dokładniej, nie tkwi w woli podmiotu – lecz kształtuje 
podmiot wbrew niemu, tak, że nie może on nic na to poradzić.
 Jest to równocześnie przyznanie, że świadomość nie jest wszech-
mocna, podmiot nie jest uniwersalnym, absolutnym myślącym, który 
ustanawia przed sobą świat jako całość, i to całość dającą się pomy-
śleć. Intencjonalność stanowi ruch skończonego podmiotu. Ale jest 
ona jednocześnie ruchem transcendencji, albowiem świat prezentu-
je się wobec niej jako „horyzont wszystkich horyzontów”, który ma 
być badany w nieskończoność. Świadomość „odnosi się do świata, 
którego nie ogarnia ani nie posiada, ale do którego nieustannie się 
zwraca” 12. Przedmiot domniemywany przez intencjonalność wy-
myka się jej, przynajmniej częściowo, z samej definicji. Intencjonal-
ność nie jest więc równoznaczna z wypełnieniem 13. Domniemywany 
przedmiot nie przestaje przekraczać ruchu, którego intencję stanowi. 
Tym niemniej ruch intencjonalności jest nieustannie ponawiany. Taki 
sposób przedstawiania intencji zbliża się do nieskończonego pragnie-
nia, kierującego się ku czemuś nieuchwytnemu, jak to zaprezentował 

9 Ibidem, s. 15.
10 Ibidem, s. 18.
11 Ibidem, s. 15.
12 Ibidem.
13 Por. idem, Widzialne i niewidzialne, tłum. M. Kowalska, J. Migasiński i in., 

Aletheia, Warszawa 1996, s. 109, s. 126.
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Lévinas. Nowe podjęcie kwestii owej nieskończoności intencjonal-
ności percepcyjnej ma miejsce w dziele pt. Widzialne i niewidzialne: 
„Świat jest p o l e m  i dlatego jest zawsze otwarty” 14. „Widzenie za-
wsze znaczy widzenie czegoś więcej, niż się widzi (…), to właśnie 
sama widzialność zawiera niewidzialność” 15. Intencjonalność jest 
nieustannie przekraczana przez nadwyżkę świata, tak jak dla Lévi-
nasa jest ona przekraczana przez nieskończoność drugiego.
 W Widzialne i niewidzialne bierność dotyczy nadal w i a r y  p o -
s t r z e ż e n i o w e j, tej „mieszaniny świata i nas samych, która wy-
przedza refleksję” 16. Czy jest to sposób odnalezienia „obecności 
przedintencjonalnej” 17? Wiara postrzeżeniowa ma za przedmiot 
„doświadczenie źródłowe” 18, którym jest percepcja. Zanim percep-
cja da do myślenia, daje ona do „wierzenia”: wierzenia, że „jest” 
(il  y  a) to widzialne, że ta „dana” nie jest tylko mną, że percepcja coś 
„daje” we współzależności – wzajemnej przynależności podmiotu 
i świata – między postrzegającym i postrzeganym. Daje do wierze-
nia, że nasze doświadczenie świata daje nam coś z tego, czym świat 
jest 19, na miarę intencjonalnego ciała 20.
 Także tutaj bierność sytuuje nas przed poznaniem, w niemożno-
ści adekwatnego ujęcia. Chodzi o to, by „pozwolić być” światu 21. 
„Czujemy się, jako byty bierne, ogarnięci przez masę Bytu, który 
nam umyka” 22. „Wiara postrzeżeniowa” z pracy Widzialne i niewi-
dzialne inaczej wyraża warunek wstępny pierwotnego doświadcze-
nia świata: „Ten, kto widzi, może posiąść widzialne tylko jeżeli sam 
jest przezeń posiadany, jeżeli d o  n i e g o  n a l e ży” 23. Jesteśmy 
w świecie i stanowimy część tego, co widzialne, należymy do tego, 
co widzialne, nie wybrawszy tego: jest to inny sposób powiedze-
nia, że wbrew sobie jesteśmy wystawieni na widok. Intencjonalność 
percepcyjna sprawia, że widzimy i że jesteśmy widziani.

14 Ibidem, s. 162; s. 189.
15 Ibidem, s. 245.
16 Ibidem, s. 110.
17 Ibidem, s. 209-210.
18 Ibidem, s. 163.
19 Por. ibidem, s. 110.
20 Por. ibidem, s. 111.
21 Por. ibidem, s. 109.
22 Ibidem, s. 114.
23 Ibidem, s. 139.
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109Intencjonalność u Merleau-Ponty’ego i Lévinasa

 W percepcji bierność wykraczania podwaja się o bierność dozna-
wania. W doświadczeniu o d w r a c a l n o ś c i  daje się widzieć czyn-
ność i bierność cielesnej intencjonalności spojrzenia i dotyku: „moje 
oczy, które widzą, i moje ręce, które dotykają, mogą również być 
widziane i dotykane” 24; „moja ręka, odczuwana od wewnątrz, jest 
zarazem dostępna od zewnątrz, sama w sobie dotykalna” 25. Ciało 
(chair), „spoistość ciała (corps)”, jest „jedynym sposobem przenika-
nia do serca rzeczy” 26. Ciało-przedmiot (corps) i żywe ciało (chair) 
świata: „jedno zawiera się w drugim i splata się z drugim” 27. W tej 
bierności odwracalności tkwi rozstęp, którego naturą jest wieczne 
niezapełnienie („chodzi tu o odwracalność zawsze możliwą i bli-
ską [imminente], ale nigdy faktycznie nie urzeczywistnianą” 28), brak 
zbieżności, który nie jest porażką, lecz dynamiką istniejącego. Roz-
ziew, który stanowi „horyzont” w naszych istnieniach 29 – poprzez 
który odnajdujemy bierność wykraczania.
 Poprzez moje ciało jestem „«wystawiony» na świat” 30 – tak jak 
jestem otwarty na drugiego u Lévinasa. Intencjonalność wraz z jej 
odwrotną stroną pasywności stawia zatem podmiot w sytuacji za-
leżności względem świata – tak jak dla Lévinasa będzie on zależny 
względem drugiego. Zależność owa jest warunkiem etyki: wolność 
nie wyraża się w praktyce bez świata.

Wolność

Dla Merleau-Ponty’ego intencjonalność od razu definiuje świa-
domość jako „projekt świata” 31. Odnajdujemy tutaj perspektywę 
etyczną zależną od egzystencjalizmu, kryjącą w podtekście dys-
kusję z Heideggerem i Sartre’em. Wolność stanowi inicjatywę, lecz 
na tle nieodłącznie przysługującej podmiotowi bierności, bierności 

24 Ibidem, s. 129.
25 Ibidem, s. 138.
26 Ibidem, s. 140.
27 Ibidem, s. 143.
28 Ibidem, s. 151.
29 Por. ibidem, s. 151-152.
30 Idem, Proza świata. Eseje o mowie, tłum. E. Bieńkowska, S. Cichowicz, J. Sko-

czylas, Czytelnik, Warszawa 1976, s. 70.
31 Idem, Fenomenologia percepcji, op. cit., s. 15.
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tego, co dane, a czym jest pierwotne doświadczenie świata: „Wy-
boru swojego życia zawsze dokonujemy na bazie czegoś, co dane”. 
„Z istnieniem otrzymałem pewien sposób istnienia, pewien styl” 32. 
Wolność jest wynajdywaniem zachowania w pewnej sytuacji – tak 
jak podmiot jest w świecie. „Styl” jest zarazem otrzymany – „mój”  – 
i nowatorski.
 Intencjonalność zasadniczo otwiera podmiot na to, co nim nie 
jest. Ukierunkowany czy spolaryzowany ku temu, czym nie jest 33, 
podmiot może wynaleźć to, czym ma być w świecie (bez którego go 
nie ma). Wolność jest tym „mogę” motoryczności, cielesnej inten-
cjonalności, przekształconej w możność inicjatywy, tj. w zdolność 
zapoczątkowania czegoś nowego w świecie. Jest wyborem „pewnej 
postawy wobec świata” 34. Ale również zdolnością nadawania sen-
su – Sinngebung 35 – przez którą intencjonalność przedstawia się ra-
czej jako możność fundatorska aniżeli jako synteza bądź zgodność 
między podmiotem i przedmiotem.
 Fundatorska wolność definiuje się pomiędzy wartością 
a decyzją. W rzeczywistości nadawanie sensu jest łączone przez 
 Merleau-Ponty’ego z nadawaniem wartości („obecnymi w nas 
spontanicznymi ocenami” 36 – tak jak nasze spojrzenie jest sponta-
nicznie przyciągane raczej przez taki niż inny kolor lub kształt). 
Wartości nie są preegzystującymi zasadami moralnymi, lecz stano-
wią część danego wraz z narodzinami i nawykami sposobu bycia 
w świecie, ujawniającego się we właściwym podmiotowi „stylu”. 
Ugruntowaniem pochodzenia samej wartości jest bierność. Ozna-
cza to, iż nie ma absolutnej transparencji podmiotu dla niego same-
go, że jego motywacje są dlań częściowo niejasne, a jednak wchodzą 
w jego skład. Dokładniej, wartości te mogą się prezentować jako 
posiadające odmienne znaczenia, akcenty, w zależności od sytuacji 
egzystencjalnej, w której jesteśmy. Owo poruszenie spontanicznego 
dowartościowywania sprawia, że intencjonalnie kierujemy się ku 
tej raczej niż innej rzeczy, że bardziej ta niż inna rzecz nas pociąga, 
a  w końcu ma udział w tym, że możemy wybrać tę raczej niż inną 

32 Ibidem, s. 476.
33 Por. ibidem, s. 451.
34 Ibidem, s. 462.
35 Ibidem, s. 460.
36 Ibidem, s. 461.
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111Intencjonalność u Merleau-Ponty’ego i Lévinasa

rzecz. Intencja dowartościowuje, ale dlatego, że ją samą uprzednio 
przepełniają te „spontaniczne oceny”, które są również ocenami 
ciała, percepcji podmiotu pobudzonego przez rzeczy. „Nasza wcie-
lona [poruszona] egzystencja (…) stanowi grunt każdej decyzjonal-
nej Sinngebung” 37. Ciągle w tym znaczeniu „moja decyzja nawiązu-
je do spontanicznego sensu mojego życia” 38. Decydowanie nie jest 
jedynie podjęciem czy powtórzeniem tego spontanicznego sensu. 
Jest również projektowaniem siebie w pewnej sytuacji wraz z tym, 
co w niej nowe, nieokreślone, oraz wynajdywaniem odpowiedniej 
postawy, wychodząc od tego, czym się jest.
 Intencjonalność wolności (Sinngebung) „raczej n a l e ży  d o 
swojego przedmiotu, niż go ustanawia” 39: to znaczy, że pozwala się 
ona pobudzić temu, ku czemu się zwraca, na co jest ukierunkowa-
na. Inicjatywa pojawia się zarazem od strony podmiotu i od strony 
sytuacji. To właśnie czyni stale nasze decyzje niejednoznacznymi 40, 
zależnymi zawsze zarazem od nas i nie tylko od nas.

Drugi

Jeśli u Merleau-Ponty’ego jest widoczna etyka, to w punkcie wyjścia 
znajduje się pewien sposób odczuwania, a ona sama ujawnia się 
w „stylu”, który pozostaje do wynalezienia w praktyce wolności. 
Ale jest ona również wypracowywana w ramach sposobu, w jaki 
chodzi o drugiego 41. Lektura Lévinasa może być pomocna w ujaw-
nieniu etyki ukrytej w filozofii Merleau-Ponty’ego. Rzeczywiście, 
cała filozofia percepcji, zamieniona na ontologiczną refleksję nad 
widzialnym i niewidzialnym, pokazuje, że fenomenalność drugie-
go nie pozwala na wzięcie go za przedmiot. Jest on odmianą moje-
go bycia w świecie 42, a jednocześnie nie mogę być ostateczną miarą 

37 Ibidem, s. 462.
38 Ibidem, s. 468.
39 Ibidem, s. 467.
40 Idem, Widzialne i niewidzialne, op. cit., s. 236-237.
41 Por. R. Bonan, Le souci de l’autre. Y a-t-il une éthique merleau-pontienne?, 

„Chiasmi International” 5 (2003), s. 316-317: „nowość moralności ugruntowanej 
na percepcji drugiego”.

42 M. Merleau-Ponty, Proza świata. Eseje o mowie, op. cit., s. 69: „Dzieje się tak 
dlatego, że ani ciało innego, ani przedmioty, które ma na celu, nigdy nie były dla 
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dru giego: zawsze istnieje owo „lekkie przesunięcie”, przekrocze-
nie, które czyni drugiego innym ode mnie. W odróżnieniu od usta-
nawianych przez intencjonalność przedmiotów nie mogę trzymać 
drugiego „na dystans” 43: jego egzystencja wkracza w moją 44. Nie ma 
mnie bez niego. Intersubiektywność, która nie jest ani uprzedmiota-
wiająca, ani egocentryczna – w jej podwójnym, biernym i czynnym 
wymiarze – stanowi miejsce wypracowywania etyki.
 Intencjonalny wymiar percepcji przemawia za etyką uważności 
na rzeczy – na „najmniejszą z rzeczy”. W istocie, stałe zaproszenie, 
aby „znów uczyć się widzieć”, aby u podstaw rzeczy i idei odnaj-
dywać nasze pierwotne doświadczenie świata – wszystko to zmie-
rza w stronę etyki uważności na to, co zapomniane, ukryte, na to, 
co nie jest bezpośrednio widzialne. Takie kształtowanie spojrzenia, 
ta percepcyjna uważność zastosowana do relacji intersubiektywnej 
jest fenomenologiczną podstawą etyki uważności. Uważności na to, 
co nie ma nic przyciągającego spojrzenie, na tego, który jest odrzu-
cony poza widzialnością społeczną; na drugiego takiego, jakim się 
prezentuje, a nie ocenionego w porównaniu ze mną. Jest to rzeczy-
wiście sposób „domniemywania” drugiego, o którego chodzi, styl 
delikatności. Toteż intencjonalność może nie tyle być obciążona mo-
ralną wartością (dobry lub zły sposób odnoszenia się do drugiego), 
ale bardziej fundamentalnie stać się dyspozycją, postawą uważno-
ści na drugiego, na to, co czyni go nim, a nie mną. Postawą życzli-
wości, poważania.
 Wymiar bierności w relacji ukazuje, w jakiej mierze podmiot jest 
poruszony przez drugiego, przez jego sposób bycia w świecie, jego 
sytuację w świecie – oraz to, w jakiej mierze owo poruszenie przesu-
wa centrum odniesienia poza niego samego. Brak ścisłej odpowied-
niości, rozziew w doświadczeniu mojej lewej ręki dotykającej moją 
prawicę są znaczące dla sposobu, w jaki drugi mi się ukazuje i mnie 
porusza: pomiędzy nim i mną nie ma nigdy absolutnej odpowied-
niości. Owo utrzymujące się „lekkie i tajemnicze przesunięcie” 45 
nie stanowi porażki, lecz przeciwnie – warunek możliwości  relacji 

mnie przedmiotami czystymi, że należą do mojego pola i mojego świata i że są 
zatem od razu odmianami tego podstawowego stosunku”.

43 Ibidem, s. 70.
44 Por. ibidem, s. 72: „Zachodzimy na siebie, jako że należymy do tego samego 

świata kultury”.
45 Ibidem, s. 65.

Copyri
gh

t b
y A

ka
demia 

Ign
ati

an
um w

 Krak
owie



113Intencjonalność u Merleau-Ponty’ego i Lévinasa

zróżnicowanej, to jest rzeczywiście intersubiektywnej; warunek 
możliwości jakiegoś wczucia się (Einfühlung) bez stopienia czy po-
mieszania. W perspektywie Lévinasowskiej można by powiedzieć, 
że to wymykanie się drugiego w stosunku do mnie jest nieskończo-
ne i że ono także nie pozwala traktować drugiego jak przedmiot. 
Drugi nie jest przedmiotem; wymyka się. Tak odnajdujemy dyna-
mikę pragnienia u początku relacji etycznej u Lévinasa.

Lévinas: nieskończone dążenie pragnienia

Tak jak Merleau-Ponty, Lévinas zajmuje krytyczne stanowisko wo-
bec intencjonalności tetycznej i uprzywilejowuje wymiar bierności 
(który wynosi do poziomu alternatywy, podczas gdy Merleau-Pon-
ty uwydatniał wewnętrzną bierność intencjonalności). Dowartoś-
ciowuje on również pojęcie horyzontów, aby ukazać niedający się 
ująć – bo niewyczerpalny – charakter korelatu intencji. W tym sen-
sie intencjonalność jest ruchem przekraczającym (pragnienie), nie 
zaś tworzeniem jakiejś syntezy. Bierność jest biernością wcielonego 
podmiotu i przez nią przejawia się drugi.
 „Intencjonalność wniosła nową ideę wychodzenia poza siebie” 46. 
Dla Lévinasa cały problem stanowi weryfikacja tego, czy owo wy-
chodzenie poza siebie zostało rzeczywiście umożliwione przez in-
tencjonalność. Czy intencjonalność pozwala wyjść z immanencji czy 
nie? Czy też wiedzie ona podmiot z powrotem ku niemu samemu? 
Początkowo intencjonalność jest przedstawiana przez Lévinasa jako 
o t w a r t o ś ć 47 – wymiar, który będzie on usiłował ocalić – ale zo-
staje ona natychmiast upodobniona do przedstawienia i jest kry-
tykowana jako uprzedmiotawiająca, zbliżona do procesu pozna-
wania, od którego należy się uwolnić. Ze szkoły intencjonalności 
Lévinas zachowuje ruch przekraczania podmiotu przez to, do cze-
go on intencjonalnie dąży (a co go najpierw poruszyło) – ruch trans-
cendencji – a odrzuca obiektywizację. Ruch ten zostaje wyekspo-
nowany poprzez wymiar horyzontów i rozwinięty przez właściwe 

46 E. Lévinas, Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heideggerem, op. cit., s. 151 
(Intencjonalność a wrażenie, tekst z 1965 r.).

47 Ibidem, s. 155.

Między...8 
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mu  pojęcie pragnienia. Odtąd intencjonalność zostaje ostatecznie 
„odwrócona”, aby uzyskać znaczenie etyczne.

Ponowienie

W swoich pierwszych tekstach, komentujących dzieło Husserla, Lévi-
nas ukazuje intencjonalność jako jeden z elementów wyzwalających 
z podwójnego niebezpieczeństwa – empiryzmu i idealizmu. Dzięki 
temu intencjonalność ma udział w uczynieniu z fenomenologii filo-
zofii wolności – „wyzwolenia człowieka wobec świata” 48. Sprawą 
pierwszorzędną dla Lévinasa jest to, że intencjonalność nie „usta-
nawia” przedmiotów (wymiar tetyczny) ani ich nie „wchłania” do 
świadomości (przedstawienie), ani też nie streszcza się jako poznanie 
zgodne z przedmiotem (tematyzacja). Podkreślona jest nie tyle kore-
lacja podmiot – przedmiot, co o t w a r t o ś ć  – jako pojawienie się in-
ności. Innymi słowy, dzięki intencjonalności najpierw transcendencja 
poprzedza immanencję. Jednakowoż powrót do immanencji zagraża 
stale i jest to punkt, na którym skupia się uwaga Lévinasa.
 Jeżeli ruch świadomości na zewnątrz nie wyczerpuje się w przed-
miotach ani nie scala ich w podmiocie, jeśli ów początkowy ruch 
jest podtrzymywany przez inny ruch, który pozostaje ostatecznie 
intencjonalny (to, co domniemane, nigdy nie prezentuje się w spo-
sób definitywny, „jako samoobecne”) i „dotyczy tej sfery, i n n e j 
niż «sobość» (le soi-même) podmiotu, w której według Husserla sy-
tuują się ostatecznie przedmioty” 49, to wtedy intencjonalność jest 
„relacją z odmiennością” 50. Wówczas „ja nie pozostaje w samym 
sobie, aby wchłaniać każde i n n e  w przedstawieniu. Transcendu-
je ono siebie naprawdę” 51. Ta intencjonalność nie tylko przekracza 
wewnętrzność, ale gwarantuje wymiar asymetrii:

Intencjonalność jako akt i przechodniość (…) to znaczy jako n i e r ó w -
n o ś ć  m i ęd z y  m n ą  a  i n n y m, oznacza radykalne wykroczenie 
poza obiektywizującą intencjonalność, którą żyje idealizm 52.

48 Ibidem, s. 41.
49 Ibidem, s. 143.
50 Ibidem, s. 144.
51 Ibidem, s. 147.
52 Ibidem, s. 148.
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115Intencjonalność u Merleau-Ponty’ego i Lévinasa

Zabezpieczenie inności ręczy za właściwość relacji ustanowionej 
w intencjonalnym nakierowaniu.
 O ile w ten sposób intencjonalność jest transcendencją, Lévinas 
łączy ją szczególnie z etyką za pośrednictwem b l i s k o ś c i  prze-
ciwstawionej poznaniu: „Orientacja podmiotu na przedmiot stała 
się bliskością, to co intencjonalne stało się etyczne” 53. Przynosi to 
nam definicję etyki zarazem opartą na intencjonalności i zrywającą 
ze wszystkim, co w niej uprzedmiotawiające.

Nazywamy etyczną taką relację między terminami, w której jeden i dru-
gi nie są zjednoczeni ani przez syntezę intelektu, ani przez stosunek 
podmiotu do przedmiotu, a jednak w której jeden waży albo ma zna-
czenie, albo jest znaczący dla drugiego, relację, w której są oni związani 
intrygą, której nie potrafiłoby ani wyczerpać, ani rozwikłać poznanie 54.

 Ów zarys definicji wydaje się na pierwszy rzut oka bardzo daleki 
od orientacji Całości i nieskończoności czy Inaczej niż być… Pozwala on 
wszakże na ukazanie się nici przewodniej, która stanowi zarazem 
klucz do wątpliwości Lévinasa wokół pojęcia intencjonalności oraz 
to, wobec czego etyka ukazuje się jako alternatywa. Chodzi o ideę 
całości związanej z wiedzą, której krytyką Lévinas się zajmuje. Ale 
przede wszystkim etyka sytuuje się od razu w rejestrze r e l a c j i. 
Nie jest ona definiowana ani przez jakieś zasady, ani przez wartości, 
lecz przez pewien typ relacji, który zachowuje różnicę i niepokój 
między podmiotami. Lévinasowska etyka ukazuje się od razu jako 
etyka relacyjna.
 Zauważmy zresztą, że od początku intencjonalność wymaga 
przekształcenia, aby połączyć się z etyką – pod wskazanymi powy-
żej warunkami. Etyczną może się stać intencjonalność nietematy-
zująca swojego przedmiotu, niewchłaniająca go w podmiot i wy-
kluczająca przedstawienie 55. Jest to wniosek, do jakiego Lévinas 
dochodzi w tekście z 1959 roku 56: ustalając warunki intencjonal-
ności (nieobiektywizowalnej i nieprzedstawialnej), w której pod-
miot nie wyczerpuje się w przedmiocie ani przedmiot w podmiocie 
i  w której intencja zostaje przekroczona przez to, co domniemywa, 

53 Ibidem, s. 239-240.
54 Ibidem, s. 240, przyp. 3.
55 Por. ibidem, s. 240.
56 Ibidem, s. 129-141: Ruina przedstawienia.
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Lévinas odczytuje tu możliwość etyki, którą łączy z pierwszeń-
stwem Innego:

Położyć kres idei pokrywania się myślenia i stosunku podmiotowo-
-przedmiotowego to pozwolić na ukazanie się relacji z innym, która nie 
będzie ani nieznośnym ograniczaniem myślącego podmiotu, ani zwy-
kłym pochłonięciem tego innego przeze mnie pod postacią treści. Tam, 
gdzie każda Sinngebung była dziełem suwerennego Ja, innym mógł bo-
wiem być tylko wchłonięty w przedstawieniu. Lecz w fenomenologii, 
gdzie aktywność totalizującego i totalitarnego przedstawienia jest już 
przekroczona w jego własnej intencji, gdzie przedstawienie zostało już 
umieszczone w horyzontach, których w pewnym sensie nie chciało, ale 
bez których nie może się obejść – możliwa staje się Sinngebung etyczna, 
to znaczy z istoty uwzględniająca Innego 57.

 Znajdujemy się ciągle w perspektywie etyki relacji. Nadawanie 
sensu jest ostatecznie nadawaniem sensu etycznego. Warunki ku 
temu, żeby intencjonalność stała się etyczna, są tutaj następujące: 
inny nie może być sprowadzony do przedmiotu – tutaj: przedmio-
tu myślenia; „ja” nie może być dominujące (por. „wbrew sobie”); 
dynamice intencjonalności ma przewodzić nieustanne przekra-
czanie. Tym, o czym intencjonalność pozwala myśleć, jest – dale-
ka od korelacji – separacja, która nie jest pozbawiona relacji, ciągłe 
p r z e k r a c z a n i e  podmiotu przez drugiego – przekraczanie stale 
już istniejące, które nie może zniknąć. W gruncie rzeczy to nie in-
tencja ani nadawanie sensu interesują Lévinasa w pojęciu intencjo-
nalności, lecz niedokończone i niedające się dokończyć przekracza-
nie. Stąd wypływa zainteresowanie, którym Lévinas darzy pojęcie 
horyzontów.

To niewątpliwie Husserl znajduje się u początku moich pism. To jemu 
zawdzięczam pojęcie intencjonalności ożywiającej świadomość oraz, 
przede wszystkim, ideę horyzontów znaczeniowych, które zacierają 
się, kiedy myślenie pogrąża się w tym, co myślane (…). [On mnie na-
uczył tego,] w jaki sposób odnajduje się owe horyzonty i jak należy ich 
szukać 58.

57 Ibidem, s. 141.
58 Idem, Entre nous. Essais sur le penser-à-l’autre, (rozdział: La conscience non-in-

tentionnelle), Grasset (Livre de Poche), Paris 1991, s. 132.
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117Intencjonalność u Merleau-Ponty’ego i Lévinasa

 Pojęcie horyzontu (którego subiektywnym następstwem jest po-
jęcie tego, co niejawne: „Myślenie jest z istoty niejawne” 59) ręczy za 
to, że relacja podmiot – przedmiot nie jest jedynie obecnością przed-
miotu dla podmiotu czy też obecnością podmiotu wobec przedmio-
tu 60. „Intencjonalność niesie w sobie niezliczone horyzonty swoich 
implikacji i myśli nieskończenie więcej «rzeczy» niż przedmiot, 
który ujmuje” 61. Horyzont jest tym, co ciągle poza przedmiotem – 
i jako taki nie daje się uchwycić – a czego istotnym następstwem jest 
stała niejawność myślenia: ukazuje się tutaj „transcendencja w im-
manencji”, pozwalając na „przekroczenie intencji w samej inten-
cji, myślenie więcej niż się myśli” 62. Przekroczenie to jest zarazem 
wewnętrzne i zewnętrzne wobec podmiotu. W ten sposób pojęcie 
horyzontu wprowadza do fenomenologii ideę tego, co nieskończo-
ne – ideę, która „ma tę wyjątkową cechę, że jej ideatum przekracza 
jej ideę” 63.

Intencjonalność ożywiająca ideę nieskończoności (…) zmierza (…) do 
tego, czego nie może objąć i [co] w tym właśnie sensie jest Nieskończo-
ne. (…) Myśląc nieskończoność – Ja od razu m y ś l i  w i ę c e j  n i ż  m y -
ś l i. (…) Oto doświadczenie w jedynym radykalnym sensie tego termi-
nu: relacja z tym, co zewnętrzne, z Innym, przy czym ta zewnętrzność 
nie może zostać włączona do Tego-Samego. (…) Doświadczenie, idea 
nieskończoności, ma miejsce w związku z Innym 64.

 Tak rodzi się „opór etyczny” 65, w którym idea tego, co nie-
skończone, sprzymierza się z moralnym uczuciem, przekroczenie 
z niezaspokojeniem, aby przejawić się w pragnieniu: „sumienie 
jest z istoty niezaspokojone (…) lub, jeszcze inaczej, jest zawsze 

59 Idem, Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heideggerem, op. cit., s. 140. Bądź 
jeszcze: „Intencjonalność oznacza stosunek z przedmiotem, ale taki stosunek, 
który z istoty zawiera niejawny sens. (…) Stwierdzać intencjonalność to postrze-
gać myślenie jako związane z tym, co ukryte, i w co ono nie popada przypadko-
wo, ale w czym przebywa z istoty” (Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heideg-
gerem, op. cit., s. 134-135).

60 Por. idem, Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heideggerem, op. cit., s. 135.
61 Ibidem, s. 135.
62 Ibidem, s. 136.
63 Ibidem, s. 180.
64 Ibidem, s. 180-181.
65 Ibidem, s. 182; idem, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, tłum. 

M.  Kowalska, PWN, Warszawa 1998, s. 231-232.
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Pragnieniem” 66. Sumienie to idea tego, co nieskończone, w nas, drą-
żąca nas do głębi w tym niezaspokojeniu, które ma znaczenie nie-
pokoju o drugiego. Sumienie nie jest obecnością siebie wobec siebie, 
wewnętrznym osądem, lecz doświadczeniem zerwania wprowa-
dzonego przez drugiego. Tym, co nieskończone w nas, jest nigdy 
niezaspokojona troska o drugiego, troska nigdy niewyczerpana 
przez odpowiednie słowo czy ostateczne działanie.
 Pragnienie wskazuje nam to, czym winna być etyka relacyjna: 
pozwoleniem innemu na przejawianie się jako inny, bez zamykania 
go w koniecznie uprzednio ustanowionych kategoriach poznania – 
a nawet w życzliwości. Wstępna definicja pragnienia w Całości i nie-
skończoności mogłaby w istocie być definicją intencjonalności, która 
nie wyczerpuje się ani w przedmiocie, ani w powrocie podmiotu do 
samego siebie: ruch wychodzący 

od „u siebie”, które zamieszkujemy, w stronę obcego poza-sobą (…) 
Cel tego ruchu – gdzie indziej albo to, co inne – nazywamy i n n y m 
w mocnym sensie.

I dalej:

Intencja pragnienia metafizycznego jest inna – pragnie ono ponad 
wszystkim, co mogłoby je po prostu zaspokoić 67.

Pragnienie zachowuje z intencjonalności jedynie jej aspekt nieskoń-
czonego przekraczania, uchroniony przed groźbą kolistego po-
wrotu do samego siebie, przed niebezpieczeństwem uprzedmioto-
wienia drugiego. Pragnienie to intencjonalność spotykająca inność 
drugiego – lub dokładniej: wzbudzona przez nią. Drugi jest przy-
czyną i dążeniem pragnienia. Pragnienie dokonuje zakorzenienia 
ruchu zapoczątkowanego przez intencjonalność w tym, co zmy-
słowe, i ukierunkowuje go ku drugiemu – przyznając mu etyczną 
doniosłość. Pragnienie przeciwstawia się „powrotowi”, to znaczy 
ścisłej przystawalności do samego siebie, wypełnieniu, immanencji.
 Przeciwnie do intencjonalnego nakierowania, pragnienie nie 
może być wypełnione czy usatysfakcjonowane:

66 Idem, Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heideggerem, op. cit., s. 186.
67 Idem, Całość i nieskończoność, op. cit., s. 18-19.
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119Intencjonalność u Merleau-Ponty’ego i Lévinasa

intuicja wypełnia (to znaczy zadowala lub satysfakcjonuje) nastawienie 
nakierowane „na pusto” na przedmiot albo go nie wypełnia 68.

Owa pustka, która domaga się wypełnienia, odróżnia się od prag-
nienia, które wykracza

poza z w y k ł ą  św i a d o m o ś ć  c z e g o ś. Oczywiście nadal jest to in-
tencja, ale w sensie radykalnie odmiennym od nastawienia teoretycz-
nego (…). Intencja jako Pragnienie jest intencją umieszczoną między 
brakiem wypełnienia i Erfüllung, która raczej redukuje już „akt obiekty-
wizujący” do specyfikacji Dążenia, niż czyni z głodu szczególny przy-
padek „świadomości czegoś” 69.

Przeciwnie do Całości i nieskończoności, w Inaczej niż być… głód jest 
wzorcem pragnienia, a nie potrzeby – jest również nie do zaspo-
kojenia. W pragnieniu ma miejsce ciągłe doświadczenie, jeśli nie 
pustki, to przynajmniej niewypełnienia – doświadczenie, które 
nie pozwala ruchowi świadomości zamknąć się w sobie samym. 
Kładąc nacisk raczej na tę wstępną pustkę niż na jej wypełnienie, 
Lévinas odnajduje możliwy związek z dynamiką pragnienia, któ-
ra zbiega się odtąd z podmiotem nieznajdującym swego ugrunto-
wania w sobie samym, lecz w innym, podmiotem przekroczonym 
przez intencjonalne nakierowanie i przez to, co wywołuje owo na-
kierowanie – podmiotem nigdy nienasyconym, ponieważ „drugi 
jest nieskończony”. Pragnienie stanowi alternatywę dla wypełnie-
nia, którego poszukuje intencjonalność, a dzięki temu – etycznym 
zabezpieczeniem transcendencji drugiego. Pragnienie jest ruchem 
k u  d r u g i e m u, a który staje się d l a  d r u g i e g o. Przekroczenie, 
transcendencja, to, co nieskończone: to jest właśnie to, co pojęcie in-
tencjonalności wprowadza do filozofii, aby nadać mu etyczny sens.

Krytyka

Wydaje się jednak, że warunki dopuszczalności intencjonalności 
są zbyt rzadko spełnione w oczach Lévinasa, który nie przestaje tu 
upatrywać zagrożenia uprzedmiotowienia bądź przedstawienia. 

68 Idem, Inaczej niż być lub ponad istotą, op. cit., s. 113.
69 Ibidem, s. 113.
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Stąd wrażenie szukania po omacku, czy wręcz sprzeczności, w Od-
krywając egzystencję… Stąd płynie niejednoznaczność tego dzieła, 
które raz odrzuca intencjonalność, to znowu ocala „psychikę inten-
cjonalności”, to znaczy jej ducha poza literą.
 Jeśli intencjonalność „kładzie kres wszelkiej inności rze-
czy i ludzi” 70, jeżeli „dąży [ona] do czystej obecności, obecności 
świadomości wobec przedmiotu, obecności przedmiotu wobec 
świadomości” 71, jeśli nie zachowuje ona „różnicy między przed-
miotowością i transcendencją” 72, wówczas odtwarza jedynie dyna-
mizm wiedzy, zgodności, które powodują zanik wszelkiej inności. 
Intencjonalność jest stale narażona na pogrążenie się w pozna-
niu, w obiektywizującym akcie 73, a ostatecznie na zamknięcie się 
w immanencji.
 Świadczy o tym tekst z 1983 roku: La conscience non-intentionnelle 
(Świadomość nieintencjonalna) 74, w którym Lévinas streszcza swoje 
stanowisko wobec metody fenomenologicznej, komentując poję-
cie intencjonalności. To ostatnie jest związane ze strukturą wiedzy, 
w której Lévinas widzi odtąd ograniczenie dla „stwierdzenia pierw-
szeństwa relacji do drugiego” 75. W Odkrywając egzystencję… Lévinas 
odróżniał intencjonalność od przedstawienia; tutaj intencjonalność 
jest charakteryzowana za pomocą przedstawienia 76 i krytykowana 
jako „przywilej obecności” 77: intencjonalność jest pustką „przezna-
czoną do «wypełnienia»”. Ruch intencjonalności zostaje opisany 
jako kolisty – ruch Tego Samego – doprowadzający świadomość do 
niej samej i sprawiający, że „zapomina ona o swoich horyzontach” 78. 
W Odkrywając egzystencję… Lévinas przeciwstawia sobie intencjo-
nalność i bierność; tutaj przedstawia on bierność jako to, co – wyma-
gając koniecznie aktualizacji – poprzedza  intencjonalność. Jedynie 

70 Idem, Transcendance et intelligibilité, Labor et Fides, Genewa 1984, s. 17.
71 A. de Muralt, L’élaboration husserlienne de la notion d’intentionnalité, w: La 

Métaphysique du phénomène. Les origines médiévales et l’élaboration de la pensée phéno-
ménologique, Vrin, Paris 1985, s. 68.

72 E. Lévinas, Całość i nieskończoność, op. cit., s. 40.
73 Por. ibidem, s. 116 n.
74 Idem, Entre nous, op. cit., s. 132-142.
75 Ibidem, s. 133.
76 Ibidem, s. 136.
77 Ibidem, s. 134.
78 Ibidem, s. 137.
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121Intencjonalność u Merleau-Ponty’ego i Lévinasa

przywilej przyznany bierności może utrzymać intencjonalność 
w perspektywie etycznej.

Etyczne odwrócenie

Struktura intencjonalności – tak jak struktura wolności – „zostaje 
całkowicie odwrócona”. Pomimo umożliwionych przez Husserla 
podejść, „struktura intencjonalności pozostaje nadal strukturą my-
ślenia lub rozumienia” 79, jest ona wciąż zależna od poznania jako 
zgodności podmiotu z przedmiotem. O ile intencjonalność pozosta-
je wypełnieniem czy odpowiedniością względem siebie, Inaczej niż 
być… przeciwstawia jej absolutną nieprzystawalność i odrywanie 
się od siebie, które przejawiają się w  w y s t a w i e n i u  s i ę, p o -
d a t n o ś c i  n a  z r a n i e n i e, a ostatecznie w „bierności bardziej 
biernej niż wszelka bierność” 80. Inaczej niż być… idzie więc dalej niż 
podjęcie intencjonalności w ramach pragnienia. Lévinas mobilizuje 
się, aby przeprowadzić odwrócenie, zamienić intencjonalność w jej 
przeciwieństwo, aby otworzyć ją na relację do drugiego. Do tego 
odwrócenia zmusza wykazywana przez intencjonalność niewystar-
czalność otwarcia na drugiego. Celowość odwrócenia jest przeto 
etyczna.
 Lévinas stosuje „odwrócenie” intencjonalności, aby pojawiła 
się odpowiedzialność: „Odpowiedzialność, która – w analizie wy-
chodzącej od bliskości nieredukowalnej do świadomości czegoś 
i opisanej, na ile to możliwe, jako odwrócenie jej intencjonalności – 
rozpoznana zostanie jako substytucja” 81. Na czym polega to „od-
wrócenie”? Jest to b y c i e  k o r e l a t e m  i n t e n c j i  drugiego, któ-
ry jest pierwszy. To inny ma inicjatywę. „Stąd również porzucenie 
podmiotowości suwerennej i czynnej – nienaruszalnej świadomości 
siebie” 82. „Ja” już nie panuje. Odtąd „odwrócenia” intencjonalności 
dają się określić jako bliskość, wystawienie się, a najbardziej – bier-
ność, „najwyższa bierność otwarcia się na Drugiego”. W odniesie-
niu do drugiego nieintencjonalność jest pierwotna – sama intencja 

79 Idem, Inaczej niż być, op. cit., s. 112.
80 Por. ibidem, s. 86-88.
81 Ibidem, s. 83.
82 Ibidem, s. 84.
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znaczeniowa zakłada już etyczny sens – relację – wystawienia się 
na drugiego. Tematyzacji intencjonalności przeciwstawia się zatem 
ekspozycja odpowiedzialności, a także pierwotna bierność.
 Lévinas uszczegóławia więc to, co dotyczy sfery bierności jako 
alternatywy wobec „umiejscowienia” intencjonalnego podmiotu, 
„w sobie i dla siebie”, „z dala” podmiotu będącego źródłem i kre-
sem dynamiki poznania, przyswojenia. W bierności nie mogę być 
sprowadzony do samego siebie, lecz jestem nieustannie otwarty na 
innego. Drugi zadaje klęskę przystawaniu do siebie. Bierność sta-
nowi alternatywę w zestawieniu z „Husserlowskim c z y s t y m  J a, 
transcendentnym w immanencji intencjonalności” 83, aby dać się 
ukazać drugiemu, transcendencji, która jest nieredukowalną otwar-
tością wszelkiej immanencji, „przerwaniem wewnętrzności”. Inten-
cjonalnemu podmiotowi Lévinas przeciwstawia zatem podmiot 
podatny na zranienie, czyli dotknięty przez to, co nie jest nim, po-
ruszony przez – i w stronę – innego niż on sam. Bierność pozwala 
wypowiedzieć owo pierwotne doznanie, przechodząc przez opis 
wrażliwości.
 Połączenie intencjonalności z wrażliwością zmysłową czy z cie-
lesnością pojawia się począwszy od pierwszych komentarzy na te-
mat Husserla 84 aż po Inaczej niż być… Tutaj znów fenomenologią 
cielesności kieruje przekroczenie, zagwarantowane przez horyzon-
ty tego, co zmysłowe.

Droga zostaje otwarta dla filozofii ciała własnego, w której intencjonal-
ność objawia swoją prawdziwą naturę, gdyż jej ruch ku przedstawione-
mu zakorzenia się tam we wszystkich ukrytych – nieprzedstawionych  – 
horyzontach wcielonej egzystencji, która wyprowadza swoje bycie 
z tych horyzontów, choć je przecież w pewnym sensie konstytuuje 85.

Znajdujemy się tutaj w punkcie bliskim analizom Merleau-
-Ponty’ego: ciało dostarcza horyzontów, które na zawsze pozo-
stają nie do uchwycenia. Zewnętrzność ciała wystawionego na 
świat – „wcielenie” – strzeże intencjonalność przed idealistycznym 

83 Ibidem, przyp. 35, s. 83.
84 Por. idem, Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heideggerem, op. cit.: „Inten-

cjonalność rehabilituje zmysłowość” (s. 131). „Ciało – intencjonalność par excel-
lence” (tamże, s. 149).

85 Ibidem, s. 137.
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przedstawieniem czy obiektywizacją. Chroni to przed husserlowską 
pokusą „szukania za intencjonalnością wcielenia intencji jakiegoś 
czystego Ja” 86. Intencjonalność jest ucieleśnieniem relacji, dążenia. 
W tym, co zmysłowe, zarazem przedmiot wymyka się podmioto-
wi i podmiot wymyka się samemu sobie, pozostawiając nieokre-
ślonym ruch dążenia. W tym sensie ciało, czy tego chce czy nie, jest 
otwartością na inność – „wbrew sobie”. Wrażliwość zmysłowa jest 
miejscem bierności w najwyższym stopniu.
 W Inaczej niż być… wrażliwość zmysłowa jest tym, co da się zin-
terpretować inaczej niż jako św i a d o m o ś ć  c z e g o ś. Jest ona naj-
pierw biernością, podatnością na zranienie. Wrażliwość zmysłowa 
prezentuje mnie wobec samego siebie jako podatnego na zranienie 
oraz prezentuje mi drugiego w jego ubóstwie i chwale – bez prośby 
z mojej strony! „Wrażliwość (…) [w] intrydze, w której jestem zwią-
zany z innymi wcześniej niż z własnym ciałem” 87.
 Toteż poprzez przykład głodu i rozkoszowania się 88 Lévinas 
ukazuje intencjonalność zmysłową, która nie daje się wypełnić 
przez przedstawienia lub wiedzę. Zaspokojenie głodu nie jest wy-
pełnieniem naoczności, ścisłą odpowiedniością pomiędzy naocz-
nością i tym, co dane. Głód nie uprzedza tego, ku czemu zmierza, 
„oczekując” wypełnienia. Jest on zmysłową wrażliwością, która 
staje się jednostką w „ja”. Głód – pierwsze doświadczenie podat-
ności na zranienie jako niewystarczania sobie podmiotu – nie wy-
czerpuje się w przedstawieniu tego, co go zaspokaja. Odsłania on 
życie, którym objęty jest podmiot – w samej jego kruchości, w cier-
pieniu – bardziej niż przedmiot, który syci. Odsłania on podmiot 
przed nim samym – jako podatny na zranienie – ale odsłania przed 
nim więcej niż jego samego: życie, które przekracza „ja”. I jeśli 
głód oraz jego zaspokojenie zwracają podmiot ku niemu samemu, 
to niemniej jednak stanowią one „warunek dla innego”, ponieważ 
są doświadczeniem bierności w zmysłowej wrażliwości, doświad-
czeniem bycia „z  krwi i kości”, warunkiem możliwości „troski 
o potrzeby innego”. „Wrażliwość może być podatnością na zranie-
nie lub otwarciem się na innego, czyli Mówieniem, tylko dlatego, 

86 Ibidem, s. 149.
87 Idem, Inaczej niż być, op. cit., s. 129.
88 Ibidem, s. 122 n.
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że jest  rozkoszowaniem się” 89. To sposób zwrócenia ku drugiemu 
materii swego własnego rozkoszowania się, darowania mojego 
chleba temu, który jest głodny.
 Etyczne odwrócenie intencjonalności polega na tym, że źród-
ło intencjonalnego ruchu nie jest już w podmiocie, lecz w drugim 
(źródło bez początku – an-archia). Tożsamościowemu d l a  s i e b i e 
przeciwstawia się zatem d l a  i n n e g o  etyki 90. Ruch „dla innego”, 
ponieważ zapoczątkowany „przez innego”. W ten sposób pierwot-
na bierność zajmuje miejsce intencjonalności. Kondycją podmiotu 
jest to, iż pozwala on, by inny go poruszył – jest nań otwarty – aby 
„oderwać się od siebie”, mając na względzie innego. Intencjonal-
ność nie może uobecnić innego – gdyż byłoby to uobecnienie go, 
wychodząc od siebie. Drugi może się ujawnić jedynie wychodząc 
od samego siebie, a nie od „ja”. Wszystko zaczyna się więc w b r e w 
s o b i e, etyczna relacja pojawia się, „transcendując wszelką wolę” 91. 
Drugi wywołuje etyczne poruszenie, które zajmuje miejsce inten-
cjonalności. Lévinas nazywa je „opętaniem”: „Bierność najbardziej 
bierna (…) polega na opętaniu odpowiedzialnością za uciskanego, 
którym jest ktoś inny niż ja” 92. Doświadczenie bierności rozpoczyna 
się w zmysłowej wrażliwości, a nie w świadomości. „Podmiotowość 
jest podatnością na zranienie, podmiotowość jest wrażliwością” 93.
 Jednakowoż Lévinas podejmuje na nowo, na własny rachunek, 
temat „psychiczności intencjonalności” 94, z wyrażonymi wcześniej 
zastrzeżeniami: intencjonalności, która nie jest przystawaniem pod-
miotu do samego siebie, która nie jest równoczesna, a więc nie do-
konuje tematyzacji; intencjonalności, która oddaje sprawiedliwość 
czasowemu zerwaniu, zakazującemu sprowadzenia podmiotu do 
niego samego (diachronia), „tożsamości, która nie zbiega się z samą 
sobą” 95. Chodzi odtąd o intencjonalność niedokonującą tematyzacji, 
a która nie charakteryzuje się posiadaniem swojego źródła w pod-
miocie, lecz zorientowaniem przez i w kierunku drugiego: „dla 
innego”.

89 Ibidem, s. 125.
90 Por. ibidem, s. 85 n.
91 Ibidem, s. 94.
92 Ibidem, s. 97.
93 Ibidem, s. 96.
94 Ibidem, s. 117.
95 Ibidem, s. 119.
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Przekształcenie wrażliwości zmysłowej w intencjonalność jest moż-
liwe dzięki właściwemu znaczeniu odczuwania [le sentir] jako 
d l a - i n n e g o 96.

Podstawą tego ukierunkowania nie jest świadomość, lecz „ucieleś-
nienie”. Kiedy Lévinas mówi tu o „psychiczności”, chodzi o wcielo-
ny podmiot, o ciało wystawione na drugiego. Intencjonalność staje 
się zatem etyczna, skierowana wbrew sobie, z głębi zmysłowej bier-
ności, na drugiego. Gdy się wychodzi od innego, a nie od siebie, 
może pojawić się intencjonalność.
 Bierność umieszcza etykę pomiędzy pragnieniem a podatnoś-
cią na zranienie. Pragnienie jest tyleż biernością, co transcendencją, 
o ile Lévinas kładzie akcent na drugiego jako przyczynę pragnienia: 
nie jestem źródłem mojego własnego pragnienia. Podmiot podlega 
drugiemu począwszy od pragnienia. Od bycia poruszonym przez 
drugiego, od prapoczątku moje pragnienie może zwracać się ku 
niemu. Począwszy od Całości i nieskończoności, pierwotna bierność 
jest już aktywna w pragnieniu. Także w pragnieniu drugi jest na 
pierwszym miejscu.
 Natomiast Inaczej niż być… rozwija to, co dotyczy zmysłowej 
części podmiotu, wpisując bierność w żywe ciało (w żywe ciało 
zwyczajne, pierwotne, a nie tylko w żywe ciało erotyczne, jak to 
czyni Całość i nieskończoność). Tryumfującej intencjonalności Lévinas 
przeciwstawia pierwotną wielką podatność podmiotu na zranienie, 
podmiotu stale już wystawionego nie tylko na zadawanie ran, ale 
otwartego na twarz drugiego. Bycie otwartym na drugiego, poru-
szonym przez ubóstwo innego – taka jest dola zmysłowego pod-
miotu. To, co powoduje wyjście podmiotu z niego samego, nie jest 
już w nim samym, lecz w innym. Pośrednikiem w myśleniu o tym 
jest wrażliwość zmysłowa albo ucieleśnienie: wrażliwość bierna, za-
nim sama stanie się intencjonalną.
 Alternatywa wobec intencjonalności nie jest względem niej prze-
ciwstawna. Bierna alternatywa wzbudza intencjonalność, która nie 
jest już intencjonalnością poznania, ale jest etyczna. W jaki sposób, 
będąc otwartym na twarz innego, na jego wołanie, na jego ubóstwo, 
mogę być w dalszym ciągu pobudzany przez dynamizm przy-
swojenia, który stanowi wiedza? Wywłaszczony z samego siebie 

96 Ibidem, s. 120.
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i z mojej woli mocy, mogę jedynie dać samej egzystencji drugiego 
sobą powodować (wstrząsnąć). Wyraża to tematyka „opętania”. In-
tencjonalność otwiera na etykę relacyjną, w której podmiot nie stoi 
u początku relacji. Odpowiedzialność to intencjonalność „odwró-
cona”, przestawiona przez drugiego, ruch wywołany przez innego, 
wywodzący się z bierności.

Zakończenie: etyka relacji

Z Husserlowskiej intencjonalności zachowane zostało właściwe co-
gito niewystarczanie sobie, wyjście podmiotu poza siebie – trans-
cendencja, to, bez czego nie ma podmiotu. To wyjście poza siebie, 
tak u Merleau-Ponty’ego, jak u Lévinasa, jest wejściem w wymiar 
intersubiektywności. Nie ma mnie bez innego. Percepcja, jak i prag-
nienie, kształcą mój sposób bycia z drugim, mój sposób bycia w rela-
cji. Tym, co u Merleau-Ponty’ego i Lévinasa pozostaje z Husserlow-
skiej intencjonalności i jej ruchu przekraczania, jest r e l a c j a: relacja 
do świata, do drugiego, ucieleśniona relacja podmiotu, którego nie 
ma „bez innego”. Intencjonalność pozwala na myślenie „dialektyki 
doznawania i działania”, za pomocą której Ricoeur definiuje ety-
kę 97. Bierny i działający, podmiot etyczny jest tym, który przyjmu-
je znajomość siebie jako „wystawionego” – na świat, na drugiego. 
W jednym i drugim przypadku dotknięte, podatne na zranienie cia-
ło stanowi wskaźnik intencjonalności jako bycia w świecie oraz by-
cia ku drugiemu. Przemyślana na nowo przez Merleau-Ponty’ego 
i Lévinasa intencjonalność odsłania nam etykę usytuowaną w bli-
skości ciał, i to ciał podatnych na zranienie: bierność żywego ciała, 
ruch czy działanie ciała, które polega na trosce o innego – i to inne-
go podatnego na zranienie. Bierność jest dyspozycją do działania. 
Ale bierność ta jest również wskaźnikiem podatności na zranienie, 
właściwej podmiotowi, który daje się poruszyć: wystawienie się 
stanowi doświadczenie podatności na zranienie. Toteż owa etyka 
relacji jest jednocześnie etyką wspólnej podatności na zranienie: 
spotkaniem dwóch podatności na zranienie, których rozpoznanie 

97 P. Ricoeur, O sobie samym jako innym, tłum. B. Chełstowski, PWN, Warsza-
wa, 2003, s. 549 [poprawiam w tym miejscu przekład B. Chełstowskiego, który 
brzmi: „dialektyki działania i wpływania” – przyp. tłum.].
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127Intencjonalność u Merleau-Ponty’ego i Lévinasa

nie tłumi działania, lecz je ożywia. Intencjonalność wraz ze swym 
pierwotnym podłożem bierności jest znakiem zarazem skończono-
ści podmiotu i nieskończoności pragnienia, które go ożywia i skła-
nia ku drugiemu.
 Intencjonalność jest więc przemieniona w etyczną dyspozycję, 
która ma początek w „poruszeniu”, zaś przedłużenie – w uważno-
ści, a potem w działaniu. Te wywodzące się z intencjonalności i jej 
krytyki postawy pociągają za sobą dostosowanie się do sytuacji, od-
powiedź na to, co się prezentuje, gest lub słowo, które są odpowied-
nie. Tym samym zbliżają się one do tego, co definiuje etykę trosk-
liwości (care) – etykę, która akcentuje gesty bądź słowa stosowne 
w obliczu kruchości, potrzeb czy cierpienia drugiego, aby polep-
szyć byt czy też powiększyć siły życiowe. Uważność, dostosowanie 
do sytuacji, odpowiedź drugiemu tworzą zarys etyki relacji, wyty-
czają fenomenologiczną drogę etyki troskliwości.

Tłumaczenie Robert Grzywacz
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P  G
Université Grégorienne, Rome

Du chiasme à l’auto-donation

La phénoménologie contemporaine assume l’intention de la mé-
taphysique la plus classique. On entend souvent dire aujourd’hui, 
avec les post-modernes, que la métaphysique est morte, ou au 
moins à dépasser, car ses vues trop générales cacheraient des inten-
tions dont le dynamisme proviendrait de forces rationalisantes qui 
ignoreraient les réalités concrètes et difficiles, douloureuses mêmes, 
de nos existences historiques et individuelles. En fait, ces critiques 
sont démontées facilement dès que l’on met en relief une distinction, 
ignorée souvent mais évidente quand l’on fait attention ne serait-ce 
qu’un instant aux mots utilisés, entre l’ontologie et la métaphysique. 
D’une part, l’ontologie semble se donner d’emblée un objet, l’étant, 
que l’on devrait entendre en un sens logique, formel, le plus englo-
bant ou général possible; d’autre part, l’essence de la métaphysique 
serait d’entrer dans un espace de différenciation (meta), de parcou-
rir une distance dont on connaîtrait le point de départ, la physique, 
mais non pas le point d’arrivée. L’horizon de l’ontologie semblerait 
ainsi clair, évident, contrairement au cas de la métaphysique.
 Serait-ce donc que le dynamisme de la métaphysique n’aurait 
aucune finalité rationnellement connaissable? Si c’était le cas, tout 
serait possible en métaphysique, et l’a d’ailleurs été, y compris les 
thèses les plus contradictoires. Sans critère rationnel et formel dé-
terminant l’horizon de sa ‘puissance’, la métaphysique risque sans 

Między...9 
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cesse l’irrationalité, de par son essence même. En réalité toutefois, 
même si l’horizon de la métaphysique demeure innommé, il ne peut 
pas être un pur ‘néant’. Mais ce ne sera jamais une ‘chose’ repérable 
comme un objet prédisposé. En évoquant de nombreuses proposi-
tions classiques, on pourrait l’appeler ‘actus essendi’ ou ‘être en acte’, 
conatus, ‘effort d’être’, ‘vie’, ‘synthèse originaire’, ou encore ‘fonde-
ment en simplicité’, mais en aucun cas ‘substance’, ‘chose’, etc.
 L’ontologie serait fort pauvre si on lui donnait d’emblée comme 
espace l’objet le plus général qui soit, l’étant – même si tout ce qui 
est, est en effet dans l’état d’être en train d’être, c’est-à-dire un étant. 
Mais le terme ‘être’, qui est un verbe et non pas un substantif, auquel 
donc on n’accolera jamais un article déterminatif (malgré l’usage – 
« l’être » – équivoque depuis des siècles par manque de possibilités 
linguistiques) pourrait bien signifier cette synthèse principielle, le 
mouvement originaire, la vie au principe de soi. La métaphysique 
pourrait alors se terminer en ontologie, mais à la condition d’élaborer 
préalablement la signification du mot ‘être’, de le renouveler pour 
pouvoir donner ensuite un sens convenable, autre que le sens for-
mel que les ontologies des manuels donnent habituellement au terme 
‘étant’. La métaphysique se définirait dès lors comme une prépara-
tion à l’ontologie, son travail étant de démonter d’abord la significa-
tion du substantif verbal ‘être’ pour mettre en relief sa puissance de 
distanciation active (‘méta’) par rapport à la physique; la métaphy-
sique aurait enfin à recomposer la signification de ‘être’ en soulignant 
que la tension intérieure à la ‘métaphysique’ pourrait s’alimenter de 
ce qui semblerait une indétermination, mais dont la pensée s’avère 
indispensable, y compris pour le savoir des choses déterminées et ob-
jectives; l’horizon de cette tension n’est d’ailleurs pas une indétermi-
nation absolue; nous l’énonçons grâce à un verbe riche de possibilités 
innombrables d’exercice, d’effectivité. J’en viens ainsi au thème dont 
nous aurons à traiter. Ne pourrait-on pas voir dans ce trajet de distan-
ciation de la métaphysique par rapport à la physique et de recompo-
sition du sens du terme ‘être’, l’ébauche d’un parcours que suit en fait 
la phénoménologie francophone contemporaine ?
 Quelques grands ouvrages de Paul Ricoeur le signalent, en se ter-
minant par des chapitres qui portent des titres de ce genre-ci : « Mé-
taphore et discours philosophique » (à la fin de La métaphore vive, en 
1975) où l’auteur discute de la rationalité de l’analogie d’être et de 
ses différentes formes, ou « Vers quelle ontologie », une étude qui 
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131Du chiasme à l’auto-donation

clôture en 1990 Soi-même comme un autre 1 et qui pose la question du 
fondement de la subjectivité avec Lévinas et Heidegger. On pourrait 
évoquer ici le titre de l’article célèbre que Lévinas publia en 1951 : 
« L’ontologie est-elle fondamentale », 2 un titre où le terme ‘ontolo-
gie’, conçu à partir d’une interprétation de Heidegger, ne manque 
cependant pas d’ambiguïté; Lévinas trouvera par ailleurs dans la 
relation éthique – lieu éminent du ‘passage’ – le principe en lequel 
se noue la totalité de l’expérience humaine et l’excellence de la méta-
physique; Derrida 3 n’a pas eu la tâche trop difficile quand il accusait 
Lévinas d’utiliser la mentalité grecque, en recherche de fondement, 
pour aller contre elle au nom de la pensée juive. La même exigence 
de fondation dans la simplicité d’un mouvement ou d’une vie origi-
naire se trouve chez Maurice Merleau-Ponty et chez Michel Henry.

Le „chiasme” selon Maurice Merleau-Ponty

La réflexion philosophique de Merleau-Ponty, si on laisse de côté 
ses aspects d’ordre politique et idéologique, se concentre sur la per-
ception et ce qui s’y vit. La première démarche de l’auteur est de 
critiquer le positivisme qui réduit la perception à la sensation, qui 
lui ôte ainsi son harmonie vitale. L’argument revient à ceci : le posi-
tivisme déconstruit ce qui est vécu en une totalité donatrice de sens, 
il divise le tout en ses éléments. Husserl disait de revenir aux choses 
mêmes. Merleau-Ponty précise cette formule en soulignant que les 
choses mêmes sont les choses vécues, perçues dans la synthèse uni-
fiée de leurs différents éléments. Dans un compte-rendu d’Être et 
avoir de Gabriel Marcel, publié en 1936, il notait déjà : 

Tout se passe comme si le sens commun et les philosophes avaient long-
temps pris pour type idéal de la connaissance humaine notre contem-
plation des choses inanimées, des choses indifférentes, et qui ne nous 
touchent pas 4.

1 P. Ricoeur, La métaphore vive, Édition du Seuil, Paris 1997, (19751), p. 323-399; 
idem, Soi-même comme un autre, Éditions du Seuil, Paris 1996 (19901), p. 345-410.

2 E. Lévinas, L’ontologie est-elle fondamentale, „Revue de métaphysique et de 
morale” 56 (1951), p. 88-98.

3 J. Derrida, Violence et métaphysique, in: idem, L’écriture et la différence, Éditions 
du Seuil, Paris 1967, p. 117-228.

4 M. Merleau-Ponty, Parcours Deux. 1951-1961, Verdier, Paris 2001, p. 35.
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Le positivisme est abstrait, le concret est en soi une unité complexe 
et totalisée, une synthèse.
 N’y a-t-il donc pas une manière de raison qui puisse saisir cette 
synthèse, ou au moins ne pas la dénaturer ? Le problème, c’est que 
toute connaissance semble représentative, afin d’être destinée à se 
soumettre aux lois de l’objectivité décomposable et organisable sur 
de nouvelles bases par la puissance du savoir. Et pourtant, il y a plus 
dans la raison que cela, il y a des manières d’être rationnel que l’ob-
jectivation scientifique ne connaît pas. La réflexion, par exemple, 
pour laquelle les processus d’objectivation scientifiques n’expli-
quent pas tout ce dont la raison réflexive est capable. Merleau-Ponty 
s’explique de cette façon : la réflexion 

n’est pas absolument transparente pour elle-même, elle est toujours don-
née à elle-même dans une expérience, (…) elle jaillit toujours sans savoir 
elle-même d’où elle jaillit et s’offre toujours à moi comme un don de na-
ture. (…) cet irréfléchi lui-même ne nous est connu que par la réflexion 
et ne doit pas être posé hors d’elle comme un terme inconnaissable 5.

On reconnaîtra dans cette description de la réflexion des caractéris-
tiques qui sont propres aussi au mystère, selon Gabriel Marcel. 
 Toute connaissance n’est donc pas de l’ordre de la représentation, 
ce qui ne veut pas dire qu’on ne puisse rien dire quand les espaces 
de la représentation se révèlent outrepassés. Cet au-delà, que signi-
fie le meta du terme trop souvent honni ‘métaphysique’, peut être 
compris comme un irréfléchi présent en toute connaissance, mais 
en attente d’être réfléchi et d’apparaître dans la réflexion même, 
dans l’acte de réfléchir. Dans la Phénoménologie de la perception, Mer-
leau-Ponty disait ceci :

nous ne voulons pas dire que le Je primordial s’ignore. S’il s’ignorait, 
il serait en effet une chose, et rien ne pourrait faire qu’ensuite il de-
vînt conscience. Nous lui avons seulement refusé la pensée objective, la 
conscience thétique du monde et de lui-même 6.

 Merleau-Ponty écrivit la Phénoménologie de la perception après 
avoir séjourné à Louvain et consulté les manuscrits de Husserl, 

5 Idem, Phénoménologie de la perception, Gallimard, Paris 1976 (19451), p. 53.
6 Ibidem, p. 463.
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133Du chiasme à l’auto-donation

particulièrement les pages qui furent rassemblées dans Idées II 7. Le 
corps propre prend là une signification que les sciences ne peuvent 
pas approcher. Le corps est en effet une oeuvre d’art, comme 

des êtres où l’on ne peut distinguer l’expression de l’exprimé, dont le 
sens n’est accessible que par un contact direct et qui rayonnent leur si-
gnification sans quitter leur place temporelle et spatiale. C’est en ce sens 
que notre corps est comparable à une oeuvre d’art. Il est un noeud de 
significations vivantes et non pas la loi d’un certain nombre de traits 
covariants 8

– on pourrait reconnaître ici, de nouveau, quelque chose du ‘mys-
tère’ marcellien. Voilà qui pourrait éventuellement contenter aussi 
Husserl et ses thèses sur la conscience constituante. Il y a en effet, 
à  cette étape de la réflexion de Merleau-Ponty, la reconnaissance 
d’un aspect actif de la conscience qui rend possible l’apparition des 
phénomènes dans son « champ transcendantal ». 9 
 Mais ce champ ne peut pas être l’espace de déploiement de la 
seule conscience intentionnelle. La phénoménologie conduite de 
manière droite propose déjà ici un déplacement de la conscience 
hors d’elle-même, non pas pour se voir elle-même, mais pour mieux 
voir ce qui est dans sa complexité, car la conscience est prise dans 
un tissu de relations où tout, elle-même et le monde, apparaît en 
s’appelant mutuellement. La prétention scientifique à s’en tenir à la 
simple objectivité disposée à l’horizon d’un regard désintéressé est 
trop pauvre, et trompeuse. Dans La structure du comportement, Mer-
leau-Ponty envisageait déjà sa thèse fondamentale : la réalité pre-
mière n’est pas objective et substantielle, mais une concordance de 
forces, une union de dynamismes variés plus qu’une unité consti-
tuée en soi; elle est une « mélodie » 10. C’est là que la conscience et la 
réalité, le corps et le monde ont sens.
 Entre le monde et moi, il n’y a pas d’opposition sujet-objet, 
mais un accord musical, et un chiasme. Le concept de chiasme est 

7 Voir H.L. Van Breda, Merleau-Ponty et les Archives Husserl à Louvain, in: „Re-
vue de métaphysique et de morale” 67 (1962), p. 410-430.

8 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, op. cit., p. 177.
9 Ibidem, p. 73.
10 Idem, La structure du comportement, PUF, Paris 19533, p. 148. « Le monde, 

dans ceux de ses secteurs qui réalisent une structure, est comparable à une sym-
phonie » (ibidem, p. 142).
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construit par Merleau-Ponty en s’accompagnant d’une observation 
des Idées II sur les deux mains : mes deux mains qui se touchent sont 
à tour de rôle, ou plutôt en même temps et non seulement alterna-
tivement, l’une envers l’autre touchante et touchée : « je me touche 
touchant » 11. Cette thèse, déjà présente dans la Phénoménologie de la 
perception en 1945, prendra de plus en plus de poids dans les textes 
de Merleau-Ponty. Le corps accomplit une « sorte de réflexion », le 
toucher est touché. Dans un texte de 1959, contemporain des pre-
miers essais qui aboutiront à l’ouvrage posthume Le visible et l’invi-
sible, Merleau-Ponty écrit ceci : 

Il y a un rapport de mon corps à lui-même qui fait de lui le vinculum du 
moi et des choses. Quand ma main droite touche ma main gauche, je la 
sens comme une “chose physique”, mais au même moment, si je veux, 
un événement extraordinaire se produit : voici que ma main gauche aussi 
se met à sentir ma main droite (…). La chose physique s’anime, – ou plus 
exactement elle reste ce qu’elle était, l’événement ne l’enrichit pas, mais 
une puissance exploratrice vient se poser sur elle ou l’habiter. Donc je me 
touche touchant, mon corps accomplit “une sorte de réflexion” 12.

Ce qui est ainsi décrit à la suite de Husserl peut être élargi à l’en-
semble de nos expériences, et l’on dira alors du corps qu’il est une 
« chair ». Les expressions utilisées par Merleau-Ponty sont cepen-
dant variées : la chair, c’est le corps percevant, pâtissant ce qu’il per-
çoit et réagissant affectivement; le corps de chair est en ce sens lié 
au monde qu’il connaît en le pâtissant; de là l’expression « chair du 
monde », qui est ma chair, mais aussi le monde, la médiation dans 
l’identité vécue entre moi et les choses. La chair du monde n’est 
plus alors mon propre corps mais ce en quoi je suis uni corporelle-
ment à toute réalité corporelle, ce en quoi je suis sensible à tout sen-
sible, chair, ce en quoi je ne suis plus une conscience seule, maître 
de soi et à distance de tout. Dans la chair du monde, ajoute Mer-
leau-Ponty, moi et autrui « sommes comme les organes d’une seule 
intercorporéité » 13.

11 E. Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie et une philosophie phéno-
ménologique pures, livre II, Recherches phénoménologiques pour la constitution, PUF, 
Paris 1982, p. 207.

12 M. Merleau-Ponty,  Le philosophe et son ombre, in: idem, Signes, Gallimard, 
Paris 1960, p. 271.

13 Ibidem, p. 274.
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135Du chiasme à l’auto-donation

 En 1953, dans des notes préparatoires à un cours au Collège de 
France sur le rapport moi–autrui, Merleau-Ponty citait quelques 
lignes assez extraordinaires de Paul Valéry : 

Dès que les regards se prennent, l’on n’est plus tout à fait deux et il 
y a de la difficulté à demeurer seul. Cet échange, le mot est bon, réalise 
dans un temps très petit une transposition, une métathèse, un chiasma 
(sic) de deux ‘destinées’, de deux points de vue. Il se fait par là une sorte 
de réciproque limitation simultanée. Tu prends mon image, mon appa-
rence, je prends la tienne. Tu n’es pas moi, puisque tu me vois et que 
je ne me vois pas. Ce qui me manque, c’est ce moi que tu vois. Et à toi, 
ce qui manque, c’est toi que je vois. Et si avant que nous allions dans la 
connaissance l’un de l’autre, autant nous nous réfléchirons, autant nous 
serons autres 14.

Ce texte pourrait être considéré comme le fil conducteur de la re-
cherche des dernières années de Merleau-Ponty; il appuie et transfi-
gure l’analyse husserlienne des deux mains qui se touchent. Valéry y 
met en avant des évidences extrêmement simples, si simples qu’elles 
sont le plus souvent ignorées et demeurent inaperçues. Il y a dans 
chacune de nos expériences humaines un chassé-croisé de relations, 
de dynamismes, qui s’appellent et se construisent mutuellement. 
 Prenons l’exemple de la vision, qui se forme au coeur du visible, 
qui est effective si du visible se donne; et il y a du visible si la vision 
s’active; la vision donne au visible d’être visible, et le visible donne 
à la vision de s’exercer effectivement. S’il n’y a rien à voir, on ne voit 
rien. Serait-ce que l’intentionnalité soit le fond de la réalité? Non 
pas seulement, si l’on n’entend par là que le mouvement extatique 
de la conscience. Les thèses husserliennes sur la conscience consti-
tuante doivent être dépassées. Certes, ce n’est pas le visible qui fait 
de lui-même qu’il soit vu, comme si sa visibilité suffisait pour cela; 
pour qu’il soit vu, il faut qu’on le voie. Entre la vue et le visible, il 
faut concevoir un accompagnement mutuel, l’accord de deux actes, 
sans que l’on sache vraiment où commence l’un et finit l’autre. Cette 
situation, qui est en fait celle de la ‘chair du monde’, pourrait être 
illustrée par celle de la rencontre « de la mer et de la plage » 15 où il 
n’y a pas de confusion mais sans que l’on sache qui, de la mer ou de 

14 P. Valéry, Oeuvres, t. 2, Gallimard, Paris 1960, p. 490-491, cité par E. de Saint 
Aubert, Le scénario cartésien, Vrin, Paris 2005, p. 169-170.

15 M. Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, Gallimard, Paris 1964, p. 173.
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la plage, préside au destin de l’autre. Voir n’est pas que le résultat 
de l’intentionnalité de la vue, de la seule action subjective; la vue 
pâtit du visible pour pouvoir voir. Quant au visible, il n’est pas que 
passif; il agit d’une certaine manière sur la vue, l’éveille à son agir. 
L’entrecroisement de l’actif et du passif est constant, aussi bien du 
côté de l’organe sensible que de la chose qui y correspond. L’accom-
pagnement est mutuel.
 On entend le mot ‘chair’ de cette manière. D’une part, notre re-
gard sur les choses « les enveloppe, les habille de sa chair » 16, mais 
en même temps le regard s’illumine en étant touché par les choses 
visibles qu’il enveloppe tandis qu’elles sont là où elles sont. Le 
regard donne ainsi les choses à elles-mêmes; « être vu n’est pour 
elles qu’une dégradation de leur être éminent » 17, du moins pour-
rions-nous en juger ainsi; mais cette dégradation est aussi une ré-
vélation, celle du monde comme chair, de la chair du monde, « lieu 
d’une inscription de vérité » 18 où s’entrecroisent le percevant et 
le perçu. Nous pourrions même dire que le visible nous regarde, 
comme un tableau que nous allons admirer et qui éveille en nous 
le sentiment qu’il nous voit et nous appelle à le contempler. Nous 
sommes ainsi montés plus haut ou avant les distinctions classiques 
de l’objet et du sujet, de l’existence et de l’essence, avant toute pré-
séance accordée par la phénoménologie de Husserl à l’intention 
subjective et à  toute imposition par le positivisme d’une réalité ob-
jectivement en soi. N’est-ce pas là porter au bout de bras le projet 
très classique de la métaphysique, de sa recherche de l’originaire, 
du principe premier? Encore que ce principe premier ne sera pas 
une substance, une ‘chose’, puisqu’il se réserve dans une demeure 
antérieure à tout savoir thématique et diviseur, parce qu’il est avant 
tout agissant, une action effective.
 L’analyse husserlienne des deux mains qui se touchent, dans 
Idées II, a été l’une des sources les plus fécondes de la méditation 
de Merleau-Ponty tout au long de son développement. Elle lui per-
met, comme à l’ensemble des phénoménologues post-husserliens, 
d’abandonner (ou du moins à nuancer radicalement) le moment 
négatif de la méthode phénoménologique, là où l’adage « revenir 

16 Ibidem.
17 Ibidem.
18 Ibidem, en note.
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137Du chiasme à l’auto-donation

aux choses mêmes » implique la mise entre parenthèses, l’épochè du 
‘monde’. La réflexion fait reconnaître un moment de passivité im-
manent à l’acte sensible subjectif que l’intentionnalité ne connais-
sait pas mais qui est essentiel à la connaissance. Françoise Dastur 
conduit cette compréhension au plus loin : « En fait, ‘il y a’ quelque 
chose pour moi parce que je ne suis pas l’origine du monde, parce 
que je suis toujours déjà impliqué en lui, et l’adhésion globale que 
j’ai déjà donnée au monde est un passé originaire, un passé qui n’a 
jamais été présent et avec lequel je ne peux jamais pleinement coïn-
cider ». 19 Nous voici au coeur de l’évolution de Merleau-Ponty, là où 
sa recherche s’oriente vers une ‘nouvelle’ ontologie où prend place 
une passivité originaire.

Il s’agit de reconsidérer les notions solidaires de l’actif et du passif, de 
telle manière qu’elles ne nous placent plus devant l’antinomie d’une 
philosophie qui rend compte de l’être et de la vérité, mais ne tient pas 
compte du monde, et d’une philosophie qui tient compte du monde, 
mais nous déracine de l’être et de la vérité 20.

 La Phénoménologie de la perception était peut-être encore fortement 
marquée par les propositions husserliennes sur l’intentionnalité. 
Dans Le visible et l’invisible, l’auteur se rend compte qu’il doit être 
plus cohérent avec l’originaire. Il en arrive même à vouloir écarter 
le terme ‘perception’ de son vocabulaire de base : « nous excluons 
le terme de perception dans toute la mesure où il sous-entend déjà 
un découpage du vécu en actes discontinus ou une référence à des 
‘choses’ dont le statut n’est pas précisé, ou seulement une opposi-
tion du visible et de l’invisible » 21. Non plus une opposition entre 
les pôles classiques et conçus de manière alternative par la tradition 
philosophique, mais un lien vivant, une chair constituée par l’entre-
lacs des éléments présents les uns aux autres dans l’expérience unie; 
ces éléments agissent les uns sur les autres et se subissent en même 
temps mutuellement. 

19 F. Dastur, Chair et langage. Essais sur Merleau-Ponty, Encre Marine, La Ver-
sanne 2001, p. 119-117.

20 M. Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, op. cit., p. 67.
21 Ibidem, p. 209.
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L’épaisseur de la chair entre le voyant et la chose est constitutive de sa 
visibilité à elle comme de sa corporéité à lui; ce n’est pas un obstacle 
entre lui et elle, c’est leur moyen de communication 22.

 Au seuil de ma conférence, j’avais posé la thèse selon laquelle la 
métaphysique se préoccupe de la question du fondement que l’on 
conçoit comme puissance de synthèse. Avec Merleau-Ponty, nous 
pouvons dire que le fondement est le monde, ou plutôt la chair du 
monde, ou mieux encore la chair que je suis avec le monde et le 
monde avec moi. Je ne discuterai pas du bien fondé de cette thèse, 
en me contentant d’en accueillir l’extraordinaire stimulation. Cer-
tains critiqueront évidemment la perspective soutenue par le pro-
fesseur du Collège de France, qui protège de bout en bout l’ambi-
guïté de notre existence, mais cette ambiguïté, qui n’est pas que de 
notre existence mais aussi de tout ce qui est, n’est pas une contradic-
tion, ni même une position de contraires, mais le signe d’un lien ou 
d’une union vivante.

Michel Henry et l’auto-donation

Henry a critiqué les thèses de Merleau-Ponty sur le corps; il faudrait 
cependant nuancer ces critiques, et même les corriger. Dans un en-
tretien publié de 1996, Henry soutient que, 

pour Merleau-Ponty, le corps est immédiatement intentionnel (…) 
parce que la subjectivité husserlienne était intentionnelle. Merleau-Pon-
ty a découvert un corps subjectif, mais un corps subjectif intentionnel, 
et il n’a pas vu que cette conception laisse dans l’ombre une dimension 
d’un autre ordre, qui est la dimension pathétique 23.

Il suffit d’avoir lu quelques citations du Visible et l’invisible pour re-
connaître l’erreur de cette interprétation de Henry. Toutefois, Mer-
leau-Ponty ne se prête-t-il d’aucune façon à une lecture de ce type? 
C’est ce que pense Nathalie Depraz : 

22 Ibidem, p. 178.
23 M. Henry, Auto-donation. Entretiens et conférences, Prétentaine, Montpellier 

2002, p. 168-169.
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139Du chiasme à l’auto-donation

L’auteur du Visible et l’invisible s’intéresse plus particulièrement à la re-
lation touchant-touché, insistant sur l’alternance subtile d’activité et de 
passivité d’autrui et de moi-même. Chacun est à la fois corps (objet/pas-
sif) et chair (sujet/actif), sans que ce chiasme de la chair soit absolument 
symétrique ni réciproque, dans la mesure où l’intertactilité impose bel 
et bien un rythme de polarités insensibles : je touche autrui me touchant, 
mais la co-subjectivation des deux chairs n’est jamais parfaite, elle a tou-
jours lieu au risque de l’objectivation tendancielle de chacune 24.

Le problème n’est cependant pas posé correctement par Depraz. Sa 
critique ne naît-elle pas en effet d’une décision quant à la rationa-
lité représentative qui, de fait, distingue ce qui est en réalité donné 
ensemble, d’un seul coup? Ne serait-ce pas à un regard nouveau, 
et moins bloqué sur les vues de la conscience représentative, que 
fait appel Merleau-Ponty? 25. Le regard vers l’originaire est autre que 
celui de la conscience claire et distincte, il est un regard reconquis 
d’une manière que je dirais ‘réflexive’ 26 sur les résultats de nos ana-
lyses, qui ne sont de fait que des résultats, c’est-à-dire seconds et 
non pas au seuil de l’expérience, à son origine. La difficulté d’énon-
cer l’origine d’une manière adéquate se pointe cependant dans tous 
les textes qui se veulent radicaux.
 Merleau-Ponty se préoccupe du plus originaire, du principe qui 
est synthèse. Il utilise pour cela la méthode phénoménologique de 
réduction qu’il applique à la description des actes subjectifs de la 
sensibilité et de leurs conditions transcendantales – nous verrons que 
Henry fait de même, mais d’une autre manière, en se préoccupant 

24 N. Depraz, Phénoménologie de la chair et théologie de l’eros, in: Pensée de la vie 
et culture contemporaine. Michel Henry, J.-F. Lavigne (éd.), Beauchesne, Paris 2006, 
p. 168-169.

25 Renaud Barbaras fait reconnaître toutefois que le Merleau-Ponty de 
La  phénoménologie de la perception a tendance à tirer le sens du corps du côté de 
la conscience opposée aux objets. À son idée, « puisque le corps ne saurait être 
confondu avec un pur objet, Merleau-Ponty est conduit, en vertu de son dualisme 
implicite, à le rabattre du côté de la conscience » (R. Barbaras, De la phénoméno-
logie du corps à l’ontologie de la chair, in: Le corps, J.-C. Goddard (éd.), Vrin, Paris 
2005, p. 234). Dans Le visible et l’invisible, p. 253, Merleau-Ponty note qu’en effet les 
problèmes y « sont insolubles parce que j’y pars de la distinction conscience-ob-
jet ». Mais il y eut toute une évolution du professeur du Collège de France sur la 
question.

26 Ce terme n’est pas à comprendre au sens que Merleau-Ponty lui donne au 
début de la Phénoménologie de la perception ainsi que dans Le visible et l’invisible, où 
il le joint au rationalisme moderne à combattre.
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lui aussi du plus originaire. L’originaire pour Merleau-Ponty, c’est 
un chiasme. On peut difficilement croire que la synthèse chiasma-
tique résulte, pour le philosophe du Collège de France, d’une al-
ternance entre deux aspects constitués préalablement en leur entiè-
reté. Le chiasme n’est pas un résultat, mais ce en quoi adviennent 
les corps subjectifs. La thèse sur le chiasme souligne en effet que 
l’activité et la passivité sont à la fois du percevant et du perçu et 
contemporaines; l’une vient avec l’autre, des deux côtés de la struc-
ture perceptive, et non pas en alternance dans le temps, malgré l’in-
terprétation qu’en donne Depraz. Notons toutefois que l’accent de 
Merleau-Ponty sur le voir (il assume sans doute en cela la tradition 
de la psychologie expérimentale de son temps – on verra ses ana-
lyses des illusions d’optique dans la Phénoménologie de la perception; 
nous devrions mentionner aussi son intérêt pour l’art pictural) et le 
toucher (la tradition vient ici du second Husserl) est de soi limité; 
même s’il ouvre des perspectives à la réflexion, ce point de vue ne 
peut prétendre totaliser l’être humain. La pertinence de son exten-
sion au tout de l’humain devrait être vérifiée.
 Un processus de réduction amène Merleau-Ponty au chiasme. 
Selon Henry, c’est en fait ce processus même de réduction husser-
lienne qu’il s’agit de mettre en question. Avec Merleau-Ponty, Henry 
partage la volonté de surmonter le positivisme. Mais il veut, plus 
clairement que Merleau-Ponty, s’attaquer à la conception husser-
lienne de l’intentionnalité, dont il entend libérer la réduction phé-
noménologique. Il ne s’agit pas pour lui de mettre en évidence l’in-
tentionnalité la plus originaire, mais le fond d’être le plus originaire. 
Pour Husserl, la réduction a comme but, en premier lieu, de purifier 
notre saisie des essences. On pourrait la comprendre comme un ef-
fort pour assurer à l’intentionnalité subjective la justesse de sa visée, 
pour la libérer des surcharges que nous imposent nos cultures et les 
schèmes mentaux qui nous viennent de nos traditions intellectuelles. 
La réduction libérerait ainsi la subjectivité, la rendrait à elle-même. 
Elle serait par là au service de l’intention pure de la conscience et 
permettrait de retrouver comment se construit la subjectivité et 
sa puissance. Selon Husserl, ‘réduire’ reviendrait à concentrer les 
efforts de la réflexion sur la subjectivité considérée en retrait du 
monde qu’elle peut alors viser, sur le sujet que l’on décrète distinct 
de l’objet, en supposant préalablement qu’il y ait une scission de ce 
type – une supposition qu’il faut toutefois critiquer, aussi évidente 
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141Du chiasme à l’auto-donation

paraît-elle dans notre culture contemporaine et ses prétentions à la 
scientificité, une scission que critiquait en fait Merleau-Ponty.
 Les critiques de Henry à Husserl sont constantes; une de leurs 
dernières versions se lit dans Incarnation. Nous prendrons cepen-
dant comme fil conducteur un texte de 1991, « Quatre principes de la 
phénoménologie » 27, où l’auteur s’affronte aux thèses phénoméno-
logiques que Jean-Luc Marion dégage dans Réduction et donation 28. 
La principale critique de Henry me semble porter sur la représen-
tation heideggérienne de la différence ontologique; Heidegger in-
terpréterait par là la conception husserlienne de l’intentionnalité 
en lui donnant un tour ontologique où se révéleraient toutefois les 
ambiguïtés des principes husserliens. Il s’agirait, selon Heidegger 
dans Être et temps, d’aller de l’étant à l’être, en faisant de la phé-
noménologie la méthode d’itinérance vers l’être, donc en interpré-
tant (l’ontologie est une herméneutique) 29 l’étant ou ce qui apparaît, 
ou mieux : en décodant ce qui est déjà apparu. La phénoménologie 
irait ainsi de l’apparence à l’être, en supposant une distance entre 
ces deux pôles; elle imposerait donc une manière de les distinguer 
pour parcourir ensuite cette distance qu’elle aurait elle-même dis-
posée. Henry a beau jeu à signaler alors une contradiction entre les 
principes husserliens de la phénoménologie. Les deux premiers de 
ces principes  – « autant d’apparence, autant d’être » et « l’intuition 
donatrice originaire est de droit source pour la connaissance » – ra-
mènent l’être à l’apparaître : tout ce qui est, apparaît; donc, hors de 
l’apparaître et de sa saisie intuitive, il n’y a rien. Mais le troisième 
principe – « revenir aux choses mêmes » – suppose au contraire que 
ce qui apparaît à premier abord n’a pas de fondement ontologique, 
qu’il faut donc l’en chercher, et qu’il faut parier même sur ce fond 
pour engager une procédure rationnelle qui puisse nous y conduire. 
Mais cela nous « conduit à l’aporie » 30 puisque ce fond ne serait 
sensé et un guide assuré qu’à la condition d’apparaître lui aussi.
 La question laissée en héritage par Husserl peut être formulée 
ainsi :

27 M. Henry, Quatre principes de la phénoménologique, „Revue de métaphysique 
et de morale” 96 (1991), p. 3-26.

28 J.-L. Marion, Réduction et donation. Recherches sur Husserl, Heidegger et la phé-
noménologie, PUF, Paris 1990.

29 Voir M. Heidegger, Être et temps, Gallimard, Paris 1986, p. 65.
30 M. Henry, Quatre principes, op. cit., p. 6.
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Le ‘quelque chose’ qui se montre en devenant ‘phénomène’ [n’est-il] pas 
en soi différent de l’apparaître lui-même, voire foncièrement hétéro-
gène à celui-ci? 31.

Comment peut-on soutenir vraiment que l’être précède le phéno-
mène ? Les deux premiers principes réduisent l’être au phénomène, 
mais le troisième disjoint ces deux pôles en révélant d’où vient légi-
timement le sens même des deux premiers, ce pour quoi une réduc-
tion est nécessaire et possible, ce qui rend en même temps raison de 
l’analyse phénoménologique et de sa conquête de l’évidence – car 
l’intuition et l’évidence ne sont pas immédiatement données. Un 
évidence s’annonce dans le troisième principe : celle de la sépara-
tion de l’être et de l’apparaître, l’étrangeté de l’être par rapport au 
phénomène en lequel il n’est pas immédiatement lisible. Cette sépa-
ration porte à dire que l’être est dès le principe indifférent à son ap-
paraître 32, qu’il demeure comme une forme en l’air, platonicienne, 
susceptible de recevoir (plutôt que de donner) un sens grâce aux ap-
parences intuitionnées et sans que rien de lui, l’être, ne soit vraiment 
intéressé par cet engagement qui le concerne pourtant. Voilà donc 
« le principe de la phénoménologie, le lien interne de l’apparaître 
et de l’être qui est atteint, c’est la phénoménologie tout entière qui 
perd ses marques et part à la dérive » 33 à cause du troisième prin-
cipe et de son invitation à « revenir aux choses mêmes ».
 Le nouveau et quatrième principe phénoménologique proposé 
par Marion, « autant de réduction, autant de donation », est alors 
attaqué par Henry à sa base. La question est celle de la possibilité de 
la réduction, de sa légitimité et de son sens. Elle ne peut en aucun 
cas être la conquête d’une terre inconnue. La réduction 

ne veut pas seulement dire qu’il importe de circonscrire cet apparaître 
de façon rigoureuse en le distinguant de ce avec quoi la pensée le 
confond depuis toujours, avec ce qui apparaît avec lui 34.

31 Ibidem, p. 7.
32 On connaît la critique de Hans Urs von Balthasar à Heidegger, qui porte es-

sentiellement sur cette neutralité de l’être heideggérien. Voir H.U. von Balthasar, 
La gloire et la croix, VI, Le domaine de la métaphysique, 3, Les héritages, Aubier, Paris 
1983, p. 376.

33 M. Henry, Quatre principes, op. cit., p. 9.
34 Ibidem.
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La réduction ne peut pas être seulement une purification de notre 
regard sur les choses. Il s’agit plutôt, en « réduction radicale », de 
renouer avec le principe husserlien le plus original, encore que le 
fondateur de la phénoménologie contemporaine ne l’ait pas mis 
clairement en forme de principe méthodologique. Pour Husserl, la 
phénoménologie considère en réalité le « comment » (wie) de l’appa-
raître 35. Or il y a des différences entre les modes de manifestation, 
qui sont « hétérogènes » 36; voilà ce que considère la phénoménolo-
gie canonique, en faisant correspondre à ces modes différents ou 
hétérogènes de manifestation, par exemple des pôles constitutifs de 
la différence ontologique, l’étant et l’être, autant d’intentionnalités 
distinctes de la conscience 37.
 La phénoménologie entend cependant faire un pas en arrière et 
considérer la forme pure du « comment » : tout mode d’être nous 
apparaît en nous touchant, en nous affectant. C’est dès lors 

la totalité du donné, a fortiori le donné transcendant qui relève de l’in-
tentionnalité et trouve en celle-ci le Comment de sa donation. L’inten-
tionnalité accomplit la donation universelle, elle est le Comment de 
cette donation comme telle 38.

La critique de l’intentionnalité se fait alors radicale; elle est 
elle-même un mode d’apparaître, du wie; il ne suffit donc pas de 
mettre au jour une intentionnalité extatique, qui ne serait que for-
melle, la forme de toutes les intentionnalités, pour accéder à l’origi-
naire. La phénoménologie qui se mettrait sur ces traces serait trop 
liée à la mentalité transcendantale qui vise et recherche une unité 
des réalités qui serait à son horizon leur forme la plus commune, 
par exemple l’ens commune; une telle forme occulte les différences 
entre les choses, leur manière propre d’être, leur matière ou réalité, 
leur ‘comment’ effectif. 

35 Voir M. Henry, Phénoménologie nonintentionnelle : une tâche de la phénoménolo-
gie à venir, in: L’intentionnalité en question: entre phénoménologie et recherches cogni-
tives, D. Janicaud (éd.), Vrin, Paris 1995, p. 385, qui renvoie à E. Husserl, Leçons 
pour une phénoménologie de la conscience intime du temps, PUF, Paris 1964, p. 117.

36 M. Henry, Quatre principes, op. cit., p. 10.
37 Pensons à la différence entre dianoia et nous, entre ratio et intellectus, entre 

Verstand et Vernunft, etc.
38 M. Henry, Phénoménologie non-intentionnelle, op. cit., p. 386.
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 Au « comment », correspond chez Husserl une diversité d’inten-
tionnalités, par exemple selon la conscience du flux temporel, des 
extases du temps. La position de Husserl est cependant ambiguë. 
Henry définit au contraire le ‘comment’ dont se préoccupe la phéno-
ménologie qu’il juge authentique, c’est-à-dire libérée des présuppo-
sitions husserliennes, par ce qu’il appelle la « substantialité phéno-
ménologique ». Il met ainsi au jour une manière de phénoménologie 
qu’il nomme « matérielle ». Pour apporter une réponse aux critiques 
faites à la représentation classique de l’intentionnalité, il faut cepen-
dant examiner au préalable la question de savoir si la 

visée dirigée sur la substantialité phénoménologique de la phénoména-
lité pure (c’est-à-dire sur la matérialité phénoménologique) peut dire si 
cette dernière est homogène à l’être, capable de le circonscrire et de le 
déterminer ou non

– ceci afin de faire sortir l’‘être’ de nos conceptions formelles et in-
différenciées, de son indifférence ontologique.
 La pensée ainsi orientée par la hylè phénoménologique se pré-
occupe moins de repérer des distances entre des pôles distincts 
que de retrouver leur unité originaire, et par là l’unité du vécu, 
une unité qui ne s’effondre pas dans les impasses des philosophies 
transcendantales ou formelles. Henry se fait ici ‘empiriste’, au sens 
étymologique du terme, et tout autant spinoziste. L’apparaître, les 
apparences (on devrait dire, si c’était linguistiquement possible, les 
‘apparaîtres’) sont des modes de l’être ou, pour mieux nous expri-
mer, des modes d’‘être’, des expressions d’un acte d’être qui se livre 
toujours identique à soi en chacune de ses multiples actions; cette 
identité originelle, nous devons la penser en tant qu’elle peut se 
donner toute entière en ses modes divers, sans rien perdre de soi, en 
manifestant au contraire par la multiplicité de ses actions l’ampleur 
de son énergie intérieure, infinie. 
 Henry adopte alors la catégorie de la ‘vie’ pour interpréter à cette 
lumière nouvelle celle de l’‘affection’ qui l’accompagnait depuis ses 
premières publications. Les thèses classiques sur les apparences dis-
tinctes de l’être réel font que « c’est notre vie même qui est mise 
de côté, oubliée et perdue » 39 dans les affirmations formelles ou les 
songes métaphysiques que construit la puissance de notre raison 

39 Idem, Quatre principes, op. cit., p. 11.
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calculatrice et analytique. Si la distinction de l’être et des apparences 
auxquelles nous ne pouvons pas nous fier nous pousse à déclarer 
l’être ‘transcendant’ ou supérieur aux phénomènes immanents 
à  notre vécu, il devient urgent de revenir à l’‘immanence’ afin de re-
trouver la ‘vie’, pour ne pas ôter à l’‘être’ toute possibilité d’accès de 
notre part, pour ne pas nous obliger à ne l’entendre que de manière 
négative, en une sorte de philosophie qui nierait les apparences et 
nous obligerait à nous accorder aux seules formes rationnelles, ce 
qui serait la négation de la sagesse philosophique.
 La question du sens et de la modalité de la réduction se pose dès 
lors de nouveau. Henry lui garde sa manière de purification, mais 
contrairement aux tentations du platonisme husserlien, il la voit 
comme une purification de l’apparaître lui-même, et non pas de la 
réalité (des « choses mêmes ») qui serait à libérer des apparences ou 
des attributs que l’histoire culturelle lui aurait ajoutée, en étant pu-
rifiée comme l’or dégagé de son enveloppe boueuse. Il s’agit de pu-
rifier l’apparaître dont on voudrait trop vite interpréter la venue en 
présence à partir d’une origine qu’il ne serait pas de lui-même, par 
exemple à partir de quelque cause d’ordre scientifique ou d’un prin-
cipe formel qui surplomberait tout existant. L’interrogation porte 
sur le « wie », le « comment » de l’apparaître, ses modalités. 
 Selon Jean-Michel Longneaux, on pourrait retrouver dans la re-
vendication du « comment » quelque chose de la critique par Spino-
za du second genre de connaissance. Cette connaissance de second 
genre ramène ce qui est connu à autre chose que soi, à sa cause; elle 
refuse l’immanence, déconsidère la présence immédiate à soi de ce 
qui est; elle est par exemple une connaissance par les causes for-
melles qui ignorent les individus, une connaissance donc irréelle, 
vide de réalités concrètes. À chaque fois, la connaissance du second 
genre manque d’‘objet’ réel. Henry critique la réduction eidétique 
de Husserl pour ces mêmes raisons. Husserl concède d’ailleurs 
lui-même les limites de sa proposition : 

ce qui est (…) pris comme objet de la recherche, ce n’est plus la subjecti-
vité en son insaisissable écoulement, mais les “structures typiques”, les 
formes fixes si l’on veut, auxquelles obéit tout vécu. Ce qui se donne à voir 
et qui est décrit, ce ne sont plus que des possibilités pures et idéales 40.

40 J.-M. Longneaux, La réduction radicalisée comme passage du premier au troi-
sième genre de connaissance, in: Retrouver la vie oubliée. Critiques et perspectives de la 

Między...10 
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Voilà ce que Henry ne peut pas accepter.
 Suit une troisième réduction, qui n’est plus husserlienne au sens 
strict, en tout cas qui n’est plus « eidétique », mais une réduction 
« radicalisée ». Il s’agit de revenir au vécu, sans prétendre le purifier 
dans des formes abstraites – car ce serait là en rester au jeu d’une 
rationalité qui oublie son fondement pour se satisfaire de représen-
tations objectivées. Évidemment, tout discours dit ‘quelque chose’, 
mais le ‘quelque chose’ dont il s’agit ici sera dit en obéissant à une 
exigence critique poussée à l’extrême. Ce n’est pas sans raison que 
Henry, dès L’essence de la manifestation, a des pages, centrales, sur 
maître Eckhart, sur la pauvreté de l’intellect lorsqu’il touche au plus 
loin des possibilités de la conscience réflexive de soi. Nous attei-
gnons alors le monde des affects. La méthode, nouvelle, renverse 
l’orientation suivie jusqu’à présent : elle sera réflexive au sens strict 
du terme. Elle reconnaîtra par exemple qu’ « on n’aurait jamais au-
cune notion de la vie si, dans le voir qui se dirige vers elle, le savoir 
primitif de ce qu’elle est n’était déjà inclus » 41 – encore que cette af-
firmation puisse valoir pour de nombreuses affirmations (« on n’au-
rait jamais aucune notion du monde…, de l’âme… etc. »), ce qui 
n’est cependant pas le cas lorsque nous réfléchissons aux conditions 
de la prise de conscience explicite du cogito, un cogito semblable 
au « cogito tacite » du premier Merleau-Ponty, un acte certainement 
pré-thétique, qui ne sera jamais totalement exprimé mais que nous 
exprimons correctement en disant qu’il ne sera jamais correctement 
exprimé parce qu’il est la Vie.
 Cet acte pré-thétique, nous le thématisons quand même, parado-
xalement. Il nous apparaît dans sa nécessité. Nous en sommes en ce 
sens auto-affectés. 

La réduction radicale réduit l’apparaître lui-même, elle met de côté en lui 
cette plage de lumière que nous appelons le monde pour découvrir ce 
sans quoi cet horizon de visibilisation nous deviendrait jamais visible, 
à  savoir l’auto-affection de son extériorité transcendantale dans le pa-
thos sans dehors de la Vie 42.

philosophie de Michel Henry, J.-M. Longneaux (éd.), Presses universitaires de Na-
mur, Namur 2000, p. 53-54.

41 M. Henry, Phénoménologie matérielle, PUF, Paris 1990, p. 128.
42 Idem, Quatre principes, op. cit., p. 15.
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147Du chiasme à l’auto-donation

On aura lu dans ces quelques lignes publiées en 1991 par Henry 
ses catégories les plus originales, et à vrai dire obscures. Nous y  al-
lons par une sorte de passage à la limite de l’auto-affection de la 
conscience à l’auto-donation de la vie.

Seule une réduction qui va jusqu’au bout de sa capacité de réduire (…) 
découvre la donation originelle, celle qui, donnant la vie à elle-même, 
lui donne d’être la vie 43.

La réduction radicalisée saisit l’apparaître archétypique, celui de 
la conscience, en sa réalité propre et ultime; l’apparaître paradoxal 
de la conscience qui se sait affectée intérieurement à la prise de 
conscience active de soi advient de manière rationnelle si nous y  li-
sons l’intériorité du Logos à la Vie. Dans le Logos, image parfaite de 
la conscience qui advient à soi à partir d’un silence originaire, 

la donation se donne elle-même selon son propre excès, excès qui lui 
appartient comme sa possibilité même et sans lequel rien, pas même 
l’étant le plus trivial, ne serait jamais donné 44.

Dans la donation de la Vie au Logos, la Vie se donne à elle-même; il 
n’y a là rien de représentable, mais seulement une reconnaissance 
savoureuse des affects les plus essentiels de la conscience dont le 
Logos est la pure expression 45.

La démarche ne consiste plus à simplement déplacer notre regard pour 
remonter du visible à ce qui est caché : elle nous reconduit hors de la 
pensée, hors de tout voir, au sentiment originaire de l’existence (…). Le 
cheminement n’est pas un processus continu, un progrès de la pensée : 
il est, de façon plus exacte, un dépouillement radical, un abandon à ce 
qui se révèle par soi et qui est précisément le Soi que nous sommes 46.

L’auto-affection renvoie alors à l’auto-donation et à la reconnais-
sance envers l’Origine, la Vie qui se donne à elle-même en nous 
donnant à nous-mêmes. L’auto-affection spirituelle ou subjective, 
condition pour toute connaissance ou aperception de soi en train 

43 Ibidem.
44 Ibidem.
45 Il est connu que Henry a été fasciné par la gnose des premiers siècles. On 

lira à ce propos l’article, exagéré cependant, de P. Clavier, Un tournant gnostique de 
la phénoménologie française, „Revue Thomiste” 105 (2005), p. 307-315.

46 J.-M. Longneaux, La réduction radicalisée, op. cit., p. 63.
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de sentir et de connaître, d’être mis ainsi en mouvement, est alors 
radicalement réduite, ramenée à sa racine qu’est l’auto-donation de 
la Vie à elle-même.

Conclusion

Renaud Barbaras note que « le présupposé dualiste sur lequel Mi-
chel Henry fonde sa philosophie du corps est au centre de l’in-
terrogation de Merleau-Ponty » 47. Le dualisme de Henry, mis en 
évidence par son opposition du corps et de la chair 48, est en fait 
plus large que celui de la tradition anthropologique; sa réduction 
concerne toute extériorité ou transcendance afin de mettre en va-
leur l’immanence spirituelle, afin de reconnaître à cette immanence 
affective l’unique valeur originaire et donc vraie. Ce faisant, Henry 
revendique la dignité de l’esprit au risque de déconsidérer l’excel-
lence de ses oeuvres, dans les sciences objectives par exemple; l’ef-
fort spéculatif de Henry, au bout du compte, pourrait sembler fort 
narcissique en adoptant des thèmes réflexifs traités de façon uni-
latérale. La perspective de Merleau-Ponty paraît plus équilibrée et 
plus concrète; son concept de « chair du monde » le montre. La dif-
férence entre ces deux auteurs provient vraisemblablement de leurs 
préoccupations principales : Merleau-Ponty n’a jamais délaissé le 
champ de la perception, alors que Henry, dès L’essence de la manifes-
tation mais surtout après les années 90, s’est attaché aux structures 
et conditions de la réflexivité.
 Les deux auteurs se préoccupent toutefois du principe premier, 
qui est pour l’un comme pour l’autre mouvement, synthèse, union 
sans confusion, relations du monde et du corps qui se croisent en 
chiasme dans la chair pour Merleau-Ponty, vie qui déborde de 
soi de tant de façons, particulièrement dans le Logos, pour Hen-
ry. À  chaque fois, l’origine est un ‘passage’, une action dynamique, 
‘se faisant’. Ces mêmes deux auteurs en arrivent ainsi à mettre au 
jour des aspects originaux et essentiels de l’origine principielle ou 
métaphysique.

47 R. Barbaras, De la phénoménologie du corps à l’ontologie de la chair, op. cit., 
p.  222.

48 Voir M. Henry, Incarnation. Une philosophie de la chair, Éditions du Seuil, Pa-
ris 2000, p. 8.
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Od chiazmy do samodonacji

Fenomenologia współczesna podejmuje namysł właściwy najbar-
dziej klasycznej metafizyce. Często słyszy się wypowiadane dziś 
wraz z postmodernistami słowa, zgodnie z którymi metafizyka jest 
martwa lub przynajmniej, że należy ją przekroczyć, ponieważ jej 
zbyt uogólniające spostrzeżenia skrywają intencje, których dyna-
mika wywodzi się z racjonalizujących sił, ignorujących konkretną, 
trudną, a nawet bolesną rzeczywistość naszej historycznej i indywi-
dualnej egzystencji. W rzeczywistości krytykę tę z łatwością można 
obalić w momencie, w którym wyraźnie zaprezentuje się różnicę 
między ontologią a metafizyką, różnicę często ignorowaną, choć 
oczywistą, gdy przyjrzymy się jej uważniej, która nie sprowadza 
się wyłącznie do zastosowania dwóch różnych słów. Z jednej stro-
ny, wydaje się, że ontologia przedstawia sobie od razu przedmiot, 
byt, który należałoby rozumieć w sensie logicznym czy formalnym, 
uogólniający i obejmujący najwięcej jak to możliwe. Z drugiej stro-
ny, istotą metafizyki okazywałoby się wkroczenie w przestrzeń 
zróżnicowania, pokonanie dystansu, którego punkt wyjścia – fizy-
ka  – byłby znany, ale nieznany pozostawałby punkt dojścia. W prze-
ciwieństwie do metafizyki horyzont ontologii okazywałby się w ten 
sposób jasny i oczywisty.
 Czy byłoby więc tak, że dynamika metafizyki nie zmierzałaby do 
żadnego racjonalnie poznawalnego celu? Jeśli tak, to w metafizyce 
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wszystko okazywałoby się możliwe, co miało zresztą miejsce, włą-
czając w to najbardziej sprzeczne ze sobą tezy. Bez racjonalnego 
i formalnego kryterium, określającego horyzont jej „mocy”, z samej 
swojej istoty metafizyka okazuje się narażona na zarzut irracjonal-
ności. W rzeczywistości jednak, nawet jeśli horyzont metafizyki po-
zostaje nienazwany, nie jest on przecież czystą „nicością”. Nigdy nie 
będzie to „rzecz” określona do końca jak gotowy przedmiot. Przy-
wołując tu liczne klasyczne rozwiązania, możemy nazwać go actus 
essendi lub „bytem w akcie” albo „wysiłkiem bycia” (conatus), „ży-
ciem”, „źródłową syntezą” lub inaczej: „fundamentem w całej jego 
prostocie”, ale w żadnym przypadku „substancją”, „rzeczą” etc.
 Ontologia pozostawałaby uboga, jeśli jako pole jej działania od-
dawalibyśmy jej najbardziej generalny z przedmiotów – byt jako 
taki (l’étant) 1 – nawet jeśli wszystko to, co jest, znajduje się w rzeczy-
wistości w stanie bycia (être) i istnieje jako pewien konkretny byt (un 
étant). Jednak termin „bycie” („être”), który jest czasownikiem, ale 
nie jest substancjalny i którego nie obejmuje nigdy rodzajnik okre-
ślony 2 (mimo używania dwuznacznego od wieków określenia – by-
cie (l’être) – stosowanego ze względu na brak innych możliwości 
lingwistycznych), mógłby równie dobrze oznaczać tę naczelną syn-
tezę, źródłowy ruch, życie, które jest zasadą siebie (au principe de soi). 
Metafizyka mogłaby więc ostatecznie przekształcić się w ontologię, 
ale pod warunkiem wcześniejszego przeformułowania znaczenia 
słowa „bycie” i odnowienia go, by móc nadać mu następnie odpo-
wiedni sens w odróżnieniu od formalnego sensu, który podręcz-
nikowe ontologie przyznają zazwyczaj terminowi „byt”. Od tego 
momentu metafizyka zostaje zdefiniowana jako przygotowanie do 
ontologii, chce ona przede wszystkim rozebrać na części znaczenie 
czasownikowej substancjalności „bycia”, aby uwypuklić jego siłę 
aktywnego oddzielania „meta” od fizyki. Metafizyka miałaby osta-
tecznie przeformułować znaczenie „bycia”, podkreślając to, że na-
pięcie właściwe „metafizyce” mogło wynikać z tego, co wydaje się 

1 W języku francuskim Heideggerowską różnicę ontologiczną oddaje się za-
zwyczaj przez l’être (bycie) i l’étant (byt), aczkolwiek to rozróżnienie nie jest sto-
sowane konsekwentnie. Dla ujednolicenia tekstu tłumaczę l’être zawsze jako by-
cie, natomiast l’étant jako byt (przyp. tłum.).

2 W języku polskim nie występują rodzajniki, dlatego trudno oddać tu sens 
powyższych rozważań. Rodzajnik le jest rodzajnikiem określonym i to do niego 
odnoszą się sugestie autora dotyczące bycia – l’etre (przyp. tłum.).
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pewnym niedookreśleniem, ale co ostatecznie okazuje się niezbęd-
ne samej myśli, włączając w to wiedzę o rzeczach określonych 
i obiektywnych. Horyzont tego napięcia nie jest zresztą absolutnie 
nieokreślony. Wypowiadamy go dzięki czasownikowi bogatemu 
w niezliczone możliwości działania i urzeczywistniania (effectivité). 
Przechodzę w ten sposób do tematu, którym chciałbym się zająć. 
Czyż nie moglibyśmy dostrzec, w tym dążeniu do oddzielenia me-
tafizyki od fizyki i zmiany sensu terminu „bycie”, zarysu drogi, któ-
rą podąża w istocie współczesna fenomenologia francuska?
 Sygnalizuje to kilka wielkich dzieł Paula Ricoeura, które kończą 
się rozdziałami noszącymi tytuły tego rodzaju: „Métaphore et di-
scours philosophique” („Metafora i dyskurs filozoficzny” – zakoń-
czenie La métaphore vive [Żywa metafora] z 1975 roku), gdzie autor 
dyskutuje na temat racjonalności związku bycia i jego różnych form 
lub „Ku jakiej ontologii?” – szkic, który zamyka O sobie samym jako 
innym 3, w którym wraz z Lévinasem i Heideggerem Ricoeur sta-
wia pytanie o fundament podmiotowości. Możemy przywołać tu-
taj tytuł sławnego artykułu Lévinasa opublikowanego w 1951 roku: 
L’ontologie est-elle fondamentale? (Czy ontologia jest fundamentalna?) 4, 
tytuł, w którym termin „ontologia”, rozpatrywany przez pryzmat 
interpretacji Heideggera, pozostaje dwuznaczny. To w relacji etycz-
nej – niezwykłym miejscu „przejścia” – Lévinas znajdzie zasadę, 
w której zawiązywać się ma całość ludzkiego doświadczenia i rea-
lizować doskonałość metafizyki. Derrida 5 nie miał trudnego zada-
nia, kiedy oskarżał Lévinasa o to, że poszukując fundamentu, uległ 
greckiej mentalności, by zwrócić się ostatecznie przeciw niej w imię 
myśli judaistycznej. To samo pragnienie odnalezienia fundamentu 
wyraża się w opisach bezpośredniości ruchu u Maurice’a Merleau-
-Ponty’ego i w źródłowym życiu u Michela Henry’ego.

3 P. Ricoeur, La métaphore vive, Seuil, Paris 1975, s. 325-399 i O sobie samym jako 
innym, op. cit., s. 494-527.

4 E. Lévinas, L’ontologie est-elle fondamentale?”, w: idem, Entre nous, op. cit., 
s. 12-22.

5 J. Derrida, Przemoc i metafizyka, w: idem, Pismo filozofii, tłum. K. Matuszew-
ski, P. Pieniążek, Inter esse, Kraków 1993, s. 189-263.
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„Chiazma” według Maurice’a Merleau-Ponty’ego

Jeśli pominiemy jej aspekty polityczne i ideologiczne, refleksja fi-
lozoficzna Merleau-Ponty’ego okazuje się skoncentrowana na per-
cepcji i na tym, co w niej żyje. Pierwszym krokiem autora jest skry-
tykowanie pozytywizmu, który redukuje percepcję do wrażenia 
(sensation), które pozbawia ją także jej życiowej harmonii. Powra-
ca tu następujący argument: pozytywizm dekonstruuje to, co zo-
stało przeżyte w prezentowanej całości sensu, dzieli całość na jej 
elementy. Husserl mówił o powrocie do rzeczy samych. Merleau-
-Ponty precyzuje to sformułowanie, podkreślając, że rzeczy same 
są rzeczami przeżytymi, postrzeganymi w jednoczącej syntezie ich 
różnych elementów. W recenzji z Być i mieć Gabriela Marcela, opub-
likowanej w 1936 roku, mówił on już, że

wszystko dzieje się tak, jak gdyby zdrowy rozsądek i wszyscy filozofo-
wie za typ idealny ludzkiego poznania długo uznawali naszą kontem-
plację rzeczy nieożywionych i obojętnych, które nas nie dotykają 6.

Pozytywizm jest abstrakcyjny, konkret jest sam w sobie złożoną i ca-
łościową jednością, a więc syntezą.
 Dlatego należy postawić pytanie, czy nie istnieje sposób myśle-
nia, który pozwoliłby uchwycić tę syntezę lub przynajmniej by jej nie 
wynaturzył? Problemem jest to, że wszelkie poznanie wydaje się być 
przedstawieniowe, ponieważ przeznaczone jest do tego, aby podpo-
rządkować się prawom obiektywności rozkładanej i organizowanej 
na nowych podstawach przez moc wiedzy. W rozumie istnieje jed-
nak coś więcej. Istnieją racjonalne sposoby bycia, których naukowa 
obiektywizacja nie zna. Na przykład refleksja, co do której procesy 
naukowej obiektywizacji nie wyjaśniają tego, do czego zdolny jest re-
fleksyjny rozum. Merleau-Ponty tłumaczy to w następujący sposób: 

refleksja nie jest dla samej siebie absolutnie przejrzysta, jest zawsze 
dana samej sobie w doświadczeniu, (…) wytryska ciągle, nie wiedząc 
skąd, i stale mi się prezentuje jako dar natury (…). To, co nierefleksyjne, 
samo nie jest nam znane inaczej niż poprzez refleksję i nie powinno być 
poza nią sytuowane jako niepoznawalny element 7.

6 M. Merleau-Ponty, Parcours Deux 1951-1961, Verdier, Paris 2001, s. 35.
7 Idem, Fenomenologia percepcji, op. cit., s. 61-62.
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W tym opisie refleksji rozpoznajemy także cechy właściwe tajemni-
cy opisywanej przez Gabriela Marcela. 
 Całe poznanie nie należy więc do porządku przedstawienia, co 
nie znaczy też, że nie można się wypowiedzieć, gdy obszary przed-
stawienia zostaną przekroczone. To „poza”, które oznacza właśnie 
owo „meta” należące do terminu zbyt często określanego nega-
tywnie jako „metafizyka”, może być rozumiane jako to, co niepo-
myślane, obecne we wszelkim poznaniu i oczekujące na to, aby je 
pomyśleć, i na to, aby pojawić się w samej refleksji, w akcie myśle-
nia. W Fenomenologii percepcji Merleau-Ponty ujął to w następujący 
sposób: 

Nie chcemy jednak powiedzieć, że to pierwotne ja jest siebie nieświa-
dome. Gdyby nie znało siebie, byłoby faktycznie rzeczą i nie miałoby 
szans stać się następnie świadomością. Odmówilibyśmy mu jedynie 
statusu myśli obiektywnej, charakteru tetycznej świadomości świata 
i siebie samego 8.

 Merleau-Ponty napisał Fenomenologię percepcji po pobycie w Louva-
in i przejrzeniu manuskryptów Husserla, szczególnie tekstów zebra-
nych w Ideach II 9. Ciało własne nabiera tam znaczenia, którego nauki 
nie mogą oddać. Ciało jest w istocie dziełem sztuki jak 

byty, w których nie można odróżnić ekspresji od tego, co wyrażone, któ-
rych sens dostępny jest tylko bezpośrednio i które rozpościerają swoje 
znaczenie, nie opuszczając swojego miejsca w czasie i przestrzeni. To 
w tym sensie nasze ciało jest porównywalne do dzieła sztuki. Jest węzłem 
żywych znaczeń, a nie prawem pewnej liczby kowariantnych cech 10.

Po raz kolejny można odnaleźć tutaj coś z  t a j e m n i c y  Marcela. 
Oto co mogłoby ewentualnie zadowolić Husserla i jego tezy o świa-
domości konstytuującej. Na tym etapie refleksji Merleau-Ponty’ego 
mamy w istocie do czynienia z aktywnym aspektem świado-
mości, która czyni możliwym pojawienie się zjawisk w jej „polu 
transcendentalnym” 11.

8 Ibidem, s. 426.
9 Por. H.L. Van Breda, Merleau-Ponty et les archives Husserl à Louvain, „Revue 

de métaphysique et de morale” 67 (1962), s. 410-430.
10 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, op. cit., s. 171.
11 Ibidem.
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 Jednakże pole to nie może być wyłącznie przestrzenią rozpo-
ścierania się świadomości intencjonalnej. Fenomenologia uprawia-
na zgodnie z wyznaczającymi ją regułami zakłada przeniesienie 
świadomości poza nią samą, nie po to, żeby sama widziała się z ze-
wnątrz, ale aby lepiej widziała swoją własną złożoność, ponieważ 
świadomość ujęta jest w sieć relacji, w której wszystko – ona sama 
i świat – pojawia się, wzajemnie się przywołując. Roszczenie na-
uki, by obstawać przy prostej obiektywności rozporządzającej ho-
ryzontem bezinteresownego spojrzenia, jest zbyt ubogie i kłamli-
we. Swoją fundamentalną tezę Merleau-Ponty przedstawił już w La 
structure du comportement: źródłowa (première) rzeczywistość nie jest 
obiektywna i substancjalna; to w większym stopniu zgodność sił, 
powiązanie rozmaitych dynamizmów niż ukonstytuowana skupio-
na w sobie jedność. To „melodia” 12. Tu właśnie świadomość i rze-
czywistość, ciało i świat nabierają sensu.
 Świat i „ja” nie stanowimy opozycji jak podmiot i przedmiot, ale 
muzyczny akord – „chiazmę”. Pojęcie chiazmy zostaje przez Mer-
leau-Ponty’ego skonstruowane zgodnie z obserwacją z Idei II doty-
czącą dwóch dłoni: moje dłonie dotykają się kolejno lub raczej w tym 
samym czasie, a nie tylko alternatywnie; jedna dotyka drugiej doty-
kającej i dotykanej: „dotykam siebie dotykając” 13. Teza ta, zaprezen-
towana już w Fenomenologii percepcji, w 1945 roku nabierze znaczenia 
w następnych tekstach Merleau-Ponty’ego. Ciało pełnić tam będzie 
rolę „pewnego rodzaju refleksji”, dotykający jest też dotykanym. 
W tekście z 1959 roku – pisanym w tym samym czasie, co pierwsze 
eseje, które stanowić będą pośmiertne dzieło opublikowane pt. Wi-
dzialne i niewidzialne – Merleau-Ponty ujmuje to następująco:

Jest to relacja mojego ciała do samego siebie, czyniąca z niego vinculum 
Ja [le moi] i rzeczy. Kiedy moja prawa dłoń dotyka lewej dłoni, czuję ją 
jako „fizyczną rzecz”, lecz w tym samym momencie, jeśli zechcę, po-
jawia się także pewne wydarzenie nadzwyczajne: oto moja lewa dłoń 
również zaczyna odczuwać moją dłoń prawą (…). Fizyczna rzecz oży-
wa – czy też, dokładniej, pozostaje tym, czym była, bo to wydarzenie 
jej nie wzbogaca, ale ustanawia się w niej bądź ją zamieszkuje jakaś 

12 Idem, La structure du compartement, PUF, Paris 1953, s. 148. „Świat w tych 
jego sektorach, które urzeczywistniają jakąś strukturę, jest porównywalny do 
symfonii”.

13 E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, II, op. cit., 
s. 205.
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władza eksploracji. A zatem dotykam siebie jako dotykającego, moje 
ciało urzeczywistnia „pewien rodzaj refleksji” 14.

To, co pod wpływem Husserla zostało w ten właśnie sposób opi-
sane, może zostać przeniesione na całość naszych doświadczeń 
i  o ciele możemy teraz powiedzieć, że jest ono „żywą cielesnością” 
(la chair). Wyrażenia stosowane przez Merleau-Ponty’ego są jed-
nak różnorodne: żywa cielesność to ciało postrzegające, silnie do-
znające (pâtissant) tego, co postrzega, i reagujące afektywnie. Ciało, 
które jest żywą cielesnością, jest więc w tym sensie powiązane ze 
światem, który zna, silnie go doznając (le pâtissant); stąd wyrażenie 
„żywa cielesność świata”, która jest moją cielesnością i cielesnoś-
cią świata, która w przeżywanej tożsamości pośredniczy między 
mną i rzeczami. Cielesność świata nie jest już więc moim ciałem 
własnym, ale tym, poprzez co jestem związany cieleśnie z wszel-
ką cielesną rzeczywistością i tym, dzięki czemu jestem wrażliwy 
na wszelką zmysłowość, na cielesność, tym, przez co nie jestem już 
tylko świadomością, panem samego siebie, dystansującym się wo-
bec wszystkiego, co napotyka. W cielesności świata – dodaje Mer-
leau-Ponty – „ja” i inny „jesteśmy jakby organami jednej i tej samej 
międzycielesności” 15.
 W 1953 roku w notatkach do wykładu w Collège de France na te-
mat relacji „ja” – inny Merleau-Ponty zacytował kilka niezwykłych 
linijek z Paula Valéry’ego:

Kiedy przecięły się nasze spojrzenia, nie ma już nas dwóch i nie można 
już pozostać samemu. Ta wymiana – to słowo jest tu dobre – urzeczy-
wistnia w bardzo krótkim czasie pewne przestawienie, metatezę, chia-
zmę [sic!] dwóch losów (destinées), dwóch punktów widzenia. Doko-
nuje się w ten sposób rodzaj wzajemnego jednoczesnego ograniczenia. 
Ty uchwytujesz mój obraz, mój wygląd, a ja uchwytuję twój. Nie jesteś 
mną, ponieważ mnie widzisz i ponieważ ja siebie nie widzę. To, czego 
mi brakuje to ja, którego widzisz ty. Tobie brakuje tego ty, którego wi-
dzę ja. I zanim jeden będzie miał świadomość drugiego, o tyle pomyśli-
my siebie nawzajem, o ile staniemy się innym 16.

14 M. Merleau-Ponty, Filozof i jego cień, tłum. J. Migasiński w: Fenomenologia 
francuska. Rozpoznania, interpretacje, rozwinięcia, red. J. Migasiński, I. Lorenc, Wy-
dawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006, s. 171.

15 Ibidem, s. 174.
16 P. Valéry, Oeuvres, Gallimard, Paris 1960, t. 2, s. 490-491, cyt. w: E. de Saint 

Aubert, Le scenario cartesien, Vrin, Paris 2005, s. 169-170.
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Można rozważać ten tekst jako nić przewodnią badań prowadzo-
nych w ostatnich latach życia przez Merleau-Ponty’ego. Kładzie on 
nacisk i przekształca Husserlowskie analizy dwóch dotykających się 
dłoni. Valéry ukazał nam, jeszcze przed Merleau-Pontym, najprost-
sze oczywistości, tak proste, że nie zwraca się na nie uwagi i pozo-
stają niezauważone. W każdym z naszych doświadczeń krzyżują 
się relacje, dynamizmy, które przywołują się i wzajemnie tworzą.
 Weźmy przykład widzenia, które formuje się w samym sercu wi-
dzialności – widzenia, które okazuje się urzeczywistnione, jeśli za-
prezentuje się widzialność. Istnieje to, co widzialne, jeśli uaktywnia 
się widzenie. Widzenie pozwala temu, co widzialne, być widzianym, 
a to, co widzialne, pozwala widzeniu zadziałać efektywnie. Jeżeli 
nie byłoby nic do zobaczenia, nic byśmy nie widzieli. Czy jest więc 
tak, że to intencjonalność stanowi fundament rzeczywistości? Nie, je-
śli rozumiemy przez nią wyłącznie ekstatyczny ruch świadomości. 
Powinniśmy więc przekroczyć Husserlowską tezę dotyczącą świa-
domości konstytuującej. Z pewnością to, co widzialne, nie sprawia 
samo z siebie, że coś jest widziane, jak gdyby sama widzialność tej 
rzeczy była do tego wystarczająca. Żeby coś było widziane, trzeba 
to widzieć. Trzeba między widzeniem i widzialnością znaleźć wza-
jemne powiązanie, pogodzić te dwa akty tak, żeby nie wiadomo już 
było, gdzie zaczyna się jedno i kończy drugie. Sytuację tę, opisującą 
w istocie „cielesność świata”, można zilustrować spotkaniem „morza 
i plaży” 17. Nie dochodzi tu do zmieszania tych dwóch elementów, 
które ze swej strony doprowadziłoby do tego, że nie wiadomo by już 
było, czy to morze, czy plaża kieruje przeznaczeniem tego drugiego. 
Widzenie nie jest wyłącznie rezultatem intencjonalności widzenia, 
nie jest tylko rezultatem subiektywnego działania. Aby móc widzieć, 
widzenie doznaje (pâtir) widzialności. Jednak widzialność nie jest tyl-
ko pasywna. W pewien sposób oddziałuje na widzenie, budzi je do 
działania. Krzyżowanie się tego, co aktywne i pasywne, jest trwałe, 
dotyczy zarówno organu zmysłowego, jak i rzeczy, która mu odpo-
wiada. Towarzyszą one sobie nawzajem.
 Określenie „żywa cielesność” rozumiemy w ten właśnie sposób. 
Z jednej strony nasze spojrzenie na rzeczy „owija, ubiera je we włas-
ną cielistą tkankę” 18, ale w tym samym czasie spojrzenie zapala się, 

17 M. Merleau-Ponty, Widzialne i niewidzialne, op. cit., s. 136.
18 Ibidem.
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dotknięte przez widzialne rzeczy, które jakby zwija, podczas gdy po-
zostają one tam, gdzie są. Spojrzenie daje w ten sposób rzeczy im 
samym: „bycie widzianymi jest dla nich tylko jakby degradacją ich 
samoistnego bytu” 19, a przynajmniej możemy to w ten sposób ocenić. 
Ta degradacja jest także odsłonięciem, odsłonięciem świata jako ży-
wej cielesności, cielesności świata, „miejscem inskrypcji prawdy” 20, 
gdzie krzyżuje się to, co postrzegające i postrzegane. Moglibyśmy 
nawet powiedzieć, że to, co widzialne, patrzy na nas jak obraz, któ-
ry będziemy podziwiać, a który budzi w nas uczucie, że to on nas 
widzi i przyzywa, aby go kontemplować. Wznosimy się w ten spo-
sób i jesteśmy ponad podziałami na przedmiot i podmiot, istnienie 
i istotę, przywilejami przyznanymi przez fenomenologię Husserla 
podmiotowej intencji i ponad założeniem przez pozytywizm istnie-
nia obiektywnej w sobie rzeczywistości. Czyż nie jest to podtrzymy-
wanie klasycznego projektu metafizyki, jej poszukiwań źródłowości 
i pierwszej zasady? Jednak pierwsza zasada nie będzie teraz substan-
cją, „jakąkolwiek rzeczą”, ponieważ poprzedza wszelką stematyzo-
waną i dokonującą podziałów wiedzę, ponieważ działa, to znaczy 
jest ona teraz przede wszystkim urzeczywistniającym działaniem.
 Husserlowska analiza dwóch dotykających się rąk w Ideach  II była 
jednym z najbardziej płodnych źródeł refleksji Merleau-Ponty’ego 
na drodze jego rozwoju. Podobnie jak wszystkim pohusserlowskim 
fenomenologom pozwoliła mu ona porzucić (a przynajmniej rady-
kalnie zniuansować) negatywny element metody fenomenologicznej 
w miejscu, gdzie zawołanie „do rzeczy samych” pociągało za sobą 
wzięcie w nawias, a więc epoché „świata”. Refleksja pozwala rozpo-
znać moment pasywności właściwy zmysłowemu subiektywnemu 
aktowi, którego intencjonalność nie znała, ale który dla świadomości 
okazuje się istotowy. Francoise Dastur prowadzi tę myśl jeszcze dalej:

W istocie „istnieje” dla mnie jakieś coś, ponieważ nie jestem źródłem 
świata, ponieważ moja obecność została już w nim przewidziana i cał-
kowite przyleganie, które wiąże mnie ze światem, należy do źródłowej 
przeszłości, przeszłości, która nigdy nie była obecna i z którą nigdy nie 
mogę w pełni koincydować 21.

19 Ibidem.
20 Ibidem.
21 F. Dastur, Chair et langage. Essais sur Merleau-Ponty, La Versanne, Encre Ma-

rine, 2001, s. 117-119.
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Jesteśmy oto w samym sercu ewolucji myśli Merleau-Ponty’ego, 
tam, gdzie jego badanie skierowuje się w stronę „nowej” ontologii, 
w której kluczowe miejsce zajmuje źródłowa pasywność:

Chodzi o powtórne rozważenie skorelowanych pojęć aktywności i bier-
ności w taki sposób, żeby nie stawiały już nas wobec antynomii filozofii 
zdającej sprawę z bytu i prawdy, lecz nie liczącej się ze światem i filo-
zofii liczącej się ze światem, lecz wykorzeniającej nas z bytu i prawdy 22.

 Fenomenologia percepcji była, być może, jeszcze silnie naznaczona 
Husserlowskimi projektami dotyczącymi intencjonalności. W Wi-
dzialnym i niewidzialnym autor zdaje sobie sprawę, że powinien być 
bardziej związany z tym, co źródłowe. Chce on nawet usunąć ze 
swojego podstawowego słownika termin „percepcja”: 

Wyłączamy termin percepcji w tej mierze, w której sugeruje on kawałko-
wanie przeżyć na nieciągłe akty lub odniesienie do „rzeczy” o nieokre-
ślonym statusie czy jedynie opozycję widzialnego i niewidzialnego 23.

 Nie ma tu już opozycji między klasycznymi polami rozważa-
nymi przez filozoficzną tradycję w alternatywny sposób, mamy tu 
żywe powiązanie, żywą cielesność ukonstytuowaną przez sploty 
elementów obecne jedne wobec drugich w całości doświadczenia. 
Elementy te oddziałują jedne na drugie i doznają się wzajemnie:

Spoistość ciała bynajmniej nie rywalizuje z gąszczem świata, ale jest, 
przeciwnie, jedynym sposobem przenikania do serca rzeczy, prze-
kształcania mnie w świat, a rzeczy w tkankę cielesności 24.

 Na początku postawiłem tezę, zgodnie z którą metafizykę zaj-
muje pytanie o fundament, który ujmuje się tutaj jako moc synte-
zy. Wraz z Merleau-Pontym możemy powiedzieć, że fundamentem 
tym jest świat lub raczej cielesność świata, albo jeszcze lepiej, tkan-
ka żywej cielesności (la chair), którą jestem ja sam wraz ze światem, 
a świat wraz ze mną. Nie będę dyskutował, czy teza ta jest dobrze 
ugruntowana, zadowalając się uznaniem jej za niezwykle stymu-
lującą. Niektórzy skrytykują niewątpliwie perspektywę przyjętą 

22 M. Merleau-Ponty, Widzialne i niewidzialne, op. cit., s. 54.
23 Ibidem, s. 162.
24 Ibidem, s. 140.
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przez profesora Collège de France, który żarliwie bronił tezy o dwu-
znaczności naszej egzystencji. Dwuznaczność ta nie dotyczy zresz-
tą wyłącznie naszej egzystencji, ale wszystkiego, co jest i nie daje 
zredukować się do jakiejś sprzeczności ani nawet do ustanowienia 
przeciwieństw, ale stanowi znak powiązania i żywej unii.

Michel Henry i samodonacja

Henry krytykuje tezy Merleau-Ponty’ego dotyczące ciała. Należa-
łoby jednak zniuansować tę krytykę, a nawet nieco ją skorygować. 
W zbiorze opublikowanym w 1996 roku Henry twierdzi, że „dla 
Merleau-Ponty’ego ciało musi być bez wątpienia intencjonalne (...) 
ponieważ Husserlowska podmiotowość była intencjonalna. Mer-
leau-Ponty odkrył ciało subiektywne, ale ciało subiektywne inten-
cjonalne i nie zauważył, że koncepcja ta pozostawia w cieniu wy-
miar należący do zupełnie innego porządku – wymiar wrażeniowy 
(pathétique)” 25. Aby wykazać błędność interpretacji Henry’ego, wy-
starczy przytoczyć kilka cytatów z Widzialnego i niewidzialnego. Czy 
nie da się jednak czytać Merleau-Ponty’ego w ten właśnie sposób? 
Jest to myśl Natalie Depraz:

Autor Widzialnego i niewidzialnego interesuje się szczególnie relacją do-
tykający – dotykany, kładąc nacisk na subtelne nakładanie się na sie-
bie aktywności i pasywności, innego i mnie. Każdy jest jednocześnie 
ciałem (przedmiotem/pasywnym) i żywą cielesnością (podmiotem/ak-
tywnym), bez czego chiazma cielesności nie byłaby całkowicie syme-
tryczna i odwracalna w stopniu, w jakim międzydotykalność zakłada 
rytm niezmysłowych biegunów: dotykam innego, który mnie dotyka, 
ale ta współpodmiotowość nie jest nigdy doskonała. Zawsze ryzykuję 
tendencyjną obiektywizacją każdego z elementów 26.

Depraz nie stawia jednak problemu we właściwy sposób. Czy jej 
krytyka nie wypływa w istocie z decyzji dotyczącej przedstawienio-
wej racjonalności, która ujmuje to, co jest dane za jednym zamachem 

25 M. Henry, Auto-donation. Entretients et conférences, Pretentaine, Montpellier 
2002, s. 168-169.

26 N. Depraz, Phénoménologie de la chair et théologie de l’eros, w: Pénsée de la vie 
et culture contemporaine. Michel Henry, red. J.-F. Lavigne, Beauchesne, Paris 2006, 
s. 168-169.
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jako całość? Czyż Merleau-Ponty nie odwołuje się właśnie do tego 
nowego spojrzenia, mniej zamkniętego na wgląd świadomości 
przedstawieniowej? 27 Spojrzenie ku temu, co źródłowe, jest inne niż 
spojrzenie jasnej i wyraźnej świadomości, jest spojrzeniem zdobyw-
czym w sposób, jaki nazwałbym „refleksyjnym” 28 na wyniki analiz, 
które są tylko wynikami przybliżonymi, takimi, które nie znajdują 
się w sercu samego doświadczenia i nie wypływają z jego źródeł. 
Trudności z wyrażeniem tej źródłowości w sposób adekwatny znaj-
dujemy jednak we wszystkich tekstach, które chcą być radykalne.
 Merleau-Ponty zajmuje się tym, co najbardziej źródłowe, zasa-
dą, która jest syntezą. Stosuje w tym celu fenomenologiczną metodę 
redukcji, którą posługuje się, opisując podmiotowe akty wrażenio-
we i ich warunki transcendentalne – zobaczymy, że Michel Henry, 
zajmując się tym, co najbardziej źródłowe, zmierza do tego samego, 
ale w inny sposób. Dla Merleau-Ponty’ego źródłowość to chiazma. 
Trudno uwierzyć, że synteza chiazmatyczna, według filozofa z Col-
lége de France, wynika z nakładania się dwóch elementów (aspects) 
ukonstytuowanych uprzednio jako całość. Chiazma nie jest więc re-
zultatem czegoś, ale tym, w czym ciała subiektywne się wydarzają. 
Teza dotycząca chiazmy podkreśla w istocie, że aktywność i pasyw-
ność należą jednocześnie do porządku postrzegającego i tego, co 
postrzeżone, są jednoczesne. Jedno przychodzi wraz z drugim, są 
to dwie strony jednej percepcyjnej struktury, a nie ich nakładanie się 
w czasie wbrew interpretacji dokonanej przez Depraz. Zanotujmy 
jednak, że akcent położony przez Merleau-Ponty’ego na widzenie 
(filozof jest w tym miejscu niewątpliwie kontynuatorem tradycji psy-
chologii eksperymentalnej swojej epoki – zwróćmy uwagę na jego 
analizy złudzeń optycznych w Fenomenologii percepcji; powinniśmy 

27 Renaud Barbaras podkreśla niemniej, że Merleau-Ponty ma tendencję do 
mówienia o ciele, które pozostawałoby bliskie świadomości odróżnionej od 
przedmiotów. Jego zdaniem „ponieważ nie można zmieszać ciała z czystym 
przedmiotem, Merleau-Ponty w imię zawartego implicite w jego myśli dualizmu, 
zmierza do przeciągnięcia tego ciała na stronę świadomości (R. Barbaras, De la 
phénoménologie du corps a l’ontologie de la chair, w: Le corps, red. J.-Ch. Goddard, 
Vrin, Paris 2005, s. 234). W Widzialnym i niewidzialnym Merleau-Ponty stwierdza, 
że w istocie problemy tam ujęte „są nierozwiązywalne, ponieważ wychodzę tam 
od podziału na świadomość i przedmiot”.

28 Termin ten nie jest tu rozumiany w sensie, który nadaje mu Merleau-Ponty 
na początku Fenomenologii percepcji czy w Widzialnym i niewidzialnym, gdzie łączy 
go z nowoczesnym racjonalizmem, który chce przezwyciężyć.
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także wspomnieć o jego zainteresowaniu sztukami plastycznymi) 
i na dotyk (wątek zaczerpnięty z Idei II Husserla) przestaje być tak 
wyraźny. Nawet jeśli ten punkt widzenia otwiera perspektywy na 
refleksję, nie może objąć ludzkiego bytu w jego całości. Możliwość 
jego zastosowania do całościowego ujęcia bytu ludzkiego powinna 
więc zostać zweryfikowana.
 Proces redukcji prowadzi Merleau-Ponty’ego do chiazmy. Według 
Henry’ego to właśnie proces redukcji Husserlowskiej należy poddać 
badaniu. Henry dzieli z Merleau-Pontym pragnienie zniesienia po-
zytywizmu. Jednak w bardziej wyraźny sposób niż  Merleau-Ponty 
atakuje on Husserlowską koncepcję intencjonalności, co rozumie 
jako proces wyzwalania redukcji fenomenologicznej. Nie chodzi mu 
o ukazanie najbardziej źródłowej intencjonalności, ale o znalezienie 
jak najbardziej źródłowego fundamentu bycia. Dla Husserla celem 
redukcji jest przede wszystkim doprowadzenie do czystego uchwy-
tywania istot. Można rozumieć go jako wysiłek zmierzający do tego, 
aby podmiotowa intencjonalność trafnie uchwytywała przedmioty, 
i do tego, aby wyzwolić ją z naleciałości narzuconych przez kultu-
rę i mentalne schematy, które dziedziczymy z tradycji intelektualnej. 
Redukcja wyzwoliłaby w ten sposób podmiotowość, przywracając ją 
jej samej. W ten sposób znajdowałaby się na usługach czystej intencji 
świadomości i pozwalałaby dotrzeć do tego, w jaki sposób tworzy się 
czysta podmiotowość i jej siła. Według Husserla „redukcja” pozwa-
lałaby powrócić do skoncentrowania wysiłków refleksji na podmio-
towości ujętej poza światem, na który może się ona jednak nakiero-
wywać, i na podmiocie, który jest różny od przedmiotu, zakładając 
jednak uprzednio, że rozłam tego typu istniał – założenie, które na-
leży jednak skrytykować, a które wydaje się tak oczywiste w naszej 
współczesnej kulturze przesyconej roszczeniami naukowymi – roz-
łam, który krytykował w istocie Merleau-Ponty.
 W dokonanej przez Henry’ego krytyce Husserla powtarzają się te 
same argumenty. Jedna z ostatnich ich wersji znajduje się w książ-
ce Incarnation 29 (Wcielenie). Jako nić przewodnia posłuży nam jednak 
tekst z 1991 roku Quatre principes de la phénoménologie (Cztery zasady 
fenomenologii) 30, w którym autor mierzy się z fenomenologicznymi 

29 M. Henry, Incarnation. Une philosophie de la chair, Seuil, Paris 2000 (przyp.  red.).
30 Idem, Quatres principes de la phénoménologie, „Revue de métaphysique et de 

morale” 96 (1991), s. 3-26 ; [zmieniona wersja tego tekstu ukazała się w : idem, 
De la phénoménologie, t. 1 : Phénoménologie de la vie, PUF, Paris 2003, s. 77-104; por. 

Między...11 
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tezami, przedstawionymi przez Jeana-Luca Mariona w Réduction et 
donation 31 (Redukcja i donacja). Główna oś krytyki Henry’ego wydaje 
się opierać na Heideggerowskim przedstawieniu różnicy ontologicz-
nej. Heidegger interpretowałby z tego punktu widzenia Husserlow-
ską koncepcję intencjonalności, ukazując ją jako zwrot ontologiczny, 
w którym odsłaniałyby się jednak dwuznaczności Husserlowskich 
zasad. W Byciu i czasie chodziłoby więc o przejście od bytu do bycia, 
czyniące z fenomenologii metodę dotarcia do bycia, a więc interpre-
tujące (ontologia jest hermeneutyką) 32 byt lub to, co się pojawia, lub 
lepiej – dekodujące to, co już się pojawiło. Fenomenologia przeszłaby 
w ten sposób od pojawiania się do bycia, ustanawiając dystans mię-
dzy tymi dwoma polami. Narzucałaby więc konieczność rozdzielenia 
tych pól, aby natychmiast pokonać dzielący je dystans, którym ona 
sama mogłaby dysponować. Henry ma więc okazję zasygnalizować 
sprzeczność Husserlowskich zasad fenomenologii. Dwie pierwsze 
z tych zasad – „ile pojawiania się, tyle bycia” i „prezentująca pierwot-
na naoczność jest źródłowym prawem dla poznania” – sprowadzają 
bycie do pojawiania się: wszystko to, co jest, pojawia się. A więc nie 
istnieje nic poza pojawianiem się i jego intuicyjnym uchwyceniem. 
Jednak zasada trzecia, a więc „powrót do rzeczy samych” zakłada 
coś zgoła przeciwnego. Zakłada mianowicie, że to, co się pojawia, 
na pierwszy rzut oka pozbawione jest ontologicznego fundamentu, 
że należy go poszukać, a nawet założyć się o niego i zastosować ra-
cjonalną procedurę, która może nas do niego doprowadzić. Jednak 
„prowadzi to do aporii” 33, ponieważ fundament ten byłby racjonalny 
i byłby pewnym przewodnikiem tylko pod warunkiem, że on sam 
także mógłby się pojawić.
 Pytanie pozostawione w spadku przez Husserla może być sfor-
mułowane w następujący sposób: 

Czy „coś”, co się ukazuje, stając się «zjawiskiem» jest samo w sobie róż-
ne od pojawiania się, a więc zasadniczo heterogeniczne w stosunku do 
niego? Jak można zakładać, że bycie poprzedza zjawisko? 34.

wyd. pol.: Cztery zasady fenomenologii, w: idem, O fenomenologii, tłum. M. Drwię-
ga, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2007, s. 112-144 – przyp. red.].

31 J.-L. Marion, Réduction et donation. Recherches sur Husserl, Heidegger et la phé-
noménologie, PUF, Paris 1990.

32 Por. M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, PWN, Warszawa 1994, s. 60.
33 M. Henry, Quatres principes de la phénoménologie, op. cit., s. 6.
34 Ibidem, s. 7.
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Dwie pierwsze zasady redukują bycie do zjawiska, ale trzecia roz-
dziela te dwa pola i odsłania to, z czego wywodzi się legitymiza-
cja samego sensu dwóch pierwszych i to, dlaczego redukcja jest 
konieczna, a zarazem możliwa. Nadaje też wartość analizie feno-
menologicznej i jej dążeniu do oczywistości – ponieważ intuicja 
i oczywistość nie zostają wyjaśnione od razu. Oczywistość ujawnia 
się w trzeciej zasadzie dotyczącej oddzielenia bycia (l’être) od po-
jawiania się, oddzielenia bycia od zjawiska, w którym nie jest ono 
natychmiast czytelne. Oddzielenie to zakłada, że bycie (l’être) oka-
zuje się z zasady obojętne wobec swojego pojawiania się 35, że pozo-
staje formą zawieszoną w powietrzu, platońską ideą, czerpiącą sens 
(bardziej niż go udzielającą) z intuicyjnych pojawów. Od momentu 
ujawnienia tego podziału, bycie nie może naprawdę zaangażować 
się (engagement) w działanie, które go przecież istotowo dotyczy. 
Tak więc

zasada fenomenologii, wewnętrzne powiązanie pojawiania się i bycia 
okazują się osłabione. Cała fenomenologia traci swoje główne wyznacz-
niki i zbacza z właściwego kursu 36

z powodu trzeciej zasady i jej zachęty do „powrotu do rzeczy 
samych”.
 Nowa, czwarta zasada fenomenologii zaproponowana przez Ma-
riona: „ile redukcji, tyle donacji” również zostaje przez Henry’ego 
zaatakowana u jej podstaw. Pojawia się tu pytanie o możliwość 
redukcji, jej legitymizację i sens. W żadnym razie nie może być 
ona podbijaniem ziemi nieznanej. Redukcja „nie oznacza jedynie, 
że trzeba opisać pojawianie się, w rygorystyczny sposób oddziela-
jąc je od tego, z czym od zawsze miesza je myślenie, od tego, co po-
jawia się wraz z nim” 37. Redukcja nie może być jedynie oczyszcze-
niem naszego spojrzenia na rzeczy. W „redukcji radykalnej” chodzi 
raczej o ponowne nawiązanie do najbardziej źródłowej zasady Hus-
serlowskiej, mimo że fundator współczesnej fenomenologii nie ujął 

35 Znana jest krytyka Heideggera dokonana przez Ursa von Balthasara, która 
dotyczy właśnie neutralności Heideggerowskiego bycia. Por. H.U. von Balthasar, 
La glorie et la croix, Le Domanie de la metaphysique, Les heritages, Aubier, Paris 1983, 
s. 376.

36 M. Henry, Quatres principes de la phénoménologie, op. cit., s. 9.
37 Ibidem, s. 9.
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jej jasno jako zasady metodologicznej. Według Husserla fenome-
nologia rozważa w rzeczywistości „jak” (wie) pojawiania się 38. Tak 
więc istnieją różnice między sposobami jawienia się, które okazują 
się „heterogeniczne” 39. Tym właśnie zajmuje się fenomenologia kla-
syczna, tworząc powiązania między różnymi sposobami jawienia, 
na przykład polami konstytutywnymi różnicy ontologicznej, bytem 
i byciem, jak i rozmaitymi intencjonalnościami przypisywanymi 
świadomości 40.
 Jednak fenomenologia chce zrobić krok wstecz i rozważyć czystą 
formę tego „jak”: wszelki sposób bycia pojawia się, dotykając nas, 
pobudzając. Ta więc „całość tego, co dane, a fortiori dana transcen-
dentna, odsłania intencjonalność i znajduje w niej Jak jej donacji. In-
tencjonalność wypełnia uniwersalną donację, stanowi Jak tej donacji 
jako takiej” 41. Krytyka intencjonalności okazuje się więc radykalna. 
Ona sama jest sposobem pojawiania się owego niemieckiego wie. 
Aby dotrzeć do samej źródłowości, nie wystarczy już więc ukaza-
nie intencjonalności ekstatycznej, która byłaby wyłącznie formalna, 
która byłaby formą wszystkich intencjonalności. Fenomenologia, 
zajmująca się tymi śladami, byłaby zbyt powiązana z mentalnością 
transcendentalną, która zmierza do ujednolicenia różnych rzeczy-
wistości, która byłaby ostatecznie ich najbardziej wspólną formą, na 
przykład ens commune. Taka forma zaciera jednak różnice między 
rzeczami, ich właściwy sposób bycia, ich materialność czy realność, 
ich rzeczywiste „jak”.
 Owemu „jak” odpowiada u Husserla wielość intencjonalności, 
na przykład, zgodnie ze świadomością czasowego przepływu, eks-
tazy czasu. Stanowisko Husserla jest jednak dwuznaczne. Z kolei 
Henry definiuje „jak”, którym zajmuje się fenomenologia, uznając 
je za autentyczne, to znaczy wyzwolone z przesądów Husserlow-
skich, jako to, co nazywa „fenomenologiczną substancjalnością”. 

38 Por. idem, Phénoménologie non-intentionelle: une tâche de la phénoménologie 
à  venir, w: D. Janicaud, L’intentionalité en question, entre phénoménologie et science 
cognitive, Vrin, Paris 1995, s. 385 [tekst ukazał się także w: idem, De la phénoméno-
logie, t. 1: Phénoménologie de la vie, op. cit., s. 104-121; por. wyd. pol.: Fenomenologia 
nieintencjonalna: zadanie dla przyszłej fenomenologii, w: idem, O fenomenologii, op. 
cit., s. 145-163 – przyp. red.].

39 Idem, Quatres principes de la phénoménologie, op. cit., s. 10.
40 Myślę tu o różnicy miedzy dianoia i nous, między ratio i intellectus, między 

Verstand i Vernunft.
41 M. Henry, Phénoménologie non-intentionelle…, op. cit., s. 386.
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Ukazuje także sposób uprawiania fenomenologii, którą określa mia-
nem „materialnej”. Aby wyjaśnić tak radykalną krytykę klasycznej 
koncepcji intencjonalności, należy jednak przede wszystkim zbadać 
problem tego, czy

nakierowanie się na substancjalność fenomenologiczną czystej zjawi-
skowości [to znaczy na materialność fenomenologii] może nam odpo-
wiedzieć, czy ta ostatnia jest jednorodna z byciem, zdolna go ograni-
czyć i zdeterminować 42.

Wszystko to po to, aby „bycie” wyzwoliło się z formalnych i indy-
ferentnych koncepcji, z ontologicznej indyferencji.
 W ten sposób myślenie nakierowane na fenomenologiczną hyle 
zajmuje się nie tyle wykrywaniem dystansu dzielącego dwa odręb-
ne pola, co odnalezieniem ich źródłowej jedności, a przez to jednoś-
ci przeżytej, jedności, która nie rozprasza się w ślepych zaułkach 
filozofii transcendentalnych lub formalnych. Henry staje się „em-
pirystą” w etymologicznym sensie tego terminu, a tym samym spi-
nozystą. Pojawianie się, wyglądy (gdyby tylko z lingwistycznego 
punktu widzenia było to możliwe, powinno się powiedzieć „poja-
wiania się”) są modusami bycia lub, żeby wyjaśnić to lepiej, modu-
sami różnych „być”, wyrazami aktu bycia, który jest zawsze tożsa-
my sam ze sobą w każdym ze swoich licznych działań. Tę źródłową 
tożsamość powinniśmy pomyśleć jako dającą się całkowicie w swo-
ich rozmaitych modusach tak, że nie zatraca siebie, ale przeciwnie, 
w wielości aktów ujawnia rozmach swojej wewnętrznej i nieskoń-
czonej energii.
 Henry przejmuje więc kategorię „życia”, żeby w jej nowym 
świetle zinterpretować kategorię „pobudzenia”, która towarzyszy-
ła mu od jego pierwszych publikacji. Klasyczne tezy na temat po-
jawiania się, oddzielonego od realnego bycia, sprawiają, że „nasze 
życie zostaje odsunięte, zapomniane i zagubione” 43 w formalnych 
twierdzeniach i metafizycznych marzeniach, które stanowią siłę 
naszego wyliczeniowego i analitycznego umysłu. Jeśli podział na 
bycie i pojawy, na których nie możemy polegać, popycha nas do 
przyjęcia bycia „transcendentnego” lub nadrzędnego wobec zja-
wisk immanentnych naszemu przeżyciu, staje się czymś niezwykle 

42 Ibidem.
43 M. Henry, Quatres principes de la phénoménologie, op. cit., s. 11.
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pilnym powrót do „immanencji”, w celu odnalezienia „życia”, aby 
nie pozbawiać się możliwości dostępu do bycia, żeby nie zmuszać 
nas do rozumienia go tylko na sposób negatywny jak w filozofii, 
która negowałaby wyglądy i obligowałaby nas do przyjęcia wyłącz-
nie racjonalnych schematów, co byłoby przecież negowaniem filo-
zoficznej mądrości.
 W ten sposób ponownie pytamy o sens i modalność redukcji. 
Henry zachowuje jej oczyszczający charakter, ale przeciwnie do za-
mierzeń Husserlowskiego platonizmu, oczyszczenie to postrzega 
jako związane z pojawianiem się, a nie z rzeczywistością (z „samy-
mi rzeczami”), która miałaby zostać wyzwolona, podobnie jak czy-
ści się złoto z otoczki błota, z pojawów lub atrybutów dorzucanych 
przez historię kultury. Chodzi o oczyszczenie pojawiania się zbyt 
szybko interpretowanego jako czysta źródłowa obecność, która nie 
wypływa sama z siebie, ale, na przykład, należy do porządku nauki 
lub jakiejś zasady formalnej, górujących nad całą egzystencją. Pyta-
nie dotyczy więc owego „jak” (wie) pojawiania się i jego modalności.
 Według Jeana Michela Longneaux w roszczeniach owego „jak” 
można odnaleźć coś ze Spinozjańskiej krytyki drugiego rodzaju po-
znania. Poznanie drugiego rodzaju sprowadza to, co znane, do in-
nej rzeczy niż ono, do jej przyczyny. Odrzuca ono immanencję, nie 
uznając bezpośredniej obecności wobec samego siebie. Jest to, na 
przykład, poznanie przez przyczyny formalne, które nie uwzględ-
niają indywiduum. Jest to więc poznanie nierzeczywiste, pozbawio-
ne konkretnej realności. W każdym przypadku poznaniu drugiego 
rodzaju brakuje realnego przedmiotu. Henry krytykuje zresztą ej-
detyczną redukcję Husserla z tych samych powodów. Husserl sam 
też dostrzega ograniczenia swojej propozycji: 

To, co stanowi przedmiot badań, nie jest już podmiotowością w swoim 
nieuchwytnym przepływie, ale „typową strukturą”, jakimiś, jeśli chce-
my ująć to w ten sposób, ustalonymi formami, którym podporządko-
wuje się wszelkie przeżycie. To, co prezentuje się w widzeniu i co zosta-
je opisane, to tylko czyste i idealne możliwości 44.

44 J.-M. Longneaux, La réduction radicalisée comme passage du prémier au troi-
sieme genre de connaissance, w: Retrouver la vie oubliée. Critiques et perspectives de la 
philosophie de Michel Henry, red. J.-M. Longneaux, Presses Universitaires de Na-
mur, Namur 2000, s. 53-54.
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Tego właśnie Henry nie jest w stanie zaakceptować.
 Przejdźmy więc do trzeciego rodzaju redukcji, która nie jest już 
sensu stricto Husserlowska, w każdym razie nie jest już „ejdetycz-
na”, ale staje się redukcją „zradykalizowaną”. Chodzi o powrót do 
przeżycia, które nie zostaje oczyszczone i sprowadzone do jakichś 
abstrakcyjnych form, co byłoby powrotem do racjonalności zapo-
minającej o swoim własnym fundamencie i zadowalającej się zo-
biektywizowanymi przedstawieniami. Oczywiście, każdy dyskurs 
mówi o jakiejś „rzeczy”, ale „coś”, o które chodzi tutaj, będzie pod-
legało krytyce posuniętej do najdalszych granic. Nie bez powodu 
Henry już w Essence de la manifestation 45 poświęca wiele uwagi Mi-
strzowi Eckahrtowi, niedoskonałości intelektu, skoro dociera on do 
najdalszych krańców świadomości refleksyjnej. Dochodzimy tutaj 
do świata afektów. Nowa metoda odwraca więc kierunek, w któ-
rym podążaliśmy do tej pory. Będzie ona refleksyjna w ścisłym zna-
czeniu tego słowa. Rozpozna na przykład, że „nigdy nie mieliśmy 
żadnego pojęcia życia, jeśli w widzeniu, które się na nie nakierowu-
je, nie była już zawarta pierwotna wiedza o tym, czym ono jest” 46. 
Mimo że powyższe zdanie można odnieść do wielu innych katego-
rii („nigdy nie mieliśmy żadnego pojęcia świata, duszy...” etc.), to 
nie o to przecież chodzi, gdy myślimy o ujęciu świadomości cogito, 
ale o cogito podobne do „cogito dotykowego”, o którym pisał Merleau-
-Ponty, o akt nietetyczny, którego nie da się nigdy całkowicie wy-
powiedzieć, a który można właściwie wyrazić, wyłącznie stwier-
dzając, że nigdy nie da się go wyrazić właściwie, ponieważ jest on 
Życiem.
 Paradoksalnie jednak spróbujemy ten pratetyczny akt stematy-
zować. Pojawia się on nam z koniecznością, ponieważ jesteśmy nim 
w pewnym sensie samopobudzeni. 

Radykalna redukcja redukuje pojawianie się i usuwa tę plażę światła, 
którą nazywamy światem, by odkryć to, bez czego horyzont widzial-
ności nigdy nie byłby dla nas widzialny, mianowicie samopobudzenie 
swojej transcendentalnej zewnętrzności w patosie, w którym nie ma nic 
poza Życiem 47.

45 M. Henry, L’Essence de la manifestation, PUF, Paris 1963.
46 Idem, Phénoménologie materielle, PUF, Paris 1990, s. 128.
47 Idem, Quatres principes de la phénoménologie, op. cit., s. 15.
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W tych kilku linijkach opublikowanych w 1991 roku poznajemy 
najbardziej źródłowe i, prawdę mówiąc, niejasne kategorie filozofii 
Henry’ego. Przechodzimy tam przez rodzaj przesmyku, znajdują-
cego się u granic samopobudzenia świadomości, prowadzącego ku 
samopobudzeniu życia.

Wyłącznie redukcja, która dochodzi do samych krańców swoich reduk-
cyjnych możliwości, odkrywa źródłową donację, tę, która dając życiu je 
samo, daje mu także bycie życia 48.

Radykalna redukcja uchwytuje pojawianie się archetypiczne, poja-
wianie się świadomości w jej właściwej i ostatecznej rzeczywistości. 
Paradoksalnie, pojawianie się świadomości, która zna siebie jako 
pobudzoną wewnętrznie przez aktywną świadomość siebie, wyda-
rza się w sposób racjonalny, jeśli odczytujemy w niej wewnętrzność 
Logosu samego Życia. W Logosie odnajdujemy doskonały obraz 
świadomości przychodzącej do siebie w źródłowej ciszy,

donacja daje się, podążając za swoim nadmiarem, nadmiarem, który do 
niej przynależy jako sama jej możliwość, bez którego nic, najbardziej 
nawet trywialny byt, nie mógłby zostać dany 49.

W donacji życia, która dotyczy Logosu, to Życie oddaje się samo so-
bie. Nie ma tam żadnego przedstawienia, ale wyłącznie rozkoszne 
poznanie najbardziej istotowych afektów świadomości, której Lo-
gos jest czystym wyrazem 50.

Postępowanie nie sprowadza się tu już po prostu do przemieszczenia 
naszego spojrzenia, aby ponownie wznieść widzialne ku temu, co po-
zostawało ukryte: prowadzi nas ono poza myślenie, poza wszelkie wi-
dzenie, ku źródłowemu odczuciu egzystencji [...]. Nasza droga nie jest 
ciągłym procesem, postępem myślenia, jest ona w najbardziej właściwy 
sposób ogołoceniem, oddaniem się temu, co odsłania się samo przez 
siebie i co jest Sobością, którą my jesteśmy 51.

48 Ibidem.
49 Ibidem.
50 Znany jest fakt, że Michel Henry był zafascynowany ruchem gnostyckim 

pierwszych wieków. Do tej kwestii odnosi się, wprawdzie w przesadzony w swej 
ostatecznej wymowie, artykuł Paula Claviera zatytułowany Un tournant gnosti-
que de la phénoménologie française, „Revue Thomiste” 105/2005, s. 307-315.

51 J.-M. Longneaux, op. cit., s. 63.
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169Od chiazmy do samodonacji

Samopobudzenie odsyła więc do samodonacji i poznania Źród-
łowości, Życia, które daje się samo sobie, dając nas nam samym. 
Samopobudzenie duchowe i subiektywne, warunek wszelkiego 
poznania i apercepcji siebie znajdujący się w samym centrum od-
czuwania i poznawania, w samym centrum bycia wprawionego 
w ten sposób w ruch, zostaje więc radykalnie zredukowane, przy-
wrócone swoim własnym korzeniom, które są samodonacją Życia.

Wnioski

Renaud Barbaras twierdzi, że „dualistyczne założenie, na którym 
Michel Henry opiera swoją filozofię ciała, znajduje się w centrum 
rozważań Merleau-Ponty’ego” 52. Dualizm Henry’ego, ukazujący się 
jasno w jego przeciwstawieniu ciała i żywej cielesności 53, jest w isto-
cie głębszy niż ten znany antropologicznej tradycji. Redukcja doty-
czy u Henry’ego wszelkiej zewnętrzności lub transcendencji i zostaje 
przeprowadzona po to, aby dowartościować duchową immanencję, 
aby w tej afektywnej immanencji rozpoznać jednostkową źródło-
wą wartość, a więc wartość prawdziwą. Robiąc to, Henry upomina 
się o godność ducha, którego doskonałym wytworom grozi znie-
sławienie, na przykład przez obiektywne nauki ścisłe. Ostatecznie 
jednak spekulacje Henry’ego mogą wydawać się zbyt narcystyczne, 
jako że ujmują pewne tematy zbyt jednostronnie. Perspektywa Mer-
leau-Ponty’ego wydaje się bardziej wyważona i konkretna. Ukazuje 
to w pełni jego pojęcie „cielesności świata”. Różnica między tymi 
dwoma autorami wynika najprawdopodobniej z różnych zainte-
resowań: Merleau-Ponty nigdy nie przestał zajmować się kwestią 
percepcji, podczas gdy Henry od Essence de la manifestation, ale prze-
de wszystkim od lat 90. zajął się głównie strukturami i warunkami 
refleksyjności.
 Niemniej jednak obaj autorzy zajmują się przede wszystkim 
pierwszą zasadą, która jest zarówno dla jednego, jak i drugiego ru-
chem – według Merleau-Ponty’ego syntezą, jednością bez zmiesza-
nia, relacjami między światem i ciałem, które to krzyżują się w chia-
zmie jako żywa tkanka cielesności (la chair), a według Henry’ego 

52 R. Barbaras, op. cit., s. 222.
53 Por. M. Henry, Incarnation, op. cit., s. 8.
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życiem, które na różne sposoby występuje z własnych brzegów, 
szczególnie w Logosie. Za każdym razem źródło okazuje się „przej-
ściem”, dynamicznym działaniem, samo siebie tworzy. Ci dwaj 
autorzy dochodzą w ten sposób do ukazania pierwotnych i istoto-
wych aspektów ostatecznego źródła lub m e t a fizyki.

Tłumaczenie Monika Murawska
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Fenomenologia 
doznaniowości 
i piękna

Phénoménologie 
de l’affectivité 
et de la beauté
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J   G
L’Institut Catholique de Paris

L’anonymat de l’affect

Elle avait ressenti cette frayeur sans nom qui 
précède toute émotion, qu’elle soit heureuse ou do-
uloureuse, aussi inéluctable qu’un craquement de 
tonnerre avant l’orage

(F. Scott Fitzgerald, Tendre est la nuit, 
trad. J. Tournier, Livre de poche, Paris 1985, p. 389)

Les questions que rencontre la pensée à un moment donné de son 
histoire sont parfois cachées dans ses commencements. Les ques-
tions les plus actuelles de la phénoménologie nous attendent 
peut-être dans les vieux textes de Platon. Aussi n’est-il pas tout à  fait 
hors de propos d’ouvrir aujourd’hui le Phèdre, et de l’ouvrir à  cette 
page célèbre qui s’emploie à décrire l’affect amoureux.

Quant à celui au contraire qui vient d’être initié, celui pour qui l’abon-
dant objet de ses contemplations, ce furent les réalités de jadis, celui-là, 
quand il voit un visage d’un aspect divin, imitation réussie de la Beauté, 
ou quelque corps pareillement bien fait, il éprouve d’abord un frisson, 
et quelque chose l’envahit sourdement de ses effrois de jadis. Puis le 
voici qui tourne ses regards dans la direction du bel objet ; il le vénère 
à  l’égal d’un dieu ; s’il ne craignait même de passer pour être au comble 
du délire, il offrirait, comme à une sainte image et à un dieu, des sacri-
fices au bien-aimé! 1

 Que voit-il au juste celui qui éprouve ce frisson dont un nom 
est l’éros ? Le visage de qui il aime, visage de chair et d’os vers qui 
tourner son regard, et qui suffit à le combler. Cela est vrai, mais 
cela n’est pas tout. Car cet aspect est aussi celui que prend le divin 

1 Platon, Phèdre 251 a; trad. L. Robin.
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pour lui apparaître. Voir un visage comme s’il était celui d’un dieu, 
n’est-ce pas la seule manière pour un mortel de voir un dieu face 
à face ? Si Zeus devait nous apparaître, il se révèlerait exactement 
tel que la statue de Phidias nous le montre 2 – mais n’est-ce pas de 
cette manière que le dieu se rend présent, et présent au regard, non 
plus dans la statue ou le temple qui l’enferme 3, mais dans tel visage 
qui suscite l’éros ? Il faut bien deux yeux pour voir un visage et 
son aspect divin, mais ce n’est pas tout. Celui qui tourne présente-
ment ses yeux vers l’être aimé, les retourne aussi vers ce qu’il a su 
contempler jadis, rien moins que la Beauté même, Idée pure dont 
ce corps, pour être l’imitation réussie, n’est jamais que l’imitation. 
Voyant la beauté d’un visage, c’est bien la beauté qu’il voit – ou plu-
tôt, d’un même trait, ce visage, son aspect divin et la beauté dont il 
est l’image. Est-ce parce qu’il est d’un amoureux que le regard a ces-
sé d’être chose simple : regard affolé par l’éros, ou celui-ci vient-il 
seulement révéler une diversité propre à tout regard? Avant de ré-
pondre à cette question, si jamais nous le pouvons, prenons la me-
sure de l’écart entre ce que requiert le logos et ce que montrent les 
phénomènes.
 Depuis la fondation grecque de la philosophie, un impératif (lo-
gique) commande la pensée : celui de rassembler le divers de l’expé-
rience, revenir de sa constante nouveauté vers la répétition et l’iden-
tité, nommer. Toute pensée est obligée à l’un si elle veut échapper 
au mutisme – or dire un nom suppose toujours de dire un nom. De 
cet impératif qui traverse toute l’histoire de la pensée nous pou-
vons donner bien des formules. Gardons-en trois pour aujourd’hui. 
La première a valeur d’acte de naissance pour la phénoménolo-
gie puisqu’il s’agit du fameux principe d’intentionnalité 4 : « toute 
conscience est conscience de quelque chose », à condition d’ajou-
ter que cette conscience est d’abord mienne et se décline comme 

2 Voir Plotin, Ennéade V.8.1, trad. E. Bréhier : « Phidias fit son Zeus, sans égard 
à aucun modèle sensible; il l’imagina tel qu’il serait s’il consentait à paraître à nos 
regards ».

3 « Il [sc. le temple] renferme en l’entourant la statue du Dieu et c’est dans 
cette retraite qu’à travers la péristyle il laisse sa présence s’étendre à tout l’en-
clos sacré. Par le temple, le Dieu peut être présent dans le temple » – M. Hei-
degger, L’origine de l’oeuvre d’art, in: idem, Chemins qui ne mènent nulle part, trad. 
W. Brokmeier, Gallimard, Paris 1962, p. 44.

4 La phénoménologie, c’est l’intentionnalité, résume E. Lévinas dans En décou-
vrant l’existence avec Husserl et Heidegger, Vrin, Paris 1974, p. 126.
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175L’anonymat de l’affect

mon ego, et que le quelque chose, ou l’objet, aussi ouvert qu’en soit 
l’acception, est toujours susceptible d’être nommé. La seconde dé-
finit la tâche herméneutique à partir de la « structure de l’en tant 
que », où ce qui est nommé est à prendre « comme » ce dont il est 
question 5. Les deux formules (husserlienne et heideggérienne) se 
rejoignent chez Emmanuel Lévinas au début de l’article « Langage 
et proximité » :

L’intentionnalité est pensée et entendement, prétention, le fait de nom-
mer l’identique, de proclamer quelque chose en tant que quelque chose 6.

Voilà pour le premier pôle – celui du logos – toujours en quête 
d’identité, ou d’un thème.
 Si comme second pôle – celui des phénomènes – nous choisis-
sons le domaine de l’affect, nous devinons qu’il se laisse mal enfer-
mer dans le cadre strict du thème et de l’identité clairement définie. 
L’émotion ne bouleverse pas seulement le sujet qui l’éprouve 7, elle 
déplace aussi les frontières susceptibles de définir ce qu’il éprouve. 
Ce qui arrive dans l’émotion ne se laisse circonscrire ni dans un re-
gard ni dans une parole – c’est là ce qui paradoxalement la défi-
nit : ce qui vient en excès de ce que nous pouvons attendre, pré-
voir, ou dire – l’excès du phénomène sur ce que nous en pouvons 
comprendre. Ce qui nous affecte au plus profond de nous-mêmes 
est bien ce qui a lieu, mais sur le mode seulement de l’impossible – 
ce dont chacun peut dire qu’il n’en croit pas ses yeux, ou plutôt ce 
dont il ne peut rien dire puisque, souffle coupé, les mots alors lui 
font défaut. Au chapitre III.11 du De anima, Aristote se risque à une 

5 Voir M. Heidegger, Etre et temps, § 32 (« L’étant ex-plicité comme tel par la 
circon-spection en son pour…, expressément compris, a la structure du quelque 
chose comme quelque chose » – trad. E. Martineau, Paris 1985, p. 122).

6 E. Lévinas, En découvrant l’existence…, op. cit., p. 219. Sur le motif du nom, 
du thème et de l’identification, voir D. Franck, L’un-pour-l’autre. Lévinas et la signi-
fication, PUF, Paris 2008, p. 23-27. Et sur l’invention du comme, als, comme struc-
ture fondamentale du sens, L. Tengelyi, L’histoire d’une vie et sa région sauvage, 
Jérôme Millon, Grenoble 2005, p. 36-38, 173s.

7 Lévinas encore : « L’émotion met non point l’existence, mais la subjectivité 
du sujet en question ; elle l’empêche de se ramasser, de réagir, d’être quelqu’un. 
Ce qu’il y a de positif dans le sujet s’abîme dans le nulle-part. L’émotion est une 
manière de se tenir en perdant la base. Elle est, dans son fond, le vertige même 
qui s’insinue en elle, le fait de se trouver au-dessus d’un vide » – idem, De l’existence 
à l’existant, Vrin, Paris 1978, p. 121.
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définition de la sensation qui se tient au plus proche de ce que nous 
cherchons ici à décrire comme le propre de l’affect : 

quand un corps est chaud, froid, dur ou mou, au même degré que l’or-
gane, nous ne le sentons pas, mais nous sentons seulement les excès de 
ces qualités 8.

Il n’est sans doute pas d’expérience plus simple que celle de la sensa-
tion, la plus petite oeuvre du corps en un sens, et cette expérience est 
déjà celle d’un excès, à condition toutefois de maintenir celui-ci dans 
une certaine mesure, faute de quoi l’expérience sensible se brise : 

si en effet le mouvement est trop fort pour l’organe, la forme – qui 
constitue le sens – est brisée, tout comme l’harmonie et le ton des cordes 
heurtées trop violemment 9.

Aussi de l’affect pouvons-nous donner une définition générale et 
une définition restreinte (celle-ci nous retiendra davantage). Défi-
nition générale (affection) : tout ce qui nous arrive et s’imprime en 
notre conscience ; mais définition restreinte (émotion) : le maximum 
de ce qui peut affluer à la conscience sans que l’expérience se brise, 
à la limite de ce que nous pouvons éprouver (et dire), en cette lisière 
de l’expérience où la conscience se perd mais pas tout à fait 10. 
 De cette trop brève esquisse, gardons l’idée que l’affect ne cesse 
de se dérober à la tâche première de saisir ou dire – soit parce 
qu’il l’excède dans le sens d’un trop de noms (comme le montre 
l’exemple platonicien, où l’éros se tourne à la fois vers le visage, le 
dieu et le Beau), soit parce qu’il nous retient dans le domaine du 
sans-nom, hypothèse tout aussi plausible. Commençons par formu-
ler le cadre général de l’hypothèse avant de la soumettre à l’épreuve 
de quelques grands textes de la phénoménologie française. Tenons 
l’affect pour cette marque du réel qui afflue en nous au-delà de ce 
que nous  pouvions attendre ou retenir (le présent d’une impression 
qui déborde protention ou rétention), celle d’une rencontre avec les 

8 Aristote, De l’âme, 424 a 2-4, trad. E. Barbotin.
9 Ibidem, III.12, 424 a 30-32.
10 Perte momentanée de soi sous l’afflux des phénomènes qui correspond 

exactement à la description kantienne du sublime au § 23 de la Critique de la fa-
culté de juger : « le sentiment de l’arrêt des forces vitales durant un bref instant im-
médiatement suivi par un épanchement de celles-ci d’autant plus fort », E. Kant, 
Critique de la faculté de juger, trad. A. Philonenko, Vrin, Paris 1979, p. 85.
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177L’anonymat de l’affect

choses ou les êtres qui nous prend au dépourvu. Mots et concepts 
sont du côté de la prise, quand l’affect est du côté de la surprise – 
pourquoi il ne laisse place à aucun autre mot que celui de l’excla-
mation, mot qui à peine en est un ou bien efface tous les autres. 
« Ah ! » : plus un souffle qu’un mot, et souffle qui aussitôt s’inter-
rompt. Quelque chose a bien lieu, mais trop merveilleux – ou terri-
fiant – pour que nous sachions le nommer. Dans un volume intitulé 
L’affect philosophe, et un article portant sur la « Phénoménologie de 
l’affectivité », Ghislaine Florival note ceci :

Ainsi l’émotion ressortit du surgissement événementiel inattendu de la 
rencontre. Perdant tout repère mondain, le corps propre se joue pour 
lui-même, dans l’instant, la négation de tout rapport au monde. Niant 
sa propre transcendance il se fait positivement chose : pétrifié, c’est la 
surprise ou bien l’horreur, anéanti c’est l’évanouissement, fuyant la si-
tuation c’est l’inversion magique du champ vectoriel du monde 11.

Une autre manière de traduire, autant qu’il est possible, cet événe-
ment intraduisible, consiste à prendre acte d’un possible anonymat 
de l’affect : affect de quelque chose nécessairement, comme tout vécu 
de conscience, mais tenu de laisser en suspens ce quelque chose dont 
elle est conscience, tourné… vers quoi au juste ? Rien qui, initialement, 
puisse être dit ou décrit – et pourtant cela a bien lieu comme l’atteste 
suffisamment le poids de l’expérience affective. Mais qu’est-ce que l’in-
tentionnalité, si la conscience ne sait dire ce que pourtant elle vise ?
 Or ce paradoxe d’un affect anonyme, dont l’objet se dérobe en 
son nom alors même que sa présence insiste, pourrait bien traverser, 
ou hanter, la phénoménologie française en quelques-uns de ses plus 
grands noms, ou de ses célèbres. De quoi s’agit-il ? Moins d’avancer 
une thèse sur le difficile ajustement d’affect et parole, encore moins 
d’avancer une thèse commune à quelques auteurs dont les travaux 
diffèrent, que repérer un champ de recherches et de questions par-
tagé par des auteurs entre lesquels nous pouvons bien reconnaître 
en revanche un certain air de famille 12. Trois, liste non close, et qui 
aura valeur d’exemple.

11 G. Florival, Phénoménologie de l’affectivité, in: L’affect philosophe, G. Hot-
tois  (éd.), Vrin, Paris 1990, p. 99 (avec allusion à la fin à J.-P. Sartre, Esquisse d’une 
théorie des émotions, Hermann, Paris 1963, p. 31).

12 Air de famille, au sens où François-David Sebbah peut utiliser ce concept 
dans son ouvrage L’épreuve de la limite. Derrida, Henry, Lévinas et la phénoménologie, 

Między...12 
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 Premier nom, celui d’Henri Maldiney. Il s’impose littéralement 
ici, comme celui du penseur qui aura médité avec le plus d’insis-
tance ce moment proprement inaugural de la phénoménologie où le 
phénomène se lève de lui-même, libre de toute attache à un monde 
préalablement donné ou construit 13, déchirant la trame de l’étant 14, 
mais aussi celle de nos intentions 15 pour venir à notre rencontre – 
événement premier, auquel répond la dimension non moins pre-
mière du pathique, celle qui, dit E. Straus, « appartient à l’état le 
plus originaire du vécu », et, continue Maldiney, moment 

dans la tonalité duquel nous communiquons avec la phénoménalité du 
monde entier 16 :

cette dimension intérieure du sentir selon laquelle nous communiquons 
avec les données hylétiques, avant toute référence et en dehors de toute 
référence à un objet perçu » 17.

Premier est l’événement qui se lève, libre de toute attache : inat-
tendu, imprévisible, impossible à la lettre (pourquoi il est dit de 

PUF, Paris 2001, au moment d’ouvrir les oeuvres de Derrida, Henry et Lévinas 
(p.  7s), ou plutôt au sens où il discerne deux familles de penseurs au sein de la 
phénoménologie – une première (avec les trois noms déjà cités) qui s’emploie 
à  excéder l’intentionnalité en direction d’un Soi, « un Soi plus vieux que la lu-
mière de l’intentionnalité » (p. 6), attentive à ce qui semble « plus originaire que 
[le pouvoir de constitution de la conscience] et la donner à elle-même » (p. 29) ; 
et une seconde (Merleau-Ponty, Maldiney, Garelli, Richir) qui tend elle aussi à ex-
céder l’intentionnalité vers ce qui est plus vieux qu’elle mais en la menant, non 
pas vers une subjectivité originaire, mais au contraire « vers un anonymat ori-
ginaire » (p. 9 – voir p. 155 : « Merleau-Ponty avait orienté le regard phénomé-
nologique vers le monde comme proto-ontique et du même mouvement pré-in-
dividuel et pré-subjectif, en un sens anonyme », 194 et 244). Nous ne le suivrons 
pourtant pas entièrement dans ce partage et le sens qu’y joue l’anonymat.

13 Voir H. Maldiney, Penser l’homme et la folie, Jérôme Millon, Grenoble 1991, 
p.  317 : « Un événement ne se produit pas dans le monde : il ouvre le monde » (et 
p.  283, 352, 396, et passim).

14 « L’événement est une déchirure dans la trame de l’étant » (ibidem, p.  283). 
Voir aussi idem, Art et existence, Klincksieck, Paris 1986, p. 211, à propos de 
l’oeuvre d’art cette fois (mais une oeuvre d’art est un événement) : « Son appari-
tion est un événement-avènement parce qu’elle déchire la trame de l’étant et que 
nous advenons au jour de la déchirure ».

15 « Il [sc. l’événement] désarme l’attente de toute visée préalable intention-
nelle » – H. Maldiney, L’art, l’éclair de l’être, Comp’Act, Seyssel 1993, p. 398.

16 Ibidem, p. 163.
17 H. Maldiney, Regard, parole, espace, L’Age d’Homme, Lausanne 1973, p. 136.
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179L’anonymat de l’affect

lui qu’il déchire la trame des possibles 18) – mais tel que pourtant 
il nous affecte. A cet impossible, en amont d’intentionnalité et pro-
jet, saurons-nous donner un nom ? Cette pensée de l’événement et 
du pathique peut bien se dégager des concepts fondamentaux de 
la phénoménologie husserlienne (intentionnalité) et heideggérienne 
(projet) 19, il lui faut bien risquer un logos au devant des phénomènes 
pour qu’une pensée, fût-elle à l’impossible, ait lieu. Comment nom-
mer ce qui prend en défaut nos pensées, et le pouvons-nous ? Il est 
temps pour commencer de répondre d’ouvrir les textes. A plusieurs 
reprises, Henri Maldiney fait le récit d’un épisode qui a valeur em-
blématique :

Un jour sur un chemin de montagne, un paysan de la Vallouise, vieux 
chasseur de chamois, cherchait à dire à un compagnon de rencontre 
le moment saisissant où l’animal apparaît à la crête. Et tels furent ces 
mots : “on ne l’a pas vu venir, tout d’un coup il est là, comme un souffle, 
comme un rien, comme un rêve”. L’émotion ressentie excède l’attente et 
le sens de la quête. Elle est bouleversante à la mesure du monde boule-
versé. L’apparition du chamois ne s’inscrit pas dans une configuration 
préalable qu’au contraire elle annule. Il est le point d’éclatement d’un 
point d’incidence et d’accueil, le point-origine de l’espace-temps, ou 
plutôt de l’instant-lieu où le ciel et la terre et l’intervalle surgissent dans 
l’ouvert, dont il est le là. Cet événement-avènement ouvre le monde qui 
se trouve transformé… en lui-même, là 20.

 Ce qui a été vu, et à ce point bouleverse (affecte) nous pouvons 
et ne pouvons pas le nommer 21 – il s’agit d’un chamois, mais ce nom 
convient à peine. Car c’est à peine que nous l’avons vu – et pas plus 
que nous ne l’avons vu venir nous ne pouvons maintenant retenir 
son image. Son apparition se réduit à un présent fugitif sans passé 

18 Voir idem, Art et existence, op. cit., p. 195 : « Un événement n’a ni modèle ni 
analogue. Il déchire la trame de l’attente et des possibles ». 

19 Double récusation soulignée par Eliane Escoubas dans « Henri Maldiney et 
l’endurance de la peinture », in : Henri Maldiney. Une phénoménologie à l’impossible, 
S. Meitinger (dir.), Le Cercle Herméneutique, Puteaux 2002, p. 168.

20 H. Maldiney, Penser l’homme et la folie, op. cit., p. 406. Autres versions du 
même épisode, ibidem, p. 201; idem, L’art, l’éclair de l’être, op. cit., p. 114; idem, 
Aux déserts que l’histoire accable : l’art de Tal-Coat, Deyrolle, Montolieu 1995, p.  195s ; 
Entretien avec Chris Younès , in : Henri Maldiney. Philosophie, art, existence, C. You-
nès (dir.), Editions du Cerf, Paris 2007, p. 199.

21 Selon le même jeu d’affirmation et de retenue que le fragment 32 d’Héra-
clite : « L’un, seul sage, veut et ne veut pas être appelé du nom de Zeus ».
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ni futur, comme si elle n’annulait pas seulement le monde dans le-
quel elle s’inscrit mais aussi soi-même : comme un souffle, comme 
un rien, comme un rêve – autant de mots pour contourner la seule 
explication plausible et insuffisante : comme un chamois. Un ange 
ne passerait pas autrement que ce chamois : il passe, mais comme 
un « il » ne se fixant en aucune image. « Il est là » – et c’est le seul mot 
qui puisse lui être apposé : « il ». Tout autre est appelé à s’effacer : 
comme un rêve, ou comme un souffle. Il est là, comme si rien n’avait 
eu lieu, sinon l’instant et le lieu d’un bouleversement (en nous) et 
d’un éclatement (hors de nous), ce point-origine d’espace et temps, 
ce surgissement d’un monde en son entier à même cette apparition 
furtive et l’émotion qui lui fait écho. Il est là, à la fois rien et tout – 
rien que nous puissions voir et saisir, comprendre et nous figurer 
(rien d’objet) – mais tout ce qu’il est possible en retour de voir, ima-
giner, penser, l’espace tout entier, ouvert entre ciel et terre, et aussi 
le temps. Ce que nous avons vu à ce moment saisissant n’est pas 
tant une chose que l’ouverture même d’un monde. Mais prononcer 
ce mot de monde n’est plus nommer aucun objet, hors la promesse 
de toutes choses – égales, confondues. Quand s’ouvre le monde, il 
importe peu que le regard se porte ensuite sur telle ou telle chose, 
puisque le monde les contient toutes. Quand l’espace se déchire, 
c’est le réel entier qui surgit : ce qu’on n’attendait pas, ne laissant 
plus sortir de notre bouche que le « ah » des choses – l’expression 
est de Maldiney 22, et dit exactement ce qu’elle veut dire : le « ah » des 
choses en leur indétermination, parce que d’aucune en particulier. 
Quand se lève l’événement, soudain, et avec lui le monde, aucun 
nom particulier ne peut le fixer ni le comprendre. Nommer est en 
retrait de l’accueil. Ce que Maldiney écrit à propos d’un tableau de 
Tal Coat, et qu’il faudrait sans doute réécrire à propos de cette ap-
parition d’un chamois :

Demander “qu’est-ce que ça représente ?” c’est demander ce que ça 
nomme. Or nommer un phénomène, dire une ombre, un lever de soleil, 
c’est les fixer dans les limites d’une définition-contour et les thématiser 
en objet. Notre vision se fait possessive. Comme une main fermée se 

22 Voir H. Maldiney, Regard, parole, espace, op. cit., p. 23 : « C’est l’Instant de 
la Réalité. Le réel c’est toujours ce qu’on n’attendait pas… le „Ah !” des choses 
à  même le cri de l’homme s’il est poète, à même son geste s’il est peintre » (et 
aussi p. 19 note, 43, 114, 183).
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181L’anonymat de l’affect

soustrait à l’accueil du monde elle rejette dans l’oubli le moment appa-
ritionnel du il y a et la surprise d’y être 23.

Nous n’accueillons jamais autant ce qui nous est donné dans l’évé-
nement et dans l’affect que lorsque nous le recevons dans la richesse 
de ce qui n’a pas de nom.
 Deuxième nom : Emmanuel Lévinas. Là où l’événement mal-
dinéen déchirait la trame de l’étant, l’épiphanie du visage d’autrui 
interrompt le cours du monde. « Les véritables événements sont 
rares » 24, et pourtant mille exemples se pressent, comme autant de 
présences insaisissables et pourtant bouleversantes :

Il n’est pas besoin du passage d’un animal pour faire tressaillir la forêt. 
Le jour éclate dans les arbres et sur les pierres. Et le moindre événement 
d’univers, l’élan d’un rocher ou le bondissement d’une cascade, mobi-
lise la même lumière que le monde tout entier 25.

Lévinas n’en retient qu’un, tout aussi bouleversant, sinon plus, mais 
un qui en sont mille puisqu’il s’agit du visage d’autrui 26. Il n’est sans 
doute pas besoin de revenir sur ces pages célèbres, usées à force 
d’être lues, commentées, répétées, pages connues par coeur, à moins 
qu’il ne faille s’arrêter sur cette répétition, justifier cette monotonie 
(le mot n’a pas nécessairement valeur de critique). L’Autre ne cesse 
de venir, et c’est toujours la même aventure. Autrui a mille visages 
qui peuvent se confondre puisque chacun nous tient le même dis-
cours : « tu ne tueras pas », ou bien il a mille noms mais que je peux 
ignorer puisque chacun est un « toi » ou un « il » et qu’il nous suf-
fit de ce pronom, ou bien encore autrui a mille histoires mais pour 
chaque fois mettre en scène la même révélation du Dieu unique. 
Le monothéisme est la vérité de la monotonie de l’expérience. 

23 Idem, L’art, l’éclair de l’être, op. cit., p. 351.
24 Ibidem, p. 95.
25 H. Maldiney, Regard, parole, espace, op. cit., p. 23.
26 En revanche, relisant Lévinas, Henri Maldiney voit dans la rencontre d’au-

trui un exemple de rencontre avec la réalité. Après avoir évoqué les analyses très 
justes de Totalité et infini sur la transcendance du visage d’autrui, il note ceci : 
« il  en est ainsi chaque fois que j’ai la révélation de l’altérité, de n’importe quelle 
altérité. Or elle est la dimension de la réalité » ; idem, Penser l’homme et la folie, 
op.  cit., p. 315. Si le réel est toujours ce qu’on n’attendait pas (formule bien sou-
vent répétée), autrui est celui que je ne peux pas inventer ; ibidem, et p. 86s, 246, 
346, 355s.
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Il y  a là une manière, non la seule, d’entendre cette remarque d’Em-
manuel Lévinas au cours de ses entretiens avec Philippe Nemo, et 
qui aura surpris plus d’un lecteur : « La meilleure manière de ren-
contrer autrui, c’est de ne pas même remarquer la couleur de ses 
yeux ! » 27. Voir un autre, ce serait donc moins le voir dans la singu-
larité d’un Soi doté d’un nom propre et d’une couleur d’yeux, que 
le voir « comme » un autre, où l’article indéfini est de mise – de sorte 
que celui qui vient déchirer le primat du Même (ou pour le dire en 
termes platoniciens : celui qui vient inverser le primat du cercle du 
Même sur le cercle de l’Autre 28 ; ou en termes husserliens : celui 
qui vient inverser le mouvement de l’intentionnalité) n’échappe pas 
à  l’anonymat. Paradoxalement, une pensée construite en opposition 
à  la phénoménologie heideggerienne comme triomphe du Neutre 29, 
y  retourne invinciblement. La chose a été montrée par Jean-Luc Ma-
rion, lequel, par une nouvelle ruse des phénomènes, à moins qu’il 
ne s’agisse d’une ruse du logos, en vient aussi à décrire dans son 
propre travail l’anonymat de la voix qui nous appelle 30. Nous irons 
vite, et sur Lévinas, profitant d’analyses déjà menées.

27 E. Lévinas, Ethique et infini. Dialogues avec Philippe Nemo, Fayard, Paris 1982, 
p. 89. La remarque pourrait bien venir de Sartre dans L’être et le néant. Essai d’onto-
logie phénoménologique : « En aucune façon, autrui ne nous est donné comme objet. 
L’objectivation d’autrui serait l’effondrement de son être-regard. D’ailleurs, nous 
l’avons vu, le regard d’autrui est la disparition même des yeux d’autrui comme ob-
jets qui manifestent le regard », Gallimard, Paris 1943, p. 315. Ce n’est pas le seul 
exemple de rapprochement possible entre ces deux auteurs. « Opposer, s’agissant 
d’autrui, la philosophie de Sartre et celle de Lévinas est devenu un exercice sco-
laire » – il y a pourtant entre eux une remarquable convergence (J.-L.  Chrétien, La 
dette et l’élection, in : Cahier de l’Herne, Emmanuel Lévinas, C.  Chalier et M. Aben-
sour (dir.), L’Herne, Paris 1991, p. 269 – voir depuis, de manière plus elliptique, 
J.-L. Chrétien, Répondre. Figures de la réponse et de la responsabilité, PUF, Paris 2007, 
p. 189 note).

28 « Le mouvement du cercle extérieur, [le Dieu] l’adjugea à la nature du 
Même, celui du cercle intérieur à celle de l’Autre » ; Platon, Timée, 36 c ; trad. 
L.  Robin.

29 Voir E. Lévinas, Totalité et infini, Martinus Nijhoff, La Haye 1961, p. 274 : 
« Nous avons ainsi la conviction d’avoir rompu avec la philosophie du Neutre : 
avec l’être de l’étant heideggerien dont l’oeuvre critique de Blanchot a tant contri-
bué à faire ressortir la neutralité impersonnelle… ».

30 Voir le § 29 « La voix sans nom » d’Etant donné. Essai d’une phénoménologie de 
la donation, PUF, Paris 1997 – « il appartient essentiellement et par principe à l’ap-
pel de se donner sans pourtant donner son nom », p. 409. Une première version 
de ces pages (« La voix sans nom. Hommage – à partir de – Lévinas ») était parue 
dans Rue Descartes n°19, février 1998, et commentait plus directement l’oeuvre 
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183L’anonymat de l’affect

L’inconditionné de la responsabilité implique son universalité, de vi-
sage en visage, jusqu’au dernier, quels qu’ils soient. La neutralité per-
siste, puisqu’une substitution persiste. Certes, le Neutre, ici, ne doit rien 
au Neutre que stigmatise Emmanuel Lévinas dans le primat de la diffé-
rence ontologique ; il ne s’agit pas de neutraliser le visage ni un étant, ni 
l’étant en son différend d’avec l’Etre ; mais le visage lui-même neutralise 
l’individualité insubstituable ; je ne me découvre responsable devant 
tel, qu’autant que ce tel se laisse déjà lui-même réduire à un visage en 
général… 31.

 Peut-être faut-il plus qu’un rapport simplement éthique pour 
échapper à l’universalité de la Loi (Kant) et à l’anonymat d’au-
trui (Lévinas) – peut-être faut-il un rapport amoureux. L’amour 
de personne (celui d’un autrui anonyme) est tout au plus une idée 
d’amour, tandis que l’amour de l’humanité est tout au plus une in-
vention d’Auguste Comte – mais tous les amoureux du monde sa-
vent bien au juste pour qui leur coeur bat. Amour, ou éros – laissons 
ici ce mot en suspens, comme une question avant de le reprendre.
 Troisième nom : Jean-Louis Chrétien. Ce qui déchire la trame 
de l’étant (Maldiney) ou interrompt le train de l’être (Lévinas) nous 
pouvons bien dire aussi qu’il nous terrasse, et tenter de le décrire 
une troisième fois comme une « existence plus forte » (Rilke) qui 
nous jette dans l’effroi autant que dans la joie. Chrétien nomme ici 
le beau 32 – et même s’il est d’autres rencontres ou d’autres appels, 

lévinassienne. Sur ce motif nous renvoyons à notre article « Réflexion sur le don 
et le nom » (Nunc n°16, septembre 2008), et ne pouvons suivre François-David 
Sebbah dans son ouvrage L’épreuve de la limite, lorsqu’il adresse à Jean-Luc Ma-
rion le reproche (inspiré de Dominique Janicaud, cf. p. 305) d’une « théologisa-
tion comme identification de la source de l’appel » (p. 209 note).

31 Jean-Luc Marion, L’intentionnalité de l’amour, in: idem, Prolégomènes à la cha-
rité, la Différence, Paris 20073, p. 117. L’auteur est revenu sur ces analyses dans 
D’autrui à l’individu, in : E. Lévinas, Positivité et transcendance suivi de Lévinas et la 
phénoménologie (dir. J.-L. Marion), PUF, Paris 2000 – voir surtout le § 1 « Sortir de 
l’anonymat », p. 287-289 sur la critique du Neutre chez Heidegger, et le § 5 « Le 
visage apparaît comme personne », p. 296-300 sur son retour chez Lévinas.

32 « Le premier présent de la proximité est une catastrophe – la fracture de 
ma suffisance, l’effondrement de mon autarcie sous le poids d’une “existence 
plus forte”, comme celle de l’ange de Rilke (Elégies de Duino, I, v. 4) » ; Jean-Louis 
Chrétien, L’effroi du beau, Editions du Cerf, Paris 1987, p. 24. L’explication vient 
quelques pages plus loin : « L’existence du beau est ici le foyer, cette “existence 
plus forte” qui d’abord et toujours nous déborde, et nous comprend plus que 
nous ne la comprenons » (p. 27). (La première Elégie de Rilke est citée dans la 
traduction de Lorand Gaspar).
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cette épreuve assurément mérite description, plus que les quelques 
indications dont il faut maintenant nous contenter. Le Beau se donne 
à  la vue et à l’ouïe, indissociablement – tout à la fois le plus mani-
feste parce que le plus lumineux (selon l’impeccable phénoméno-
logie platonicienne du Phèdre, 250 d 33) et ce qui nous attire en nous 
appelant (selon une dérivation étymologique qui remonte au Cra-
tyle, 416 cd 34). Comble du visible, le beau a tout pour nous éblouir et 
affoler notre regard. Ce qui nous atteint dans le beau n’est pas sans 
nous blesser et excède de toute part notre puissance fragile de l’ac-
cueillir – appel auquel nous ne saurons jamais tout à fait répondre, 
parce que jamais non plus nous ne saurons tout à fait l’entendre. 
« Notre hospitalité n’est pas à la mesure de l’hôte imprévu » 35 : ni le 
regard qui se brise, ni la parole qui manque, ni l’affect quand notre 
joie est « veinée de douleur et striée de crainte » 36. Parmi ces trois 
défaites, prêtons plus d’attention à celle de la parole : les mots nous 
font défaut pour véritablement répondre (adresser en retour une 
parole qui soit de louange) ou simplement nommer. Ce qui nous 
affecte, nous tardons à le nommer d’un nom qui lui soit propre, ou 
bien : ce plus aimable qui nous attire et soulève en nous l’éros, nous 
ne pourrions jamais le nommer qu’à demi, tenus de le garder dans 
son presque-anonymat. Le défaut de noms est susceptible de ces 
deux versions qui peuvent s’autoriser l’une et l’autre de passages de 
Jean-Louis Chrétien. Première version : le retard du nom sur l’affect.

Il y va d’une affection : le cours de ma pensée est modifié tout à coup par 
le sentiment d’être appelé ou interpellé, d’être atteint par une adresse 
dont je suis l’objet. Cet être appelé est premier, et cette affection précède 
toute détermination de l’identité de ce qui m’appelle. A supposer que 
cette identité puisse être assignée, elle ne le sera que par une interro-

33 « La beauté a reçu en partage d’être ce qu’il y a de plus éclatant et de plus 
digne d’amour » ; Platon, Phèdre, 250 d – voir le commentaire de J.-L. Chrétien, 
L’effroi du beau, op. cit., p. 53 et 69.

34 Première mention dans L’effroi du beau, op. cit., p. 70s : « Toute beauté est 
donc provocante, et par elle-même nous appelle » – motif repris ensuite plus lon-
guement dans le premier chapitre du J.-L. Chrétien, L’appel et la réponse, Minuit, 
Paris 1992 – « Beau, kalon, est ce qui vient d’un appel, kalein, qui en lui continue 
d’appeler », p. 17.

35 Idem, L’effroi du beau, op. cit., p. 30.
36 Ibidem, p. 25.
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185L’anonymat de l’affect

gation postérieure. Initialement, l’être appelé laisse ouvertes toutes les 
possibilités sur la nature de l’appelant 37.

 (Même si ces lignes furent d’abord écrites à propos de l’appel de 
la conscience, elles peuvent dire quelque chose de tout appel qui 
retentit en nous – la question au moins est posée, et à reprendre). 
Seconde version : l’amour du neutre, l’amour qui ne dit pas d’autre 
nom que celui du neutre. 

A travers toutes les participations à la beauté, l’appel platonicien nous 
oriente vers la beauté elle-même, vers la source de toute beauté comme 
vers notre fin. Il donne à tout désir suscité par telle beauté particulière 
de l’élan et de l’inquiétude afin qu’il s’exalte vers le beau en soi. Mais 
celui-ci est par excellence neutre et impersonnel, et si voix il a, c’est la 
voix blanche de sa splendeur et de son éclat 38.

 Etrange est la splendeur d’un nom (le neutre) qui confond tous 
les noms (comme noms propres) et en efface les contours distincts – 
le Banquet de Platon pourtant ne montre rien d’autre que cet achemi-
nement de l’âme vers « le grand océan du beau » (210 d) qui dissout 
toute forme singulière 39.
 Telles sont les trois figures phénoménologiques d’un affect 
presque sans nom, à moins qu’il ne culmine dans celui du neutre. 
Elles ne correspondent pas tout à fait aux trois dimensions pla-
toniciennes du regard mises en place dans le Phèdre (le visage, le 
dieu et l’Idée), à moins d’imaginer que l’apparition d’un dieu soit 

37 J.-L. Chrétien, L’appel et la réponse, op. cit., p. 60. C’est cette version que 
Jean-Luc Marion met en avant dans Etant donné, la citant p. 413 note. Sur la fragi-
lité et le retard de la réponse (le nom valant comme première réponse) voir notre 
chapitre « Les répons fragiles » de J. de Gramont, L’entrée en philosophie. Les pre-
miers mots, L’Harmattan, Paris 1999, p. 64-77.

38 Ibidem, p. 27. Longs et beaux développements dans le chapitre L’amour 
du neutre, in : J.-L. Chrétien, La voix nue. Phénoménologie de la promesse, Minuit, 
Paris 1990 – « Tout amour platonicien et néo-platonicien a son terme dans le 
neutre. Tout amour tend au neutre. Le Banquet de Platon le montre avec force. », 
p. 333. Nous avons cherché à montrer dans notre article « Nommer la voix » 
(Nunc n°8, septembre 2005) comment une telle neutralisation des noms propres 
est à l’oeuvre dans les poèmes de Jean-Louis Chrétien. 

39 Voir le commentaire dans La voix nue, op. cit., p. 335 : « Une telle image [sc. 
l’océan du beau] confirme que l’amour tend au neutre : il s’élève en s’élargissant 
de tout attachement et de toute attache pour trouver l’image de ce qu’il aime 
dans la neutralité de l’élémentaire… ».
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l’ événement kat exochen (ce qui est une violence à l’égard des textes 
maldinéens, mais pas forcément des phénomènes), que l’amour du 
visage soit la limite à laquelle tend toute relation au visage (ce que 
Lévinas ne concèderait pas forcément), les analyses de Jean-Louis 
Chrétien se réclamant plus facilement d’une filiation platonicienne. 
Mais elles auront montré, jusqu’en leur différence, comment une 
phénoménologie de l’affectivité, soucieuse de décrire les phéno-
mènes à  partir d’eux-mêmes et du comment de leur donation sans 
jamais les écraser sous la généralité d’aucun concept, se tourne aus-
si nécessairement vers la dimension originaire et anonyme de leur 
phénoménalité 40. Comme une pensée vouée à la monotonie dès 
l’instant où elle efface tous les noms propres des phénomènes en 
leur singularité et spécificité, pour inlassablement répéter le même 
événement, la même voix, la voix neutre. A la question (heidegge-
rienne) : Qu’est-ce donc que la phénoménologie a à faire voir ?, il 
faut sans doute répondre comme Heidegger, « le penseur le plus 
statique qu’on puisse imaginer » au dire de Ernst Bloch 41, l’être – 
puisqu’il est le nom (toujours le même) qui diffère de tous les noms 
(ceux des divers étants), ou cette « voix qui se connaît quand elle 
sonne n’être plus la voix de personne » 42. Ou bien encore, à la ques-
tion : Vers quoi la phénoménologie nous reconduit-elle ?, il faut sans 
doute répondre, comme Maurice Blanchot cette fois, vers l’espace 
du neutre – cet espace où tous les noms viennent à leur effacement.
 Il faut dire tout cela, mais aussi bien autre chose – d’abord parce 
qu’il faudrait sans doute répéter cette dimension d’anonymat de l’af-
fect du côté du sujet. Contentons-nous ici, de manière très program-
matique, d’une indication venue de Gilles Deleuze, et remettons 

40 Nous aurions pu le montrer autrement, par exemple à partir du travail de 
Marc Richir. Laszlo Tengelyi le caractérise ainsi : « Il décrit l’instant d’une ren-
contre avec l’infini-indéterminé dans son caractère inchoatif et élémentaire, avec 
l’apeiron dans son caractère anonyme…, en suivant Kant, au moyen de l’expres-
sion sublime phénoménologique » ; idem, L’histoire d’une vie et sa région sauvage, op. 
cit., p. 177.

41 Ernst Bloch, L’athéisme dans le christianisme, trad. E. Kaufholz et G. Raulet, 
Gallimard, Paris 1978, p. 86 (ajoutons pourtant que la remarque, sous sa plume, 
est tout sauf élogieuse).

42 P. Valéry, « La pythie ». Ces vers de Valéry sont cités par Jean Hyppolite 
à  propos de Hegel et du langage humain in : idem, Logique et existence. Essai sur la 
logique de Hegel, PUF, Paris 1952, p. 6, et par Merleau-Ponty à la dernière page du 
Visible et l’invisible, Gallimard, Paris 1964, p. 204, à propos du langage du monde.
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187L’anonymat de l’affect

à un autre jour le chantier d’une « phénoménologie asubjective » 
(Jan Patočka 43) : 

L’émotion ne dit pas „je”. (…) L’émotion n’est pas de l’ordre du moi, 
mais de l’événement. Il est très difficile de saisir un événement, mais je 
ne crois pas que cette saisie implique la première personne. Il faudrait 
plutôt avoir recours, comme Maurice Blanchot, à la troisième personne, 
quand il dit qu’il y a plus d’intensité dans la proposition „il souffre” que 
dans „je souffre” 44.

 Il faut dire tout cela, mais aussi tout autre chose, et faire droit 
à  l’impératif de sortir de l’anonymat. En commençant par ce qui 
nous affecte. Le plus élémentaire cahier des charges de la phénomé-
nologie commande de décrire les phénomènes à partir d’eux-mêmes 
et de leur spécificité, c’est-à-dire à partir de leur différence et de leur 
imprévisible nouveauté les uns par rapport aux autres. Ce qui sup-
pose, par exemple, de montrer la différence des appels à même l’af-
fect qu’ils suscitent : l’appel du beau n’est pas l’appel de Dieu, qui 
lui-même diffère de l’appel de l’être (Heidegger), de l’autre (Lévi-
nas) ou de la vie (Henry). La remarque est de Jean-Louis Chrétien, et 
il importe de lui faire droit : « Autre que cet appel du beau est l’ap-
pel de Dieu à être, l’appel créateur » 45. Comment entendre  l’appel 

43 Sur la possibilité ou l’exigence d’une phénoménologie asubjective, voir 
deux chapitres de Jan Patočka, in : idem, Qu’est-ce que la phénoménologie ?, trad. 
E.  Abrams, Jérôme Millon, Grenoble 1988. Mais il faudrait remonter jusqu’à Hus-
serl, ce qui n’est pas ici notre propos – voir pourtant pour un premier aperçu, 
J.-F.  Lavigne, Husserl et la naissance de la phénoménologie (1900-1913), PUF, Paris 
2005, p. 653-656 (« La subjectivité pure qui vit en tant que „support” des vécus 
intentionnels constituants, et auxquels toute réalité est relative, est conçue alors 
par Husserl [sc. depuis l’hiver 1906] comme un pur flux anonyme, qui ne peut, 
sans manquer à l’impératif de la réduction transcendantale, être rattaché à au-
cune égoïté », p. 653).

44 G. Deleuze, La peinture enflamme l’écriture (1981), in: idem, Deux régimes de 
fous. Textes et entretiens 1975-1995, Minuit, Paris 2003, p. 172. Même motif exprimé 
en toute clarté par Merleau-Ponty à propos de la perception : « Toute perception 
a lieu dans une atmosphère de généralité et se donne à nous comme anonyme » ; 
idem, Phénoménologie de la perception, Gallimard, Paris 1945, p. 249 – voir le com-
mentaire de Raphaël Celis, L’Urdoxa dans la vie intentionnelle, in : L’intentionnalité 
en question : entre phénoménologie et recherches cognitives, D. Janicaud (éd.), Vrin, 
Paris 1995, p. 82-84.

45 J.-L. Chrétien, L’appel et la réponse, op. cit., p. 11 – voir aussi p. 27 : « Lorsque 
l’origine de l’appel devient le Dieu créateur, il perd sa neutralité, il est le Verbe 
lui-même, et l’appel de la beauté qui se diffuse renvoie à un autre appel, à un 
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188 J   G

qui nous est lancé, si nous échouons à reconnaître sa voix dans le 
brouhaha de toutes les autres voix ? Ce qui nous invite à  penser la 
phénoménologie comme étant prise entre deux principes, dont l’un 
se présente comme une remontée vers le neutre, tandis que l’autre 
commande de sortir de l’anonymat – et sortie qu’il faut imaginer 
de l’un et l’autre côté : celui du sujet 46, et celui de ce qui nous af-
fecte. Double sortie, à moins qu’elle ne s’accomplisse précisément 
en même temps : événement qui nous met en demeure d’être (Mal-
diney), mais jamais autant sans doute que lorsque nous savons l’ac-
cueillir dans sa venue imprévisible et singulière 47; avènement à  soi 
d’un sujet capable de répondre d’autrui (Lévinas), mais jamais 
autant non plus que lorsqu’il prend en charge cet autre et devient 
le gardien de son frère 48; naissance à soi de celui qu’éprouve son 
être au moment où il se reçoit d’un autre ou d’un appel originaire 

appel absolu ». On lira quelques pages plus loin (p. 41s) une critique d’Emma-
nuel Lévinas dans son entreprise d’opposer appel de Dieu et appel de l’être, mais 
à interpréter comme un échec de Lévinas plutôt que comme une critique de prin-
cipe. Que de fait la description lévinassienne ne dise rien d’autre que ce qui fut 
déjà pensé et dit par Heidegger ne signifie pas que de droit il ne faille rechercher 
une différence dans les manières dont Dieu et être nous appellent.

46 Impératif formulé avec force par Michel Henry : « en arrachant la vie inten-
tionnelle à l’anonymat où elle se perd chez Husserl, la phénoménologie non-in-
tentionnelle réinscrit l’intentionnalité dans un fondement plus ancien qu’elle »; 
idem, Phénoménologie non-intentionnelle : une tâche de la phénoménologie à  venir, in: 
L’intentionnalité en question, op. cit., p. 383; repris dans M. Henry, De la phénoméno-
logie, t. 1: Phénoménologie de la vie, PUF, Paris 2003, p. 106.

47 « Son rapport à l’événement est, pour l’existant, son rapport à soi » ; H.  Mal-
diney, Penser l’homme et la folie, op. cit., p. 423 – ce que nous complétons : son 
rapport à tel événement. Pour un commentaire, voir E. Housset, Le moi inimagi-
nable, in: Henri Maldiney. Une phénoménologie à l’impossible, op. cit., p. 58 : « Certes, 
l’événement est rare, mais en lui l’individu est surpris par l’être tout en étant 
lui-même surpris d’exister : seul l’événement me révèle à moi-même comme exis-
tant justement parce qu’il est non mien, inappropriable ».

48 A la question : « suis-je le gardien de mon frère ? », il faut répondre que c’est 
bien là ce qui me définit. Sur cette question, voir E. Lévinas, Autrement qu’être 
ou au-delà de l’essence, Martinus Nijhoff, La Haye 1974, p. 150 ; idem, Entre nous. 
Essais sur le penser-à-l’autre, Grasset, Paris 1991, p. 128 ; idem, Dieu, la Mort et le 
Temps, Grasset, Paris 1993, p. 202. Notons que l’arrachement du soi à son anony-
mat est au coeur du livre de Rodolphe Calin, Lévinas et l’exception du soi, PUF, Pa-
ris 2005, comme l’annonce tel passage de l’introduction : « D’avoir à rompre sans 
cesse avec l’anonymat avec lequel elle se trouve prise, la subjectivité ne peut que 
s’inscrire sur la limite mouvante du soi et de l’anonyme. C’est cette tension qui 
nous apparaît comme le trait le plus significatif de la subjectivité lévinassienne » 
(p. 8).
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189L’anonymat de l’affect

(Chrétien), mais jamais autant que lorsqu’il fait monter un chant de 
louange, ou déjà simplement nomme ce qu’il écoute et reçoit 49.
 Pour naître à soi, il faut décliner plus que son identité. Je suis 
celui qui peut te nommer, ou prier un Dieu en l’appelant Père, ou 
encore et plus sobrement à la vue de ce qui le touche prononcer 
l’archi-poème dont les premiers sont : il y a, voici… 50 A moins que 
je ne sois celui qui aujourd’hui vous lègue la tâche de penser le Soi 
du sujet à partir de la possibilité conjointe d’être touché et dire, ou 
à  partir des trois puissances réunies du regard, de l’affect et du nom.

49 « Ce que nous sommes seuls à pouvoir est de chanter le beau d’une voix 
mal assurée » ; J.-L. Chrétien, L’effroi du beau, op. cit., p. 77 – ou plutôt de chanter 
ce beau avec une voix qui est la nôtre. Voir l’article de Benoît Thirion, « Par une 
blessure engendré… », Revue philosophique de Louvain, novembre 2002 (« Il y a „du 
sujet”, il y a avènement du „sujet” dès lors qu’une voix se reconnaissant comme 
intimement blessée et altérée par un appel, consent à cette altération et à l’autre 
qui l’altère, et se laisse engendrer par lui en donnant ce qu’elle reçoit », p. 761 – 
nous soulignons).

50 Archi-poème semblable à celui de Verlaine : « Voici des fruits, des fleurs, 
des feuilles et des branches / et puis voici mon coeur qui ne bat que pour vous » 
(« Green »).
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J   G
L’Institut Catholique de Paris

Anonimowość doznania

Poczuła ten bezimienny strach, który poprzedza 
wszelką dobrą lub złą emocję, równie nieuniknio-
ną jak trzask pioruna przed burzą

(F. Scott Fitzgerald, Czuła jest noc 1)

Pytania, które napotyka myśl w danym momencie swej historii, 
kryją się często u jej początków. Być może w starych tekstach Plato-
na czekają na nas najbardziej aktualne pytania fenomenologii. Toteż 
nie będzie zupełną niedorzecznością otwarcie Fajdrosa na tej znanej 
stronie, która stanowi próbę opisania doznania miłosnego.

Ale ten, który świeżo przeszedł święcenia, a wiele tam na tamtym świe-
cie widział, kiedy zobaczy twarz jakąś lub do bogów podobną, któ-
ra piękność dobrze naśladuje, to naprzód dreszcz po nim chodzi; coś 
z owych lęków tam wtedy. A potem patrzy na nią, modląc się oczyma 
jak przed ołtarzem bóstwa i gdyby się nie bał, że go za kompletnego 
wariata wezmą, kładłby jak przed posągiem, jak przed bogiem samym, 
ofiary u stóp kochanka 2.

 Co właściwie widzi ten, przez którego przechodzi dreszcz zwa-
ny erosem? Twarz tego, którego kocha – twarz z krwi i kości – ku 
której kieruje swój wzrok, a która wystarczy do jego nasycenia. To 
prawda, ale to jeszcze nie wszystko. Ten sam wygląd bowiem przyj-
muje także bóstwo, aby mu się ukazać. Oglądać twarz podobną do 
boga – czy to nie jedyny dla śmiertelnika sposób oglądania boga 

1 Tłum. M. Skoczyńska, Z. Zinserling, Czytelnik, Warszawa 1967.
2 Platon, Fajdros, tłum. W. Witwicki, Antyk, Warszawa 1999, s. 38.
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192 J   G

twarzą w twarz? Gdyby Zeus miał się nam objawić, objawiłby się 
dokładnie taki, jakim przedstawia go statua Fidiasza 3 – a zatem czy 
to nie w ten sposób bóg czyni siebie obecnym w spojrzeniu, już nie 
w statule czy też świątyni, która ją zamyka 4, ale w takiej twarzy, 
która wzbudza erosa? Potrzeba dwojga oczu, by oglądać twarz i jej 
boski wygląd, ale to nie wszystko. Ten, który kieruje obecnie swój 
wzrok ku kochanemu jestestwu, zwraca go także ku temu, co kon-
templował niegdyś, tj. ku Pięknu samemu, tej czystej Idei, której cia-
ło – będąc nawet udaną imitacją – pozostaje wciąż tylko imitacją. 
Ten, który widzi piękno twarzy, a raczej tę twarz i jej boski wygląd, 
rzeczywiście widzi piękno – piękno, którego jest ona obrazem. Czy 
to dlatego, że należy do kochanka, spojrzenie przestało być czymś 
zwyczajnym: jest owładnięte przez erosa; czy może ten ostatni ob-
jawia po prostu różnorodność właściwą wszelkiemu spojrzeniu? 
Zanim udzielimy odpowiedzi na to pytanie, jeśli kiedykolwiek jej 
udzielimy, określmy różnicę pomiędzy tym, czego domaga się lo-
gos, a tym, co przedstawiają fenomeny.
 Od greckich początków filozofii myśleniem rządzi (logiczny) 
imperatyw: łączenie różnorodności doświadczenia, powracanie od 
jego ciągłej nowości do tożsamości i powtarzalności, nazywanie. 
Wszelkie myślenie – jeśli chce uniknąć milczenia – jest zobowiąza-
ne do jedności: wypowiada nazwę, imię, a to zakłada zawsze wy-
powiedzenie jakiejś j e d n e j  nazwy, j e d n e g o  imienia. Możemy 
podać wiele sformułowań owego imperatywu, przenikającego hi-
storię myśli. Poprzestańmy na trzech z nich. Pierwsza formuła ma 
znaczenie aktu narodzin fenomenologii, bowiem chodzi o słynną 
zasadę intencjonalności 5: „wszelka świadomość jest świadomoś-
cią czegoś”. Warunkiem zaś jest tutaj to, że świadomość owa jest 
najpierw moja i przyjmuje postać mojego ego oraz że to coś lub 
przedmiot, bez względu na to, jak szerokie będzie jego znaczenie, 

3 Por. Plotyn, Enneady V.8.1, tłum. A. Krokiewicz, PWN, Warszawa 1959, 
t. 2: „Nie wyrzeźbił Zeusa Fidiasz podług zmysłowego wzoru, lecz dzięki temu, 
że pojął, jak by wyglądał Zeus, gdyby się nam zechciał objawić naocznie”.

4 „Budowla otacza postać Boga i w tym skryciu pozwala jej wychynąć przez 
otwartą salę kolumnową w świętą strefę. Poprzez świątynię, wyistacza się 
w świątyni Bóg” (Martin Heidegger, Źródło dzieła sztuki, tłum. J. Mizera, w: idem, 
Drogi lasu, tłum. J. Gierasimiuk, R. Marszałek i in., Aletheia, Warszawa 1997, 
s. 27).

5 „Fenomenologia to intencjonalność” – podsumowuje Lévinas w: idem, Od-
krywając egzystencję z Husserlem i Heideggerem, op. cit., s. 131.
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193Anonimowość doznania

da się nazwać. Druga formuła określa zadanie hermeneutyczne na 
podstawie „struktury jako”, w której to, co jest nazwane, jest ujęte 
„jako” to, o co chodzi 6. Te dwie formuły (Husserlowska i Heidegge-
rowska) łączą się u Lévinasa na początku jego artykułu „Język i bli-
skość”: „Intencjonalność jest myśleniem i rozumieniem, domnie-
mywaniem, faktem n a z y w a n i a  tego, co identyczne, uznawania 
czegoś za coś” 7. To wszystko dotyczy pierwszego bieguna – logosu, 
stale pozostającego w poszukiwaniu tożsamości czy tematu.
 Jeśli jako drugi biegun – fenomenów – wybieramy dziedzinę do-
znania, domyślamy się, że ta nie daje się zamknąć w ścisłym zakresie 
tematu i jasno określonej tożsamości. Emocja nie tylko porusza pod-
miot, który jej doznaje 8, ale także przesuwa granice umożliwiające 
określenie tego, czego podmiot doznaje. To, co dzieje się w emocji, nie 
pozwala się zamknąć ani w spojrzeniu, ani w słowie – i paradoksal-
nie ją definiuje: to, co ma charakter nadmiaru względem tego, czego 
możemy oczekiwać, przewidzieć lub powiedzieć – nadmiar fenome-
nu względem tego, co możemy z niego zrozumieć. To, co porusza 
nas do samej głębi, w istocie wydarza się, ale wyłącznie na sposób 
niemożliwości – to, o czym każdy może powiedzieć, że nie wierzy 
własnym oczom, albo o czym nie może powiedzieć nic, ponieważ 
brakuje mu słów, brakuje tchu. Arystoteles, w jedenastym rozdziale 
księgi II traktatu O duszy, ryzykuje definicję wrażenia zmysłowego 
najbliższą temu, co staramy się tutaj opisać jako istotę doznania: 

(...) nie postrzegamy, tego co jest w tym samym stopniu ciepłe i zimne, 
twarde i miękkie [co organ]; [postrzegamy tylko] ich nadmiar 9.

6 Por. M. Heidegger, Bycie i czas, § 32, op. cit., s. 211: „To, co przeglądowo co 
do swego «ażeby» rozłożone jako takie, to, co wyraźnie zrozumiane, ma strukturę 
czegoś jako czegoś”.

7 E. Lévinas, Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heideggerem, op. cit., s. 233. 
W związku z nazwą, tematem i identyfikacją, por. D. Franck, L’un-pour-l’autre. 
Lévinas et la signification, PUF, Paris 2008, s. 23-27. Natomiast co do wynalezienia 
jako (als), jako podstawowej struktury sensu, por. L. Tengelyi, L’histoire d’une vie 
et sa région sauvage, Grenoble 2005, s. 36-38, s. 173 nn.

8 Raz jeszcze Lévinas: „Emocja nie podważa istnienia podmiotu, lecz jego 
podmiotowość; uniemożliwia mu bowiem pozbieranie się, zareagowanie, bycie 
kimś. Gdzieś przepada to, co w podmiocie pozytywne. Emocja to sposób zacho-
wania się przy utracie podstawy. Oznacza zawrót głowy, taki jak wtedy, gdy się 
zawisa nad próżnią” (idem, Istniejący i istnienie, tłum. J. Margański, Homini, Kra-
ków 2006, s. 114-115).

9 Arystoteles, O duszy, 424a 2-4, tłum. P. Siwek, PWN, Warszawa 1988, s. 108.
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Bez wątpienia nie ma prostszego doświadczenia niż wrażenie zmy-
słowe – w pewnym sensie najmniejsze dokonanie ciała – a ono już 
jest doświadczeniem nadmiaru, jakkolwiek pod warunkiem zacho-
wania w nim pewnej miary. W przeciwnym razie doświadczenie 
zmysłowe załamuje się: 

gdy bowiem ruch organu jest za gwałtowny, wtedy znika proporcja 
(a  ona właśnie stanowi zmysł!), zupełnie podobnie jak znika harmonia 
i ton, gdy się uderzy zbyt gwałtownie w struny 10.

Możemy także podać definicję ogólną i węższą doznania (nad nią 
zatrzymamy się dłużej). Definicja ogólna określa doznanie jako to 
wszystko, co przydarza się nam i wyciska piętno w naszej świa-
domości. Definicja węższa mówi o emocji jako maksimum tego, co 
może dojść do świadomości – tak, aby doświadczenie nie załamało 
się – na granicy tego, czego możemy doznać (i co możemy wyrazić) 
w skrajnym doświadczeniu niecałkowitej utraty świadomości 11.
 Z tego krótkiego szkicu zachowajmy myśl następującą: doznanie 
nie przestaje uchylać się od podstawowego zadania ujęcia i wypo-
wiedzenia: bądź dlatego, że doznanie przekracza to zadanie w zna-
czeniu nadmiaru nazw, imion (jak pokazuje to przykład Platoński, 
gdzie eros odnosi się zarazem do twarzy, bóstwa, Piękna), bądź 
dlatego, że doznanie zatrzymuje nas w dziedzinie bezimienności – 
co jest hipotezą równie prawdopodobną. Zanim jednak poddamy 
powyższą hipotezę konfrontacji z kilkoma doniosłymi tekstami fe-
nomenologii francuskiej, zacznijmy od sformułowania jej ogólnych 
ram. Przyjmijmy, że doznanie jest tym znakiem rzeczywistości, któ-
ry napiera na nas, przekraczając to, czego moglibyśmy oczekiwać 
lub zapamiętać (teraźniejszością impresji przekraczającej protencję 
i retencję) – znakiem spotkania z rzeczami lub bytami, który to znak 
stale nas zaskakuje. Podczas gdy doznanie znajduje się po stronie 
„zdziwienia”, pojęcia i słowa są po stronie „ujęcia”. Dlatego dozna-
nie nie pozostawia miejsca żadnemu słowu prócz okrzyku, który 

10 Tamże, III.12. 424 a 30-32. [We francuskim przekładzie użyto słowa „forma” 
(la forme […] est brisée), a nie jak w polskim: „proporcja” – przyp. tłum.].

11 Chwilowa zatrata siebie pod naporem zjawisk, która dokładnie odpo-
wiada Kantowskiemu opisowi wzniosłości. Por. I. Kant, Krytyki władzy sądze-
nia, §  23, tłum. J. Gałecki, PWN, Warszawa 1986, s. 131: „…uczucie chwilowego 
zahamowania sił życiowych i następującego zaraz potem tym silniejszego ich 
napływu…”.
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195Anonimowość doznania

jest ledwie pojedynczym słowem albo też usuwa wszystkie inne. 
„Ach!” jest bardziej westchnieniem niż słowem – westchnieniem, 
które natychmiast ustaje. Coś się wydarza, ale coś zbyt cudowne-
go – czy strasznego – byśmy potrafili to nazwać. W tomie pt. Affect 
philosophe (Doznanie filozoficzne) oraz w artykule dotyczącym feno-
menologii doznaniowości Ghislaine Florival pisze: 

Toteż emocja wynika z nieoczekiwanego wydarzania się spotkania. 
Tracąc punkt odniesienia w świecie, ciało własne funkcjonuje samo dla 
siebie, momentalnie, w zaprzeczeniu wszelkiego stosunku do świata. 
Negując swą własną transcendencję, w pozytywny sposób staje się rze-
czą: zastygłe w zaskoczeniu lub przerażeniu; unicestwione w omdle-
niu; uciekające od sytuacji w magicznym odwróceniu wektorowego 
pola świata 12.

Inny sposób oddania – o ile jest on możliwy – tego nieprzekładal-
nego wydarzenia polega na stwierdzeniu możliwej anonimowości 
doznania: doznania koniecznie czegoś – jak to jest z każdym prze-
życiem świadomości – co jednak musi pozostawić w zawieszeniu to 
coś, czego jest świadomością, będąc zwrócone... właściwie ku cze-
mu? Nie jest to nic, co początkowo mogłoby być wypowiedziane 
lub opisane – a co jednak rzeczywiście ma miejsce, o czym wystar-
czająco świadczy waga afektywnego doświadczenia. Czymże jed-
nak jest intencjonalność, jeśli świadomość nie potrafi wypowiedzieć 
tego, ku czemu się zwraca?
 Otóż ten paradoks anonimowego doznania, którego przedmiot 
ukrywa się w jego nazwie, podczas gdy jego obecność narzuca się, 
istotnie mógłby przenikać czy niepokoić fenomenologię francuską, 
wiązaną z kilkoma największymi jej nazwiskami czy sławami. O co 
więc chodzi? Nie tyle o wysunięcie tezy o trudnym dopasowaniu 
doznania i słowa, jeszcze mniej o wysunięcie tezy wspólnej kilku 
autorom, których prace różnią się od siebie, co raczej o dostrzeże-
nie pola badań i pytań dzielonego przez autorów, pomiędzy któ-
rymi śmiało możemy rozpoznać pewne rodzinne podobieństwo 13. 

12 G. Florival, Phénoménologie de l’affectivité, w: Affect philosophe, red. G. Hot-
tois, Vrin, Paris 1990, s. 99 (z aluzją, na końcu, do dzieła Sartre’a pt. Szkic o teorii 
emocji, tłum. R. Abramciów, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006).

13 Rodzinne podobieństwo w sensie, w jakim François-David Sebbah używa 
tego pojęcia w dziele L’épreuve de la limite (PUF, Paris 2001), gdy otwiera dzie-
ła Derridy, Henry’ego i Lévinasa (ibidem, s. 7 n), albo raczej w sensie, w jakim 
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Weźmy trzy nazwiska, których lista, skądinąd niezamknięta, ma 
wartość przykładową.
 Henry Maldiney to pierwsze – narzucające się tutaj stanowczo – 
nazwisko myśliciela, który rozważa z największym naciskiem ten 
ściśle początkowy moment fenomenologii, w którym fenomen wy-
łania się z samego siebie, niezależny od wszelkiej więzi ze świa-
tem, uprzednio danym czy też skonstruowanym 14. Rozrywa on 
strukturę bytu 15, ale także strukturę naszych intencji 16, aby wyjść 
nam na spotkanie – wydarzenie pierwsze, na które odpowiada nie 
mniej pierwotny wymiar doznaniowości, ten który, jak powiada 
E. Straus, „należy do najbardziej pierwotnego stanu przeżycia”; 
jak pisze dalej Maldiney – moment „który zabarwia naszą komu-
nikację z fenomenalnością całego świata” 17: „ten wewnętrzny wy-
miar odczuwania, poprzez który kontaktujemy się z danymi hyle-
tycznymi, przed i poza wszelkim odniesieniem do spostrzeganego 
przedmiotu” 18. Pierwsze jest wydarzenie, które się iści, niezależne 
od wszelkiej więzi: nieoczekiwane, nieprzewidywalne, dosłow-
nie niemożliwe (dlatego mówi się o nim, że rozrywa strukturę 

wyróżnia dwie grupy myślicieli w obrębie fenomenologii – pierwszą (z trzema 
nazwiskami już przywołanymi), która usiłuje przekroczyć intencjonalność w kie-
runku Sobości, „sobości starszej niż światło intencjonalności” (ibidem, s. 6) i któ-
ra zwraca uwagę na to, co wydaje się „pierwotniejsze niż zdolność konstytucji 
świadomości”, czyniąc z niej daną dla samej siebie (ibidem, s. 29); oraz drugą 
(Merleau-Ponty, Maldiney, Garelli, Richir), która również zmierza do przekra-
czania intencjonalności ku temu, co starsze niż ona sama, jednakże prowadząc ją 
już nie ku pierwotnej subiektywności (podmiotowości), lecz wprost przeciwnie, 
„ku pierwotnej anonimowości” (ibidem, s. 9; na s. 155 czytamy: „Merleau-Ponty 
zwrócił już przedtem spojrzenie fenomenologiczne na świat rozumiany jako pro-
toontyczny, a tym samym przedindywidualny i przedsubiektywny, w pewnym 
sensie anonimowy”; s. 194, s. 224). Nie całkiem jednak zgadzamy się z nim co do 
tego podziału, a także co do sensu, który przybiera tu anonimowość.

14 Por. H. Maldiney, Penser l’homme et la folie, Grenoble 1991, s. 317: „Wydarze-
nie nie zachodzi w świecie, ono otwiera świat” (oraz s. 283, 352, 396 i w różnych 
miejscach).

15 Por. ibidem, s. 283: „Wydarzenie jest przerwaniem struktury bytu”. Z kolei 
w odniesieniu do dzieła sztuki, por. także Art et existence (Paris 1986, s. 211; dzie-
ło sztuki jest wydarzeniem): „Jego ukazanie się jest wydarzeniem rozumianym 
jako nadejście, ponieważ rozrywa strukturę bytu, a my pojawiamy się w świetle 
tego przerwania”.

16 „Wydarzenie pozbawia oczekiwanie wszelkiej uprzedniej intencji” (H.  Mal-
diney, L’art, l’éclair de l’être, Seyssel 1993, s. 398).

17 Ibidem.
18 H. Maldiney, Regard, parole, espace, Lozanna 1973, s. 136.
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197Anonimowość doznania

możliwości 19) – wydarzenie, które jednak porusza. Czy wobec tej 
niemożliwości – wcześniejszej od intencjonalności i projektu – po-
trafilibyśmy je nazwać? To myślenie o wydarzeniu i doznaniowo-
ści może się wyłonić z podstawowych pojęć fenomenologii Husser-
lowskiej (intencjonalność) i Heideggerowskiej (projekt) 20, lecz aby 
myślenie – choćby dotyczyło niemożliwego – dokonało się, trze-
ba zaryzykować jakiś logos w obliczu fenomenów. Jak nazwać to, 
co zwodzi nasze myśli? Czy możemy to nazwać? Pora skorzystać 
z tekstów, by na to odpowiedzieć. Henri Maldiney opowiada kilka-
krotnie pewien epizod, posiadający wartość symboliczną:

Pewnego dnia na górskiej drodze chłop z Vallouise, stary myśliwy po-
lujący na kozicę, starał się opowiedzieć przypadkowemu towarzyszowi 
przejmujący moment, w którym zwierzę ukazało się na szczycie. Zro-
bił to w tych oto słowach: „Nie dostrzegliśmy, jak zwierzę przybyło, 
pojawiło się tam nagle, niczym podmuch, niczym nicość, niczym ma-
rzenie”. Przeżyta emocja przekracza oczekiwanie i sens poszukiwania. 
Jest poruszająca na miarę poruszonego świata. Ukazanie się kozicy nie 
wpisuje się w uprzednią konfigurację, którą ono – wprost przeciwnie – 
unieważnia. Jest to przejaw punktu oddziaływania i recepcji, źródło-
wy punkt czasoprzestrzeni czy raczej chwilo-pozycji, punkt, w którym 
niebo i ziemia oraz to, co pomiędzy, wyłaniają się w otwartości, a dla 
którego to punktu ów przejaw jest tu-oto. To wydarzenie rozumiane 
jako nadejście otwiera świat przekształcony… w nie samo, t u - o t o 21.

 Możemy i nie możemy nazwać 22 tego, co zostało dostrzeżone 
i co do tego stopnia nas porusza (dotyka) – chodzi o kozicę, lecz na-
zwa ta ledwie pasuje. Ledwie bowiem ją dostrzegliśmy – i podobnie 

19 Por. idem, Art et existence, op. cit., s. 195: „Wydarzenie nie posiada ani wzo-
ru, ani podobieństwa. Rozrywa strukturę oczekiwania i możliwości”.

20 Podwójne odrzucenie podkreślone przez Eliane Escoubas w Henri Maldi-
ney a trwałość malarstwa, w: Henri Maldiney. Une phénoménologie à l’impossible, red. 
S.  Meitinger, Puteaux 2002, s. 168.

21 H. Maldiney, Penser l’homme et la folie, op. cit., s. 406. Inne wersje tego same-
go epizodu: ibidem s. 201; idem, L’art, l’éclair de l’être, op. cit., s. 114; idem, Aux 
déserts que l’histoire accable, Montolieu 1995, s. 195 n; idem, Entretien avec Chris 
Younès, w: Henri Maldiney. Philosophie, art, existence, red. C. Younès, Cerf, Paris 
2007, s. 199.

22 Zgodnie z podobną dynamiką twierdzenia i rezerwy jak we fragmencie 
32 Heraklita: „Jedno, jedyne mądre, chce i nie chce być zwane imieniem Zeusa” 
(cyt. za: G.S. Kirk, J.E. Raven, M. Schofield, Filozofia przedsokratejska, tłum. J. Lang, 
PWN, Warszawa-Poznań 1999, s. 205).
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jak nie dostrzegliśmy jej przybycia, nie możemy teraz zapamiętać 
jej obrazu. Jej ukazanie się sprowadza się do teraźniejszości, ulot-
nej obecności, bez przeszłości i przyszłości: tak jakby jej pojawienie 
się unieważniło nie tylko świat, w który się wpisało, ale również 
samo siebie: niczym podmuch, niczym nicość, niczym marzenie – 
tyleż słów krążących wokół jedynego dopuszczalnego i niewystar-
czającego wyjaśnienia: niczym kozica. Anioł nie przemknąłby ina-
czej niż ta kozica: przemyka on, lecz – tak jak dowolny „on” – nie 
utrwala się w żadnym obrazie. „Jest on tu-oto” – jedyne słowo, któ-
re może być do niego zastosowane – „on”. Przeznaczeniem każde-
go innego jest zatarcie się: niczym marzenie lub niczym podmuch. 
Jest tu-oto, jak gdyby nic nie miało miejsca poza tym momentem 
i tym miejscem wstrząsu (w nas) i prześwitu (poza nami) oraz tym 
źródłowym punktem czasoprzestrzeni, tym wyłonieniem się świata 
w całości wprost w tym ulotnym przejawie i emocji, która mu od-
powiada. Jest tu-oto, zarazem nic i wszystko – nic, co moglibyśmy 
zobaczyć i ująć, zrozumieć i wyobrazić sobie (nic przedmiotowe-
go) – a jednak wszystko, co można z kolei zobaczyć, wyobrazić so-
bie, pomyśleć, całą tę przestrzeń otwartą pomiędzy niebem i ziemią, 
oraz czas. To, co zobaczyliśmy w tym przejmującym momencie, nie 
tyle jest rzeczą ze świata, lecz samym otwarciem świata. Lecz wypo-
wiedzenie tego słowa dotyczącego świata nie jest już nazywaniem 
jakiegokolwiek przedmiotu, oprócz obietnicy wszystkich rzeczy – 
zrównanych i pomieszanych. Kiedy otwiera się świat, mało ważne 
jest, czy nasze spojrzenie kieruje się następnie na tę czy inną rzecz, 
bowiem świat zawiera wszystkie te rzeczy w sobie. Kiedy rozdziera 
się przestrzeń, wyłania się cała rzeczywistość: to, czego nie ocze-
kiwaliśmy, czy też czego się nie spodziewaliśmy, a co pozwoliło 
jedynie, aby usta nasze wyraziły „ach” dotyczące rzeczy – Maldi-
neyowskie wyrażenie 23 – mówi dokładnie to, co znaczy: ach d o -
t y c z ą c e  r z e c z y  w ich nieokreśloności, gdyż nie chodzi o żad-
ną z tych rzeczy w szczególności. Kiedy iści się wydarzenie, nagle, 
a wraz z nim świat, żadne poszczególne słowo nie może go utrwalić 
ani pojąć. Nazywanie postępuje za recepcją. To, co Maldiney pisze 

23 Por. H. Maldiney, Regard, parole, espace, op. cit., s. 23: „To chwila Rzeczywi-
stości. Rzeczywistość jest zawsze tym, czego nie spodziewaliśmy się… «Ach!» 
dotyczące rzeczy w samym wołaniu człowieka, jeśli jest poetą, w samym geście, 
jeśli jest malarzem” (jak również: s. 19, przyp. 43, s. 114, s. 183).
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199Anonimowość doznania

w odniesieniu do dzieła Tal Coata, trzeba by było bez wątpienia 
podjąć w odniesieniu do naszego ukazania się kozicy:

Pytać „co to przedstawia?”, to pytać co to n a z y w a. Otóż nazywać fe-
nomen, wyrażać cień, wschód słońca, to utrwalać go w granicach defi-
nicji jako zarysu i przedmiotowo go tematyzować. Nasze widzenie staje 
się zawłaszczające. Jak ściśnięta dłoń zamyka się na przyjęcie świata, 
nasze widzenie odsuwa w zapomnienie moment przejawiania się b e z -
o s o b o w e g o  b y c i a  (il y a) i zdziwienie bycia tu-oto 24.

Nigdy nie przyjmujemy równie wiele z tego, co jest nam dane w wy-
darzeniu i w doznaniu, co wówczas, gdy przyjmujemy to w boga-
ctwie tego, co nie posiada nazwy, imienia.
 Drugie nazwisko to Emmanuel Lévinas. Tam, gdzie Maldi-
neyowskie wydarzenie rozrywało strukturę bytu, epifania twa-
rzy drugiego przerywa bieg świata. „Prawdziwe wydarzenia są 
rzadkie” 25, a jednak mnóstwo przykładów się ciśnie, niczym nie-
uchwytna, a przecież wstrząsająca obecność.

Nie trzeba przejścia zwierzyny, aby spowodować wibrowanie lasu. 
Światło lśni na drzewach i na kamieniach. Najmniejsze wydarzenie 
świata, pęd skalnego odłamka czy też bicie wodospadu, uaktywnia to 
samo światło co cały świat 26.

Lévinas zachowuje tylko jedno wydarzenie, równie wstrząsają-
ce – jeśli nie bardziej – jedno, które jest całą rzeszą, chodzi bowiem 
o twarz drugiego 27.
 Nie trzeba zapewne powracać do tych znanych fragmentów, 
wysłużonych na skutek czytania, komentowania, powtarzania, 
znanych na pamięć, chyba że należałoby zatrzymać się na tym po-
wtarzaniu, uzasadnić tę jednostajność (słowo to nie ma koniecznie 

24 Idem, L’art, l’éclair de l’être, op. cit., s. 351.
25 Ibidem, s. 95.
26 Idem, Regard, parole, espace, op. cit., s. 23.
27 Dla Henry’ego Maldineya, który odczytuje ponownie Lévinasa, spotkanie 

z drugim stanowi przykład spotkania z rzeczywistością. Po przywołaniu bardzo 
trafnych analiz na temat transcendencji twarzy z Całości i nieskończoności, op. cit., 
Lévinasa pisze on tak: „jest tak za każdym razem, gdy objawia mi się inność, 
wszystko jedno jaka. Inność ta jest wymiarem rzeczywistości” (H. Maldiney, Pen-
ser l’homme et la folie, op. cit., s. 315). Nie sposób wymyślić drugiego, jeśli rzeczy-
wistość jest tą, której nie oczekiwaliśmy (ibidem oraz: s. 86 n, 246, 346, 355 n).
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znaczenia krytyki). Inny nie przestaje mnie nachodzić, wciąż ta 
sama historia. Inny ma tysiące twarzy, które mogą się mieszać, bo-
wiem każdy mówi to samo: „Nie zabijesz!”. Albo też ma on tysiące 
imion, których mogę nie znać, ponieważ każdy jest jakimś „ty” lub 
jakimś „on”, a ten zaimek nam wystarcza. Bądź znowu inny ma ty-
siące historii, lecz po to, by za każdym razem inscenizować to samo 
objawienie jedynego Boga. Monoteizm jest prawdą jednostajności 
doświadczenia. Jest to pewien sposób – chociaż nie jedyny – rozu-
mienia uwagi Lévinasa z jego rozmów z Philippem Nemo, która to 
uwaga zaskoczy niejednego czytelnika: „Najlepszy sposób pozna-
nia (rencontrer) drugiego to taki, w którym nie zauważymy nawet 
koloru jego oczu!” 28. Zobaczyć innego oznaczałoby więc nie tyle zo-
baczyć go w wyjątkowości jego bycia Sobą, obdarzonego imieniem 
własnym i kolorem oczu, co raczej zobaczyć go „jako” j a k i e g o ś 
innego, gdzie stosuje się zaimek nieokreślony – tak, aby ów inny, 
rozbijający pierwszeństwo Toż-samego (lub wyrażając to w słowni-
ctwie Platona: ten, który odwraca prymat okręgu Tożsamości nad 
okręgiem Drugiego 29; czy też w słownictwie Husserla: ten, który 
odwraca kierunek intencjonalności), nie uniknął anonimowości. 
W sposób paradoksalny powraca tutaj nieodparcie myślenie po-
wstałe w opozycji do fenomenologii Heideggera jako zwycięstwa 
Neutralności 30. Problem ten ukazał Jean-Luc Marion, który przez 

28 E. Lévinas, Etyka i Nieskończony, op. cit., s. 49. Uwaga ta mogłaby równie 
dobrze pochodzić od Sartre’a, z Bytu i nicości: „W żadnym razie inny nie jest mi 
dany jako przedmiot. Uprzedmiotowienie innego byłoby zniweczeniem jego 
bytu rozumianego jako spojrzenie. Jak widzieliśmy, spojrzenie innego jest zara-
zem zniknięciem jego oczu jako obiektów, które pokazują czy też wyrażają spoj-
rzenie” (tłum. zbiorowe, Zielona Sowa, Kraków 2007, s. 345). Nie jest to jedyny 
przykład możliwego porównania między tymi dwoma autorami. „Przeciwsta-
wianie filozofii Sartre’a i filozofii Lévinasa, jeśli chodzi o innego, stało się szkolną 
praktyką”. Tymczasem – jak zaznacza Jean-Louis Chrétien w La dette et l’élection – 
istnieje między nimi godna uwagi zgodność (Cahier de l’Herne, Emmanuel Lévi-
nas, Paris 1991, s. 269 – por. wyrażające się bardziej eliptycznie Répondre, Paris 
2007, s. 189, przyp.).

29 „…z dwóch kół zrobił jedno zewnętrzne, drugie wewnętrzne. Ruch koła 
zewnętrznego przeznaczył na to, aby był ruchem substancji Tego Samego; ruch 
koła wewnętrznego miał być ruchem substancji Innego”; (Platon, Timajos, 36 c, w: 
idem, Timajos. Kritias albo Atlantyk, tłum. P. Siwek, PWN, Warszawa 1986, s. 43).

30 Por. E. Lévinas, Całość i nieskończoność, op. cit., s. 358 n: „Jesteśmy przeko-
nani, że w ten sposób zerwaliśmy z filozofią Neutralnego: z Heideggerowskim 
byciem bytu, którego bezosobową neutralność znakomicie wydobyło krytyczne 
dzieło Blanchota…”.
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201Anonimowość doznania

nowy wybieg ze strony fenomenów – o ile nie chodzi o wybieg ze 
strony logosu – opisuje w swym własnym dziele anonimowość gło-
su, który nas wzywa 31. Korzystając z przeprowadzonych już analiz, 
przejdźmy na krótko do Lévinasa.

Bezwarunkowość odpowiedzialności zakłada jej powszechność – od 
jednej twarzy do drugiej, i tak dalej, aż po ostatnią, jakiekolwiek by 
one były. Neutralność trwa nadal, trwa bowiem zastępowalność. Rzecz 
jasna, neutralność tutaj nie ma nic wspólnego z rodzajem nijakim, któ-
ry piętnuje Emmanuel Levinas w prymacie różnicy ontologicznej. Nie 
chodzi o to, aby zneutralizować twarz w jej bycie lub byt w jego spo-
rze z byciem. To raczej sama twarz neutralizuje niezastępowalną jed-
nostkowość; odkrywam się, jako odpowiedzialny wobec kogoś jedynie 
o tyle, o ile ten ktoś pozwala zredukować się do twarzy w ogóle... 32.

 Być może, dla uniknięcia powszechności Prawa (Kant) i ano-
nimowości drugiego (Lévinas), potrzeba czegoś więcej niż relacja 
etyczna – może trzeba relacji miłosnej. Podczas gdy miłość ludz-
kości stanowi co najwyżej wymysł Auguste’a Comte’a, miłość oso-
bowa (miłość anonimowego drugiego) zamyka się co najwyżej 
w pojęciu miłości. Tymczasem wszyscy kochankowie świata wie-
dzą bardzo dokładnie, dla kogo bije ich serce. Pozostawmy jednak-
że słowo „miłość” czy „eros” w zawieszeniu, jako pytanie, zanim je 
ponownie podejmiemy.
 Trzecie nazwisko: Jean-Louis Chrétien. Możemy śmiało powie-
dzieć, że to, co rozrywa strukturę bytu (Maldiney) lub przerywa 

31 Por. § 29: Bezimienny głos, w: J.-L. Marion, Będąc danym. Esej z fenomenologii 
donacji, tłum. W. Starzyński, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2007, s. 357: „Wezwaniu 
przynależy istotnie i z zasady dawanie się, jednak bez podawania swego imie-
nia”. Pierwotna wersja tego fragmentu (La voix sans nom. Hommage – à  partir de – 
Lévinas) ukazała się w „Rue Descartes” nº19, luty 1998 i komentowała bardziej 
bezpośrednio dzieło Lévinasa. Odnośnie do tego tematu odsyłamy do naszego 
artykułu Réflexion sur le don et le nom (w: Nunc, nº16, wrzesień 2008), a równo-
cześnie oddalamy się od tego, co François-David Sebbah pisze w L’épreuve de 
la limite (op. cit., s. 209 przyp.), gdzie pod adresem Jeana-Luca Mariona kieruje 
(pod wpływem Dominique’a Janicaud) zarzut „teologizacji jako i d e n t y f i k a -
c j i  źródła wezwania”.

32 J.-L. Marion, Intencjonalność miłości, tłum. J. Brzozowski, w: Filozofia dia-
logu, red. B. Baran, Znak, Kraków 1991, s. 249. Autor powrócił do tych analiz 
w D’autrui à l’individu, w: E. Lévinas, Positivité et transcendance, PUF, Paris 2000, 
nastepnie w: Lévinas et la phénoménologie, Paris 2000 – por. zwłaszcza § 1 Sortir 
de l’anonymat, s. 287-289 na temat krytyki Neutralności u Heideggera, oraz § 5: 
Twarz ukazuje się jako osoba, s. 296-300, co do jej powrotu u Lévinasa.
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bieg bycia (Lévinas), pokonuje nas, i możemy próbować to opisać 
po raz trzeci jako „potężniejsze istnienie” (Rilke), które wprawia 
nas w równej mierze w przerażenie, co w radość. Chrétien nazywa 
to pięknem 33 – i nawet jeśli są inne spotkania czy wezwania, to do-
świadczenie niewątpliwie zasługuje na obszerniejszy opis niż te kilka 
wskazówek, którymi musimy się obecnie zadowolić. Piękno udziela 
się nieodłącznie wzrokowi i słuchowi – jest zarazem tym, co najbar-
dziej jawne, bo najjaśniejsze (zgodnie z doskonałą Platońską feno-
menologią Fajdrosa, 250 d 34), i tym, co pociąga wezwaniem (zgodnie 
z etymologicznym pochodzeniem, które sięga wstecz aż do Kratylosa, 
416 cd 35). Jako szczyt widzialności, piękno ma dla nas wszystko opro-
mieniać i oszołamiać nasze spojrzenie. To, co nas dosięga w pięknie, 
rani nas i przekracza zewsząd naszą słabą zdolność do przyjmowa-
nia – jest wezwaniem, na które nigdy nie będziemy w stanie całkowi-
cie odpowiedzieć, nigdy bowiem nie będziemy w stanie całkowicie 
go usłyszeć. „Nasza gościnność nie jest na miarę nieprzewidziane-
go gościa” 36: ani spojrzenie, które się załamuje, ani słowo, którego 
brakuje, ani doznanie, skoro nasza radość jest „naznaczona cierpie-
niem i żłobiona obawą” 37. Spośród tych trzech braków poświęćmy 
więcej uwagi brakowi słowa: brakuje słów, aby prawdziwie odpo-
wiadać (skierować w zamian pochwalne słowo) albo po prostu na-
zywać. Opóźniamy nazywanie właściwym imieniem tego, co nas 
dotyka. Albo też możemy zawsze tylko połowicznie nazwać to, co 
bardziej umiłowane, a co nas pociąga i wzbudza w nas miłość (erosa), 
zmuszeni do zachowania jego prawie  anonimowości. Brak nazwań 

33 „Pierwszym podarunkiem bliskości jest katastrofa – załamanie mojej samo-
wystarczalności pod ciężarem «potężniejszego istnienia», jak istnienie anioła Ril-
kego [Elegie duinezyjskie, I, w. 4]” (J.-L. Chrétien, L’effroi du beau, Paris 1987, s. 24). 
Wyjaśnienie następuje klika stron dalej: „Istnienie piękna jest tutaj ośrodkiem, 
ogniskiem, tym «potężniejszym istnieniem», które najpierw i stale nas przekra-
cza, obejmuje nas bardziej niż my je” (ibidem, s. 27).

34 „Los nam ją [piękność] najjaśniej widzieć pozwolił i najgoręcej kochać” (Pla-
ton, Fajdros, 250 d, tłum. W. Witwicki. Por. komentarz w: J.-L. Chrétien, L’effroi du 
beau, op. cit., s. 53 i s. 69).

35 Pierwsza wzmianka w: J.-L. Chrétien, L’effroi du beau, op. cit., s. 70 n: 
„Wszelkie piękno jest więc prowokujące, dzięki czemu nas wzywa”. Motyw ten 
podjęty następnie w pierwszym rozdziale pracy L’appel et la réponse (idem, Paris 
1992, s. 17): „Piękno, kalon, jest tym, co pochodzi z wezwania, kalein, które w nim 
wciąż wzywa”.

36 J.-L. Chrétien, L’effroi du beau, op. cit., s. 30.
37 Ibidem, s. 25.
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203Anonimowość doznania

dopuszcza obie te interpretacje, które mogą się powołać na fragmen-
ty dzieła Jeana-Louisa Chrétiena. Pierwsza interpretacja: nazwanie 
opóźnia się w stosunku do doznania.

Chodzi tutaj o doznanie: tok mojego myślenia zostaje nagle przekształ-
cony przez poczucie bycia wezwanym lub zagadniętym, poczucie, 
że do mnie trafiło zwrócenie się, którego jestem przedmiotem. To bycie 
wezwanym jest pierwsze, to poruszenie poprzedza wszelkie określenie 
tożsamości tego, kto mnie wzywa. Zakładając, że taka tożsamość mo-
głaby zostać określona, będzie ona możliwa tylko przez późniejsze za-
pytywanie. Początkowo bycie wezwanym pozostawia otwarte wszyst-
kie możliwości dotyczące natury wzywającego 38.

 (Wersy te mogą wyrazić coś, co dotyczy wszelkiego rozbrzmie-
wającego w nas wezwania, nawet jeśli pierwotnie zostały napisane 
w odniesieniu do wezwania sumienia – przynajmniej zaznaczyli-
śmy tę kwestię, którą należy jeszcze podjąć). Druga interpretacja: 
miłość tego, co neutralne – miłość, która wypowiada jedynie nazwę 
tego, co neutralne.

Poprzez wszystko, co uczestniczy w pięknie, Platońskie wezwanie 
kieruje nas ku Pięknu samemu, to jest ku źródłu piękna jako nasze-
mu celowi. Dostarcza ono wszelkiemu pragnieniu wzbudzonemu 
przez poszczególne rzeczy piękne porywu i niepokoju, aby wynieść 
owo pragnienie ku pięknu samemu w sobie. Tymczasem piękno to jest 
w najwyższym tego słowa znaczeniu neutralne i bezosobowe, a jeśli 
posiada głos, to jest on bezdźwięcznym głosem jego blasku i jasności 39.

 Przedziwny jest blask nazwy (neutralność), która stapia wszyst-
kie nazwy (jako nazwy własne), usuwając odróżniające je granice 
zakresów – a przecież Uczta Platona nie przedstawia nic innego, jak 

38 Idem, L’appel et la réponse, op. cit., s. 60. J.-L. Marion przejmuje tę interpreta-
cję w Będąc danym, op. cit., przytaczając ją na s. 360 n w przypisie. Na temat kru-
chości i opóźnienia odpowiedzi (nazwanie ma znaczenie pierwszej odpowiedzi) 
por. nasz rozdział zatytułowany Les repons fragiles, w: L’entrée en philosophie. Les 
premiers mots, Paris 1999, s. 64-77.

39 Ibidem, s. 27. Długie i piękne szczegółowe rozważania zawarte są w roz-
dziale zatytułowanym Miłość tego, co neutralne, w: La voix nue, Paris 1990, s. 333: 
„Wszelka platońska i neoplatońska miłość ma swój kres w tym, co neutralne. 
Uczta Platona ukazuje to z całą mocą”. W naszym artykule Nommer la voix (Nunc, 
nº8, wrzesień 2005) staraliśmy się pokazać, w jaki sposób taka neutralizacja nazw 
własnych funkcjonuje w poematach Jeana-Louisa Chrétiena.
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podążanie duszy ku „pełnemu morzu piękna” (210 d), które unie-
ważnia każdą poszczególną formę 40.
 Takie są trzy fenomenologiczne postaci niemal bezimiennego do-
znania, o ile nie osiąga ono szczytu w nazwaniu tego, co neutralne. 
Owe postaci nie odpowiadają całkowicie trzem Platońskim wymia-
rom spojrzenia, o których mowa w Fajdrosie (twarz, bóstwo, Idea), 
chyba że uzmysłowimy sobie, iż pojawienie się bóstwa jest wydarze-
niem kat exochen (co jest nadużyciem w stosunku do tekstów Maldi-
neya, ale niekoniecznie wobec fenomenów), że miłość do twarzy jest 
granicą, do której zmierza każda relacja z twarzą (z  czym Lévinas 
niekoniecznie by się zgodził), gdy tymczasem analizy Jeana-Loui-
sa Chrétiena łatwiej odwołują się do platońskiego rodowodu. Ale 
w owej różnicy (fenomenologicznych postaci niemal bezimiennego 
doznania) ukazuje się sposób, w jaki fenomenologia doznaniowości, 
dbająca o opis fenomenów w oparciu o nie same i  o sposób ich bycia 
danymi – tak, by ich nie unicestwić ogólnością jakiegokolwiek po-
jęcia – z równą koniecznością zwraca się ku pierwotnemu i anoni-
mowemu wymiarowi ich fenomenalności 41. Przypomina to myślenie 
skazane na jednostajność od chwili, gdy usuwa ono wszystkie nazwy 
własne fenomenów w ich jednostkowości i specyfice, dla niestrudzo-
nego powtarzania tego samego wydarzenia, tego samego, neutral-
nego głosu. Na pytanie (Heideggera): „cóż zatem fenomenologia ma 
nam ukazywać?”, trzeba niewątpliwie odpowiedzieć tak jak Heideg-
ger – „najbardziej statyczny myśliciel, jakiego możemy sobie wyob-
razić”, zdaniem Ernsta Blocha 42 – bycie, skoro jest ono (stale tą samą) 
nazwą, różną od wszystkich innych (nazw różnych bytów), czy też 
owym „głosem, który rozbrzmiewając poznaje, że nie jest już niczyim 

40 Por. komentarz w La voix nue, op. cit., s. 335: „Taki obraz [tj. morze piękna] 
potwierdza, że miłość zmierza do neutralności: wznosi się, rozciągając się poza 
wszelkie przywiązanie i wszelką więź, aby znaleźć obraz umiłowanego w neu-
tralności tego, co proste i podstawowe...”.

41 Mogliśmy to ukazać inaczej, na przykład na podstawie dzieła Marca Richi-
ra. Laszlo Tengelyi charakteryzuje je następująco: „Opisuje on – za Kantem – za 
pomocą wyrażenia f e n o m e n o l o g i c z n e j  w z n i o s ł o ś c i, chwilę spotkania 
z nieskończonością-nieokreślonością w jej początkowym i podstawowym cha-
rakterze, z apeiron w jego anonimowym charakterze…” (L’histoire d’une vie et sa 
région sauvage, op. cit., s. 177).

42 Por. E. Bloch, L’athéisme dans le christianisme, tłum. na franc. E. Kaufholz 
i G.  Raulet, Paris 1978, s. 86 (dodajmy jednak, że ta uwaga w jego wykonaniu 
z pewnością nie jest pochwałą).
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głosem” 43. Bądź jeszcze na pytanie: „do czego odsyła nas fenomeno-
logia?” należy bez wątpienia odpowiedzieć, wraz z Mauricem Blan-
chotem, że do przestrzeni neutralności – tej przestrzeni, w której do-
chodzi do zatarcia wszystkich nazw.
 Należy powiedzieć to wszystko, ale również coś innego – naj-
pierw dlatego, że trzeba by z pewnością powtórzyć to, co dotyczy 
owego wymiaru anonimowości doznania, po stronie podmiotu. Po-
przestańmy tutaj – ściśle programowo – na wskazaniu danym przez 
Gillesa Deleuze’a, rezygnując tymczasem z warsztatu „fenomenolo-
gii asubiektywnej” (Jan Patočka 44):

Emocja nie mówi „ja” (…). Emocja nie należy do porządku „ja”, ale do 
porządku wydarzenia. Bardzo trudno uchwycić wydarzenie, ale nie są-
dzę, by takie ujęcie pociągało za sobą perspektywę pierwszoosobową. 
Trzeba by było raczej odwołać się do trzeciej osoby – tak jak Maurice 
Blanchot, kiedy mówi, że więcej intensywności jest w wypowiedzi „on 
cierpi” niż w wypowiedzi „ja cierpię” 45.

 Należy powiedzieć to wszystko, ale również coś całkiem innego, 
i przyznać rację konieczności wyjścia z anonimowości. Zacznijmy 
od tego, co nas dotyka. Otóż, najbardziej elementarna instrukcja po-
stępowania w fenomenologii każe opisywać fenomeny, wychodząc 

43 P. Valéry, La pythie. Te wiersze Valéry’ego przytacza Jean Hyppolite w od-
niesieniu do Hegla i do ludzkiego języka w Logique et existence, Paryż 1952, s. 6, 
oraz Merleau-Ponty na ostatniej stronie pracy Widzialne i niewidzialne, op. cit., 
s. 158, w odniesieniu do języka świata.

44 Na temat możliwości i potrzeby fenomenologii asubiektywnej por. dwa 
rozdziały Jana Patočki, w: Qu’est–ce que la phénoménologie?, tłum. E. Abrams, Gre-
noble 1988 [tłum. polskie tekstu pt. Co to jest fenomenologia?, w: J. Patočka, Świat 
naturalny i fenomenologia, tłum. J. Zychowicz, WF PAT, Kraków 1987, s. 158-183 – 
przyp. tłum.]). Lecz trzeba by się cofnąć aż do Husserla, jakkolwiek nie jest to tu-
taj naszym zamiarem – dla uzyskania wstępnego oglądu, por. J.-F. Lavigne, Hus-
serl et la naissance de la phénoménologie (1900-1913), Paris 2005, s. 653-656 („Czysta 
subiektywność, która żyje jako «podłoże» konstytuujących przeżyć intencjonal-
nych, do których zostaje odniesiona wszelka rzeczywistość jest wówczas [tj. od 
zimy 1906 r.] pojmowana przez Husserla jako czysty anonimowy przepływ. Ów 
strumień, o ile spełnia wymóg transcendentalnej redukcji, nie może być złączony 
z żadną jaźnią”, ibidem, s. 653).

45 G. Deleuze, La peinture en flamme l’écriture (1981), w: Deux régimes de fous, Paris 
2003, s. 172. Ten sam motyw wyraża bardzo jasno Merleau-Ponty w odniesieniu do 
percepcji: „Każda percepcja ma miejsce w atmosferze ogólności i ukazuje się nam 
jako anonimowa” (Fenomenologia percepcji, op. cit., s. 235). Por. komentarz Raphaëla 
Celis, L’Urdoxa dans la vie intentionnelle, w: L’intentionnalité en question. Entre phéno-
ménologie et science cognitives, red. D. Janicaud, Vrin, Paris 1995, s. 82-84.
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od nich samych, od ich specyfiki, to znaczy wychodząc od ich róż-
ności i nieprzewidywalnej nowości jednych w stosunku do drugich. 
Zakłada to, na przykład, ukazanie różnych wezwań bezpośrednio 
w doznaniu, które wywołują: wezwanie piękna nie jest wezwaniem 
Boga, który znowu różni się od wezwania bycia (Heidegger), dru-
giego (Lévinas) czy też życia (Henry). Uwaga ta pochodzi od Jeana-
-Louisa Chrétiena i ważne jest, żeby mu oddać sprawiedliwość: 
„Odmienne od tego wezwania piękna jest wezwanie Boga do by-
cia, stwórcze wezwanie” 46. Jak usłyszeć skierowane do nas wezwa-
nie, jeśli nie potrafimy rozpoznać jego głosu w gwarze wszystkich 
pozostałych głosów? Skłania nas to do myślenia o fenomenologii 
jako ograniczonej dwiema zasadami – z jednej strony, sięganiem do 
tego, co neutralne, z drugiej zaś, wymaganiem wyjścia z anonimo-
wości – oraz do myślenia o wyjściu, które trzeba sobie przedstawić 
tak z jednej, jak i z drugiej strony: od strony podmiotu 47 i od strony 
tego, co nas porusza, dotyka. Dwojakie wyjście, o ile nie dokonuje 
się ono dokładnie w tym samym czasie: wydarzenie, które wzywa 
nas do bycia (Maldiney), a na pewno najbardziej wówczas, gdy po-
trafimy je przyjąć w jego nieprzewidywalnym i wyjątkowym na-
dejściu 48; przyjście do siebie podmiotu zdolnego do odpowiadania 

46 J.-L. Chrétien, L’appel et la réponse, op. cit., s. 11 – por. również s. 27: „Kiedy 
źródłem wezwania staje się Bóg stwórca, traci ono swą neutralność, jest samym 
Słowem, a wezwanie piękna, które się rozprzestrzenia, odsyła do innego, abso-
lutnego wezwania”. Kilka stron dalej napotykamy (s. 41n) na krytykę pod adre-
sem Emmanuela Lévinasa, który podjął próbę przeciwstawienia wezwania Boga 
wezwaniu bycia. Krytykę tę należy jednak interpretować raczej jako porażkę sa-
mego Lévinasa aniżeli jako zasadniczą krytykę. To, że f a k t y c z n i e  Lévinasow-
ski opis nie mówi nic ponad to, o czym myślał i mówił Heidegger, nie oznacza, 
że f o r m a l n i e  nie należy poszukiwać różnicy sposobów, w jakie Bóg i bycie 
nas wzywają.

47 Wymóg sformułowany z całą mocą przez Michela Henry’ego: „(…) odry-
wając życie intencjonalne od anonimowości, w której się zatraca u Husserla, fe-
nomenologia nieintencjonalna wpisuje ponownie intencjonalność w starszą niż 
ona podstawę” (Fenomenologia nieintencjonalna: zadanie dla przyszłej fenomenologii, 
w: M. Henry, O fenomenologii, op. cit., s. 146).

48 „Dla istniejącego jego relacja do wydarzenia jest relacją do siebie” (H. Maldi-
ney, Penser l’homme et la folie, op. cit., s. 423) – co uzupełniamy następująco: jego rela-
cja do danego wydarzenia. Por. komentarz E. Housseta, Le moi inimaginable, w: Henri 
Maldiney. Une phénoménologie à l’impossible, op. cit., s. 58: „Na pewno wydarzenie 
jest rzadkie, ale to w nim jednostka zostaje zaskoczona przez bycie, sama będąc 
zarazem zaskoczona, że istnieje: tylko wydarzenie objawia mnie jako istniejącego 
mnie samemu i to właśnie dlatego, że jest nie moje, nie daje się zawłaszczyć”.
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207Anonimowość doznania

za  drugiego (Lévinas), a najbardziej wówczas, gdy bierze odpowie-
dzialność za k o n k r e t n e g o  drugiego i staje się stróżem swego 
brata 49; budzenie się na siebie tego, który doświadcza swego bycia 
w chwili, gdy otrzymuje siebie od innego lub też przyjmuje siebie 
od strony pierwotnego wezwania (Chrétien), a najbardziej wów-
czas, gdy wznosi pochwalny śpiew, czy po prostu n a z y w a  to, 
czego słucha i co otrzymuje 50.
 Żeby obudzić się na siebie, trzeba uchylić coś więcej niż swo-
ją tożsamość. Jestem tym, który może cię nazwać albo też modlić 
się do Boga, nazywając go Ojcem, albo jeszcze – bardziej powścią-
gliwie – na widok tego, co go dotyka, może wygłosić arcypoemat, 
którego pierwszymi słowami będą: t u  j e s t, t u  m a s z, o t o… 51. 
Chyba że byłbym raczej tym, który przekazuje wam dziś zadanie, 
aby myśleć o Sobości podmiotu, wychodząc od możliwości, która 
łączy bycie dotkniętym i mówienie, czy też wychodząc od trzech 
zespolonych zdolności: spojrzenia, doznania i nazwania.

Tłumaczenie Ilona Bala
Przekład przejrzał i poprawił Robert Grzywacz

49 Na pytanie: „Czyż jestem stróżem brata mego?”, trzeba odpowiedzieć, 
że właśnie to mnie definiuje (co do tej kwestii, por. E. Lévinas, Inaczej niż być 
lub ponad istotą, op. cit., s. 198 n; idem, Entre nous. Essais sur le penser-à-l’autre, 
op. cit., s. 128; idem, Bóg, śmierć i czas, op. cit., s. 209. Zauważmy, że tematyka 
wydobywania samego siebie z anonimowości znajduje się w samym centrum 
książki Rodolphe’a Calina, Lévinas et l’exception du soi, PUF, Paris 2005), jak to 
zapowiada następujący fragment wprowadzenia: „Mając nieustannie zrywać 
z anonimowością, która ją opanowuje, podmiotowość może jedynie usytuować 
się na ruchomej granicy samej siebie i tego, co anonimowe. Wydaje się nam, że to 
napięcie jest najbardziej znaczącą cechą Lévinasowskiej podmiotowości” (R. Ca-
lin, op. cit., s. 8).

50 „Tym, do czego jedynie my jesteśmy zdolni, jest wyśpiewywanie piękna 
niepewnym głosem” (J.-L. Chrétien, L’effroi du beau, op. cit., s. 77) – a raczej wy-
śpiewywanie t e g o  piękna naszym głosem. Zob. artykuł Benoît Thirion, Par 
une blessure engendré…, „Revue philosophique de Louvain” listopad 2002 („«Coś 
podmiotowego», nadejście «podmiotu» ma miejsce, gdy tylko głos, który uznaje 
się za głęboko zraniony i poruszony, zmieniony pod wpływem wezwania, przy-
zwala na tę zmianę i na innego, który go porusza, i pozwala na to, by przez niego 
się począć, dając to, co otrzymuje”, ibidem, s. 761 – podkreślenie nasze).

51 Arcypoemat podobny do poematu Verlaine’a: „Oto owoce, kwiaty, listo-
wie i wieńce, / I serce me, dla ciebie bijące orędzie!” – tłum. B. Ostrowskiej. „Tu 
masz owoce, kwiat i liście te – a po nich / Jeszcze to serce me, dla ciebie chcące 
bić” – tłum. F. Konopki („Green”) [źródło: <www.wiersze-miłosne.info/wiersz-
-zielen-1215.html>].
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M  M
Akademia Sztuk Pięknych 
w Warszawie

Piękno nieintencjonalne.
Fenomenologia sztuki Michela Henry’ego

Michel Henry określa swoją fenomenologię mianem nieintencjonal-
nej. Odwołując się do rozważań Husserla, chce pokazać, że inten-
cjonalność, która miałaby określać, a zarazem fundować wszelkie 
poznanie, sama potrzebuje przecież solidnego gruntu, na którym 
musi się oprzeć. Zadaniem fenomenologii Henry’ego staje się właś-
nie znalezienie owej solidnej podstawy. Według niego wszelkie 
ukazywanie się było dotąd podporządkowane intencjonalności. 
Żeby uchwycić jakikolwiek fenomen, muszę się przecież zwrócić 
w jego stronę, intencjonalnie się na niego nakierować. Muszę więc 
zdystansować się wobec niego i uczynić go wobec siebie czymś ze-
wnętrznym. Dotyczy to także mnie samego. Nawet, aby zobaczyć 
samego siebie, muszę uczynić z siebie przedmiot. Percepcja jest 
bowiem aktem intencjonalnym, który kieruje się spontanicznie na 
przedmiot, ujmując go w schemacie noetyczno-noematycznym. Nie 
zmienia tego wyróżnienie przez Husserla w Wykładach z fenomenolo-
gii wewnętrznej świadomości czasu intencjonalności retencji ani doko-
nana tam analiza poszczególnych syntez czasowych oraz impresji 
źródłowej.
 W fenomenologii Husserla mamy więc z jednej strony świado-
mość intencjonalną, a z drugiej – świadomość absolutną, która sy-
tuuje się poza przeżyciami intencjonalnymi. Czyste „ja” w ujęciu 
Husserla jest więc z jednej strony podmiotem pobudzanym przez 

Między...14 
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impresje, pożądania, popędy, co nie znaczy, że sam Husserl zgo-
dziłby się z ostateczną konkluzją Henry’ego, że byt świadomości 
polega wyłącznie na byciu pobudzanym przez ruch swojej własnej 
afektywności. Z drugiej strony, w Ideach I „ja” nie jest już wyłącz-
nie zasadą unifikacji i indywiduacji świadomości intencjonalnej, ale 
staje się też absolutnym źródłem, które poprzedza wszelki akt in-
tencjonalny. W ten sposób na gruncie rozważań Husserla pojawia 
się niejasność – i ta właśnie niejasność staje się punktem wyjścia dla 
rozważań Henry’ego. Czyste „ja” nie może samo siebie uchwycić. 
Jako źródło wszelkich aktów intencjonalnych „ja” zostaje założone 
jako fundament, ale to, co się przed nim pojawia, to przedmiot, a nie 
źródło pojawiania się jako takie, którym jest przecież „ja”. W ten 
sposób tak długo, jak zakładamy, że to, co się pojawia, pojawia się 
w formie przedmiotu intencjonalnego, zmuszeni jesteśmy uznawać, 
że czyste „ja” może pojawić się sobie samo tylko jako przedmiot in-
tencjonalny. Husserl zostawił więc pole dla rozmaitych interpretacji 
ego. Sartre uczynił z pojawiającego się „ja” transcendentny przed-
miot wytwarzany ex nihilo 1. Henry przyjął z kolei, że podmiot nie 
może ukazać się w formie transcendencji jako intencjonalny przed-
miot, ale musi zostać ugruntowany w sferze afektywnej, czyli osta-
tecznie w sferze wrażeniowości.
 Ujmując to inaczej, jeśli fenomenologia definiuje świadomość 
jako intencjonalność, to, według Michela Henry’ego, tak pojęta 
świadomość nie jest niczym innym niż ciągłym wyrzucaniem siebie 
na zewnątrz. Jest ekstatyczna. Jednak w jaki sposób ta intencjonal-
ność ujawnia się sobie samej, w jaki sposób się sobie prezentuje? 
W jaki sposób siebie poznaje? Czy dzieje się to w kolejnym akcie 
intencjonalnym? Fenomenologia nie znajduje na to pytanie odpo-
wiedzi  – konstatuje Michel Henry. To właśnie dlatego trzeba opisać 
fenomen, który wymyka się intencjonalności, który nie pojawia się, 
lecz się objawia. W filozofii Henry’ego objawia się tylko życie. Jest 
to życie wcielone w partykularną subiektywność, zindywidualizo-
waną dzięki posiadaniu, a raczej dzięki byciu żywą cielesnością – 
 la  chair. W jego filozofii znajdujemy jednak jeszcze jedną dziedzinę, 
która pozwala objawić się życiu, a tym samym odsłonić źródłową 
nie intencjonalność, fundującą w tym ujęciu intencjonalność jako 
taką. Tą dziedziną jest sztuka. To dzięki niej możemy doświadczyć 

1 J.-P. Sartre, Transcendencja ego, tłum. U. Idziak, IFiS PAN, Warszawa 2006.
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211Piękno nieintencjonalne

w pełni tego, co Henry określa mianem życia, i to ona angażuje cał-
kowicie naszą zmysłowość. Żeby odbierać dzieło sztuki, trzeba od-
czuwać, trzeba dysponować zmysłowością, a zarazem swoistego ro-
dzaju wrażliwością estetyczną, a bardziej ogólnie – afektywnością.
 Sztuka pozwala „zobaczyć niewidzialne”, jak brzmi tytuł książki 
Henry’ego poświęconej sztuce, pozwala objawić się życiu, odsłania 
naszą zdolność kochania, cierpienia, pragnienia. Według Henry’ego 
malarstwo jest zawsze abstrakcyjne, ponieważ „abstrahuje” od rze-
czywistości, nie naśladuje, ale „wyraża” jej istotę, okazując się zako-
rzenione w patosie (doznaniu) niewidzialnego życia nieuchronnie 
związanego ze źródłową pasywnością – samodoznaniowością ucie-
leśnionego „ja”. Sztuka należy do kultury, a więc przestrzeni inter-
subiektywnej, dlatego można uznać, że opisywana przez Henry’ego 
Pra-Sobość (Archi-Soi), którą odnajdujemy wpisaną w każdą sobość 
i z której się ona wyłania, to także sfera sztuki. Pra-Sobość interpre-
towana byłaby już nie jako figura Chrystusa, do czego prowadzą 
rozważania Henry’ego z zakresu fenomenologii religii, ale jako sfe-
ra intersubiektywna, „inny w «ja»”, jak ujął to sam filozof, jako  ko-
nieczność otwarcia, a więc nawiązania relacji z tym, co inne, jako 
swoiście pojęte, „pozytywne” pęknięcie, które tak zinterpretowane 
nie tyle umożliwia relacje społeczne, co czyni je koniecznym ele-
mentem egzystencji. Powyższa interpretacja, będąca rozwinięciem 
tez zawartych w koncepcji Henry’ego raczej implicite niż explicite, 
której broni w swoich pracach belgijski myśliciel – Rafael Gély 2, im-
plikuje niewątpliwie wiele pytań, ale z konieczności musimy pozo-
stawić je tutaj bez odpowiedzi.
 Niewątpliwe pozostaje jednak to, że dzieło sztuki należy do 
wspólnej wszystkim przestrzeni, nawet jeśli uznamy, że nie jest 
to przestrzeń realna, na przykład sala muzealna, ale „przestrzeń” 
życia, działanie artystyczne, które wzbudza w odbiorcy współczu-
cie lub sprzeciw – reakcję pozwalającą na zarysowanie sfery inter-
subiektywnej. Dzieło sztuki jest na gruncie koncepcji Henry’ego 
niezwykle ważne, ponieważ ma zdolność objawienia życia – źródło-
wego wymiaru naszej egzystencji. Życie dane jest w doświadczeniu 
estetycznym bezpośrednio. Można przywołać tu także estetycz-
ne rozważania Jeana-Luca Mariona, który twierdzi, że w obrazie 

2 R. Gely, Roles, action sociale et la vie subjective. Recherches à partir de la phénomé-
nologie de Michel Henry, P.I.E. Peter Lang, Bruxelles 2007.
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mamy do czynienia z tym, co „niewidziane” (invu). Zarówno dla 
Henry’ego, jak i dla Mariona malarstwo staje się zapisem niewi-
dzialnego. W ten sposób nie patrzymy na obraz, ale poprzez obraz. 
To właśnie wtedy docieramy do tego, co ukazuje się samo z siebie 
i  w sobie. Mamy w ten sposób do czynienia z tym, co Marion okre-
śla mianem donacji, a Henry życiem. Do komunii niewidzialnego 
z widzialnym dochodzi więc na gruncie sztuki.

Briesen

Koncepcja sztuki Henry’ego pozostaje pod silnym wpływem roz-
ważań Schopenhauera, dla którego najdoskonalszą ze sztuk była 
niewątpliwie muzyka. Henry zastanawia się nad możliwością tran-
skrypcji znaków muzycznych na znaki graficzne, nad przemianą 
dźwięków w punkty i linie. Nie chodzi tylko o inspirację muzyką, 
ale o przekształcenie jej w rysunek, który, paradoksalnie, pozwa-
la uchwycić ją w całej pełni i taką, jaka jest. Z tego właśnie wzglę-
du Henry zainteresował się twórczością Augusta von Briesena 
(1935-2003) – artysty pochodzenia węgierskiego, zmarłego w Pary-
żu, rysownika i ilustratora, który, słuchając muzyki, usiłował z za-
mkniętymi oczami przetransponować zasłyszane nuty na abstrak-
cyjny rysunek. Pytanie, jakie nasuwa się Henry’emu w odniesieniu 
do prac Briesena, nie dotyczy sztuki abstrakcyjnej, którą artysta 
tworzy, ale muzyki, którą próbuje on zobrazować. Czym jest muzy-
ka?  – pyta Henry. Jego odpowiedź przywołuje analizę Schopenhau-
era. Muzyka jest źródłową metafizyczną rzeczywistością, podstawą 
wszelkiego bytu, jest tym, co Schopenhauer określa mianem Woli, 
a Henry mianem życia. Jako obraz tej rzeczywistości metafizycznej, 
która jest zasadą istnienia wszystkiego, co jest, muzyka staje się jej 
pierwszym i najdoskonalszym wyrazem, wyrazem „kwintesencji 
życia”, jak ujmuje to Schopenhauer.
 Zarówno muzyka, jak i malarstwo znajdują swoje źródło 
w Woli, a więc w ujęciu Henry’ego, w życiu. Muzyka jest dźwię-
kowym odtworzeniem Woli, natomiast świat przestrzenny jej 
widzialną obiektywizacją, którą obrazuje malarstwo. W Świe-
cie jako woli i przedstawieniu Schopenhauer twierdzi, że Wola, któ-
rej muzyka jest bezpośrednim odtworzeniem, obiektywizuje się 
w świecie zjawiskowym. W ten sposób usiłuje wyjaśnić, że ta sama 
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rzeczywistość – Wola – interpretowana jako rzeczywistość fundu-
jąca i absolutna, jawi się nam z jednej strony w formie złożonych 
dźwięków muzyki, a z drugiej jako świat przedmiotów i form per-
cepcji, które odtwarzają sztuki plastyczne. W ten sposób Schopen-
hauer przedstawia analogię między stopniami dźwięków a drabiną 
obiektywizacji Woli w świecie przedmiotów odwzorowywanych 
przez sztuki plastyczne: czterem głosom harmonii: bas, tenor, alt, 
sopran odpowiadają cztery formy w hierarchii form bytów obiek-
tywnych: królestwo minerałów, roślin, zwierząt i ludzi. Muzyka 
wyraża samą istotę zjawisk:

nie wyraża tej lub innej określonej uciechy, tego lub innego zmartwie-
nia, bólu lub przerażenia, lub radości, lub wesołości, lub spokoju du-
cha, lecz samą uciechę, samo zmartwienie, samo przerażenie, samą ra-
dość, samą wesołość, sam spokój ducha, niejako in abstracto wyraża to, 
co w nich istotne 3.

Muzyka jest bezpośrednim działaniem na uczucia, a zarazem ich 
„odsłoną”. Jest symbolicznym językiem afektów – jak ujmie to nie-
co później Nietzsche 4. Wyraża więc bezpośrednio sferę afektywną 
jako taką, która okazuje się tak istotna dla rozważań Henry’ego. 
W analizach tego ostatniego na temat sztuki nie chodzi o znale-
zienie przejścia od muzyki do plastyki, ale o powrót do źródła, do 
miejsca, w którym obie te dziedziny sztuki się tworzą. Dokonuje 
tego właśnie Briesen. 
 Briesen jest słuchaczem, który w każdym dźwięku i w każdej 
nucie znajduje swoistą formę cierpienia. Cierpienie to nie ma jed-
nak charakteru wyłącznie empirycznego. Jest ono przecierpiane 
przez kogoś, ale nie musi być wynikiem jakiegoś konkretnego wy-
darzenia. Jest tu synonimem afektywności jako takiej. Cierpienie 
nie przenika do nas z zewnątrz, ale nosimy w sobie niewyczerpane 
źródło, z którego wypływa. Przyjmuje ono formę filozoficznego wa-
runku możliwości poznania tego, co źródłowe, zasady zmierzającej 
do wyrwania egzystencji afektywnej z obszaru faktyczności, które-
mu zostaje ona zazwyczaj wydana. Chodzi o nadanie afektywności 

3 A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, I, tłum. J. Garewicz, PWN, 
Warszawa 1994, s. 404.

4 Por. F. Nietzsche, Pisma pozostałe 1876-1889, tłum. B. Baran, Inter esse, 
Kraków 1994, s. 117.

Copyri
gh

t b
y A

ka
demia 

Ign
ati

an
um w

 Krak
owie



214 M  M

całkiem wyjątkowego statusu, o uczynienie z niej nie fragmentu 
świata, ale istoty życia.
 W potocznym rozumieniu ból jest ujmowany jako ból fizyczny 
odniesiony do jakiejś konkretnej części naszego ciała, ciała obiek-
tywnego, ale to, czego doświadczamy, to „ból jako taki”. Henry 
chce opisać czysto doznaniowy element cierpienia czy bólu. Abs-
trahujemy od wszelkich światowych elementów, które mogły być 
jego powodem (ogień, choroba, niewierny przyjaciel czy kochanek). 
Tym, co odsłania się w cierpieniu, jest bowiem samo cierpienie. Kie-
dy pomijamy świat zewnętrzny, jego elementy, część ciała, która nas 
boli, to, jak twierdzi Henry, konstatujemy, że nie ma żadnego od-
stępu oddzielającego ból od niego samego, co znaczy, że nie moż-
na mu się wymknąć, zdystansować się wobec niego. Przepełnia nas 
całkowicie. Stajemy się nim. Tylko doznając własnych nastrojów, 
tego, co Heidegger określa mianem Befindlichkeit (nastrojowości), 
w nich i za ich pośrednictwem, mogę odnosić się do świata. Tyl-
ko żyjąc, mogę się do niego odnosić, a moje życie jest zawsze za-
nurzone w nastrojowości, którą Henry utożsamia z afektywnością. 
Nastrojowość, którą opisuje Heidegger, i afektywność w koncepcji 
Henry’ego są więc bezprzedmiotowe. „Zabarwiają” otaczającą nas 
rzeczywistość. Stają się pryzmatem, przez który postrzegamy, choć 
nastrojowość według Heideggera pozwala nam być w świecie, pod-
czas gdy u Henry’ego wiąże nas z życiem, a od świata całkowicie 
odseparowuje.
 Cierpienie, o którym mowa, jest więc cierpieniem z poziomu on-
tologicznego, które miesza się też z doznaniem radości. Cierpienie 
i rozkosz należą do tego samego poziomu ontologicznego. Według 
Michela Henry’ego taka była właśnie 

genialna intuicja Kierkegaarda, który zauważył, że to w tym ekstremal-
nym momencie cierpienia, gdy znajduje się ono na granicy rozpaczy, 
zmienia się ono w rozkosz, w szczęśliwość 5.

To w „agonii rozpaczy nie do zniesienia”, Briesen poznaje i prze-
żywa Mahlera, Brahmsa czy Verdiego. Rysunki muzyczne Briese-
na są bowiem „portretami” kompozytorów, portretami obrazujący-
mi ich temperament i charakter. To, co zostało w jego rysunkach 

5 M. Henry, Phénoménologie de la vie, t. 1: De la phénoménologie, op. cit., s. 73 
[por. tłum. polskie: idem, O fenomenologii, op. cit., s. 107 – przyp. red.].
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„zobrazowane” i może zostać z nich wyczytane, to cierpienie utoż-
samione z sekretną historią woli mocy wraz z „orszakiem nie-
szczęść, który jej towarzyszy”, to wspólne nam wszystkim pragnie-
nie, którego nie da się zaspokoić i które ciągle się odradza. Jest to 
pragnienie metafizyczne, którego przedmiotem nie jest już Lévina-
sowski inny, ale opisywane przez Henry’ego afektywne życie. Dla-
tego cierpienie, które się przed nami odsłania, gdy słuchamy czy 
wykonujemy utwór muzyczny, okazuje się nieusuwalne i źródłowe. 
Jednocześnie, jak podkreśla Schopenhauer, a co podejmie później 
Henry, muzyka jest czymś ogólnym. Partytura nie odzwierciedla 
tylko jakiegoś konkretnego wydarzenia, ale stan afektywny, uczu-
cie, które przestaje być psychologiczne, empiryczne, odczute w da-
nym momencie i w danym miejscu przez kompozytora, a później 
przez słuchacza, ale staje się transcendentalnym zabarwieniem – 
afektywną tonacją, która przenika słuchacza niezależnie od tego, 
kim i jaki jest.
 Sztuka Briesena odsłania się przed nami jako sztuka abstrakcyj-
na, jako sztuka bardziej abstrakcyjna niż sztuka współczesna w jej 
najbardziej wysublimowanych formach. Jak podkreśla Henry: „Ra-
dykalność abstrakcji w sztuce Briesena zakorzenia się w ogólności 
muzyki i to przez jej pryzmat powinna być ona rozumiana” 6. Moż-
na powiedzieć, że abstrakcyjność muzyki, a tym samym jej pla-
styczna transpozycja, jaką są rysunki Briesena, przedstawia to, co 
jest ze swej istoty nieprzedstawialne – modalności i strukturę afek-
tywną wszystkich możliwych doświadczeń. Briesen rysuje to, co 
słyszy. Według Henry’ego muzyka wyraża cierpienie i to właśnie 
cierpienie rysuje Briesen, a to, co umożliwia mu „wyrażenie cier-
pienia w formie plastycznej, to siła jego ciała”. W jaki jednak sposób 
jego ciało pozwala mu wyrazić to, co najgłębsze? 7
 Na to pytanie Henry odpowiada zgodnie z założeniami swojej 
własnej filozofii. Istnieje ciało źródłowe – la chair – którym jeste-
śmy, ciało przesycone czystą siłą i Wolą (Życiem). To ono ma moc 
tworzenia sztuki. Jeśli asystowalibyśmy przy pracy Briesena, twier-
dzi Henry, to bylibyśmy świadkami aktywnego i twórczego działa-
nia żywej cielesności. Ciało, które znajdowalibyśmy obok siebie – 

6 Idem, Phénoménologie de la vie, t. 3: De l’art et du politique, PUF, Paris 2004, 
s. 253.

7 Por. ibidem, s. 256.

Copyri
gh

t b
y A

ka
demia 

Ign
ati

an
um w

 Krak
owie



216 M  M

zamknięte oczy, rysujące ręce – okazywałyby się tylko pojawem 
w świecie przedstawienia, pojawem, który skrywałby to, co działo-
by się w „noumenalnym” Briesenie. La chair – żywa cielesność po-
zostawałaby dla nas niewidzialna. Przed nami ukazałby się tylko 
wynik działania jej twórczej siły.
 Kiedy Hobbes zarzucił Kartezjuszowi 8, że równie dobrze twier-
dzenie „myślę, więc jestem” można zastąpić twierdzeniem c h o -
d z ę, w i ę c  j e s t e m, autor Medytacji odpowiedział, że jest to cał-
kowicie możliwe pod warunkiem, że to ostatnie rozumie się przez 
bezpośrednie doświadczenie chodzenia odniesione do tego, czym 
jest ono rzeczywiście dla tego, kto chodzi, a więc do czystego bez-
pośredniego doświadczenia chodzenia. Zredukowane do tego aktu, 
do czystego doświadczenia chodzenia, do doświadczenia cielesne-
go, chodzenie nie jest niczym innym niż cogitatio. Zgodnie z tą in-
terpretacją jest ono więc fundujące dla ego sum, jak też dla cogito, bę-
dąc modalnością „Ja myślę”, które w ujęciu Henry’ego jest tożsame 
z bezpośrednim doznaniem samego siebie. W ujęciu Henry’ego sen-
tio poprzedza więc cogito. Ciało, jakim je przeżywamy, to ciało, które 
chodzi, odczuwa, pragnie, a więc żywa cielesność. Jest to właśnie 
cielesność doświadczana przez artystę. W tym kontekście rozumie 
on cielesność Augusta Briesena.
 W sztuce Briesena nie istnieje więc przejście od muzyki do in-
nej, równie autonomicznej dziedziny sztuki, jaką byłoby w tym 
przypadku malarstwo w tym sensie, że muzyka i sztuka abstrak-
cyjna są wyrazem tej samej siły – są wyrazem życia i obie są w nim 
zakorzenione, a więc od niego zależne, a ich sposób oddziaływa-
nia na odbiorcę okazuje się taki sam. Można pokusić się o stwier-
dzenie, że w interpretacji Henry’ego rysunki Briesena są muzyką, 
są „słyszalne”. Autonomia poszczególnych sztuk i ich absolutna 
niezależność od siebie mogłaby według Henry’ego dotyczyć ma-
larstwa figuratywnego, jedynego, które zna Schopenhauer, a nie 
sztuki abstrak cyjnej, zwłaszcza takiej, jaką tworzy Briesen. Tego 

8 W tekście Problem dotyku w zbiorze O fenomenologii, op. cit., s. 205, Henry 
pomylił autora zarzutów, pisząc nie o Hobbesie, ale o Gassendim. W Zarzutach 
trzecich to Hobbes, a nie Gassandi twierdzi: „Nie wydaje się bowiem, by zacho-
dziło właściwe dochodzenie, gdy się powiada: ja jestem myślący, a więc jestem 
myśleniem; lub: ja jestem poznający, a więc jestem intelektem. Gdyż w ten sam spo-
sób mógłbym powiedzieć: ja jestem chodzący, a więc ja jestem chodzeniem” (Descar-
tes, Medytacje o pierwszej filozofii, tłum. M. i K. Ajdukiewiczowie, S. Swieżawski, 
I. Dąmbska, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2001, s. 159).
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ostatniego nie interesują problemy kompozycyjne w sztuce czy jej 
teoria. Jak wspomnieliśmy, maluje w ciemności, w sali koncertowej 
zamyka oczy bądź koncentruje się na muzyce, błądząc spojrzeniem 
po sali, nigdy nie kierując wzroku na tworzony rysunek. Rysunki 
muzyczne Briesena są więc akompozycyjne, w przeciwieństwie, jak 
zobaczymy, do malarstwa Kandinskiego, które staje się przedmio-
tem rozważań Henry’ego we Voir l’invisible.
 Każdego roku Briesen tworzył około ośmiu tysięcy rysunków, 
z których jednak zachowywał tylko jedną czwartą. Jeśli jego sztuka 
jest akompozycyjna, to w jaki sposób znaleźć kryterium pozwalają-
ce zachować jedne rysunki, a zniszczyć inne? Jedynym kryterium 
pozostaje tutaj instynkt. Odrzucane rysunki to te, które w oczach 
Briesena nie odzwierciedlają we właściwy sposób danego dzieła 
muzycznego, nie są mu dostatecznie „wierne” 9.
 Akompozycje Briesena, tak jak muzyka, którą odzwierciedlają, 
mają ukazywać wewnętrzną jedność bytu, odsłaniają życie, czyli 
jedność afektywnych tonalności, które przechodzą jedna w drugą. 
Henry uważa, że w muzyce, którą „rysuje” Briesen, znajdujemy 
„wpisaną” historię doznań. Oddaje ona dźwięki za pośrednictwem 
linii i kresek, które nawzajem się na siebie nakładają. Sprawia, 
że wibrują na kartce papieru, stając się widzialnym rezultatem dzia-
łania mocy jego żywej cielesności, a więc mocy bytu utożsamionego 
przez Henry’ego z życiem.
 Sztuka wymyka się więc intencjonalności. Oczywiście, można 
ją postrzegać intencjonalnie i jak wszelkie dziedziny ludzkiej egzy-
stencji jest ona interpretowana i funkcjonuje także jako przedmiot 
uchwycony w akcie poznawczym umożliwiającym jego analizę, 
także naukową. Jednak warto podkreślić, że Henry ostro krytyku-
je takie podejście do sztuki. Odwołajmy się tutaj do empirycznego 
przykładu podanego przez samego myśliciela. Po dokonanej przez 
konserwatorów rekonstrukcji jednej ze świątyń z epoki wczesnego 
chrześcijaństwa w Grecji, ze znajdujących się tam dwunastowiecz-
nych mozaik pozostały tylko te fragmenty, które pochodzą z naj-
starszego okresu i uznane zostały za oryginalne. Zaprezentowano 
więc zwiedzającym fragmenty mozaik, między którymi znajdują się 
teraz wielkie plamy gipsu w miejscach, z których usunięto nieory-
ginalne elementy. Odbiorca obcuje teraz wprawdzie z oryginalnym 

9 Idem, Phénoménologie de la vie, t. 3: De l’art et du politique, op. cit., s. 280.
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dwunastowiecznym dziełem, ale jego doznania zostały zaburzone 
przez swoistego rodzaju „interwały”, które nie pozwalają mu już 
w pełni doświadczyć, a więc w tym ujęciu – przeżyć – dzieła sztu-
ki. Dzieło sztuki jest całością wraz z materialnym substratem sta-
nowiącym jego podstawę. W tym przypadku nauka zawłaszczyła 
jednak ów substrat i zdominowała sztukę 10.
 Jest to tym bardziej nie do przyjęcia, że dla Henry’ego podsta-
wą tworzenia, a zarazem odbioru sztuki jest przede wszystkim 
afektywność, a więc szeroko rozumiana doznaniowość. To właśnie 
zmysłowość z jednej strony, a z drugiej, nasza zdolność odczuwa-
nia, nasza wrażliwość ustanawiają ten wymiar ontologiczny, gdzie 
może narodzić się sztuka. Według Henry’ego dzieło sztuki należy 
jednocześnie do świata zmysłowego i poza ten świat wykracza. 
Chodzi w nim o rodzaj doświadczenia estetycznego, które można 
nazwać „postrzeżeniem afektywnym”. Nie ma ono nic wspólne-
go z postrzeżeniem analizowanym przez fenomenologię Husserla 
czy Merleau-Ponty’ego. Sztuka odsłaniałaby z tej perspektywy na 
przykład c z y s t ą  czerwień, czerwień niezanieczyszczoną jeszcze 
intencją, czystą impresję, którą odbieramy niezależnie od percepcji 
rozumianej jako poznanie przedmiotu przez podmiot.
 Odwołując się do tekstu Eugena Finka, Henry twierdzi, że inten-
cjonalność w fenomenologii klasycznej zostaje utożsamiona z by-
ciem widzianym. A nie chodzi przecież o to, że widzenie ma być za-
sadą i ostatecznym kryterium poznania. Wręcz przeciwnie, chodzi 
o samoprzejawianie się, samoprezentację czy samodonację, które 
mogą dopiero fundować wszelką możliwą prezentację wszelkiego 
możliwego bytu. Henry poszukuje więc doświadczenia źródłowe-
go, które fundowałoby zarówno zmysłowość, jak i refleksję. W od-
niesieniu do fenomenologii sztuki Henry’ego można wobec tego za-
cytować fragment poematu Thomasa Stearnsa Eliota: „Nie ma tu 
oczu. Nic tu po oczach”.

10 Niewątpliwie nie jest to temat nowy. Od XIX wieku toczą się bowiem dys-
kusje dotyczące tego, w jaki sposób konserwować dzieła sztuki i czy usuwać to, 
co dodały do dzieł epoki późniejsze.
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Kandinsky

Henry uważa, że to przede wszystkim twórczość Wassily’ego 
Kandinsky’ego (1866-1944) dąży do nadania malarstwu rangi sztu-
ki w pełni kreatywnej i uniwersalnej, niepodporządkowanej celom 
zewnętrznym, podobnej do tego, czym jest muzyka. Dlatego Hen-
ry analizuje prace malarskie i teoretyczne tego właśnie artysty, któ-
ry przedstawiany jest w podręcznikach historii sztuki jako twórca 
sztuki abstrakcyjnej, i uznaje jego płótna za swego rodzaju inkarna-
cję wypracowanej przez siebie filozofii sztuki.
 Muzyka jest według Kandinsky’ego „najmniej materialną ze 
sztuk”, co czyni ją też najbardziej wartościową 11. Okazuje się ona 
tożsama z malarstwem abstrakcyjnym, a ostatecznie, z malarstwem 
w ogóle, ponieważ kolory i formy przestają teraz odnosić się do ze-
wnętrznego świata, przestają imitować rzeczywistość, a zaczynają 
ją w pełni wyrażać. Przynależna im istota nie musi już być zmie-
szana z przedmiotowym wyglądem rzeczy, jak konstatuje Henry, 
ponieważ ich zadaniem stało się wyrażanie życia, do którego na-
leżą, wyrażanie naszej zdolności kochania, cierpienia, chcenia. 
Warto wspomnieć, że Kandinsky miał zdolność synestezji. Słyszał 
kolory, natomiast dźwięki kojarzyły mu się natychmiast z określo-
nym kolorem. Malując, Kandinsky słyszał dźwięki, słyszał „sym-
fonię”. Malarstwo było dla niego związane z muzyką, a muzyka 
z malarstwem.
 Henry jednak wyraźnie stwierdza, że Kandinsky nie malował 
dźwięków i jego odniesienia do muzyki są zupełnie inne od tych, 
z którymi mamy do czynienia w przypadku sztuki Briesena 12. Za-
daniem, jakie wyznaczył sobie według Henry’ego Kandinsky, nie 
było transponowanie na język malarstwa muzyki, ale wyłącznie po-
sługiwanie się jej terminami. Artysta miał się nimi posługiwać tyl-
ko po to, by pogłębić znaczenie swoich obrazów i swojej koncepcji 
sztuki, co robił już zresztą James McNeill Whistler, nadając swo-
im obrazom tytuły takie jak: Symfonia w bieli czy Nokturn w czerni 
i złocie. Chodziło tu o wykorzystanie niematerialności muzyki i ze-
stawienie, na przykład, realistycznego w pierwotnym ujęciu por-
tretu z odrealniającym go tytułem, odsłaniającym niedostrzegalne 

11 Por. M. Henry, Voir l’invisible. Sur Kandinsky, PUF, Paris 2005, s. 195.
12 Por. idem, Phénoménologie de la vie, t. 3: De la’rt et du politique, op. cit., s. 271.
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na pierwszy rzut oka cechy obrazu; o podpatrzenie i naśladowanie 
muzyki.
 Jednak nie do końca można się zgodzić z taką interpretacją. Nie-
wątpliwie obu artystów wiele dzieli, ale zarówno Briesen, jak i Kan-
dinsky próbowali przetransponować muzykę na grafikę, na znak 
malarski. Czym są pierwsze obrazy Kandinsky’ego, jeśli nie ilustra-
cją atonalnej muzyki Arnolda Schönberga? Są przede wszystkim 
próbą ujęcia dodekafonii na płótnie.
 Niezależnie jednak od motywacji samych artystów, odwołania 
Kandinsky’ego i Briesena do muzyki stały się powodem, dla które-
go Henry zainteresował się ich twórczością. Ponieważ tylko muzy-
ka jest zdolna przedstawić to, co ogólne; odsłania ona to, co istnieje 
ante rem, jeszcze „przed rzeczami”, jak określił to Henry, jako to, co 
dopiero pozwala im zaistnieć.
 Według Henry’ego malarstwo okazuje się w ten sposób kontr-
postrzeżeniem 13, ponieważ nie ujmuje rzeczywistości w noetyczno-
-noematycznym schemacie poznawczym prezentującym złudny 
pozór, ale dociera do samej jej głębi, zmiennej i wibrującej. Odsłania 
opisywany przez filozofa transcendentalny wymiar doznaniowo-
ści, pozwalając odrzucić ułudę przedstawień. Twierdzi on, że ma-
larstwo odsłania to, co niewidzialne, ale dodaje, że to malarstwo 
abstrakcyjne, którego najdoskonalszą egzemplifikacją jest twór-
czość Kandinsky’ego, prowadzi do samych źródeł malarstwa i jedy-
nie ono pozwala zrozumieć samą możliwość zaistnienia malarstwa 
jako takiego 14. Stanowi zarówno jego przeznaczenie, jak i źródło 
rozumiane jako zawsze obecny fundament, początek wszelkiego 
tworzenia. Michel Henry uznaje malarstwo abstrakcyjne za naj-
doskonalszy wyraz życia, ponieważ, krytykując kategorię przed-
stawienia, musi odrzucić ono sztukę mimetyczną, którą ujmuje na 
sposób Platoński jako kopiowanie kopii. Świat jest światem przed-
stawień, który należy przezwyciężyć. Podobnie jest ze sztuką. Jedy-
ną wartość mają z tej perspektywy obrazy nieprzedstawiające.
 Michel Henry dochodzi do wniosku, że sztuka, która jest wy-
łącznie figuratywna, nie ma żadnej siły kreatywnej, ponieważ re-
prezentuje rzeczywistość zewnętrzną, biernie ją kopiując. Z tego 
względu krytykuje XIX-wieczne malarstwo, zarówno symboliczne, 

13 Idem, Voir l’invisible, op. cit., s. 53.
14 Ibidem, s. 12.
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jak i realistyczne. W jaki jednak sposób malarstwo abstrakcyjne 
może zostać uznane za egzemplifikację malarstwa jako takiego i jak 
to możliwe, że wyraża ono i pozwala uchwycić istotę sztuki? Przy 
założeniu, że sztuka nie istnieje bez odbiorcy, a między współczes-
nym odbiorcą i sztuką współczesną istnieje wyraźny dystans, moż-
na spytać j a k, czy g d z i e, ma realizować się czy objawiać owa 
istota. 
 Henry odwołuje się do pism i twórczości artystycznej Kan-
dinsky’ego, traktując je jako potwierdzenie i element własnej kon-
cepcji. Ożywia tę myśl, a także znajduje i rozwija w niej wątki uka-
zujące malarza nie tylko jako prekursora malarstwa abstrakcyjnego, 
ale także jako teoretyka malarstwa, który pozwala dostrzec w sztu-
ce niejako medium, umożliwiające dostęp do tego, co istotowe, do 
zrozumienia kluczowej dla Henry’ego kategorii, jaką jest życie. Za-
równo w pracy poświęconej Kandinsky’emu – Voir l’invisible, jak 
i artykułach o roli i znaczeniu sztuki, autor Essence de la manifestation 
usiłuje odpowiedzieć na pytanie, w jakim wymiarze bytu możemy 
umiejscowić przedmiot estetyczny i jaki status ma doświadczenie 
dzieła sztuki 15. Malarstwo i teoria sztuki Kandinsky’ego stanowią 
dla niego tło, z którego wyłania się jego odpowiedź na to pytanie. 
Kandinsky przekształcił bowiem tradycyjną koncepcję sztuki, wy-
zwalając ją spod jarzma konieczności odwzorowywania świata. Te-
oria Kandinsky’ego, zgodnie z którą barwy działają silnie na widza, 
wzbudzając w nim określone uczucia, czy opis stosowania i odbio-
ru poszczególnych form malarskich stanowią, według Henry’ego, 
znakomity przykład analiz fenomenologicznych. Kandinsky jest 
więc z tej perspektywy fenomenologiem, a jego analizy są bliskie 
analizom Husserlowskim, ponieważ chodzi w nich o dotarcie do ei-
dos sztuki, do czystych jakości, które sztukę charakteryzują 16. Zgod-
nie z taką interpretacją malarz stosuje redukcję fenomenologiczną, 
która pozwala mu odkryć nowe jakości.
 Epoché, którą zdaniem Henry’ego posługuje się Kandinsky, doty-
czy nie tylko przedmiotowości w malarstwie, ale również form i ko-
lorów, którymi się ono posługuje. Artysta ujmuje w nawias przed-
mioty i dociera w ten sposób do istoty form i kolorów. Punkty, linie 
i płaszczyzny pozwalają wtedy odsłonić pewną treść emocjonalną, 

15 Por. idem, Phénoménologie de la vie, t. 3: De l’art et du politique, op. cit., s. 203.
16 Por. idem, Voir l’invisible, op. cit., s. 73.
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oddziałują na widza i umożliwiają ujawnienie transcendentalnego 
wymiaru doznaniowości. Celem tworzenia obrazu jest bowiem mo-
dulowanie nastroju i wywoływanie emocji, dlatego jego odbiór ma 
się dokonywać w sferze doznań, a nie intelektu. Obraz powinien 
stać się swoim własnym desygnatem 17.
 Punktem wyjścia musi być tu zatem próba zerwania z koncepcją 
sztuki jako mimesis. Za walor sztuki błędnie uznano to, że stano-
wi wierne odtworzenie modela 18. Kopia pozostaje zawsze wtórna 
i mniej doskonała od pierwowzoru. Malarstwo powinno ukazywać 
to, co niewidzialne, to, czego nie można po prostu skopiować, jak 
drzewa, postaci czy domu. W jaki jednak sposób obraz może od-
syłać do czegoś, co jest niewidzialne, wewnętrzne i niedostępne 
w świecie?
 Usiłując odpowiedzieć na to pytanie, Michel Henry podąża za 
rozważaniami Kandinsky’ego, który wprowadza do swojej teorii za-
gadnienie środków malarskich, stanowiące główny temat jego prac. 
Oryginalność teorii Kandinsky’ego polega, zdaniem Henry’ego, 
właśnie na tym, że dostrzegł i analizował nie tylko treść malarstwa, 
ale także środki, którymi się ono posługuje: formy i kolory. To, co 
wyraża sztuka, nie należy do świata przedstawień i przestaje stano-
wić jeden z jego elementów, podobnie jak środki malarskie: punkty, 
linie, płaszczyzny, formy i kolory, które również okazują się teraz 
należeć do sfery wewnętrznej, do tego, co niewidzialne, wyznacza-
jąc drogę malarstwu abstrakcyjnemu. Według Kandinsky’ego, któ-
rego tropem podąża Henry, dzieło istnieje abstrakcyjnie przed ma-
terializacją, która czyni je dostępnym zmysłom. Najpierw mamy do 
czynienia z abstrakcją, która się materializuje po to, by udostępnić 
się zmysłom 19.
 W koncepcji Henry’ego świat zostaje zdeprecjonowany. Malarz 
i dzieło pozwalają na jego zniesienie, a nie wyłonienie. Widzenie 
stanowi raczej przeszkodę w procesie poznawania. Poznanie, na 
które otwiera nas dzieło sztuki, nie jest poznaniem przedmiotów, 
ponieważ chodzi w nim o życie, które nigdy nie funkcjonuje na 
sposób rzeczy. Dlatego punktem wyjścia malarstwa okazuje się nie 
postrzeżenie, ale emocja, intensywny sposób życia, jak określa to 

17 Por. A. Rottemund, Kandinsky, Arkady, Warszawa 1977, s. 5.
18 Por. ibidem, s. 20.
19 Por. M. Henry, Voir l’invisible, op. cit., s. 34.
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Michel Henry 20. Treścią, którą chce wyrażać malarstwo, jest więc 
afektywność, jest życie rozumiane jako pulsowanie w nas bycia, do 
którego malarstwo przynależy i z którym współgra, zmierzając ku 
skrajnemu punktowi, ku

temu paroksyzmowi Życia, w którym Życie doświadcza samo siebie aż 
do głębi, w którym pogrąża się ono w niewyrażalnym szczęściu nazy-
wanym przez Kandinsky’ego ekstazą 21.

Sztuka jako „zmartwychwstanie życia”

W ujęciu sztuki Henry’ego zostaje także zdeprecjonowana natura. 
Malarstwo abstrakcyjne, podobnie jak muzyka, pozwalają się od 
niej uwolnić, pozwalają ją odrzucić. Jak się jednak okazuje, odrzu-
cenie to nie jest ostateczne. Henry zauważa, że natura posiada nie-
widzialną istotę, która łączy ją ze sztuką. Naturę można bowiem 
rozważać z dwóch różnych punktów widzenia. Krytyka natury, 
implikująca jej stanowcze odrzucenie w malarstwie, dotyczy kon-
cepcji Galileusza, która wykluczyła z rzeczywistości jakości dozna-
niowe, a więc wszystko to, co okazywało się zrelatywizowane do 
żyjącej subiektywności – do podmiotu. Zadaniem sztuki jest jednak 
ukazywanie czystej widzialności, doznania, a raczej doznaniowości 
jako takiej, w której dopiero zakorzenia się świat zmysłowy, a które 
przecież nieodzownie wiążą się z podmiotowością. Doznaniowość 
stanowi jego źródło, „nie jest jednak niczym z tego świata” 22. Mówi-
my, że drzewo jest zielone albo ulica zbyt głośna, ale w rzeczach nie 
znajdujemy kolorów czy hałasu. One mogą zostać jedynie odczu-
te, doświadczone, przeżyte w immanencji, która odczuwa siebie, 
sama siebie doświadcza w taki sposób, że może też jednocześnie 
doświadczać czegoś, co jest od niej inne 23. Cierpienie, żeby zaist-
nieć, musi zostać przecierpiane. Jedynie sztuka zdolna jest odsłonić 
cierpienie, które przecierpiane przez innego, okazuje się jednocześ-
nie „należeć” do mnie. Dlatego właśnie sztuka otwiera przestrzeń 
intersubiektywną.

20 Por. ibidem, s. 37.
21 Ibidem, s. 38.
22 Ibidem, s. 20.
23 Por. idem, Phénoménologie de la vie, t. 3: De l’art et du politique, op. cit., s. 208.
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 Naturę można jednak rozumieć inaczej. Można ją ujmować w taki 
sposób, że jakości przestają być po prostu znakami zewnętrznej rze-
czywistości, a stają się impresjami – dźwiękami, zapachami, kolo-
rami, „sposobami życia” 24. Chodzi tu o naturę, która jest źródłowa, 
subiektywna, dynamiczna, związana z wrażeniami, której istotą jest 
życie. Henry szuka takiej właśnie natury. Elementy składające się na 
malarstwo i kosmos są bowiem takie same – to kolory i formy. Py-
tanie o malarstwo abstrakcyjne staje się z tej perspektywy pytaniem 
o istotę rzeczywistości, staje się pytaniem ontologicznym.
 Michel Henry podkreśla, że przedmiot w malarstwie figuratyw-
nym stanowi ograniczenie nawet wtedy, gdy samo życie staje się 
tematem przedstawienia. Życie ujmowane jako przedmiot, próba 
jego reprezentacji stanowi dla sztuki równie niebezpieczną prze-
szkodę, co świat przedstawień jako taki. Kiedy życie staje się treścią 
spektaklu, reprezentacją, przemienia się w swoje przeciwieństwo – 
w śmierć. Życie powinno stanowić treść malarstwa, treść sztuki jako 
takiej, ale treść niewidzialną, abstrakcyjną, wymykającą się próbie 
uprzedmiotowienia i przedstawieniom, powiedzielibyśmy – treść 
przeczutą. Krytykując sztukę starożytną, Henry twierdzi, że dopie-
ro od czasów pojawienia się chrześcijaństwa celem sztuki przestało 
być naśladowanie świata. Od tej pory jej celem stało się wyrażenie 
życia i wszelkich jego odcieni: siły, miłości, przeprosin, oczyszczenia, 
daru. Usiłowano afirmować życie, obrazując wiarę, pewność, ufność. 
Próbowano wyrazić też ich przeciwieństwa, jak zwątpienie, strach, 
dumę, cierpienie 25. Tych uczuć nie możemy jednakże postrzegać, po-
nieważ, podobnie jak życie, są niewidzialne. Możemy zobaczyć tylko 
ich przejawy. Dzięki sztuce mamy jednak do nich dostęp w obrazach 
ukazujących Zmartwychwstanie, Złożenie do grobu, Zwiastowanie 
czy Narodzenie. Należy jednak zauważyć, że tematy wymienione 
przez filozofa wymagają od widza przynależności do konkretnej, 
w tym wypadku zachodniej kultury. Sam zmuszony jest przyznać, 
że osoba nieznająca Biblii nie zrozumie oglądanych arcydzieł malar-
stwa zachodniego, ikonografii i kontekstu, który jest potrzebny, by 
ją zgłębić. Zakładając, że malarstwo jest zawsze abstrakcyjne, moż-
na ominąć powyższą trudność. Jeśli oddziaływanie sztuki zależy od 
środków malarskich, którymi  posługuje się malarz: od form, kolorów, 

24 Idem, Voir l’invisible, op. cit., s. 236.
25 Por. ibidem, s. 218.
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linii, to właśnie one pozwalają na wyrażenie życia i stanowią o isto-
cie malarstwa. Nawet człowiek należący do całkowicie innej kultury 
może w tym ujęciu odczuć dzieło sztuki wyrosłe na gruncie kultury 
zachodniej. Nie zrozumiałby go, ale „poczuł”. Zarówno tworzenie 
dzieła sztuki, jak i jego odbiór są więc kwestią emocji, a nie intelek-
tu. Warto jednak zauważyć, że powstaje ono w określonym kontek-
ście, o czym piszą tacy myśliciele jak Michael Baxandall czy Svetlana 
Alpers, i jest także wynikiem procesów intelektualnych. Podobnie 
zresztą jak jego odbiór.
 Michel Henry dochodzi ostatecznie do wniosku, że nie można 
wyjaśnić wielkich arcydzieł średniowiecza czy renesansu, wycho-
dząc od świata i przedmiotów składających się na ten świat. Nie 
znamy przecież nikogo, kto asystował przy Zmartwychwstaniu 
Chrystusa. W słynnym dziele Dirka Boutsa, zgodnie z przykładem 
podanym przez Henry’ego, anioł znajdujący się obok Chrystusa nie 
należy do świata realnego 26. Jego przedstawienie nie jest więc zwy-
kłą kopią rzeczywistości. Henry twierdzi, że kiedy artysta wybie-
rał lub dostawał zamówienie na, chociażby, zobrazowanie Pokłonu 
Magów, problemy, które przed nim stawały, okazywały się zawsze 
problemami kompozycji, problemami malarskimi. Zakładając nawet, 
że rodzaj podłoża i inne techniczne szczegóły były zdeterminowa-
ne przez miejsce i czas powstawania obrazu, to artysta musiał sam 
zdecydować o tym, co najważniejsze, czyli o strukturze dynamicznej 
pola obrazowego 27. Dlatego można stwierdzić, że formy, którymi po-
sługuje się malarz i które wybiera spośród wielu, są w pewnym sen-
sie archetypiczne, narzucają się artyście, który słyszy ich wewnętrzny 
rezonans, ich brzmienie 28. A jeżeli istnieje archetyp malarski czy for-
malny, zgodnie z którym artysta postępuje, to, zdaniem Henry’ego, 
jest to archetyp związany z koniecznością wyrażania życia. Kolory, 
niekiedy niezgodne z tymi, które przysługują poszczególnym przed-
miotom w realnej rzeczywistości, czy formy nieistniejących osób 
i rzeczy zostały wybrane przez artystę dla ich brzmienia (sonorité), 
dla ich patosu, ponieważ – co  Henry wielokrotnie podkreśla – wszel-
kie malarstwo jest malarstwem abstrakcyjnym 29.

26 Por. ibidem, s. 221.
27 Por. ibidem, s. 222.
28 Por. ibidem, s. 224.
29 Por. ibidem, s. 225.

Między...15 
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 Dlatego istotą sztuki w ujęciu Henry’ego nie jest piękno, które 
okazuje się zbyt subiektywne, a tym samym kruche. Jest nią zdolność 
odsłaniania sfery afektywności, zdolności odczuwania, w pewnym 
sensie jest nią zdolność do tego, by zmieniać nasze życie, wyrwać 
nas z codzienności, ze świata. W tym ujęciu zadanie stawiane sztu-
ce przez Henry’ego pokrywałoby się z tym, które wyznaczył sztu-
ce Marc Rothko. Przed wielkimi płótnami ekspresjonistów abstrak-
cyjnych ludzie mieli przede wszystkim doznawać skrajnych emocji, 
odczuwać głębię i tragizm życia. Sztuka ma więc odsłaniać pewien 
głębszy wymiar istnienia, istotę pojawiania się niezależną od inten-
cjonalności i wymykającą się przedstawieniom. Odsyłać do tego, co 
transcendentalne, a nie tylko do tego, co empiryczne. Posługując się 
prostym przykładem, można by powiedzieć, że chodzi o to, by po 
wyjściu z sali muzealnej być innym niż przed wejściem do niej. Czy 
jednak, czyniąc ze sztuki swoiście pojęte metafizyczne medium, nie 
zamieniamy jej w coś na kształt „szyby”, „okna”, których jedynym 
zadaniem staje się odsyłanie do czegoś innego niż ona sama? Czy jej 
niezwykłość i specyfika nie zostają utracone w tym samym momen-
cie, w którym Henry odsłania ich sedno? Siła sztuki niewątpliwie po-
zostaje na gruncie koncepcji Henry’ego zniewalająca, ale jak wszyst-
ko inne musi się ona podporządkować fenomenowi, jakim jest Życie.
 Posługując się klasycznym już rozróżnieniem Mariona, można 
też stwierdzić, że Henry uznaje po prostu sztukę za ikonę, nie za 
idola. Dzieło sztuki jest dla niego ikoną, ponieważ nie przesłania 
pierwowzoru, modelu czy oryginału, ale nam go udostępnia, nie 
zatracając przy tym swej wyjątkowości. Nie stanowi kopii unieważ-
niającej obecność wzorca. Sztuka okazuje się ostatecznie tym, co 
Henry określa mianem „zmartwychwstania życia wiecznego”. Mu-
simy bowiem upaść „w świat”, by na nowo odnaleźć się „w życiu”. 
Musimy umrzeć, by na nowo się narodzić, a swoistym pasażem, 
który nam to umożliwią jest właśnie doświadczenie dzieła sztuki. 
Tak jak Lyotard, choć z zupełnie innych powodów i w innym kon-
tekście, Henry sugerowałby, że doświadczenie sztuki wiąże się ze 
swoiście rozumianą „przykrością”, cierpieniem, ale należącym do 
sfery transcendentalnej, a więc ostatecznie utożsamionym z rozko-
szą. Dzieło sztuki, podobnie zresztą jak fenomen ludzkiej cielesno-
ści, znajduje się w świecie, ale korzeniami tkwi głęboko w życiu. Na 
tym właśnie polega jego niepojęta magia.
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La beauté non intentionnelle.
La phénoménologie de l’art de Michel Henry

Michel Henry définit sa version de la phénoménologie comme non 
intentionnelle. En contredisant les réflexions de Husserl il souhaite 
montrer que l’intentionnalité pouvant déterminer et engendrer toute 
forme de connaissance, a besoin elle-même d’une base solide. Ainsi 
le but de sa phénoménologie est-il justement de trouver cette base.
 Selon Henry, dans la théorie contemporaine l’apparaître fut sub-
ordonnée à l’intentionnalité. Afin de saisir quelque phénomène que ce 
soit, je dois me retourner, m’orienter vers lui avec une intention. Je dois 
alors prendre mes distances par rapport à ce phénomène et faire de lui 
quelque chose d’extérieur. Il en est ainsi avec moi-même. Afin de me 
voir, je dois faire de moi-même un objet. Car la perception est un acte 
intentionnel se dirigeant spontanément vers un objet et le saisissant 
dans le schéma noético-noématique. Ni la distinction de l’intentionna-
lité de la rétention faite par Husserl dans ses Leçons pour une phénomé-
nologie de la conscience intime du temps, ni son analyse de la synthèse 
particulière du temps et de l’impression originelle ne change rien.
 Dans la phénoménologie de Husserl, nous avons d’une part la 
conscience intentionnelle et de l’autre, la conscience absolue située 
en dehors des impressions intentionnelles. D’un coté, le Moi pur, 
discerné par Husserl est donc un sujet stimulé par les impressions, 
les envies et la libido. Cela ne veut pas dire que Husserl lui-même 
aurait pu accepter la conclusion ultime de Henry que l’existence 
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de la conscience réside dans l’être stimulé par le mouvement de sa 
propre affectivité. Et d’un autre coté, dans les Idées I, le Moi n’est 
plus uniquement le principe de l’unification et de la conscience in-
dividuelle et intentionnelle mais devient également une source ab-
solue précédant tout acte intentionnel. De cette manière apparaît la 
confusion basée sur les délibérations de Husserl – et c’est justement 
cette confusion qui devient le point de départ pour les réflexions de 
Henry. Le Moi pur ne peut pas être saisi par lui-même. En tant que 
source de tous les actes intentionnels, le Moi reste hypothétique-
ment un fondement ; mais l’objet est tout ce qui apparaît devant lui 
et non une source de l’apparaître qui est pourtant le Moi. Ainsi, aus-
si longtemps que nous supposons que tout ce qui apparaît, appa-
raît sous la forme d’un objet intentionnel, nous sommes contraints 
d’approuver que le Moi pur peut apparaître devant soi comme un 
objet intentionnel. Husserl a donc laissé le champ libre à de diffé-
rentes interprétations de l’ego. Sartre a fait du Moi paraissant un ob-
jet transcendantal produit ex nihilo 1, Henry quant à lui, est parti de 
l’idée que l’objet ne peut apparaître sous une forme transcendante 
comme un objet intentionnel mais qu’il doit être renforcé dans la 
sphère affective, finalement dans la sphère des impressions.
 Autrement dit, selon Michel Henry, si la phénoménologie dé-
finit la conscience comme une intentionnalité, la conscience ainsi 
comprise n’est rien d’autre qu’une extériorisation continue de soi. 
Elle est extatique. Cependant, comment cette intentionnalité ap-
paraît-elle devant soi ? Comment se présente-t-elle ? Comment se 
reconnaît-elle en soi ? Cela advient-il dans un acte successif inten-
tionnel ? La phénoménologie ne trouve aucune réponse – constate 
Michel Henry. C’est pourquoi il faut décrire un phénomène fuyant 
l’intentionnalité qui n’apparaît pas, mais qui se révèle. Dans la philo-
sophie de Henry, il n’y a que la vie qui se manifeste. C’est la vie in-
corporée dans une subjectivité particulière, individualisée grâce au 
fait de posséder ou plutôt grâce au fait d’être une corporéité vivante, 
c’est-à-dire la chair. Dans sa philosophie nous trouvons cependant 
une autre discipline laissant la vie se révéler, donc dévoiler son in-
tentionnalité originelle fondant ainsi l’intentionnalité comme telle. 
Cette discipline s’appelle l’art.

1 J.-P. Sartre, La transcendance de l’ego. Esquisse d’une description phénoménolo-
gique, Vrin, Paris 1985.
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 C’est grâce à cette discipline que nous pouvons éprouver plei-
nement ce que Henry désigne par le nom de la vie et c’est elle qui 
engage entièrement notre affectivité. Afin de percevoir une oeuvre 
d’art il faut sentir, il faut être doté d’une sensualité et d’une certaine 
sensibilité esthétique, plus généralement de l‘affectivité.
 D’après le titre du livre de Henry consacré à l’art, l’art permet 
de « voir l’invisible ». Il permet à la vie de s’affirmer, dévoile notre 
capacité d’aimer, de souffrir et de désirer. Selon Michel Henry, la 
peinture est toujours abstraite puisqu’elle « abstrait » de la réali-
té, elle ne l’imite pas mais elle « exprime » son essence, se mon-
trant enracinée dans le pathos de la vie invisible, inévitablement 
liée à  la passivité originelle – une sorte d’auto-affectivité d’un Moi 
incarné. L’art appartient à la culture, donc à l’espace intersubjectif. 
C’est pourquoi on peut admettre que l’Archi-Soi décrit par Henry – 
inscrit dans chaque soi dont il est issu – est également la sphère 
de l’art. L’Archi-Soi ne serait plus interprété comme la figure du 
Christ – interprétation amenée par Henry sur la phénoménologie 
de la religion – mais comme une sphère intersubjective, un « autre 
en Moi » d’après Henry, un devoir d’ouverture, de nouer une rela-
tion avec tout ce qui est différent compris comme une spécifique 
et « positive » fracture. Dans cette interprétation, les relations so-
ciales ne sont pas pour autant rendus possibles mais sont devenus 
les éléments nécessaires de l’existence. C’est la thèse qui est défen-
due par Raphaël Gély 2 dans son livre intitulé Rôles, action sociale et la 
vie subjective. Recherches à  partir de la phénoménologie de Michel Henry. 
L’interprétation mentionnée ci-dessus, plutôt l’implicite que l’expli-
cite, développant des idées contenues dans la conception de Henry, 
implique incontestablement plusieurs questions mais nous sommes 
contraints de les laisser ici sans réponse.
 L’oeuvre d’art appartient à un espace commun même si nous 
reconnaissons que ce n’est pas un espace réel comme par exemple 
une salle muséale mais un « espace » vital, une activité artistique 
suscitant chez le spectateur une compassion ou un désaccord, 
donc une réaction permettant de dessiner une sphère intersubjec-
tive. L’oeuvre d’art – selon la conception de Henry – est extrême-
ment importante puisqu’elle a la capacité de révéler la vie, alors la 

2 R. Gély, Rôles, action sociale et la vie subjective. Recherches à partir de la phénomé-
nologie de Michel Henry, P.I.E. Peter Lang, Bruxelles 2007.
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dimension originelle de notre existence. La vie est donnée directe-
ment à travers son expérience esthétique. Ici on peut citer les ré-
flexions esthétiques de Marion. Il dit que dans un tableau nous nous 
confrontons au « invu ». Aussi bien pour Henry que pour Marion, 
la peinture devient un enregistrement de l’invisible. Ainsi nous ne 
regardons pas le tableau mais nous regardons à travers le tableau. 
C’est justement à ce moment-là que nous accédons à tout ce qui se 
présente par soi-même et en soi. Ainsi nous avons affaire à ce que 
Marion appelle la donation et Henry la vie. La communion de l’in-
visible avec le visible a lieu dans le domaine de l’art.

Briesen

La conception de l’art de Henry reste magistralement sous l’in-
fluence de la pensée de Schopenhauer qui avait considéré la mu-
sique comme l’art incontestablement le plus parfait. Henry réfléchit 
à la maniere dont on peut transcrire les signes musicaux en signes 
graphiques et changer les sons en points et en lignes. Ce n’est pas 
seulement l’inspiration par la musique qui est en jeu mais sa trans-
formation en dessin qui paradoxalement permet de la saisir entière-
ment telle qu’elle est. C’est la raison pour laquelle Henry a commen-
cé à s’intéresser à la création d’Auguste von Briesen (1935-2003), 
artiste d’origine hongroise. Il fut dessinateur. En écoutant la mu-
sique les yeux fermés, Briesen a essayé de transposer les notes en-
tendues en dessin abstrait. La question posée par Henry par rap-
port aux travaux de Briesen ne concerne pas l’art abstrait créé par 
l’artiste mais la musique qu’il cherche à visualiser. Qu’est-ce que la 
musique ? – demande Henry. Sa réponse évoque l’analyse de Scho-
penhauer. La musique est une réalité métaphysique originelle, la 
base de tout être. Elle est ce que Schopenhauer appelle la Volonté et 
Henry la Vie. En tant qu’image de cette réalité métaphysique et du 
principe de l’être de toute existence, la musique devient son expres-
sion la plus accomplie, une locution de «l’essence de la vie » comme 
le dit Schopenhauer.
 Aussi bien la musique que la peinture trouvent leurs sources 
dans la Volonté qui d’après Henry est identifiée à la vie. La musique 
est une reproduction sonore de la Volonté ; en revanche le monde 
spatial est son objectivation perceptible visualisé par la peinture. 
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Dans Le Monde comme volonté et comme représentation, Schopenhauer 
prétend que la Volonté dont la musique est la représentation directe 
s’accomplit objectivement dans le monde spectral. Ainsi essaie-t-il 
d’expliquer que cette réalité même – la Volonté – interprétée comme 
une réalité essentielle et absolue paraît d’une part sous la forme de 
sons musicaux composés et d’autre part, comme un monde d’objets 
et de formes de perception reproduit par les arts plastiques. Ainsi 
Schopenhauer présente-t-il une analogie entre l’échelle des sons mu-
sicaux et l’échelle d’objectivation de la Volonté dans le monde des 
objets reproduits par les arts plastiques. Les quatre voix de l’harmo-
nie : basse, ténor, alto et soprano correspondent aux quatre formes 
dans la hiérarchie des formes d’existences objectives : le royaume 
des minéraux, les plantes, les animaux et les hommes. La musique 
exprime l’essence de la phénoménalité. Comme le dit Schopen-
hauer, elle n’exprime pas l’un ou l’autre plaisir précis c’est-à-dire 
un chagrin, une douleur, un effroi, une joie, une gaieté ou un calme, 
mais elle exprime le plaisir, le chagrin, la douleur, l’effroi, la joie, 
la gaieté, le calme, elle exprime in abstracto l’essence de ces senti-
ments 3. La musique agit directement sur les sentiments et en même 
temps elle en est le « dévoilement ». Elle est le langage symbolique 
des affects – comme le dit ultérieurement Nietzsche 4. Elle exprime 
alors directement la sphère affective. Cette sphère marque profon-
dément la pensée de Henry.
 Les réflexions de Henry au sujet de l’art ne visent pas à trouver 
un simple lien entre la musique et les arts visuels mais à faire un 
retour à la source, vers un lieu où ces deux disciplines se croisent. 
C’est justement Briesen qui le fait.
 Briesen est un auditeur qui dans chaque son et dans chaque note 
retrouve une forme spécifique de la souffrance. Cette souffrance 
n’a pas uniquement un caractère empirique. Elle est eprouvée par 
quelqu’un mais elle n’est pas forcément le résultat d’un événement 
concret. C’est un synonyme de l’affectivité comme telle. La souffrance 
ne vient pas de l’extérieur ; nous portons en nous-mêmes son inex-
haustible source qui est sa cause initiale. Elle prend la forme d’une 

3 Cf. A. Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, I, trad. 
A.  Burdeau, Alcan, Paris 1912, p. 267ss.

4 F. Nietzsche, Pisma pozostałe 1876-1889 (Autres écrits 1876-1889), trad. en po-
lonais B. Baran, Inter Esse, Kraków 1994, p. 117 (un inédit des années 1882-prin-
temps 1884).
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condition philosophique de la possibilité de connaître ce qui est ori-
ginel, d’un principe tentant d’extraire l’existence affective de l’espace 
effectif auquel elle est habituellement livrée. Il s’agit d’octroyer à l’af-
fectivité un statut tout à fait exceptionnel, de l’accomplir en tant que 
principe essentiel de la vie et pas un fragment du monde.
 La douleur est communément comprise comme la douleur phy-
sique d’une concrète partie de notre corps, d’un corps objectif mais 
ce que nous éprouvons est qualifié comme « douleur telle quelle ». 
Henry souhaite décrire un élément purement sensible de souffrance 
ou de douleur. Faisons abstraction de tous les éléments universels 
qui auraient pu être la raison première (le feu, la maladie, l’ami ou 
l’amant infidèle) afin de constater que la souffrance dévoile juste-
ment la souffrance. Quand nous passons au monde extérieur, ses 
éléments, par exemple une partie du corps qui nous fait mal, nous 
constatons qu’il n’existe aucune distance séparant notre douleur de 
la douleur elle-même. Ce qui signifie qu’on ne peut pas y échapper 
ou prendre nos distances. Elle nous remplit entièrement. Ensuite, 
nous devenons la douleur elle-même. C’est uniquement éprouvant 
ses propres humeurs, ce que Heidegger définit par le nom Befin-
dlichkeit, c’est-à-dire avec et à travers ces sentiments que je peux me 
situer par rapport au monde. C’est en continuant à vivre que je peux 
avoir une position par rapport au monde et ma vie est toujours im-
mergée dans l’ambiance sentimentale identifiée par Henry à l’affec-
tivité. La Befindlichkeit décrite par Heidegger et l’affectivité dans la 
conception de Henry demeurent alors sans objet. Toutes les deux 
« colorient » la réalité qui nous entoure. Enfin, elles deviennent un 
prisme à travers lequel nous percevons, même si l’affectivité d’après 
Heidegger nous laisse exister dans le monde tandis que chez Henry 
elle nous lie avec la vie tout en nous séparant totalement du monde.
 La souffrance dont nous parlons est alors une souffrance au ni-
veau ontologique s’entremêlant avec une expérience de joie. La souf-
france et la jouissance relèvent du même degré ontologique. D’après 
Michel Henry, telle fut l’intuition géniale de Kierkegaard. Il avait 
remarqué qu’au nadir de la douleur, donc au moment où la souf-
france est à la limite du désespoir, elle se transforme en jouissance 
et bonheur 5. C’est en état d’« agonie du désespoir insupportable » 

5 M. Henry, Phénoménologie de la vie, t. 1 : De la phénoménologie, PUF, Paris 2003, 
p. 69.
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que Briesen découvre et goûte au plaisir d’écouter la musique de 
Mahler, Brahms ou Verdi. Car les dessins musicaux de Briesen sont 
les « portraits » des compositeurs et reflètent leurs tempéraments 
et caractères. Ce qui peut être lu et est représenté dans ses dessins 
c’est sa souffrance identifiée avec l’histoire secrète de la volonté de 
puissance, avec « le cortège des malheurs qui l’accompagne », puis 
un renouvelable désir inassouvi commun à nous tous. C’est un désir 
métaphysique dont l’objet n’est plus l’autre de Lévinas mais la vie 
affective décrite par Henry. C’est pourquoi la souffrance se dévoi-
lant au moment où nous écoutons ou exécutons une composition se 
montre originelle et impossible à éliminer. En même temps, comme 
le souligne Schopenhauer et ce que reprend plus tard Henry, la mu-
sique est quelque chose de général. La partition ne reflète pas d’évé-
nement précis mais un état affectif, un sentiment qui arrête d’être 
seulement psychologique et empirique, ressenti dans un moment 
concret et dans un endroit donné par le compositeur et ensuite par 
l’auditeur. La musique devient une tonalité transcendantale, une to-
nalité affective qui pénètre l’auditeur indépendamment de ce qu’il 
est lui-même.
 L’art de Briesen se montre à nous comme un art abstrait, comme un 
art davantage abstrait que l’art contemporain dans ses formes les plus 
sublimées. Ainsi Henry souligne-t-il que la radicalité de l’abstraction 
dans l’art de Briesen est enracinée dans la généralité de la musique 
et c’est en regardant à travers ce prisme qu’elle doit être comprise5. 
On peut dire alors que l’abstraction de la musique, sa transposition 
visuelle – donc les dessins de Briesen – représente ce qui est irrepré-
sentable : modalité et structure affective de toutes les expériences 
possibles. Briesen dessine ce qu’il entend. Selon Henry, la musique 
exprime la souffrance et c’est justement cette souffrance que dessine 
Briesen. Tout ce qui rend possible l’expression de la souffrance sous 
une forme visuelle c’est la force de son corps. Cependant comment 
son corps le laisse-t-il révéler les choses les plus profondes?
 A cette question Henry répond conformément aux principes 
de sa propre philosophie. Il existe un corps originaire – la chair ; 
nous sommes cette chair empli par la pure force et la Volonté (la 
Vie). Cette force lui donne la possibilité de la création artistique. 
Si nous avions assisté au travail de Briesen – affirme Henry – nous 
aurions été les témoins du fonctionnement actif et créatif de la chair. 
Le corps que nous trouverions à côté de nous – les yeux fermés, les 
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mains dessinant – serait une apparence cachant tout ce qui aurait pu 
se passer en Briesen – « noumen» qui est la chair. La chair – la cor-
poréité vivante nous resterait invisible. « Devant » nous apparaîtrait 
uniquement le résultat du cheminement de cette force créative. 
 Quand Hobbes reprocha à Descartes 6 que l’affirmation : je pense, 
donc je suis peut aussi bien être remplacée par une autre : je marche, 
donc je suis, l’auteur des Méditations a répondu que cela est totalement 
possible à condition que la seconde affirmation soit le résultat d’une 
expérience directe de marche concernant quelqu’un qui marche réel-
lement. Conséquemment elle est relative à une pure expérience cor-
porelle. Réduite à cet acte c’est-à-dire à l’expérience pure de marcher 
et à une pure expérience corporelle, la marche n’est rien d’autre que 
cogitatio. Conformément à cette interprétation, cette expérience est 
fondamentale pour ego sum, aussi bien que pour cogito étant la moda-
lité de Je pense. Dans cette perspective elle est alors équivalente à l’ex-
périence directe de soi-même. Conséquemment, d’après Henry sentio 
précède cogito. Le corps tel que nous le vivons est la chair qui marche, 
ressent, désire. C’est justement cette corporéité éprouvée par l’artiste. 
Dans ce contexte, c’est la chair  d’Auguste Briesen.
 Il n’y a donc pas dans l’art de Briesen de lien simple entre la mu-
sique et une autre discipline artistique aussi autonome que la pein-
ture ; il s’agit ici de dire que la musique et l’art abstrait sont l’expres-
sion de la même force. Ils expriment la vie. Aussi bien la musique 
que l’art abstrait sont enracinés dans la vie et ils en dépendent. Et 
leur façon d’influencer le spectateur se montre la même. On peut 
même avancer une constatation que, dans l’interprétation de Henry, 
les dessins de Briesen deviennent la musique ; ils sont « audibles ». 
L’autonomie de toutes les disciplines artistiques et leur absolue in-
ter-indépendance auraient pu, selon Henry, concerner la peinture 
figurative, la seule connue par Schopenhauer, et non l’art abstrait, 
notamment celui créé par Briesen. Ce dernier n’est pas intéressé par 
les problèmes de composition en art ou par la théorie. Comme nous 
l’avons déjà mentionné, Briesen peint dans l’obscurité ; dans l’audi-
torium il ferme les yeux ou bien alors il se concentre sur la musique 

6 Dans le texte Problème du touché provenant du recueil Phénoménologie de la 
vie, t. 1: De la phénoménologie, op. cit., p. 158, Henry s’est trompé avec le nom de 
l’auteur des objections en parlant de Gassendi, et non pas de Hobbes (R. Des-
cartes, Méditations métaphysiques, objections et réponses suivies de quatre lettres, Gar-
nier-Flammarion, Paris 1979, p. 270ss).
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en laissant glisser son regard sur la salle sans jamais diriger ses yeux 
sur le dessin produit. Les dessins musicaux de Briesen sont donc 
a-compositionnels, contrairement, nous le verrons, à la peinture de 
Kandinsky qui deviendra le sujet des réflexions de Henry dans son 
ouvrage Voir l’invisible.
 Chaque année Briesen créa à peu près huit mille dessins dont 
il a conservé seulement un quart. Si son art est a-compositionnel, 
comment trouver alors des critères permettant de garder certains 
dessins et en détruire d’autres ? L’instinct reste le seul critère. Les 
dessins rejetés sont ceux qui, aux yeux de Briesen ne reflètent 
pas  d’une façon adéquate une oeuvre musicale précise, qui ne sont 
pas suffisamment « fidèles » 7 à elle.
 Les a-compositions de Briesen comme la musique qu’elles reflè-
tent, doivent montrer l’uniformité intérieure de l’existence ; elles dé-
voilent la vie, donc la cohérence des tonalités affectives qui se fon-
dent les unes dans les autres. Henry considère que dans la musique, 
« dessinée » par Briesen, nous trouvons « inscrite » une histoire des 
sensations. Il transmet les sons à l’aide de lignes et de traits qui se 
croisent. Il les fait vibrer sur une feuille de papier. Ainsi devien-
nent-ils le résultat visible de l’action de sa force charnelle et d’une 
force de l’existence identifiée par Henry à la vie.
 L’art échappe donc à l’intentionnalité. Bien évidemment, on peut 
le percevoir intentionnellement et comme tous les domaines de 
l’existence humaine il est interprété et fonctionne également comme 
un objet saisi dans un acte d’investigation permettant son analyse, 
analyse qui pourrait être effectuée de même par la science. Néan-
moins, il convient de souligner que Henry critique sévèrement une 
telle approche de l’art. Rappelons un exemple empirique donné par 
le penseur lui-même. Après la reconstruction de l’un des temples 
datant du début du christianisme en Grèce, faite par les conserva-
teurs des objets d’art, sont restés uniquement les plus anciens frag-
ments de mosaïques réputés comme originels. Les visiteurs ont pu 
alors voir des fragments de mosaïques entre lesquels se trouvaient 
de grandes plaques de plâtre aux endroits où les fragments non 
originels avaient été enlevés. Ainsi le spectateur entre-t-il en rela-
tion avec une oeuvre originelle datant du XIIe siècle. Cependant, ses 

7 Idem, Phénoménologie de la vie, t. 3: De l’art et du politique, PUF, Paris 2004, 
s. 280.
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sensations sont perturbées par des sortes d’« intervalles » qui l’em-
pêchent de ressentir cette oeuvre d’art elle-même. Une oeuvre d’art 
est un ensemble avec un substrat matériel constituant sa base. Dans 
ce cas, la science s’est appropriée ce substrat et a dominé l’art.
 Pour Henry, il est d’autant plus vrai que la base de la création et en 
même temps de la réception de l’art se trouve dans ce contexte d’af-
fectivité. Ce sont d’une part la sensualité et notre capacité de ressentir 
et d’autre part, notre sensibilité qui déterminent cette dimension on-
tologique où l’art peut naître. Selon Henry, l’oeuvre d’art appartient 
au monde sensuel et en même temps elle le dépasse. Il s’agit d’une 
sorte d’expérience esthétique qu’on peut appeler la « perception affec-
tive ». Cette expérience n’a rien à voir avec la perception « esthétique » 
analysée par Husserl, bien qu’elle soit inspirée par sa phénoménolo-
gie. Dans cette perspective, l’art dévoilerait par exemple le rouge pur, 
donc le rouge pas encore contaminé par l’intention, la pure impres-
sion que nous recevons indépendamment de la perception comprise 
comme une connaissance de l’objet par le sujet. 
 En évoquant le texte d’Eugène Fink, Henry affirme que l’inten-
tionnalité dans la phénoménologie classique est identifiée avec l’être 
vu, que la vue est un principe et l’ultime critère de la connaissance. 
Néanmoins, la vérité est le contraire, c’est l’auto-manifestation, l’au-
to-présentation ou l’auto-donation qui peuvent seulement fonder 
toute présentation concevable de toute existence possible. Henry 
cherche alors une expérience originaire qui aurait pu fonder tant la 
sensibilité que la réflexion. En se reportant à la phénoménologie de 
l’art de Henry on peut alors citer un fragment du poème de Thomas 
Stearns Eliot : « Il n’y pas d’yeux. Les yeux ne sont pour rien ».

Kandinsky

Henry considère que c’est justement la création de Vassily Kandins-
ky (1866-1944) qui tente d’octroyer à la peinture une importance 
comparable à celle de la musique, donc celle d’un art entièrement 
créatif et universel, non soumis aux objectifs extérieurs. Par consé-
quent, Henry analyse les travaux picturaux et théoriques de cet ar-
tiste présenté dans les manuels d’histoire de l’art comme le créa-
teur Kandinsky comme une forme spécifique de l’incarnation de sa 
propre philosophie.
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237La beauté non intentionnelle

 Selon Kandinsky, la musique est « le plus immatériel des arts » 
ce qui fait d’elle l’art le plus sublime 8. Il paraît qu’elle est analogue 
à la peinture abstraite et, tout compte fait, à la peinture en général 
puisque les couleurs et les formes ne se réfèrent plus au monde ex-
térieur, n’imitent plus la réalité mais commencent à l’exprimer plei-
nement. Leur fond ne doit plus être mélangé avec l’aspect objectif 
des choses, comme le constate Henry, puisque leur tâche est d’ex-
primer la vie c’est-à-dire notre capacité d’aimer, de souffrir, de dési-
rer. Il  convient de rappeler que Kandinsky était doté d’une faculté 
de synesthésie. Il entendait les couleurs en les associant immédia-
tement avec des sons. En peignant Kandinsky entendait des sons, 
percevait « la symphonie ». La peinture et la musique furent pour 
lui réciproquement liées l’une à l’autre.
 Cependant, Henry constate d’une façon explicite que Kandinsky 
ne peignait pas de sons. Ses rapports à la musique sont complète-
ment différents de ceux auxquels nous avons eu affaire dans le cas 
de l’art de Briesen 9. Ainsi selon Henry, Kandinsky a-t-il visé comme 
but d’utiliser des termes musicaux en peinture et non pas transpo-
ser la musique en langage pictural. Cet artiste se servait de notions 
musicales uniquement pour approfondir la signification de ses ta-
bleaux et de sa conception de l’art, ce qu’avait déjà fait par ailleurs 
James McNeill Whisler en donnant à ses toiles des titres tels que: 
Symphonie en blanc ou Nocturne en noir et or. Il s’agit ici de l’utilisation 
de l’immatérialité de la musique et de la confrontation par exemple 
d’un portrait réaliste avec un titre irréel dévoilant les propriétés du 
tableau imperceptibles au premier d’abord.
 Toutefois on ne peut pas entièrement admettre une pareille in-
terprétation. Sans doute existait-il de grandes différences entre ces 
deux artistes mais tant Briesen que Kandinsky ont essayé de trans-
poser la musique en signe pictural. Que sont les premiers tableaux 
de Kandinsky s’ils ne sont pas une illustration de la musique ato-
nale d’Arnold Schönberg ? Ils demeurent avant tout une tentative 
de saisir la dodécaphonie sur une toile.
 Ce sont les évocations de la musique chez Kandinsky et Briesen 
qui furent la raison de l’intérêt de Henry pour ces artistes, indépen-
damment de leurs propres motivations. Puisque seul la musique est 

8 Idem, Voir l’invisible. Sur Kandinsky, PUF, Paris 2005, p. 195.
9 Cf. idem, Phénoménologie de la vie, t. 3: De l’art et du politique, op. cit., p. 271.
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dotée d’une capacité de présenter ce qui est général ; elle montre ce 
qui existe ante rem, « avant les choses » – comme l’a dit Henry. Elle 
montre ce qui nous permet d’exister.
 D’après Henry la peinture se montre comme une contre-per-
ception 10 puisqu’elle ne captive pas de réalité dans un schéma noé-
tico-noématique présentant une apparence illusoire mais pénètre 
jusqu’à son fond versatile et vibrant. Elle dévoile la dimension 
transcendantale de l’affectivité, décrite par le philosophe, tout en 
permettant de rejeter l’illusion de la représentation. Henry constate 
que la peinture dévoile ce qui est invisible mais il ajoute que c’est la 
peinture abstraite – dont la création de Kandinsky est le plus par-
fait exemple – qui conduit aux origines de la peinture, c’est unique-
ment elle qui permet de comprendre la possibilité d’existence de 
la peinture comme telle 11. Cette peinture constitue son destin ainsi 
que sa source comprise comme un fondement actuel, le début de 
toute création. Michel Henry considère la peinture comme la plus 
exemplaire expression de la vie puisque, en critiquant la catégorie 
de la représentation, il doit rejeter l’art mimétique qu’il perçoit – en 
suivant la pensée de Platon – comme la copie de la copie. Le monde 
est un monde des représentations qu’il faut surmonter. Il en est de 
même avec de l’art. Dans cette perspective, seuls les tableaux non 
figuratifs ont de la valeur.
 Michel Henry fait le constat que l’art exclusivement figuratif est 
dépourvu de force créative puisqu’il re-présente la réalité extérieure 
en la copiant passivement. C’est pourquoi il critique la peinture du 
XIXe siècle, tant symbolique que réaliste. Comment la peinture abs-
traite peut-elle être considérée comme l’exemplification de la pein-
ture comme telle et comment est-il possible qu’elle exprime et per-
mette de saisir le sens de l’art ? En partant du principe que l’art ne 
peut pas exister sans destinataire et qu’entre le destinataire contem-
porain et l’art contemporain subsiste une distance explicite, peut-on 
se demander comment et où devrait se réaliser ou manifester ce sens ?
 Michel Henry évoque les écrits et la création artistique de Kan-
dinsky en les considérant comme une confirmation et un élément de 
sa propre conception. Il propulse cette idée en y trouvant et dévelop-
pant des trames présentant le peintre non uniquement comme un 

10 Cf. idem, Voir l’invisible..., op. cit., p. 53.
11 Cf. ibidem, p. 12.
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239La beauté non intentionnelle

précurseur de la peinture abstraite mais également comme un théo-
ricien de la peinture permettant d’apercevoir l’art comme une sorte de 
médium rendant l’accès possible à tout ce qui est essentiel ainsi que la 
compréhension de la catégorie primordiale pour Henry – la vie. Aussi 
bien dans l’ouvrage consacré à Kandinsky Voir l’invisible que dans ses 
articles consacrés à l’art, son rôle et sa signification, l’auteur de L’essence 
de la manifestation tente de répondre à la question suivante : dans quelle 
dimension de l’existence pouvons-nous situer l’objet esthétique et quel 
statut l’expérience de l’oeuvre d’art a-t-elle? 12 La peinture et la théo-
rie de l’art de Kandinsky constituent un fond d’où émerge la réponse 
à cette question puisque Kandinsky transforma la conception tradition-
nelle de l’art en la libérant de l’obligation de reproduire le monde. La 
théorie de Kandinsky selon laquelle les couleurs agissent fortement sur 
le spectateur et suscitent en lui des sentiments définis devient, selon 
Henry, un excellent exemple d’analyses phénoménologiques. Kandins-
ky est alors, dans cette perspective, un phénoménologue et ses idées 
sont proches de celles de Husserl puisqu’il s’agit de rapprocher eidos de 
l’art ainsi que les qualités pures le caractérisant 13. En accord avec une 
telle interprétation, le peintre utilise une sorte de réduction phénomé-
nologique permettant de découvrir de nouvelles valeurs.
 L’épochè qu’utilise Kandinsky ne concerne pas seulement le pro-
blème de l’objet en peinture mais également les formes et les cou-
leurs utilisées. L’artiste enferme les objets « entre parenthèses » et 
par conséquent, parvient à l’essence des formes et des couleurs. Les 
points, les lignes et les surfaces permettent de dévoiler un certain 
contenu émotionnel et agissent sur le spectateur ; le but de la créa-
tion d’un tableau est de moduler l’affectivité et de faire susciter des 
émotions. C’est la raison pour laquelle ils facilitent la révélation de 
la dimension transcendantale de la sensibilité. En outre, sa récep-
tion devrait toucher la sphère des affects et non pas celle de l’intel-
lect. Le tableau devrait faire référence à lui-même 14.
 Le point de départ doit être alors une tentative pour rompre 
avec la conception de l’art en tant que mimesis. Une fidèle copie du 
modèle fut longtemps considérée à tort comme la valeur de l’art 15. 

12 Cf. idem, Phénoménologie de la vie, t. 3, op. cit., p. 203.
13 Cf. idem, Voir l’invisible…, op. cit., p. 73.
14 Cf. A. Rottemund, Kandinsky, Arkady, Warszawa 1977, p. 5.
15 Cf. ibidem, p. 20.
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La copie reste toujours incidente et moins parfaite que l’original. 
La peinture devrait montrer tout ce qui est invisible, ce qu’on ne 
peut tout simplement pas copier comme des arbres, des personnes 
ou une maison. Comment alors le tableau peut-il nous renvoyer 
vers quelque chose d’invisible, d’intérieur et d’inaccessible dans le 
monde ?
 En essayant de donner la réponse à cette question, Michel Henry 
suit les réflexions de Kandinsky qui introduit dans sa théorie la pro-
blématique des moyens picturaux, noyau de ses travaux. L’origina-
lité de la théorie de Kandinsky, d’après Henry, demeure dans le fait 
qu’il a perçu et analysé non seulement le fond de la peinture mais 
également ses moyens : des formes et des couleurs. Ce que l’art ex-
prime n’appartient pas au monde de la représentation, n’est plus un 
de ses éléments ; points, lignes, surfaces, formes et couleurs révè-
lent également leur appartenance à une sphère intérieure, à tout ce 
qui est invisible en traçant de cette façon le chemin de la peinture 
abstraite. Selon Kandinsky, dont Henry suit les traces, une oeuvre 
existe d’une façon abstraite avant sa matérialisation qui la rend ac-
cessible aux sens. Tout d’abord nous avons affaire à une abstraction 
en train de se matérialiser afin de se délivrer des sensations 16.
 Dans la conception de Henry le monde est déprécié. Le peintre 
et son oeuvre permettent son abolition et non son apparition. La 
vue est plutôt un obstacle dans le processus de la connaissance. La 
connaissance à laquelle nous ouvre une oeuvre d’art n’est pas une 
reconnaissance des objets puisque c’est la vie qui est en jeu et la vie 
ne fonctionne pas comme les objets. C’est pourquoi le point de dé-
part de la peinture n’est pas une perception mais les émotions et la 
façon intense de vivre comme le définit Michel Henry 17. Le contenu 
que la peinture cherche à exprimer est alors l’affectivité, puis la vie 
comprise comme la pulsation de l’être en nous auquel appartient 
la peinture tendant vers un point ultime, vers ce paroxysme de la 
Vie dans lequel la Vie s’éprouve jusqu’au fond et dans lequel elle 
s’enfonce dans un bonheur non exprimable nommé par Kandinsky 
« l’extase » 18.

16 Cf. M. Henry, Voir l’invisible…, op. cit., p. 34.
17 Cf. ibidem, p. 37.
18 Ibidem, p. 38.
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L’art en tant que « résurrection de la vie »

Dans la conception de Henry, la nature est également dépréciée. La 
peinture abstraite, pareille à la musique, permet de s’en libérer, de 
la rejeter. Pourtant il paraît que ce rejet n’est pas définitif. Henry re-
marque que la nature possède un fond invisible qui la lie avec l’art. Car 
on peut reconsidérer la nature de deux points de vue. La critique de 
la nature impliquant son rejet par la peinture, touche la conception de 
Galilée évinçant les qualités sensorielles de la réalité, donc tout ce qui 
est montré de relatif par rapport à la subjectivité vivante. Cependant, 
le devoir de l’art est de montrer la pure visualité, les sensations ou 
plutôt l’affectivité comme telle. Ce n’est que dans cette affectivité que 
le monde sensuel prend ses racines. L’affectivité constitue sa source et 
elle « n’est pourtant rien de ce monde » 19. On dit que l’arbre est vert 
ou la rue trop bruyante mais dans les objets nous ne trouvons ni cou-
leurs ni bruit. Ils peuvent être uniquement ressentis, éprouvés, vécus 
dans l’immanence ressentant et s’éprouvant par soi-même de telle 
façon qu’elle puisse simultanément éprouver quelque chose de dif-
férent d’elle-même 20. Pour exister, la souffrance doit avoir été vécue. 
Il n’y a que l’art qui soit capable de dévoiler la souffrance qui vécue 
par quelqu’un d’autre, semble « appartenir » également à moi-même. 
C’est pourquoi l’art ouvre l’espace intersubjectif.
 Pourtant peut-on comprendre autrement la nature ? On peut 
l’aborder de telle façon que ses qualités cessent tout simplement 
d’être des signes de la réalité extérieure et deviennent des impres-
sions: des sons, des odeurs, des couleurs, des « façons de vivre » 21. 
Il s’agit de la nature originelle, subjective, dynamique, liée aux sen-
sations dont l’essence est la vie. Henry cherche une telle nature.
 Les éléments constituant la peinture et le cosmos sont les 
mêmes – ce sont des couleurs et des formes. C’est pourquoi la ques-
tion de la peinture abstraite devient alors dans cette optique une 
question essentielle qui concerne la réalité, elle devient une ques-
tion ontologique.
 Michel Henry souligne que l’objet dans la peinture figurative de-
meure une sorte de limite, même au moment où la vie elle-même 

19 Ibidem, p. 20.
20 Cf. idem, Phénoménologie de la vie, t. 3, op. cit., p. 208.
21 Idem, Voir l’invisible…, op. cit., p. 236.
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devient le contenu de la représentation. La vie comprise comme ob-
jet, la tentative de sa re-présentation constitue pour l’art un obstacle 
aussi périlleux que le monde de la représentation en soi. Au moment 
où la vie devient matière, une sorte de représentation, elle se trans-
forme en son contraire – la mort. La vie devrait former l’essence de 
la peinture, l’essence de l’art lui-même mais une essence invisible, 
abstraite, échappant à toute tentative d’objectivation et de repré-
sentation: une essence pressentie. En critiquant l’art antique, Henry 
affirme que c’est avec l’apparition du christianisme que la mimésis 
cessa d’être le but de l’art. A partir de ce moment, il se transforme en 
la volonté d’exprimer toutes les nuances de la vie, à savoire la force, 
l’amour, le pardon, la purification, le don. Ce sont eux qui sont deve-
nus son but. On a tenté d’affirmer la vie par une visualisation de la 
foi, de la certitude et de la confiance. On a également essayé d’expri-
mer leurs contraires: le désespoir, la peur, la fierté, la souffrance 22. 
Cependant, nous ne pouvons pas apercevoir ces affects puisque 
comme la vie, ils restent invisibles. Nous pouvons uniquement voir 
leurs symptômes. De plus, grâce à l’art nous pouvons les approcher 
dans les tableaux montrant la Résurrection, la Mise au Tombeau, 
l’Annonciation ou la Naissance du Christ. Il convient de remarquer 
que les sujets énumérés par le philosophe demandent au spectateur 
l’appartenance à une culture concrète, celle de l’Occident. Il recon-
naît lui-même que sans connaître la Bible le spectateur ne pourra 
pas comprendre les chefs-d’oeuvre de la peinture occidentale, son 
iconographie et son contexte, nécessaires pour les apprécier. En ad-
mettant que la peinture soit toujours abstraite, on peut éviter cette 
difficulté. Si l’influence de l’art est conditionnée aux moyens pictu-
raux utilisés par le peintre: formes, couleurs, lignes, c’est justement 
ces éléments qui permettent d’exprimer la vie et qui représentent 
l’essence de la peinture. A vrai dire, même un homme apparte-
nant à une culture complètement différente peut ainsi ressentir une 
oeuvre d’art issue de la culture occidentale. Il ne peut pas la com-
prendre mais la « ressentir ». Aussi bien la création d’une oeuvre 
d’art que sa réception sont donc les fruits des émotions et non pas 
de l’intellect. Pourtant, il est bien de remarquer qu’une oeuvre d’art 
peut être créée dans un contexte précis, ce qu’ont décrit des pen-
seurs comme Michael Baxandall ou Svetlana Alpers. Pour autant, 

22 Cf. ibidem, p. 218.
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243La beauté non intentionnelle

une oeuvre d’art est également le résultat de processus intellectuels. 
Par ailleurs, il en est de même pour sa perception.
 Malgré cela Michel Henry arrive finalement à la conclusion 
qu’on ne peut pas expliquer de grands chefs-d’oeuvre du Moyen 
Age ou de la Renaissance en partant du monde et des objets consti-
tuant l’univers. Nous ne connaissons pourtant personne qui a assis-
té à la résurrection du Christ. Dans l’oeuvre célèbre de Dirk Bouts, 
conformément à l’exemple proposé par Henry, l’ange qui se trouve 
à côté du Christ n’appartient pas au monde réel 23. Par ailleurs, sa re-
présentation n’est pas une simple copie de la réalité. Henry affirme 
que quand un artiste choisissait ou recevait une commande, par 
exemple d’illustrer l’Adoration des Rois Mages, il avait à résoudre 
des problèmes comme ceux de composition ou des problèmes pic-
turaux. Même en admettant que le type de support ainsi que les 
autres détails techniques fussent déterminés par le lieu et l’époque 
de la création du tableau – c’est l’artiste lui-même qui devait décider 
ce qui était le plus important, donc quelle serait la structure dyna-
mique de la surface picturale 24. Par conséquent on peut constater 
que les formes choisies parmi d’autres, utilisées par le peintre, sont 
dans un certain sens des archétypes et qu’elles s’imposent à l’artiste 
qui entend leur sonorité intérieure 25. Même s’il existe un archétype 
pictural ou formel et que l’artiste procède en accord avec cet arché-
type, ceci, d’après Henry, est un archétype lié à la nécessité d’expri-
mer la vie. Quelquefois, les couleurs ne correspondent pas à celles 
des objets dans la réalité ou même à la forme des personnes. Ainsi 
les choses furent-elles choisies par l’artiste pour leur sonorité, pour 
leur pathos puisque – ce que Henry souligne à plusieurs reprises – 
toute peinture est peinture abstraite 26.
 C’est pourquoi dans la conception de Henry, la beauté s’avérant 
trop subjectif et de ce fait fragile n’est pas la base de l’art lui-même. 
Selon le philosophe, elle se trouve dans sa capacité à dévoiler la 
sphère d’affectivité. Et d’une certaine façon c’est la capacité de chan-
ger notre vie, nous extirper du quotidien et du monde. Dans ce sens, 
le devoir imposé à l’art par Henry coïncide avec celui désigné par 

23 Cf. ibidem, p. 221.
24 Cf. ibidem, p. 222.
25 Cf. ibidem, p. 224.
26 Cf. ibidem, p. 225.
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Marc Rothko. Devant les grandes toiles des expressionnistes abs-
traits, les gens peuvent éprouver des émotions extrêmes, ressentir 
la profondeur et le tragique de la vie. L’art doit alors révéler une 
certaine dimension profonde de l’existence, l’essence de la manifes-
tation indépendante de l’intentionnalité et fuire les représentations. 
L’art doit nous renvoyer vers la sphère transcendantale. Prenons un 
exemple simple: on pourrait dire qu’en sortant d’une salle muséale, 
le spectateur devrait être quelqu’un d’autre que celui qui y  était en-
tré. Cependant, est-ce qu’en faisant de l’art un médium métaphy-
sique spécifique nous ne le changeons pas, en quelque sorte, en une 
« vitrine », en une « fenêtre » dont le seul devoir est de nous ren-
voyer vers quelque chose d’autre que l’art lui-même ? Est-ce que 
sa singularité et sa spécificité ne sont pas perdues au moment où 
Henry dévoile leur tréfonds ? La force de l’art, selon le concept de 
Henry, demeure indéniablement captivante mais elle doit se sou-
mettre à  l’épiphénomène qui est la Vie.
 Néanmoins, en utilisant la distinction classique de Marion, on 
peut constater que Henry considère l’art tout simplement comme 
une icône et non pas une idole. L’oeuvre d’art constitue pour Henry 
une icône puisqu’elle ne masque pas de prototype, de modèle ou 
d’original bien au contraire, elle nous le livre sans perdre son ex-
ception. Elle n’est pas la copie qui annule son modèle. L’art s’avère 
définitivement ce que Henry désigne par le nom « résurrection de la 
vie éternelle ». Nous devons tomber dans « le monde » afin de nous 
retrouver dans « la vie ». Pour renaître nous devons mourir. C’est 
qui nous permet de trouver que ce passage spécifique de la mort à  la 
vie est justement l’expérience de l’oeuvre d’art. Comme Jean-Fran-
cois Lyotard bien que pour des raisons différentes et dans un autre 
contexte, Henry suggère que l’expérience de l’art est liée à un cer-
tain « déplaisir », une souffrance appartenant toutefois à la sphère 
transcendantale, finalement identifiée à la jouissance. L’oeuvre d’art 
pareil au phénomène de la corporéité, demeure dans le monde mais 
ses racines plongent profondément dans la vie. Et c’est cela précisé-
ment son inconcevable magie.

Traduction Ewa Izabela Nowak
Traduction vérifiée et corrigée par Monika Murawska
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Zwrot w stronę 
absolutności – 
od transcendencji 
do immanencji

   Un tournant 
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Intencjonalność i pragnienie.
Emmanuela Lévinasa obrona transcendencji

Wstęp

W pracy pt. La théorie de l’intuition dans la phénoménologie de Hus-
serl 1, która została opublikowana w 1930 roku, Emmanuel Lévinas 
przedstawiał ówczesny stan recepcji fenomenologii na gruncie fran-
cuskim, pisząc:

Wyjąwszy wybitną pracę Heringa 2, Husserl nie był prawie w ogóle we 
Francji przedmiotem studiów i sporządzenie bibliografii poświęconej 
mu literatury jest rzeczą niesłychanie prostą 3.

Francuski filozof mógł tak napisać, bo jego rozprawa, przygoto-
wana na zakończenie studiów filozoficznych w Strasburgu, po-
święcona teorii intuicji w ujęciu Edmunda Husserla, była jednym 
z pierwszych opracowań na temat fenomenologii, jakie ukazały 

1 Por. E. Lévinas, La théorie de l’intuition dans la phénoménologie de Husserl, 
 Alcan, Paris 1930 (Vrin, Paris 31970).

2 Por. J. Hering, Phénomenologie et philosophie religieuse, Alcan, Paris 1925.
3 E. Lévinas, Teoria intuicji w fenomenologii Husserla. Fragmenty, tłum. P.  Mrów-

czyński, w: Fenomenologia francuska. Rozpoznania, interpretacje, rozwinięcia, red. 
J.  Migasiński, I. Lorenc, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006, s. 91.
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się drukiem we Francji 4. Fenomenologia francuska 5 powstawała 
więc, by użyć tu metaforycznego określenia, „postępując śladami” 
Lévinasa 6. W niniejszym artykule, analizując teksty filozofa, chcę 
wykazać, że jego dominującą troską filozoficzną, w całym okre-
sie twórczości intelektualnej, było dążenie do ocalenia radykalnie 
rozumianej transcendencji. Sens transcendencji w myśli Lévinasa 
stopniowo zmieniał się, a z czasem jej rozumienie wyostrzało się. 
Troska o ocalenie transcendencji zadecydowała o spojrzeniu filo-
zofa na intencjonalność, która początkowo jawiła mu się jako wy-
raz tej transcendencji, ale ostatecznie to właśnie w imię obrony ra-
dykalnie pojętej transcendencji filozof odszedł od Husserlowskiej 
koncepcji intencjonalności na rzecz pojęcia pragnienia. Dlatego 
najpierw zarysuję wczesne stanowisko myśliciela wobec intencjo-
nalności odkrytej przez Husserla. Następnie, wychodząc od przed-
stawionej przez Lévinasa krytyki intencjonalności, postaram się po-
kazać, w jaki sposób jej miejsce w myśli francuskiego fenomenologa 
zajmuje pragnienie, rozumiane najpierw jako wykraczanie podmio-
tu ku Dobru a następnie jako niepokój drążący podmiot, zwracają-
cy go ku temu, co nie jest przez niego upragnione. Dobro bowiem, 
ku któremu jest pierwotnie skierowane pragnienie, okaże się tym, 
co odchyla moje pragnienie w stronę drugiego człowieka, którego 
w istocie nie pragnę.

4 Por. J.-F. Petit, Histoire de la philosophie française au XXe siècle, Desclée de 
Brouwer, Paris 2009, s. 265. Wspomniana praca Lévinasa m.in. pomogła zapo-
znać się z myślą założyciela fenomenologii J.-P. Sartre’owi – por. M. Jędraszew-
ski, W poszukiwaniu nowego humanizmu. J.-P. Sartre – E. Lévinas, WN PAT, Kraków 
1994, s. 11; por. J.-P. Sartre, Situation IV, Paris 1964, s. 192, cyt. w: P. Hayat, Épreuves 
de l’histoire. Exigences d’une penseé, wstęp, w: E. Lévinas, Les imprévus de l’histoire, 
Fata Morgana, Paris 2008 (19941), s. 18, przyp. 19.

5 Określenie „fenomenologia francuska” nawiązuje nie tylko do pewnych 
specyficznych cech, jakie posiada nurt fenomenologiczny rozwijany na gruncie 
bogatej tradycji filozofii francuskiej, ale także opisuje jedną z wersji tego, co Jean-
-François Mattéi nazwał „filozofowaniem po francusku” (por. Philosopher en fran-
çais, Langue de la philosphie et langue nationale, red. J.-F. Mattéi, PUF, Paris 2001). 
Nie mam bynajmniej na celu „regionalizowania” czy ideologizowania filozofii, 
która nie może być pojmowana jako „własność” jakiejkolwiek nacji. W przypad-
ku myśli Lévinasa – Francuza pochodzącego z żydowskiej rodziny zamieszkałej 
na Litwie – byłoby to szczególnie chybione.

6 Por. J.-F. Petit, op. cit., s. 266-267; por. M. Kowalska, Wstęp, w: E. Lévinas, 
Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heideggerem, op. cit., s. VII; por. J. Migasiński, 
Inna podmiotowość. Levinas-Husserl, op. cit., s. 63.
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Intencjonalność jako transcendencja

Lévinas we wczesnych pracach – w których analizuje Husserlowską 
koncepcję intencjonalności – podkreśla główne osiągnięcie fenome-
nologii, czyli uznanie, że świadomość w jej ujęciu nie tylko odno-
si się do „samych rzeczy”, ale zarazem jest to „odniesienie”, które 
stanowi istotę świadomości 7. W interpretacji francuskiego fenome-
nologa, u Husserla „[i]ntencjonalność ma charakteryzować właśnie 
sam sposób istnienia świadomości” 8. Nie jest ona bowiem jedynie 
formą kontaktu podmiotu z przedmiotem ale, zdaniem Lévinasa, 
„[i]ntencjonalność stanowi samą podmiotowość podmiotu” 9. W myśli 
Husserla, wykraczającej poza substancjalistyczne ujęcie istnienia, 
podmiot jest intencyjnym odniesieniem do przedmiotu 10, który jed-
nak nie stanowi efektywnej części świadomości. Intencjonalność 
oznacza zatem transcendencję, która jest dla założyciela fenomeno-
logii, jak pisze Lévinas, „samym prototypem wszelkiej transcendencji” 11.
 W późniejszym okresie francuski filozof niezmiennie uznaje 
świadomość za wyraz życia duchowego, którego istotą jest skie-
rowanie poza siebie. Pisze bowiem: „Na wszystkich poziomach 
życia duchowego (…) myślenie jest nakierowaniem na coś i [jest] 
intencją” 12. Dalej stwierdza, iż związek, jaki powstaje w wyniku 
intencjonalnego skierowania świadomości ku czemuś zewnętrz-
nemu, nie jest relacją między przedmiotami wobec siebie nieza-
leżnymi, lecz, jak podkreśla, „[j]est on z istoty aktem nadawania sen-
su (Sinngebung)” 13. Według Lévinasa bowiem, to bynajmniej nie 
oderwa ny od myślenia przedmiot stanowił dla Husserla punkt 
wyjścia do wypracowania idei transcendencji związanej z intencjo-
nalnością, lecz było nim pojęcie sensu. Pojęcie to jest w myśli Hus-
serlowskiej zawsze związane z identyfikacją, w której konstytuuje 

7 Por. E. Lévinas, Sur les „Ideen” de M. E. Husserl, w: idem, Les imprévus de l’his-
toire, op. cit., s. 52.

8 Idem, Teoria intuicji w fenomenologii Husserla, op. cit., s. 106.
9 Ibidem, s. 107 – kursywa w oryginale.
10 Por. ibidem, s. 109.
11 Ibidem, s. 105 – kursywa w oryginale.
12 Idem, Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heideggerem, op. cit., s. 21; dopi-

sek w nawiasie mój – AG.
13 Ibidem, s. 22.
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się przedmiot.  Intencjonalność, jako nakierowanie na sens, jest samą 
istotą myślenia, jego otwartością.

Intencjonalność znaczy – pisze Lévinas – że każda świadomość jest 
świadomością czegoś, ale zwłaszcza, że każdy przedmiot domaga się i jak-
by wzbudza świadomość, przez którą jego bycie rozbłyskuje i tym samym uka-
zuje się 14.

Świadomość intencjonalna jest bowiem pierwotnym światłem, 
dzięki któremu ukazuje się sens. Według francuskiego myśliciela ta 
przełomowa teza fenomenologii umożliwiła odkrycie źródłowości, 
w której myśl, docierając do „rzeczy samych”, szanuje inność tego, 
ku czemu się kieruje. Jednak dominujące u Husserla nastawienie 
teoretyczne sprawia, że to, co poznawane od razu, jest przedsta-
wieniem zakładającym korelację n o e z y  i  n o e m a t u. Oznacza 
to, że każde poznanie sprowadza się do relacji podmiotowo-przed-
miotowej, rządzącej się zasadą odpowiedniości myśli i tego, co 
myślane 15.
 Husserlowska konstytucja sensu, Sinngebung, stanowi więc dla 
Lévinasa sposób, w jaki podmiot odnajduje w sobie sens zewnętrz-
ności. Jednak „inność”, w którą mierzy intencja, to ostatecznie sens 
jako aprioryczny wytwór konstytuującej świadomości, czyli sens 
nadawany przez podmiot poznający poznawanemu przedmiotowi. 
Nadawanie sensu jest wpisywaniem poznawanego bytu w system 
wiedzy 16. Przedstawienie jest bowiem pewnym projektem myśli, 
w którym myśl całkowicie siebie rozpoznaje. Dlatego sens przed-
stawianego przedmiotu pozwala sprowadzić się całkowicie do wy-
tworu myśli 17.

Zrozumiałe jest właśnie to – komentuje koncepcję Husserla Lévinas – 
co daje się całkowicie sprowadzić do noematu (…). W zrozumiałości 
przedstawienia zaciera się różnica między Ja i przedmiotem – między 
wewnętrznym i zewnętrznym 18.

14 Ibidem, s. 139 – kursywa w oryginale.
15 Por. J. Migasiński, op. cit., s. 65-68.
16 Por. E. Lévinas, Całość i nieskończoność, op. cit., s. 135; por. J. Migasiński, op. 

cit., s. 68.
17 Por. E. Lévinas, ibidem, s. 137-138.
18 Ibidem, s. 135.
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251Intencjonalność i pragnienie

W ten sposób Husserl, wedle Lévinasa, odtwarza w swej filozofii 
nowożytną zasadę utożsamienia wolnego i suwerennego podmio-
tu, który każde „inne” uznaje za przeszkodę i ograniczenie swej 
wolności. Szok napotkanej inności jest w fenomenologii Husserlow-
skiej, w ocenie Lévinasa, amortyzowany przez r e p r e z e n t a c j ę 
sensu, w której podmiot konstytucji potrafi odnaleźć w retencji to, 
co minęło. Jest to ustanawianie tożsamości „ja” zasadzającej się na 
pokrywaniu się z sobą myśli, której nic nie może umknąć ani nic, 
co było jej treścią, nie może ulec zagubieniu. Husserl, konkluduje 
Lévinas, powraca w ten sposób do zakorzenionej w myśli Zachodu 
filozofii Tego-Samego (Tożsamego) oraz do budowanej, w oparciu 
o tę tradycję filozoficzną, kultury całości i immanencji, w której woj-
na wszystkich przeciw wszystkim jest zasadą rzeczywistości.
 Zasada ta, zastosowana do relacji międzyosobowych, to, według 
Lévinasa, źródło przemocy, ujawniającej się w historii dwudzie-
stego wieku, który przyniósł dwie wojny światowe, doświadczył 
rządów totalitarnych prawicy i lewicy (hitleryzmu i stalinizmu), 
wieku, w którym wydarzyły się Hiroshima i GUŁ-ag oraz ludo-
bójstwo Auschwitz i Kambodży. W tych tragicznych wydarzeniach 
francuski myśliciel upatruje zło naszych czasów objawiające się 
w swej „diabolicznej postaci” 19. Dlatego filozofia Lévinasa słusz-
nie bywa określana jako „naznaczona przez historię XX wieku” 20. 
W kulturze opartej na idei całości, wchłaniającej w siebie wszystko 
co zewnętrzne i redukującej wszelką transcendencję do immanen-
cji wszechobejmującego systemu, barbarzyństwo i przemoc woj-
ny mają swe zarzewie w ludzkim myśleniu. Lévinas zaczerpnął to 
przekonanie z Gwiazdy Zbawienia Franza Rosenzweiga 21, myślicie-
la, który we wspomnianym dziele wskazuje, co zauważa Stéphane 
Mosès, na związek między kryzysem wojny a kryzysem ontologii 
zachodniej. Jakkolwiek nie jest to, w jakimkolwiek sensie, związek 
przyczynowy czy też analogia lub podobieństwo. Wspólny jest 

19 Por. idem, Entre nous, op. cit., s. 107.
20 Por. A. Finkielkraut, Une philosophie affectée par l’histoire du XXe siècle, w: 

Emma nuel Lévinas et l’histoire. Actes du Colloque international des Facultés uni-
versitaires Notre-Dame de la Paix (20-21-22 mai 1997), red. N. Frogneux, F. Mies, 
Cerf-Presses Universitaires de Namur, Paris-Namur 1998, s. 81-96.

21 Por. F. Rosenzweig, Gwiazda Zbawienia, tłum. i wstęp T. Gadacz, Znak, Kra-
ków 1998; na temat wpływu Rosenzweiga na Lévinasa por. E. Lévinas, Przedmo-
wa, w: idem, Całość i nieskończoność, op. cit., s. 14 oraz tenże, Entre nous, op. cit., 
s. 128.
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tu, w  pojmowaniu dziejów politycznych i dziejów filozofii, opisa-
ny przez Rosenzweiga, logos utożsamiający Byt z Jednym. Całość 
(Wszystkość) 22 staje się ideałem, zgodnie z którym pojmuje się Byt 
jako obejmujące całą rzeczywistość Jedno. Temu redukcyjnemu uję-
ciu przeczy, zdaniem Rosenzweiga, doświadczenie ludzkiej egzy-
stencji wyrażające się najgłębiej w okrzyku przerażenia wobec nad-
chodzącej śmierci. Nie jest już więcej możliwe, wobec doświadczeń 
historycznych, takich jak wojna, które niosą ze sobą negację jednost-
ki w jej indywidualności, uznawanie, że rzeczywistość w swej isto-
cie jest racjonalna i że w świetle Rozumu początkowy chaos świata 
może zostać przezwyciężony 23.
 Tradycja metafizyczna, którą Rosenzweig opisał schematycznie 
jako „towarzystwo” filozofów „od Wysp Jońskich aż po Jenę” 24, 
mając na myśli historię filozofii od presokratyków po Hegla, uzna-
je, zdaniem autora Gwiazdy Zbawienia, tożsamość Rozumu z rzeczy-
wistością jako całością, gdyż przyjmuje za niewzruszony aksjomat 
identyczność Bytu i Całości. Idea jedności Bytu i Myślenia (Rozu-
mu) jako Całości (Wszystkości), zawierającej w sobie poszczegól-
ne elementy, które odtąd są poddane rozumności, była powodem 
tego, że byt ludzki i jego nieredukowalność, jego transcendencja, 
stanowiąca cel troski tak Rosenzweiga, jak i Lévinasa, stracił swą 
jednostkowość i wyjątkowość, stając się efemerycznym elementem 
systemu wiedzy absolutnej 25. Pod wpływem myśli Rosenzweiga na-
rodziło się przekonanie Lévinasa o redukcyjnej mocy teoretycznego 
poznania, związanego z intencjonalnością u Husserla 26. Chociaż to 

22 Tłumacz wydania polskiego Gwiazdy przekłada niem. „All”, „Allheit” jako 
„Wszystko” lub „Wszystkość”, chociaż, jak sam pisze, należałoby termin ten 
przełożyć jako „Całość” lub „Totalność”. Wyjaśnienia do tej decyzji tłumacza por. 
F. Rosenzweig, op. cit., s. 51, przyp. 1.

23 Por. S. Mosès, Au-delà dela guerre. Trois études sur Lévinas, Éditions de l’éclat, 
Paris-Tel Aviv 2004, s. 25; por. idem, Rosenzweig et Lévinas: Au-delà de la guerre, w: 
Rue Descartes. Revue de Collège International de Philosophie, PUF/Quadrige, Paris 
2006 (19981), s. 85-90.

24 F. Rosenzweig, op. cit., s. 63.
25 Por. S. Mosès, Au-delà guerre, op. cit., s. 25 ; por. F. Rosenzweig, op. cit., s. 63.
26 Por. E. Lévinas, Trudna wolność, tłum. A. Kuryś, Wyd. Atext, Gdynia 1991, 

s. 9, gdzie czytamy: „Poznanie odsłania, nazywa, a tym samym klasyfikuje. (…) 
Poznanie włada swym przedmiotem. Posiada go. Posiadanie neguje niezależ-
ność bytu nie niszcząc tego bytu, neguje i utrzymuje”; por. idem, Etyka i Nie-
skończony, op. cit., s. 38: „Poznanie było zawsze interpretowane jako asymilacja. 
Nawet najbardziej zadziwiające odkrycia są w końcu przyswajane, rozumiane. 
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253Intencjonalność i pragnienie

w dziele tego ostatniego, traktowanym jako jedno z osiągnięć za-
chodniej tradycji filozoficznej, francuski fenomenolog poszukiwał 
dróg wyjścia poza tożsamość bycia i wiedzy – wiedzy zdobytej 
w drodze poznania rozumianego jako bezinteresowna kontempla-
cja rzeczywistości, o jakiej pisał już Arystoteles w Metafizyce 27.
 Tymczasem, jak postuluje Lévinas,

[w]iedza lub teoria oznacza najpierw taką relację z bytem, w której byt 
poznający pozwala ukazać się bytowi poznawanemu, respektując jego 
inność i w żaden sposób nie odciskając na nim piętna tej poznawczej 
[noetyczno-noematycznej] relacji 28.

Jak więc powinna wyglądać relacja, w której Inny nie zostałby 
wchłonięty przez Tożsamego, i w której zachowana zostałaby trans-
cendencja tego, co inne? Pewną możliwość takiej relacji dostrzega 
Lévinas już w samej intencjonalności, w której – jak pisał w Odkry-
wając egzystencję z Husserlem i Heideggerem –

aktywność totalizującego i totalitarnego przedstawienia jest już prze-
kroczona w jego własnej intencji, gdzie przedstawienie zostało już 
umieszczone w horyzontach, których w pewnym sensie nie chciało, ale 
bez których nie może się obejść – możliwa staje się Sinngebung etyczna, 
to znaczy z istoty uwzględniająca Innego 29.

Zarysowuje się tutaj ten rodzaj intencji, która przekracza intencjo-
nalność nakierowaną na sens przedmiotowy, właściwy poznaniu 
teoretycznemu. Intencję etyczną, o którą tu chodzi – wykraczającą 
poza zwykłą świadomość czegoś i różną od jakiegokolwiek uprzed-
miotawiającego nastawienia teoretycznego 30 – oraz  związany 
z nią ruch podmiotu, który nie powraca do siebie, nazwał Lévinas 
pragnieniem 31.

Z tym wszystkim, co w pojmowaniu jest ujmowaniem. Najbardziej śmiałe i odle-
głe poznanie nie stawia nas w relacji komunii z tym, co jest prawdziwie inne, nie 
zastępuje ono społeczności; jest jeszcze i wciąż samotnością”.

27 Por. idem, Éthique comme philosophie première, Payot & Rivages, Paris 1998, 
s. 67-109 (por. tłum. polskie: Etyka jako filozofia pierwsza, tłum. E. Sowa, „Kwartal-
nik Filozoficzny” 30 (2002)/3); por. J. Migasiński, op. cit., s. 63-64.

28 Idem, Całość i nieskończoność, op. cit., s. 30 – dopisek w nawiasie mój AG.
29 Idem, Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heideggerem, op. cit., s. 141.
30 Dotyczy to także intencjonalności aksjologicznej, jeśli pozostaje ona osa-

dzona w poznawczej korelacji noezy i noematu; por. J. Migasiński, op. cit., s. 70.
31 Por. E. Lévinas, Inaczej niż być lub ponad istotą, op. cit., s. 113-114.
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 Pragnienie jest alternatywą dla Husserlowskiej intencjonalno-
ści, ściśle związanej z obiektywizacją uchwytywanego przedmiotu. 
Zdaniem Lévinasa bowiem ukazywanie się w postaci obiektywne-
go zjawiska (fenomenu) nie wyczerpuje sensu tego, co się ukazu-
je. Dlatego istotne jest poszukiwanie miejsca dla tego, co się nie 
ukazuje jako fenomen, dla „reszty”, która, jak podkreśla francuski 
myśliciel, nawiązując do Heideggerowskiej koncepcji prawdy, „nie 
jest ani tym, co się ukazuje w otwarciu, ani odsłonięciem samym – 
otwarciem lub ideą, lub też prawdą tego, co się ukazuje (…)” 32. 
W związku z poszukiwaniem miejsca dla tego, co się nie ukazuje 
w przedstawieniu, Lévinas stwierdza, iż

[w] transcendencji intencjonalności odnaleźć można o d b l a s k  dia-
chronii (…), która w bliskości jest jednym-za-drugiego: nie takim czy 
innym znaczeniem, ale samym znaczeniem znaczenia (…) 33.

„Odblask” znaczenia diachronii w intencjonalnej transcendencji, 
która mimo wszystko zostaje zachowana, jest odbiciem etycznej in-
tencji, jaką zawiera pragnienie drążące podmiot.

Pragnienie jako „intencjonalność”

Filozofia pragnienia przedstawiona przez Lévinasa nie jest czymś 
całkiem nowym, bo z analizy doświadczenia pragnienia wyro-
sła m.in. metafizyka Platona. Francuski fenomenolog, nawiązując 
właśnie do Platona, u którego dostrzegł „zarys Pragnienia” wykra-
czającego poza system całości 34, napisał często cytowane słowa, wy-
rażające doświadczenie metafizyczne, które nie jest powrotem do 
tego, co znane. Pisał:

„Tu nie ma prawdziwego życia”. Ale jesteśmy w świecie. To tłuma-
czy powstanie i utrzymywanie metafizyki. Metafizyka zwraca się ku 
„gdzie indziej”, ku „inaczej”, ku „innemu”. W najogólniejszej postaci, 
jaką przybrała w historii myśli, jest ruchem wychodzącym od znanego 
nam świata – nawet jeśli na jego skraju albo w nim skrywają się ziemie 

32 Ibidem, s. 114.
33 Ibidem.
34 Por. idem, Całość i nieskończoność, op. cit., s. 111; por. T. Gadacz, Historia filo-

zofii XX wieku, t. 2, Znak, Kraków 2009, s. 577.
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255Intencjonalność i pragnienie

jeszcze nieznane – od „u siebie”, które zamieszkujemy, w stronę obcego 
poza-sobą, w stronę jakiegoś „tam” 35.

Metafizyczne pragnienie, o którym mowa, to ruch wychodzący 
od tego, co bliskie, znane, co stanowi nasz świat codzienności, ku 
temu, co obce, inne i nieznane. Jest to wyjście ze świata, z którym 
jesteśmy zaprzyjaźnieni i obeznani, w kierunku tego, co nie stało się 
dotąd naszą „zdobyczą”, czego nie zdołaliśmy, i nie zdołamy nigdy, 
zinterioryzować w żadnym sensie, psychologicznym czy w jakim-
kolwiek innym. Jest to bowiem radykalna inność, która nie poddaje 
się żadnej naszej próbie pochwycenia czy zaanektowania 36.
 Znany nam świat nie jest przedmiotem pragnienia, lecz jest on 
domeną potrzeby, która „żywi się” nim jak pokarmem, gdyż jego 
„inność” jest możliwa do zniwelowania przez „moją tożsamość 
istoty myślącej lub posiadającej” 37. Potrzeba wyraża pustkę i brak 
istniejący w potrzebującym oraz jego zależność od tego, co zaspoka-
ja tę pustkę i ten brak. Jest tak, gdyż podmiot potrzeby nie posiada 
swego bytu w sposób pełny, a więc nie jest wystarczająco „odsepa-
rowany” od świata, który może jego potrzeby zaspokoić, pozwa-
lając mu bytować. Jedna z głównych dróg metafizyki zachodniej 
wiodąca ku zaspokojeniu potrzeb podmiotu, a więc ku zniesieniu 
separacji między podmiotem potrzeby a światem zaspokojenia, jest 
drogą zespolenia lub powrotu do Jedności 38. Lévinas, wraz z Rosen-
zweigiem, odrzuca tę ścieżkę myśli ludzkiej, gdyż jest to droga, na 
której „[b]yt metafizyczny powinien wchłonąć byt metafizyka” 39. 
Dlatego francuski fenomenolog sięga po ideę separacji, która, cho-
ciaż dwuznaczna – oznacza bowiem egoizm „ja”, a zarazem jego 
niezależność i odmowę podporządkowania się Całości – jako taka 
stanowi warunek autentycznej relacji do Innego.
 Separacja, czyli oddzielenie się „ja”, zamknięcie się we własnym 
świecie, wyraża się m.in. w posiadaniu rzeczy i w rozkoszowaniu 
się nimi 40. Rozkoszowanie się (jouissance) nie jest, ściśle biorąc, „spo-
żywaniem”, na przykład chleba, lecz jest „żywieniem się aktu samą 

35 E. Lévinas, Całość i nieskończoność, op. cit., s. 18.
36 Por. ibidem, gdzie czytamy o „i n n y m  w mocnym sensie”.
37 Ibidem.
38 Por. ibidem, s. 110-111.
39 Ibidem, s. 110.
40 Por. T. Gadacz, op. cit., s. 592-593.
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swą aktywnością” 41. Jest tak, bo „chociaż jem chleb, aby pracować 
i aby żyć, żyję m o j ą  p r a c ą  i  m o i m  c h l e b e m” 42. Według 
Lévinasa bowiem, który przedstawia filozofię potrzeby jako pewną, 
odmienną od Heideggerowskiej, filozofię bycia, życie podmiotu nie 
jest, jak pisze francuski filozof, „nagą wolą bycia, ontologiczną Sorge 
tego życia”, lecz „u m i ł o w a n i e m  ży c i a, relacją z treściami, któ-
re nie są moim bytem, ale które są mi droższe nad byt, jak myślenie, 
jedzenie, sen, czytanie, praca, grzanie się w słońcu” 43. To właśnie 
te treści życia, różne od substancji podmiotu, ale dla niej konstytu-
tywne, stanowią o wartości życia, które jest szczęśliwą egzystencją 
w horyzoncie potrzeby 44.
 „Sobość”, „bycie sobą” czy też podmiot odseparowany rodzi się 
w rozkoszowaniu się, w którym następuje pierwsza próba wyjścia 
poza obszar ontologii. Czytamy bowiem w Całości i nieskończoności: 

Być sobą to istnieć w sposób, który polega na wychodzeniu poza bycie 
w szczęściu. Dla „ja” być nie znaczy ani przeciwstawiać się, ani coś 
sobie przedstawiać, ani posługiwać się czymś, ani dążyć do czegoś, ale 
rozkoszować się 45.

Jednak ta próba transcendowania bycia, budowana w oparciu o se-
parację, a więc wsparta na „byciu sobą” pojętym jako rozkoszowa-
nie się, jest nadal jedynie pewną odmianą filozofii braku i potrzeby. 
Potrzeba natomiast znika zawsze wraz z jej zaspokojeniem i za każ-
dym razem, gdy tak się dzieje, podmiot pogłębia swą samotność. 
Bowiem potrzeba rządzi się logiką bycia, które jest, jak dowodzi 
Lévinas, bezosobowe i oznacza izolację od innych 46.
 Co może mnie wyprowadzić poza siebie samego, poza „bycie 
sobą”, rozumiane jako jouissance, a możliwe dzięki separacji? Zda-
niem Lévinasa może to być tylko pragnienie, które wzmaga się wraz 
z jego spełnianiem i które rządzi się logiką Dobra, a nie logiką bycia. 
Dzięki temu pragnienie pozwala na wykroczenie poza  egoistyczny 

41 E. Lévinas, Całość i nieskończoność, op. cit., s. 119.
42 Ibidem, s. 120.
43 Ibidem, s. 120-121.
44 Por. ibidem.
45 Ibidem, s. 131.
46 Por. idem, Etyka i Nieskończony, op. cit., s. 35-39; por. T. Gadacz, op. cit., 

s. 592-595.
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257Intencjonalność i pragnienie

podmiot potrzeby w kierunku radykalnej inności. Dobro bowiem 
nie wypełnia pragnienia, lecz je drąży i pogłębia 47. Francuski fe-
nomenolog zwraca bowiem w tym kontekście uwagę na obecność 
w historii filozofii zachodniej, a dokładniej w historii greckiej meta-
fizyki, nurtu, który

pojmuje też Dobro w separacji od całości istoty, a tym samym dostrze-
ga już (bez żadnego wkładu tak zwanej myśli wschodniej) możliwość, 
że istnieje coś ponad całością 48.

Zostaje tu więc dostrzeżona filozofia radykalnej transcendencji Do-
bra. Tradycja filozoficzna, którą przywołuje Lévinas, stawia bowiem 
Dobro ponad bytem, a w konsekwencji etykę przed ontologią, zaś 
sama filozofia, wedle tej tradycji, zajmowałaby się tym, co absolutnie 
inne 49. Transcendencja Dobra oznacza wyjście poza ontologię w kie-
runku etyki, która staje się metafizyką w sensie filozofii pierwszej 50. 
Dobro bowiem wykracza poza bycie myślące każdą transcendencję 
jako wiedzę 51. Lévinas jest przekonany, że „tylko relacja etyczna do-
prowadza transcendencję do końca”, zaś „istotą etyki jest jej t r a n s -
c e n d e n t n a  i n t e n c j a” 52, której strukturą nie jest już relacja no-
eza – noemat 53. Odtąd miarą transcendencji, o którą troszczy się 
filozof, będzie transcendencja Innego, która nie może być myślana 
w oparciu o bycie, lecz jedynie na podstawie relacji etycznej 54.
 Poszukując modelu relacji, która nie niszczy transcendencji tego, 
co inne, Lévinas odwołuje się do Kartezjańskiej idei  nieskończoności, 
opisywanej jako obecność tego, co „więcej”, w tym, co „mniej”, 

47 Por. T. Gadacz, op. cit., s. 592-595.
48 E. Lévinas, Całość i nieskończoność, op. cit., s. 111.
49 Por. idem, Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heideggerem, op. cit., s. 173, 

180; por. idem, O Bogu, który nawiedza myśl, op. cit., s. 157.
50 Por. idem, Éthique comme philosophie première, op. cit., s. 104; por. Ph. Nemo, 

Wstęp, w: E. Lévinas, Etyka i Nieskończony, op. cit., s. 18; por. K. Stachewicz, Emma-
nuela Levinasa koncepcja etyki jako filozofii pierwszej, „Filozofia chrześcijańska” 3 
(2006): Transcendencja i odpowiedzialność. W stulecie urodzin Emmanuela Levinasa, 
red. M. Jędraszewski, UAM, Poznań 2006, s. 99.

51 Por. E. Lévinas, Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heideggerem, op. cit., 
s. 241.

52 Idem Całość i nieskończoność, op. cit., s. 15.
53 Por. ibidem.
54 Por. idem, Bóg, śmierć i czas, op. cit., s. 161.

Między...17 
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258 A  G

czyli obecność Nieskończoności w skończonym 55. Nie będąc kon-
templacją teoretyczną ani nie ograniczając swej treści ramami za-
wierającego ją umysłu, idea nieskończoności umożliwia myślenie 
transcendencji, która nie jest skazana na redukcję do immanencji 
przedmiotowego poznania intencjonalnego. Przejmując od Karte-
zjusza formalny schemat idei nieskończoności, Lévinas podkreśla, 
że intencja właściwa tej idei jest dążeniem, którego celem jest to, 
czego nie może ona objąć i w tym sensie cel ten jest nieskończonoś-
cią. To, co nieskończone, nie daje się uchwycić, bo nie mieści się we 
wspomnianej idei, która nie jest pojęciem zawierającym w sobie to, 
co uchwytuje 56. Nieskończoność jest bowiem tym, co 

radykalnie, absolutnie inne. Transcendencja nieskończoności w stosun-
ku do Ja, które jest od niej oddzielone i które ją myśli, stanowi pierwszy 
znak jej nieskończoności 57.

 Jedynie dzięki idei nieskończoności można myśleć relację z In-
nym, a więc z tym, co radykalnie zewnętrzne, jako relację, w której 
zachowana jest transcendencja, czyli inność Innego. Idea nieskoń-
czoności stanowi bowiem jedyny rodzaj „doświadczenia” czy raczej 
„świadectwa etycznego” 58, które zachodzi w spotkaniu z Innym, 
lecz „doświadczenie” to nie ma nic wspólnego z uzyskanym dzię-
ki intencjonalności doświadczeniem czyniącym każdy sens przed-
stawieniem. O tym ostatnim doświadczeniu Lévinas bowiem pi-
sał, iż „[n]a l e ży  z a k w e s t i o n o w a ć  d o św i a d c z e n i e  j a k o 
ź r ó d ł o  w s z e l k i e g o  s e n s u” 59. Spotkanie z Innym to obco-
wanie z twarzą, której zewnętrzność manifestuje się w absolutnym 
oporze wobec Tożsamego. Opór ten, wyrażający się w przykazaniu 
„nie zabijesz” wypisanym w twarzy, to opór etyczny, który jest samą 

55 Por. T. Gadacz, Wolność a odpowiedzialność. Rosenzweiga i Lévinasa krytyka He-
glowskiej wolności ducha, WN PAT, Kraków 1990, s. 265.

56 Por. E. Lévinas, Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heideggerem, op. cit., 
s. 180.

57 Ibidem.
58 Por. idem, Etyka i Nieskończony, op. cit., s. 63, gdzie Lévinas, w kontek-

ście analizy idei nieskończoności (Nieskończonego), podkreśla, iż woli mó-
wić o „świadectwie etycznym” raczej niż o „doświadczeniu etycznym”. Nato-
miast na s. 59 czytamy, że „Świadectwo etyczne jest objawieniem, które nie jest 
poznaniem”.

59 Idem, Bóg, śmierć i czas, op. cit., s. 254.

Copyri
gh

t b
y A

ka
demia 

Ign
ati

an
um w

 Krak
owie



259Intencjonalność i pragnienie

obecnością nieskończoności. Otwiera on wymiar nieskończoności, 
która nie poddaje się kontemplacji teoretycznej, a więc nie jest na 
miarę myślącej go myśli 60. „Idea nieskończoności – podkreśla filo-
zof – jest myślą, która w każdej chwili myśli więcej niż myśli” 61. Co 
więcej: „Myślenie, które myśli więcej niż myśli, jest Pragnieniem. 
Pragnienie «stanowi miarę» nieskończenia nieskończoności” 62. Tyl-
ko pragnienie może bowiem przebyć dystans dzielący „ja” od tego, 
co radykalnie inne, nie niszcząc przy tym samej inności i zachowu-
jąc transcendencję Innego.
 Ruch potrzeby jest pewną transcendencją, pewnym wykracza-
niem, które zawsze powraca do siebie i w ten sposób okazuje się 
innym obliczem immanencji zagarniającej i wchłaniającej w siebie 
to, co inne. Potrzeba bowiem zmierza do tego, co może być obróco-
ne w przedmiot posiadania. W tym sensie poznanie teoretyczne jest 
także zawsze pewną formą posiadania. Dlatego Lévinas kwestionu-
je Husserlowską koncepcję 

[r]ozumu, według którego to, co sensowne, jest w pełni posiadane, jest 
tym, co się udziela, wypełnia i zaspokaja, i jest równoważne temu, cze-
go się po nim spodziewamy, temu, co można utrzymywać i obejmować, 
co jest rezultatem 63.

Termin pragnienie natomiast został wybrany, jak pisze francuski 
filozof, „aby zaznaczyć pęd, wzbieranie (…) przekraczania”, któ-
re „przeciwstawia się uczuciowości miłości i ubóstwu potrzeby” 64. 
Bowiem, czytamy dalej, 

[p]oza głodem, który się zaspokaja, pragnieniem [napoju], które się gasi 
i zmysłami, które się uśmierza, istnieje Inny, absolutnie inny, którego 
pragnie się poza tymi zaspokojeniami 65.

Pragnienie, które Lévinas określa jako metafizyczne, jest więc dąże-
niem do tego, co absolutnie inne. Lecz „intencja” tego dążenia jest 

60 Por. idem, Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heideggerem, op. cit., 
s. 181-182.

61 Ibidem, s. 183.
62 Ibidem.
63 Por. idem, Bóg, śmierć i czas, op. cit., s. 133.
64 Idem, Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heideggerem, op. cit., s. 183.
65 Ibidem; korekta tłumaczenia moja – AG.
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260 A  G

odmienna od intencji potrzeby. Nie zmierza ono bowiem do zaspo-
kojenia ani nie szuka powrotu gwarantującego tożsamość podmio-
tu. Pragnienie wykracza ponad wszystko, co mogłoby je zaspokoić 
lub wchłonąć. Jest prawdziwym transcendowaniem świata potrzeb 
i ich możliwego zaspokojenia.
 Mimo braku odpowiedniości między ideą nieskończoności i jej 
przedmiotem – adekwacji, która nie zachodzi w przypadku prag-
nienia, lecz mamy z nią do czynienia w oglądzie intencjonalnym – 
w pragnieniu dostępny jest sens inności.

Dla Pragnienia – pisze bowiem Lévinas – ta inność, nieadekwatna wo-
bec idei, ma sens. Rozumiana jest jako inność innego człowieka i jako 
inność Najwyższego. Pragnienie metafizyczne otwiera sam wymiar 
wysokości. Fakt, że wysokość ta nie jest już niebem, ale Niewidzialnym, 
stanowi właśnie o jej wyniesieniu i godności 66.

Pragnienie metafizyczne polega więc na tym, że „przenosi” nas ono 
stąd, gdzie jesteśmy, z pewnego swojskiego obszaru, w którym czu-
jemy się „u siebie” i który jest wewnętrznością podmiotu, ku „gdzie 
indziej”, ku „poza-sobą”, czyli w stronę tego, co inne. Transcenden-
cja pragnienia, ten ruch metafizyczny, jak nazywa go Lévinas, spra-
wia, że dystans między „ja” a Innym nie może być przekroczony 
w korelacji członów poznawczej Całości, ustanowionej przez noezę 
i noemat. Relacja z Innym, która nie tworzy Całości, jest ruchem od 
„ja” do Innego. Jest to przebywanie „twarzą w twarz” z Innym, ale 
jest to także, jak czytamy w Całości i nieskończoności, „odległość roz-
pościerająca się w głąb – w głębinę mowy, dobroci, pragnienia” 67.
 Dobroć objawia się, według Lévinasa, w pragnieniu doskonale 
bezinteresownym. 

Pragnienie i dobroć – pisze filozof – zakładają konkretnie relację, w któ-
rej Upragnione zatrzymuje „negatywność” Ja poruszającą się w obrębie 
Tego Samego, zatrzymuje władzę i panowanie. Co urzeczywistnia się 
pozytywnie jako gotowość ofiarowania Innemu świata, który posia-
dam, bo tyle właśnie znaczy: być obecnym przed twarzą 68.

66 Idem, Całość i nieskończoność, op. cit., s. 20.
67 Ibidem, s. 26.
68 Ibidem, s. 41.
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261Intencjonalność i pragnienie

Zwrócenie się ku Innemu, stanięcie przed twarzą, oznacza, iż nie 
mogę przed nim stanąć z pustymi rękami 69. Chodzi tu o relację, 
która zakłada wspólność rzeczy i polega na przyjęciu Innego wy-
kraczającym poza możliwość teoretycznego ujęcia twarzy. Twarz 
bowiem nie poddaje się żadnym próbom poznawania, gdyż, jak 
podkreśla Lévinas, „dostęp do twarzy jest od razu etyczny” 70. Re-
lacja z twarzą to stosunek z Innym, który można uznać za etycz-
ną, czyli „praktyczną” relację z Innym 71. Relacja ta polega, jak pisze 
francuski fenomenolog, „na zdążaniu ku Innemu w Pragnieniu” 72.
 Dzięki objawieniu twarzy Innego następuje „rozbicie” sensu teo-
retycznego związanego z intencjonalnością na rzecz sensu etyczne-
go zawartego w idei nieskończoności. 

Nieskończoność nie jest – podkreśla Lévinas – «przedmiotem» pozna-
nia na miarę kontemplującego spojrzenia, lecz Upragnionym budzą-
cym Pragnienie, to znaczy odsłaniającym się przed myślą, która w każ-
dej chwili m y ś l i  w i ę c e j  n i ż  m y ś l i  (…) 73.

Nieskończoność nie wykracza poza myślenie jedynie przez swe 
„rozmiary”, jakkolwiek pojmowane.

Miarą nieskończenia nieskończoności – pisze francuski fenomenolog – 
jest Pragnienie, bo jego miara znaczy niemożność miary. Mierzony Prag-
nieniem bezmiar jest twarzą. Właśnie to pozwala odróżnić Pragnienie 
od potrzeby. Pragnienie jest dążeniem poruszanym przez Upragnione; 
rodzi się za sprawą swojego „przedmiotu”, jest objawieniem. Potrzeba 
jest zaś brakiem w duszy i pochodzi od podmiotu 74.

69 Por. idem, Inaczej niż być lub ponad istotą, op. cit., s. 125. Por. także na ten 
temat interesujący tekst Lévinasa poświęcony filozofii Martina Bubera, któremu 
francuski fenomenolog zarzuca, iż opis relacji ja – ty dokonany przez autora Ich 
und Du pozbawiony jest wymiaru troski o potrzeby innego człowieka. Buber, 
zdaniem Lévinasa, zlekceważył wymiar praktyczny spotkania z innym czy ra-
czej pominął ten istotny element relacji z innym, który został przez Heideggera 
opisany za pomocą pojęcia Fürsorge. Na wspomniany tekst Buber odpowiedział 
listem, z którego wynika, iż jego zdaniem rzeczywisty problem etyki może uka-
zać się dopiero, gdy wszyscy będą nakarmieni i odziani. Por. E. Lévinas, Imiona 
własne, tłum. J. Margański, Wyd. KR, Warszawa 2000, s. 37-39 oraz odpowiedź 
Bubera: por. ibidem, s. 42.

70 E. Lévinas, Etyka i Nieskończony, op. cit., s. 49.
71 Por. idem, Całość i nieskończoność, op. cit., s. 41.
72 Ibidem, s. 56.
73 Ibidem.
74 Ibidem, s. 56-57.
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Pragnienie można więc porównać do poznania, lecz musiałoby 
być ono pozbawione a priori. Pragnienie nie może być wzbudzone 
przez podmiot, bowiem to Upragnione budzi i wzmaga ruch prag-
nienia tak, iż nigdy się on nie zatrzymuje ani się nie spełnia. Jest to 
ruch „po omacku”, gdyż to, co upragnione, nie może być w żaden 
sposób antycypowane czy przewidziane lub założone. Pragnienie 
zakłada bowiem radykalny dystans, radykalne oddalenie Innego 
i jego skrajną zewnętrzność, a więc radykalną transcendencję w sto-
sunku do pragnącego 75.

Pragnienie jako „obsesja Innego”

Pragnienie wychodzi poza intencjonalność nieuchronnie zamyka-
jącą w immanencji myślenia to, co myślane, a co powinno być re-
spektowane jako inne. Nie oznacza to jednak, że nie można mówić 
o logosie ludzkiego myślenia poza noezą i noematem, sprowadza-
jącymi rzeczywistość do immanencji świadomości. Dzięki idei nie-
skończoności możemy bowiem mówić o związanym z tą ideą logo-
sie ludzkiej myśli, który 

różni się od intencjonalności teoretycznej i od zgodności myśli z tym, 
co myślane, zgodności, która uzyskuje pewność co do siebie w oparciu 
o jedność apercepcji transcendentalnej suwerennego ja w jego wyłącz-
nej izolacji cogito i jego gromadzącym i syntetyzującym panowaniu 76.

Logos nieskończoności, o którym tu mowa, jest właściwy myśli, 
która „nie jest już a n i  n a k i e r o w a n i e m  w i d z e n i a, a n i  w i -
d z e n i e m, a n i  w o l ą, a n i  i n t e n c j ą” 77. Bowiem w obrębie idei 
nieskończoności zachodzi pobudzenie tego, co skończone przez 
nieskończoność, otwierające „mojość” podmiotu myślącego (cogi-
to), w kierunku, jak ujmuje to Lévinas, „myśli, która myśli więcej, 
niż myśli – albo też czyni coś l e p s z e g o, niż gdyby myślała. Zmie-
rza ku Dobru” 78.

75 Por. ibidem, s. 19.
76 Idem, Transcendencja i pojmowalność, tłum. B. Baran, w: Człowiek w nauce 

współczesnej. Rozmowy w Castel Gandolfo (1983), red. K. Michalski, Éditions du 
Dialogue, Paris 1988, s. 209.

77 Ibidem, s. 210.
78 Ibidem; por. idem, Altérité et transcendance, Fata Morgana, Paris 2008 (19951), 

s. 55.
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263Intencjonalność i pragnienie

 Pobudzenie lub pragnienie, jak zamiennie określa je francuski 
filozof, wzbudzane w skończonym przez to, co nieskończone, ma 
znamiona bezinteresowności prowadzącej do bliskości z innymi 
ludźmi, która nie kulminuje w jedności w rodzaju Plotyńskiego Jed-
nego, lecz „w opozycji do wszelkiej wiedzy i wszelkiej immanencji 
jest r e l a c j ą  z  i n n y m  j a k o  t a k i m, a nie z innym w sensie 
zwykłego tylko fragmentu świata” 79. Relacja z innym jako innym 
jest relacją etyczną, która nie daje się zredukować do sytuacji po-
znawania innego człowieka, a nawet, jak się wydaje, są to dwie wy-
kluczające się „ścieżki dostępu” do innego 80. Logos nieskończono-
ści jest bowiem logosem Dobra, które ocala transcendencję innego 
człowieka, wyznaczając mnie do odpowiedzialności za niego 81.
 Nieskończoność wzbudza pragnienie, które niepokoi Tożsame-
go – czyli podmiot, zawiązany dzięki separacji – w jego relacji z na-
potkanym Innym. W rzeczy samej, jak pisze Lévinas,

niepokój (in-quietude) Tego Samego w związku z Innym jest Pragnie-
niem, które stanie się poszukiwaniem, które stanie się pytaniem, które 
stanie się czekaniem: cierpliwością i długością czasu, a także źródło-
wym modusem nadmiaru 82.

Niepokój ten jest pobudzeniem przez n i e s k oń c z o n o ś ć  (infini), 
która jest obecna w  skończonym (in fini) 83. Umieszczona w skoń-
czonej myśli idea nieskończoności powoduje zakwestionowanie 
myśli (skończoności) przez n i e  n i e skończoności (in infini) i do-
prowadza do rozbicia adekwacji poznawczej związanej z inten-
cjonalnością. Lévinas odwołuje się tu do gry francuskich słów fini 
i infini, w której pewna obecność w jest tożsama z pewnym n i e , 
czyli z negacją tego, w czym jest nieskończoność obecna. Nieskoń-
czoność bowiem oddziałuje na myśl w ten sposób, że wchodząc 
w nią, niszczy ją, przez co odwołuje się do niej i budzi ją zarazem. 
Nie jest to wchłonięcie nieskończoności przez myślenie, lecz ma tu 

79 Idem, Transcendencja i pojmowalność, op. cit., s. 210-211.
80 Por. idem, Etyka i Nieskończony, op. cit., s. 49, gdzie Lévinas wypowiada 

paradoksalne, lecz jakże znaczące dla jego myśli twierdzenie: „Najlepszy sposób 
poznania drugiego człowieka to taki, w którym nie zauważymy nawet koloru 
jego oczu!”.

81 Por. idem, Transcendencja i pojmowalność, op. cit., s. 210.
82 Por. idem, O Bogu, który nawiedza myśl, op. cit., s. 146.
83 Por. idem, Bóg, śmierć i czas, op. cit., s. 260.
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miejsce objawienie sensu tego, co nieskończone, który nie może być 
zredukowany do widzialności intencjonalnego oglądu 84.
 Intryga sensu zawiązana w idei nieskończoności, czyli samo 
pragnienie nieskończoności, wyklucza wszelką wchłaniającą to, 
co inne, interesowność związaną z intencjonalnym skierowaniem 
na przedmiot oraz z ontologią poddającą byciu wszelki sens. Tyl-
ko za sprawą pragnienia „ja” może wznieść się ponad bycie, które 
troszczy się o siebie. Wykroczenie to jest możliwe jako zastąpienie 
Husserlowskiej intencjonalności – stanowiącej synonim filozoficz-
nej immanencji – nieskończoną transcendencją pragnienia. Jest to, 
pisze Lévinas, „[p]ragnienie bez końca, wykraczające poza Byt: bez-
interesowność, transcendencja – pragnienie Dobra” 85. „Ja” poruszo-
ne przez Nieskończonego nie może osiągnąć celu, który zaspokoił-
by jego pragnienie, gdyż zbliżanie się do Upragnionego wzmaga 
dzielący od niego dystans. To, co upragnione, „znajduje się” poza 
byciem, jest radykalnie transcendentne, także wobec samego ruchu 
pragnienia. Jest to transcendencja Dobra wykraczającego poza Byt. 
Dopiero tak wyrażona transcendencja nieskończoności umożliwia 
bezinteresowność sprawiającą, że pragnienie nie wchłania Uprag-
nionego i samo separację od niego wzmaga.
 Separacja ta wynika z niewspółmierności pragnienia i Upragnio-
nego. Nie jest tu bowiem możliwa żadna równoczesność wynikają-
ca z synchroniczności członów relacji, lecz zachodzi diachronia po-
tęgująca pragnienie, od którego odłącza się także to, co upragnione. 
Jest to, jak dookreśla filozof, 

[b]ierność, czyli pasja, rodząca Pragnienie, kiedy więcej w mniej budzi 
swym płomieniem najgorętszą, najwznioślejszą i najstarszą myśl, która 
myśli więcej, niż myśli 86.

Chodzi tu o myślenie zupełnie różne, „starsze” niż zawsze zdol-
ne do przypomnienia myślenie przedstawiające pewną przed-
miotową obecność, nawet gdyby była to obecność idei z platoń-
skiego „nieba” 87. Znaczenie zawarte w tej myśli jest wcześniejsze 

84 Por. ibidem, s. 264.
85 Idem, O Bogu, który nawiedza myśl, op. cit., s. 129.
86 Ibidem, s. 128.
87 Por. idem, Altérité et transcendance, op. cit., s. 51. Platon, jak wiadomo, gło-

sił, że uczymy się przez przypominanie, czyli powracając do tego, co znane 
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265Intencjonalność i pragnienie

niż wszelka przedstawieniowa obecność, będąca owocem identy-
fikacji. Jest to an-archia dająca się jako ślad i niewyczerpująca się 
w przedstawieniu ani nieczerpiąca swego sensu z ukazywania się, 
z obiektywizacji. An-archia wyraża diachronię, rozbijającą adekwa-
cję bycia i jawienia się, na której bazuje myślenie filozofii opartej na 
przedstawieniu 88. Diachronia to różnica między podmiotem a Do-
brem, które jest przed byciem, gdyż je poprzedza. Jest to uprzed-
niość odpowiedzialności względem wolności oznaczająca, jak pisze 
Lévinas, „[d]obroć Dobra: konieczność, aby Dobro mnie wybrało, 
zanim ja będę w stanie je wybrać, to znaczy przyjąć jego wybór” 89. 
Jest to także, pisze dalej francuski filozof,

praźródłowa p o d a t n o ś ć. Bierność wcześniejsza od wszelkiej 
receptyw ności. Transcendentna. U p r z e d n i o ś ć  u p r z e d n i a 
w z g l ęd e m  w s z e l k i e j  p r z e d s t a w i a n e j  u p r z e d n i o ś c i: 
niepamiętna 90.

 To właśnie w an-archii zawiązuje się, według Lévinasa, ludzka 
i od razu mesjańska, podmiotowość, naznaczona biernością we-
zwania przez Dobro do odpowiedzialności za innych 91. Bowiem 
transcendencja Dobra, a więc różnica lub odstęp między Dobrem 
a podmiotem, wynikająca z diachronii, która jest właściwa an-ar-
chii, stanowi nie tylko brak synchronii, lecz jest ona zarazem nie-
obojętnością, nieindyferencją wobec drugiego człowieka. Dobro bo-
wiem wyznacza podmiot, w jego podatności (bierności), nad którą 
on sam nie panuje, nakazując mu zbliżenie do innego, którego jed-
nak sam podmiot nie pragnie. Jest to, jak pisze francuski filozof, 

z preegzystencji duszy w wieczności poprzedzającej jej egzystencję wcieloną; 
por. Platon, Menon 81 C (tłum. Wł. Witwicki w: Filozofia starożytna Grecji i Rzymu, 
red. J. Legowicz, PWN, Warszawa 1968, s. 172); por. tenże, Fedon 72 E – 73 E (tam-
że, s. 172-173 lub Platon, Uczta. Eutyfron. Obrona Sokratesa. Krition. Fedon, tłum. 
Wł. Witwicki, PWN, Warszawa 1982, s. 398-399).

88 Por. E. Lévinas, Bóg, śmierć i czas, op. cit., s. 261-262.
89 Idem, Inaczej niż być lub ponad istotą, op. cit., s. 208.
90 Ibidem, s. 208.
91 Por. J. Tischner, Spotkanie z myślą Lévinasa, w: E. Lévinas, Etyka i Nieskończo-

ny, op. cit., s. 9, gdzie czytamy: „Lévinas sądzi, że biblijny Mesjasz jest wzorem 
człowieka. Być człowiekiem, znaczy mieć naturę Mesjasza. Na czym polega owa 
natura? Mesjasz jest tym, kto umiera za drugiego. Umierając za drugiego, czło-
wiek wychodzi poza swą «subiektywność» – ale nie w stronę przedmiotu, lecz 
ku innemu podmiotowi”.
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„[w]yznaczenie[w]yznaczenie do bliskości nieerotycznej, do pragnienia tego, co 
nieupragnione, tego, co obce w bliźnim” 92. Dobro bowiem sprawia, 
że moje skierowanie ku temu, co upragnione, a czym jest ono samo, 
zostaje „odchylone” w kierunku tego, co nie jest upragnione, czyli 
innego człowieka.
 Dzięki odesłaniu do innych ludzi transcendencja Dobra nie zo-
staje naruszona, a bycie nie może zapanować nad relacją między 
pragnieniem a tym, co upragnione. 

Odesłanie do drugiego człowieka – pisze Lévinas – jest pobudzeniem 
w bliskości, która jest odpowiedzialnością za bliźniego aż do jego substy-
tucji; która jest pozbawieniem rdzenia podmiotu transcendentalnego 93.

Bliskość bowiem nie jest zwróconą ku innemu człowiekowi inten-
cjonalnością, zwłaszcza jeśli pojmuje się tę ostatnią jako fakt, że inny 
jest mi znany. Jest mi on bliski na tyle, na ile jestem za niego odpo-
wiedzialny, niezależnie zresztą od tego, czy ta odpowiedzialność 
zostaje przyjęta czy odrzucona przeze mnie. Nie ma też znaczenia, 
czy wiem jak tę odpowiedzialność na siebie przyjąć ani nawet czy 
mam możliwość zrobienia czegoś dla drugiego. W odpowiedzial-
ności „[p]odmiotowość nie jest dla siebie, jest ona (…) od początku 
dla innego” 94.
 Istotą pragnienia okazuje się więc odesłanie od tego, co uprag-
nione, do nieupragnionego, ocalające zarówno transcendencję nie-
skończonego Dobra, jak i bezinteresowność relacji etycznej z dru-
gim, której kulminacją jest substytucja za niego 95. Jak pisze Lévinas: 

Relacja ta jest bliskością, a tą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą  za innego. 
Odpowiedzialnością obsesyjną, odpowiedzialnością, która jest obsesją, 
albowiem drugi człowiek mnie oblega, tak, że kwestionuje moje dla-
-mnie, moje w-sobie, on czyni mnie z a k ł a d n i k i e m 96.

„Obsesja” jest tu związana ze znaczeniem łacińskiego słowa „ obses”, 
oznaczającego „zakładnika” lub „jeńca” 97. Nieskończoność  bowiem 

92 E. Lévinas, Inaczej niż być lub ponad istotą, op. cit., s. 208-209.
93 Por. idem, Bóg, śmierć i czas, op. cit., s. 268.
94 Idem, Etyka i Nieskończony, op. cit., s. 55.
95 Por. idem, O Bogu, który nawiedza myśl, op. cit., s. 131-132.
96 Idem, Bóg, śmierć i czas, op. cit., s. 161.
97 Por. ibidem, przypis 4.
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267Intencjonalność i pragnienie

wybiera mnie do odpowiedzialności w ten sposób, że poddaje mnie 
drugiemu wcześniej nim ja wybiorę swoją odpowiedzialność za nie-
go. Bowiem niejako noszę innego w sobie i odczuwam go mocniej 
niż siebie, jako to czemu/komu podlegam. Moja pozycja transcen-
dentalnego podmiotu konstytuującego wszelki sens, nad którym 
mogę zapanować, zostaje w ten sposób jednoznacznie i bezpowrot-
nie obalona.
 Odpowiedzialność polega bowiem na rozszczepieniu, czyli 
pozbawieniu „ja” jego rdzenia, na jego rozbiciu przez wewnętrz-
ną obecność innego we mnie. Jest to, według Lévinasa, sama isto-
ta podmiotowości 98. Owa podmiotowość jest samym dostępem do 
bliźniego w bliskości wzmagającej dystans między mną a nim 99. Jest 
to podmiotowość nieredukowalna do świadomości transcendental-
nej. Bliskość bowiem jest relacją z innym niepoddającą się przedsta-
wieniu ani jakiejkolwiek tematyzacji.

Inny – pisze francuski fenomenolog – nie jest bezmierny, tylko nie-
współmierny, to znaczy nie mieści się w temacie i nie może ukazać się 
świadomości. Jest twarzą i istnieje jako niewidzialność twarzy, która 
staje się obsesją, niewidzialność, która nie wypływa z bezznaczeniowo-
ści tego, kto się zbliża, lecz ze sposobu znaczenia zupełnie innego niż 
przejawianie się, ukazywanie i w konsekwencji widzenie 100.

 Tematyzacja właściwa poznaniu teoretycznemu nie jest więc je-
dynym sposobem znaczenia. Znaczenie, o które chodzi Lévinaso-
wi, ujawnia się w kondycji zakładnika stanowiącej wezwanie do 
zastąpienia drugiego człowieka w jego śmierci. Odpowiedzialność 
za innego, która ma strukturę „jeden-za-drugiego”, występującą 
zanim możliwy jest jakikolwiek powrót do siebie, generuje etykę 
kwestionującą intencjonalność i wolność Tożsamego. Bowiem być 
odpowiedzialnym to odpowiadać za innego, w tym także za zło, 
które on popełnia, przed jakąkolwiek własną autonomiczną decy-
zją konstytuującego podmiotu. Tutaj więc następuje, w sposób naj-
bardziej wyraźny, odejście od koncepcji źródłowej intencjonalności 
aktu. Odpowiedzialność jest bowiem relacją wykraczającą poza 

98 Por. ibidem, s. 161-163: „W tym sensie [trauma lub obsesja – AG] jest (…) 
pulsowaniem Innego w Tym Samym i które właśnie zakłóca spoczynek”.

99 Por. ibidem, s. 193.
100 Ibidem, s. 206.
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pojmowanie w kategoriach bycia, a substytucja wynikająca z od-
powiedzialności jako „jeden-za-drugiego” jest wyjątkiem w bycie 
i rozerwaniem istniejącej w świecie mechanicznej solidarności. 

Jeden-za-drugiego – podkreśla Lévinas – to nie brak intuicji, lecz n a d -
w y żk a  odpowiedzialności wyrażająca się w z a  tej relacji. W owym 
z a  daje znak znaczeniowość znaczenia, które sięga poza to, co dane, 
i które różni się od sławetnego Sinngebung, czyli „nadawania sensu” 101.

 Znaczenie nie jest więc odtąd obojętną korelacją wiedzy, w której 
wszystko zostaje zrównane ze sobą. Jest ono odpowiedzialnością za 
innego, jest owym „jeden-za-drugiego”. Co więcej, znaczenie jest 
„naznaczeniem” lub „pozwaniem” (assignation) podmiotu do odpo-
wiedzialności wobec nieznanych mu ludzi.

Pozwanie nadzwyczaj pilne – pisze myśliciel – uprzednie wobec wszel-
kiego zobowiązania i każdego początku: a n a c h r o n i z m. To właśnie 
nazywamy obsesją, relacją uprzednią wobec czynu, relacją, która nie 
jest ani czynem, ani stanowiskiem i która jako taka kontrastuje z Fich-
teańską tezą, głoszącą, że wszystko, co jest w świadomości, jest przez 
nią założone 102.

An-archia oznacza, że „ja” jest zawsze spóźnione w stosunku do 
drugiego, którego jest zakładnikiem i nie jest w stanie tego spóźnie-
nia nigdy nadrobić. A n a r c h i c z n a  p r e h i s t o r i a  „ja”, w której 
„ja” jest całe zakładnikiem, wcześniej nim staje się ego, wstrzymuje 
ontologiczną „grę” bycia. „Owa anarchia – zaznacza Lévinas – jest 
p r z e ś l a d o w a n i e m, jest dominacją innego nad «ja», które zosta-
wia je bez słowa” 103. Pozwanie mnie przez Dobro do odpowiedzial-
ności za drugiego jest naznaczeniem do pragnienia, które zostało 
wzbudzone przez Upragnione i skierowuje mnie ku temu, kto jest 
taki jak ja, ale jest ponad mną. Prymat innego nade mną sprawia, 
że pragnienie, które mnie drąży, nie może być uznane za moje. Nie 
jest to pragnienie, które można łączyć z wolnością, gdyż jest skiero-
wane przeciw mnie. Jest tym, co w b r e w  m n i e, jednocześnie sta-
nowiąc jądro podmiotowości rozumianej jako niemożliwość uchy-
lenia się od odpowiedzialności za innego 104.

101 Ibidem.
102 Ibidem, s. 207.
103 Ibidem.
104 Por. idem, Inaczej niż być lub ponad istotą, op. cit., s. 28-29.
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269Intencjonalność i pragnienie

 Pragnienie, które odsyła mnie do innego i staje się obsesją, zmu-
sza mnie do poświęcenia się za niego. Nie pragnąc tego poświęce-
nia, „ja” staje wobec Innego bezbronne, gdyż jest wezwane do ofia-
ry z siebie 105. Rozbicie jądra podmiotu, właściwe a n - a r c h i c z n e j 
odpowiedzialności, oznacza wyrwanie „ja” ze świadomości konsty-
tuującej rzeczywistość. „Chodzi o Ja – pisze Lévinas – którego nie 
można wskazać, ale które mówi: «Oto jestem» («Me voici»)” 106. Owo 
„oto jestem”, bierność podmiotu, oznacza nieustanny wzrost odpo-
wiedzialności za innego, w miarę jak podmiot wyzuwa się z same-
go siebie. Podmiot nie jest jednak tylko świadomością, która sobie 
to uświadamia, lecz jest miejscem „dziania się” tej kenozy 107. Cho-
dzi o odpowiedzialność rozumianą tak, że nie zostawiam sobie nic. 
To odpowiedzialność, „przy której wszystko we mnie jest długiem 
i darem” a moje bycie staje się byciem dłużnika, którego dosięgają 
wierzyciele 108. Filozof wyraża to dobitnie, cytując Aloszę z Braci Ka-
ramazow Dostojewskiego: „Każdy z nas jest winny wobec wszyst-
kich za wszystkich i za wszystko, a ja bardziej niż inni” 109. Pragnąć 
nieskończoności oznacza nie móc wywiązać się z ciągle rosnącego 
zobowiązania. „Zupełnie jakby w b r e w  m n i e  – czytamy komen-
tarz Lévinasa do tej kwestii – było bardziej mną niż ja-sam: to bycie 
wybranym” 110. Dystans, który pragnienie zdawało się pokonywać, 
nie może być więc właściwie przekroczony, gdyż wciąż wzrasta 
i wydaje się nieprzekraczalny. Sam Nieskończony potęguje zobo-
wiązanie wobec Innego, co polega na tym, że im większa odległość 
zostaje pokonana, tym bardziej zwiększa się ta, którą trzeba jeszcze 
pokonać. Lévinas nazywa to „chwałą długotrwałego pragnienia” 111.

105 Por. ibidem, s. 193.
106 Idem, O Bogu, który nawiedza myśl, op. cit., s. 136.
107 Por. idem, Transcendance et intelligibilité. Suivi d’un entretien, Labor et Fides, 

Genève 1996, s. 56.
108 Por. idem, O Bogu, który nawiedza myśl, op. cit., s. 136-138.
109 Cyt. za: ibidem, s. 136. Por. idem, Inaczej niż być lub ponad istotą, op. cit., 

s. 244.
110 Idem, Bóg, śmierć i czas, op. cit., s. 226.
111 Idem, O Bogu, który nawiedza myśl, op. cit., s. 137; por. idem, Bóg, śmierć 

i czas, op. cit., s. 230.
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W obronie transcendencji

Emmanuel Lévinas analizuje intencjonalność i pragnienie zawsze 
w perspektywie pytania o radykalną transcendencję Innego, któ-
ra nie powinna być zakłócona przez jakąkolwiek próbę wchłonię-
cia go przez immanencję systemu wiedzy. Jest tak, gdyż drogę do 
ocalenia transcendencji dostrzegał początkowo w koncepcji inten-
cjonalności wypracowanej przez Husserla. Z czasem jednak fran-
cuski filozof uznał, że intencjonalność jest jedynie innym rodzajem 
immanencji wchłaniającej przedmiot poznania, nawet gdy jest nim 
drugi człowiek lub Bóg. Nieodłączna od intencjonalności dominacja 
teoretycznego oglądu, w korelacji noezy i noematu, nie pozwoliła 
bowiem założycielowi fenomenologii wyrwać się z tradycji myśle-
nia zachodniego – ciągnącej się od „wysp Joni aż po Jenę”, według 
wyrażenia Rosenzweiga, czyli od presokratyków po Hegla – redu-
kującej to, co inne, do Tego Samego 112. Filozofia tożsamości – prze-
jawiająca się zarówno w teoretycznie nastawionej filozofii przed-
stawieniowej, jak i w filozofii potrzeby, która troszczy się wyłącznie 
o własne bycie sobą, nie może, według Lévinasa, oddać sprawiedli-
wości temu, co inne – zwłaszcza drugiemu człowiekowi czy Bogu – 
czyli temu, co wymyka się teoretycznemu ujęciu poznawczemu, 
a zarazem nie pozwala się wchłonąć, jak wchłonięty może być po-
karm dający radość życia.
 W oparciu o kategorię radykalnej „inności” lub absolutnie „In-
nego” Lévinas kwestionuje wspomnianą tradycję zachodniego my-
ślenia wyrażającą się w licznych odmianach filozofii autonomii czy 
autarkii. Kluczowa jest tu kwestia odpowiedzialności za innego 
człowieka, która poprzedza wszelką decyzję mojej wolności, a za-
razem jest odpowiedzialnością za wolność innego 113. Sens wolności 
nie leży w autonomii i w niezależności od innych, lecz w hetero-
nomii wynikającej z relacji z całkowicie innym 114. Filozofia zachod-
nia, jako filozofia tożsamości związana z dominacją Tego Samego, 
w całej swej historii miała nastawienie redukcyjne w stosunku do 
wszelkiej inności. Zaowocowało to nie tylko na polu teoretycznych 

112 Por. J. Migasiński, op. cit., s. 68.
113 Por. E. Lévinas, Inaczej niż być czyli ponad istotą, op. cit., s. 231-232; por. 

idem, O Bogu, który nawiedza myśl, op. cit., s. 138.
114 Por. P. Hayat, Une philosophie de l’individualisme éthique, préface, w: E. Lévi-

nas, Liberté et commandement, Fata Morgana, Paris 2008 (19941), s. 23-24.
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271Intencjonalność i pragnienie

rozważań, ale stało się uzasadnieniem katastrofalnych wydarzeń, 
które miały miejsce w dwudziestym wieku. To, co jest owocem filo-
zofii tożsamości na polu teoretycznym, polityka realizowała w pań-
stwie. W każdym z tych obszarów dążono do asymilacji innego, 
do opanowania różnorodności oraz zniesienia wielości jako moż-
liwych źródeł irracjonalności i przemocy. Proces unifikacji i totali-
zacji dokonywał się w oparciu o zasadę, jednoczącą i porządkującą 
zarówno myślenie, jak i rzeczywistość, którą jest prawda bycia 115. 
Zgodnie z prawem bycia wszystko, co zewnętrzne, co inne musi 
zostać sprowadzone do Tego Samego.
 Aby odwrócić totalizującą tendencję kultury europejskiej, wy-
nikającą z jej nastawienia zarazem teoretycznego i egocentryczne-
go 116, Lévinas proponuje radykalne przekształcenie klasycznego 
myślenia o transcendencji, przenosząc je z obszaru filozofii teore-
tycznej na grunt filozofii praktycznej, czyli etyki 117. W wypracowa-
nej przez francuskiego filozofa koncepcji etyki jako filozofii pierw-
szej następuje przesunięcie akcentu z klasycznego pytania o bycie 
jako bycie w stronę pytania o etyczny wymiar bycia. Lévinasowi 
nie chodzi o to „dlaczego jest raczej byt niż nic”, ale pyta: „jak bycie 
można usprawiedliwić” 118. W ten sposób myślana dotąd w hory-
zoncie bycia transcendencja przestaje mieć sens ściśle teoretyczny, 
związany z ontologią, a więc zarazem z immanencją wiedzy. Pyta-
nie o transcendencję jest odtąd kwestią etyczną i dotyczy praktycz-
nego stosunku do innego człowieka. Lévinas nie waha się, w swych 
tekstach filozoficznych, nazywać transcendencji Bogiem. Nie cho-
dzi mu jednak o Boga w sensie klasycznym, obdarzonego różnymi 
predykatami, w tym transcendencją. Nie jest to „Bóg filozofów”, 
znany z pism Pascala. Nie chodzi tu jednak również o Boga, do któ-
rego można odnieść się w akcie wiary. Bóg jest tym, kto jest trans-
cendentny absolutnie, tzn. „transcendentny aż po nieobecność” 119. 

115 Por. ibidem, s. 28. Por. F. Guibal, Emmanuel Levinas. Le sens de la transcen-
dance, autrement, PUF, Paris 2009, s. 80-81.

116 Por. E. Lévinas, Liberté et commandement, op. cit., s. 70-71.
117 Znane jest uznanie Lévinasa dla Kantowskiego priorytetu rozumu prak-

tycznego przed teoretycznym, por. E. Lévinas, O Bogu, który nawiedza myśl, op. 
cit., s. 193.

118 Por. idem, Éthique comme philosophie première, op. cit., s. 108-109.
119 Por. R. Calin, F.-D. Sebbah, Le vocabulaire de Lévinas, Ellipses, Paris 2002, 

s. 13.
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Jest nieskończonością wykraczającą poza wszelką formę obecności 
w horyzoncie bycia i jako Nieskończony rozbija totalność systemu 
wiedzy i tożsamości bycia 120. Ostatecznie według Lévinasa Bóg jest 
Dobrem, które przekracza Bycie, wymykając się wszelkim ontolo-
gicznym próbom wchłonięcia go przez immanencję.
 Uznając wymiar etyczny za bardziej fundamentalny od ontolo-
gii i nazywając go metafizyką, francuski filozof wskazuje, że zna-
czeniem źródłowym, poszukiwanym przez niego w ramach badań 
fenomenologicznych, nie jest sens teoretyczny. Jest nim bowiem 
odpowiedzialność za innego człowieka, do której wyznacza mnie 
Dobro. Odtąd pytanie o transcendencję staje się pytaniem o dobroć, 
a nie o usytuowanie w bycie. Jest to pytanie o rzeczywistość, któ-
ra wykracza ponad bycie w sposób radykalny 121. Lévinas pyta bo-
wiem o „inaczej niż być”, które oznacza także „inaczej lub lepiej niż 
myśleć”. Arystotelesowskie przekonanie o tym, iż filozofią pierw-
szą, a zarazem istotą tego, co duchowe, jest myślenie, poznanie, po-
legające na bezinteresownej kontemplacji bytu, odzwierciedla całą 
tradycję zachodniej kultury i jej życie intelektualne 122. Zmieniając 
perspektywę pytania o bycie z ontologicznej na etyczną, Lévinas 
kwestionuje metafizyczną tradycję zachodniej kultury od presokra-
tyków, Platona i Arystotelesa, przez Leibniza i Spinozę, po Hegla 
i Heideggera, włączając w to także Husserla. Rozstrzygające w tym 
kwestionującym zapytywaniu o bycie było dla francuskiego feno-
menologa miejsce przyznawane transcendencji Innego, pojętej nie 
jako nowe określenie jego ontologicznej istoty, lecz jako transcen-
dencja Twarzy, która wymyka się wszelkiej władzy poznawania 123. 
Chodzi tu o ten rodzaj „metafizycznej transcendencji (…), której 
królewską drogą jest właśnie etyka” 124.
 O ile jednak myśl Rosenzweiga, która była inspiracją dla fran-
cuskiego fenomenologa, ma jeszcze za swój fundament troskę 
o sobość, to etyka u Lévinasa zatroskana jest wyłącznie o inne-
go 125. Zmiana perspektywy świadczy o tym, że odrzucenie systemu 

120 Por. ibidem, s. 37.
121 Por. idem, O Bogu, który nawiedza myśl, op. cit., s. 132.
122 Por. ibidem, s. 67-68.
123 Por. idem, L’ontologie est-elle fondamentale?, w: idem, Entre nous, op. cit., 

s. 20.
124 Idem, Całość i nieskończoność, op. cit., s. 15.
125 Por. S. Mosès, Rosenzweig et Lévinas : Au-delà de la guerre, op. cit., s. 87.
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273Intencjonalność i pragnienie

całości, pozwalające na uznanie konkretnej jednostkowości sobości, 
jakie miało miejsce u Rosenzweiga, nie było dla Lévinasa dość ra-
dykalne. Radykalna etyka, która rodzi się wobec przemocy syste-
mu całości, a więc wobec wojny wszystkich ze wszystkimi, musi 
porzucić wszelką troskę o sobość, która u Lévinasa jest synonimem 
podmiotu egoistycznego, skupionego na własnym przeżywaniu 
(jouissance) i pozornie tylko stanowi wyjście poza bycie wchłaniają-
ce inność. Poszukując wyjścia poza horyzont tożsamości bycia i my-
śli, właściwy dla całej tradycji metafizyki zachodniej, ale także dla 
intencjonalności u Husserla i ontologii fundamentalnej Heideggera, 
Lévinas odwołał się do idei pragnienia, które otwiera na to, co inne, 
bez zawładnięcia nim przez poznanie. Transcendencja, opisywana 
jako „inaczej niż być” nieskończoności, „ukazuje się bez ukazywa-
nia się” za sprawą pragnienia zamieszkującego podmiot i zarazem 
wzywa do odpowiedzialności za innego człowieka 126.
 Jednak rozumienie pragnienia w myśli francuskiego filozofa 
również zmieniało się, gdyż o ile najpierw pragnienie było pojęte 
jako zmierzanie od tego, co znane, ku temu, co obce, to później jego 
metaforą był niepokój drążący podmiot. Pozostając zawsze tym, 
co nie może być spełnione, pragnienie ostatecznie stanowi to, co 
w b r e w  m n i e samemu odsyła mnie do tego, czego nie pragnę, do 
drugiego człowieka. Nieupragniony drugi jest tym, za kogo mam 
się ofiarować, nie zostawiając nic sobie, nie troszcząc się o swe włas-
ne bycie. Pragnienie jest ostatecznie transcendowaniem siebie i to 
właśnie transcendencja tego rodzaju jest dla Lévinasa kluczowa.

Transcendować siebie – pisze filozof – opuszczać swoje miejsce i wręcz 
opuszczać siebie to zastępować innego. Chodzi nie o to, by „dobrze się 
czuć” w swojej tożsamości, ale o to, by w swojej jedyności cierpieć za 
innego 127.

Bez zbliżenia do drugiego człowieka, bez spotkania Twarzy, rzeczy-
wistość podlega immanencji bycia, tworzącej całość wchłaniającą 
podmiot, przed którym bycie się odsłania. Jedynie etyczny sens wy-
brania do odpowiedzialności za innego nie pozwala podmiotowi 
zamknąć się w skorupie egoistycznego bycia i ocala transcendencję 
Innego. Dzięki bezinteresowności etycznej relacji do Innego rodzi 

126 Por. R. Calin, F.-D. Sebbah, op. cit., s. 7-8.
127 E. Lévinas, Inaczej niż być lub ponad istotą, op. cit., s. 299.

Między...18 
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się człowieczeństwo 128. W ten sposób Lévinas kwestionuje przeko-
nanie zachodniej kultury, że to, co najbardziej ludzkie, leży w usta-
nowieniu „ja”. Źródłem człowieczeństwa jest bowiem Inny 129. Za-
kwestionowanie dominującej pozycji „ja” oznacza gościnność, 
przyjęcie absolutnie Innego, który nie ukazuje się jako temat, lecz 
objawia się jako Twarz 130.
 Etyczna relacja z innym człowiekiem respektuje jego transcen-
dencję i zawiera w sobie nieskończoność niemożliwego do spełnie-
nia obowiązku, który Lévinas nazywa „wymaganiem świętości” 131. 
Wobec Innego jestem odpowiedzialny nieskończenie 132. „Nikt 
w żadnej chwili nie może powiedzieć: wypełniłem cały swój 
obowiązek” 133. Transcendencja Nieskończonego, który objawia się 
w wypowiadanym w obecności drugiego „oto jestem”, rośnie wraz 
z objawieniem chwały Nieskończonego. Kto mówi „oto jestem” do 
innego człowieka, świadczy o Nieskończonym, który nie ukazuje 
się jako temat myślenia i nie daje się w intencjonalności, lecz zara-
zem nie jest dla myśli obojętny, „ukazuje się” w chwale świadectwa 
etycznego 134.

Zewnętrzność Nieskończoności – podkreśla francuski filozof – staje 
się w pewnym sensie wewnętrznością szczerości świadectwa. Chwa-
ła, która nie jest mi dana ani jako przedstawienie, ani jako rozmówca, 
przed, którym staję, roztacza się w moim mówieniu, wydając mi przy-
kazania moimi ustami 135.

Świadek bowiem świadczy o tym, co wypowiadane przez niego 
samego. Mówiąc „oto jestem”, uznaje „spadającą na niego odpo-
wiedzialność (…). Chwała Nieskończonego objawia się poprzez to, 
czego zdolna jest ona dokonać w świadku” 136.

128 Por. ibidem, s. 299-302.
129 Por. idem, Liberté et commandement, op. cit., s. 71.
130 Por. ibidem, s. 79.
131 Idem, Etyka i Nieskończony, op. cit., s. 58.
132 Por. idem, Liberté et commandement, op. cit., s. 83.
133 Idem, Etyka i Nieskończony, op. cit., s. 58.
134 Por. ibidem, s. 58-59; por. idem, Inaczej niż być lub ponad istotą, op. cit., 

s. 246-247.
135 Idem, Inaczej niż być lub ponad istotą, op. cit., s. 246.
136 Idem, Etyka i Nieskończony, op. cit., s. 60.
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275Intencjonalność i pragnienie

 „Świadectwo etyczne jest objawieniem – pisze Lévinas – które 
nie jest poznaniem” 137. Jest ono przykazaniem, które rozbrzmiewa 
w ustach spełniającego je podmiotu. Profetyczny podmiot, który 
jest świadectwem Nieskończoności, będąc dla Innego 138, jest tym, 
kto wypowiada, a zarazem przyjmuje nakaz Nieskończonego roz-
brzmiewający w bliskości, a także w wewnętrzności świadectwa 139. 
Jest to zarazem nakaz płynący z Twarzy innego człowieka, któ-
ra prosi: „nie będziesz zabijał” oraz: „zrobisz wszystko, aby inny 
żył” 140. Ostatecznie bowiem transcendencja Innego, Boga, która jest 
„tak transcendentna, że aż nieobecna” 141 odsyła mnie do bliźnie-
go, nakładając na mnie odpowiedzialność za niego, będącą bliskoś-
cią, czyli samym znaczeniem „jeden-za-drugiego” 142. Świadectwo, 
które zarazem stanowi „«objawianie się» wcześniejsze od jakiego-
kolwiek «uobecniania się w podmiocie»” jest „sposobem, w jaki 
an-archiczna Nieskończoność odrzuca w przeszłość [passe] swój 
początek” 143. Objawienie Nieskończonego w podmiotowości jest, 
zdaniem Lévinasa, inspiracją, samym natchnieniem, definiującym 
to, co psychiczne, co ściśle duchowe (pneuma) w podmiocie wypo-
wiadającym „oto jestem” do drugiego człowieka 144. „Oto jestem” 
jest bowiem oddaniem się na służbę innemu człowiekowi, w któ-
rym to oddaniu zawiera się źródłowe znaczenie, źródłowy sens od-
powiedzialności jako j e d e n - z a - d r u g i e g o 145.
 Intencjonalność, brana początkowo za drogę ocalenia transcen-
dencji, została więc, w ewolucji myśli Lévinasa, przekroczona na 
rzecz relacji etycznej wykraczającej poza poznanie. Za prawdziwie 
radykalną transcendencję została bowiem uznana etyczna relacja 
do drugiego człowieka, która nie jest poznaniem, lecz bliskością, 
niepokojem wzbudzonym przez upragnione Dobro (Nieskończo-
nego), nakazujące podmiotowi transcendować własne bycie i zastą-
pić innego człowieka w jego cierpieniu oraz w śmierci. Sens  etyczny 

137 Ibidem, s. 59.
138 Por. idem, Inaczej niż być lub ponad istotą, op. cit., s. 246-247.
139 Por. idem, Etyka i Nieskończony, op. cit., s. 60-61.
140 Por. ibidem, s. 55; idem, Transcendance et intelligibilité, op. cit., s. 41.
141 Idem, O Bogu, który nawiedza myśl, op. cit., s. 132.
142 Por. idem, Inaczej niż być lub ponad istotą, op. cit., s. 230-235, 262.
143 Ibidem, s. 247.
144 Por. idem, Etyka i Nieskończony, op. cit., s. 60.
145 Por. idem, Inaczej niż być lub ponad istotą, op. cit., s. 250-251.
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odpowiedzialności, odkrywany w pragnieniu, nie jest wynikiem 
aktywności konstytuującego podmiotu, lecz owocem pobudzenia 
go lub przebudzenia przez Innego. Przebudzenie to polega na tym, 
że aktywny i autonomiczny podmiot zostaje zakwestionowany 
w imię anarchicznej bliskości. Znaczenie bliskości to ukryte narodzi-
ny podmiotowości 146, wyrażającej znaczenie l e p s z e  n i ż  b y c i e, 
czyli narodziny podmiotu pasywnego, pozbawionego inicjatywy – 
w związku z czym nie może on być pojmowany jako intencjonalny 
czy transcendentalny podmiot konstytuujący sens. Transcendencję 
Innego może bowiem ocalić tylko taka relacja, która, jako bliskość 
i dobroć, wykracza poza alternatywę bycia i niebycia 147.
 Ponieważ, jak sądził Lévinas, skojarzona z racjonalnością wyra-
żaną w kategoriach bytu, „historia filozofii zachodniej jest historią 
niszczenia transcendencji” 148, to niezwykły wysiłek ocalenia trans-
cendencji, podjęty przez francuskiego fenomenologa, wyraża się 
w pytaniu o sens, którego nie można wyrazić w kategoriach bytu 
i bycia 149. Myśliciel stawia więc pytanie: 

czy sens będący sensem w filozofii nie jest zawężeniem sensu, czy nie 
jest pochodną lub zbaczaniem sensu, czy sens równoznaczny z istotą 
(l’essence) – z czynem bycia, z bytem jako bytem – nie jest już ujmowany 
w teraźniejszości, która jest czasem Tego Samego 150.

Teraźniejszość, jako czas tożsamości, umożliwia bowiem pozna-
nie w kategoriach obecności, a więc ukazywania się bycia. Na tym 
polega sens lub zrozumiałość w filozofii zachodniej według oceny 
Lévinasa. Wszystkie możliwe odmiany doświadczenia byłyby więc 
związane, w tym ujęciu, z tematyzacją bycia, a więc z poznaniem 
i prawdą. W ten właśnie sposób duchowość Zachodu została utoż-
samiona z wiedzą 151, a w konsekwencji, jak pisze filozof, 

[p]sychizm świadomości jest emfazą bytu, tą obecnością obecno-
ści, nadmiarem obecności bez możliwości ucieczki, bez  możliwości 

146 Por. ibidem, s. 234.
147 Por. idem, Bóg, śmierć i czas, op. cit. s. 171-172.
148 Idem, O Bogu, który nawiedza myśl, op. cit., s. 115.
149 Por. ibidem, s. 114-116.
150 Ibidem, s. 116.
151 Por. ibidem, s. 116-117.
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277Intencjonalność i pragnienie

 wybiegu, skrycia się w jakimś zakamarku, którego nie można by od-
kryć i oświetlić (…) 152.

Sens pojęty w kategoriach obecności jest przedstawieniem, czyli 
emfazą obecności, a więc pozostawaniem w immanencji bytu bez 
jakiegokolwiek otwarcia na inność. Filozofia w tym ujęciu jest nie 
tylko badaniem immanencji, lecz samą immanencją 153.
 Zdaniem Lévinasa jednak obrona transcendencji Innego wymaga 
wykroczenia poza immanencję bycia i filozofii. Jest to możliwe jedy-
nie dzięki odkryciu tego, co bardziej źródłowe, niż bycie zamknięte 
w immanencji obecności. Tym, co źródłowe jest znaczenie – sens, in-
teligibilność, zrozumiałość czy racjonalność – które nie jest dostęp-
ne teoretycznie, w drodze poznania intencjonalnego, zamkniętego 
w obszarze bycia, lecz jest nim, jawiąca się jako „intryga bez począt-
ku”, odpowiedzialność. Znaczenie „jeden-za-drugiego” jest obce by-
ciu, nie spoczywa w bycie, ale stanowi „matrycę” każdej relacji, która 
polega na tematyzacji 154. Znaczenie to nie odsyła do zawsze imma-
nentyzującego doświadczenia i nie ukazuje się w zjawisku. „Struktu-
ra formalna znaczenia: jeden-za-drugiego nie polega na ukazywaniu 
się. Dla przykładu, cierpienie-za-innego ma sens, w którym wiedza 
jest czymś nieistotnym” 155 – podkreśla Lévinas. „[P]rzygoda poznaw-
cza, czyli ontologiczna” właściwa byciu nie stanowi więc jedynego 
możliwego, ani tym bardziej pierwotnego, rodzaju zrozumiałości czy 
sensu. Według francuskiego fenomenologa sens związany z wiedzą, 
z obecnością, zakorzenia się lub znajduje swoją „motywację” w zna-
czeniu, które nie ma nic wspólnego z wiedzą i nie może być zreduko-
wane do tego, co się jawi jako temat 156.
 Według słów Lévinasa: 

[t]ranscendencja jest etyką, a podmiotowość – nie będąca ostatecznie 
„Ja myślę” (którym jest na pierwszy rzut oka) ani jednością „transcen-
dentalnej apercepcji” – znaczy, jako odpowiedzialność za Innego, pod-
danie się Innemu 157.

152 Ibidem, s. 119-120.
153 Por. ibidem, s. 120.
154 Por. idem, Inaczej niż być lub ponad istotą, op. cit., s. 227-230.
155 Idem, O Bogu, który nawiedza myśl, op. cit., s. 120-121, przypis 4.
156 Por. ibidem.
157 Ibidem, s. 130-131.
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Znaczenie tego, co wykracza poza byt, a więc transcendencji, nie 
jest bowiem związane z ontologią, lecz z etyką, która ma struktu-
rę „jeden-za-drugiego”. Znaczenie to, które nie ma nic wspólnego 
z celowością, jest sensem bezinteresownej odpowiedzialności, cią-
gle się wzmagającej i powodującej wyzbywanie się bycia przez pod-
miot 158. Odpowiedzialność za innego człowieka, bliskość bliźniego, 
kulminuje w byciu zakładnikiem innego aż po ofiarę ze swego ży-
cia. Nic nie może jednak zwolnić mnie z odpowiedzialności, nawet 
moja śmierć. Pisze Lévinas:

Śmierć przerywa skończony los bytu s k oń c z o n e g o , ale nic nie może 
mnie zwolnić z odpowiedzialności, do której jestem b i e r n i e  zobo-
wiązany. Grób nie stanowi ucieczki i nie zapewnia przebaczenia. Dług 
pozostaje 159.

Ten „hiperboliczny wymóg”, który kulminuje w otwarciu na Inne-
go bez zastrzeżeń i bez reszty, jest związany z formalną struktu-
rą znaczenia jako „jeden-za-drugiego”. To, co jest zrozumiałością 
w znaczeniu, nie może być dane jako żaden przedmiotowy feno-
men. To, co znaczy w znaczeniu, czyli to, co rozumne, jest moim 
otwarciem na Innego 160.

Zakończenie

Transcendencja pojmowana w sensie etycznym odwołuje się do idei 
Dobra wyższego od bycia, która zapewnia filozoficzną wartość ana-
lizom Lévinasa, zmierzającym do oddzielenia tego, co znaczące, sen-
sowne, od tego, co się ukazuje jako przedmiotowa obecność bytu 161. 
Jako relacja etyczna transcendencja, znacząca jako „jeden-za-dru-
giego”, stanowi źródłowy sens, który nie ma związku z ontologią 
i nie może być wypowiedziany w filozofii, zwłaszcza posługującej 
się pojęciem obecności lub przedstawienia. Filozofia utożsamiają-
ca rozumność z rzeczywistością jest ograniczeniem do przedmioto-
wej obecności myślenia, które myśli „więcej” lub „lepiej” niż myśli. 

158 Por. ibidem, s. 132, przypis 18.
159 Ibidem, s. 135, przypis 21.
160 Por. ibidem, s. 139 i przypis 24.
161 Por. ibidem, s. 141.
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Sens „jeden-za-drugiego” to znaczenie wykraczające poza bycie, 
które nie jest bezsensowne i które nie tyle jest niedoborem sensu, 
znaczenia, lecz raczej jego nadmiarem, przekraczającym możliwo-
ści myślenia w horyzoncie bycia. Etyczny moment znaczenia, który 
nie opiera się na żadnej poprzedzającej go strukturze myślenia teo-
retycznego, chroni transcendencję jako znaczenie nakazu związane-
go z sensem odpowiedzialności, z „jeden-za-drugiego” 162.
 Ostatecznie bowiem to za sprawą relacji etycznej, polegającej na 
odpowiedzialności za Innego, może być ocalona radykalna różnica 
między mną a innym, między Toż Samym a Twarzą, która go na-
wiedza. Celem myślenia na granicy fenomenologii 163, które upra-
wia Lévinas, jest bowiem „[t]ranscendencja źródłowa, która znaczy 
w bezpośrednio etycznym konkrecie twarzy” 164. Jakkolwiek etycz-
na relacja, w ujęciu francuskiego fenomenologa, zaświadcza o sen-
sie, który przekracza tożsamość bycia i ukazywania się, a zarazem 
stanowi nadwyżkę wobec tego, co może się ukazać jako obecność. 
Zerwanie, dzięki językowi etycznemu, z fenomenologiczną inten-
cjonalnością, którego dokonuje Lévinas, możliwe jest jednak jedy-
nie w oparciu o samą fenomenologię, tak jak twarz Innego ukazuje 
się, a zarazem odmawia ukazywania się w przedmiotowej intencjo-
nalności 165. Obrona transcendencji, która kładzie nacisk na etyczną 
relację z drugim człowiekiem, nie osadza więc z konieczności feno-
menologicznych analiz Lévinasa w obszarze teologicznym, jakkol-
wiek dialog z teologią wydaje się ożywczy dla współczesnej reflek-
sji filozoficznej, w tym dla fenomenologii 166.

162 Por. ibidem, s. 142-143.
163 Por. R. Calin, F.-D. Sebbah, op. cit., s. 46; por. F.-D. Sebbah, L’épreuve de la 

limite, op. cit.
164 Ibidem, s. 212.
165 Por. R. Calin, F.-D. Sebbah, op. cit., s. 48.
166 Zarzut teologizacji fenomenologii stawia zarówno Lévinasowi, jak  Jean-Luc 

Marionowi oraz Michelowi Henry’emu francuski filozof Dominique Janicaud 
w pracy pt. Le tournant théologique de la phénoménologie française, w: idem, La phé-
noménologie dans tous ses états. Le tournant théologique de la phénoménologie française 
suivi de La la phénoménologie éclatée, Gallimard, Paris 2009.
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A  G
Académie Ignatianum de Cracovie

Intentionnalité et désir.
Emmanuel Lévinas et sa défense de la 

transcendance

Introduction

Dans son ouvrage La théorie de l’intuition dans la phénoménologie de 
Husserl 1, publié en 1930, Emmanuel Lévinas mesure ainsi l’intérêt 
porté à la phénoménologie par le public français : 

A part le remarquable travail de M. Hering 2, on n’a presque pas étudié 
Husserl en France, et l’historique de la littérature qui lui a été consacrée, 
est extrêmement facile à faire 3.

En effet, le philosophe français était bien fondé de le dire, car la 
thèse de fin d’études qu’il avait soumise en fin de son cursus de 
philosophie à Strasbourg, consacrée à la théorie de l’intuition 
 d’Edmond Husserl, fut l’une des premières publications relevant du 
champ phénoménologique parues en France 4. La phénoménologie 

1 Cf. E. Lévinas, La théorie de l’intuition dans la phénoménologie de Husserl, Vrin, 
Paris 1970 (1e édition : Alcan, Paris 1930).

2 Cf. J. Hering, Phénoménologie et philosophie religieuse, Alcan, Paris 1925.
3 E. Lévinas, La théorie de l’intuition dans la phénoménologie de Husserl, op. cit., 

p. 5.
4 Cf. J.-F. Petit, Histoire de la philosophie française au XXe siècle, Desclée de 

Brouwer, Paris 2009, p. 265. Cet ouvrage eut notamment la vertu d’initier 
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 française 5 s’est donc développée, pour employer une formule méta-
phorique, en « sillonnant les traces » de Lévinas 6. Dans cet article, je 
souhaite démontrer, au travers d’une analyse des travaux du philo-
sophe, que sa création intellectuelle fut dominée de bout en bout par 
le souci philosophique visant à sauver la transcendance dans son 
acception radicale. Le sens attribué à la transcendance dans la pen-
sée lévinassienne a évolué au fil du temps en prenant des contours 
de mieux en mieux dessinés. Le souci de la sauver a déterminé son 
regard sur l’intentionnalité qui, de prime abord, lui avait paru être 
l’expression de la transcendance. Or, c’est justement au nom de la 
défense d’une transcendance comprise radicalement qu’il délaissa, 
in extermis, la conception husserlienne de l’intentionnalité au profit 
de la notion de désir. En respectant cette logique, j’esquisserai dans 
un premier temps les positions initiales du penseur vis-à-vis de l’in-
tentionnalité découverte par Husserl, puis, à partir de la critique 
de l’intentionnalité formulée par Lévinas, je tenterai de démontrer 
comment, dans sa pensée, cette dernière a cédé la place au désir en-
tendu d’abord comme le dépassement du sujet dans un élan vers le 
Bien, puis comme l’inquiétude creusant le sujet et le tournant vers 
ce qui n’est pas l’objet de son désir. Car le Bien auquel le désir tend 
originairement incline la trajectoire de celui-ci pour le dévier vers 
autrui que le sujet ne désire pas.

J.-P.  Sartre à la pensée husserlienne – cf. M. Jędraszewski, W poszukiwaniu nowego 
humanizmu. J.-P. Sartre – E. Lévinas, Kraków 1994, p. 11 ; cf. J.-P. Sartre, Situation 
IV, Paris 1964, p. 192, cité par : P. Hayat, Épreuves de l’histoire. Exigences d’une pen-
sée, Introduction, in: E. Lévinas, Les imprévus de l’histoire, Paris 2008 (19941), p. 18, 
note  19.

5 L’expression « phénoménologie française » renvoie, certes, à des caractéris-
tiques spécifiques du courant phénoménologique issu de la riche tradition de la 
philosophie française, mais elle qualifie également l’une des versions du philoso-
pher en français, selon la formule de Jean-François Mattéi (cf. Philosopher en fran-
çais, Langue de la philosophie et langue nationale, dir. J.-F. Mattéi, Paris 2001). Loin de 
moi l’intention de « régionaliser » ou « idéologiser » la philosophie qui ne saurait, 
bien évidemment, être conçue comme « propriété » d’un peuple. Dans le cas de la 
pensée de Lévinas, Français descendant d’une famille juive installée en Lituanie, 
une telle approche serait particulièrement déplacée.

6 Cf. J.-F. Petit, op. cit., p. 266-267 ; cf. M. Kowalska, Wstęp [Introduction], in 
: E.  Levinas, Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heideggerem [trad. polonaise : 
idem, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, 4e édition : Vrin 1988], 
trad. pol. E. Sowa, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2008, p. VII ; cf. J. Migasiński, Inna 
podmiotowość. Levinas – Husserl, in: Levinas i inni, dir. T. Gadacz, J. Migasiński, 
Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 2002, p. 63.
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283Intentionnalité et désir

Intentionnalité comme transcendance

Comme l’indiquent ses travaux précoces consacrés à l’analyse de 
la conception husserlienne de l’intentionnalité, le principal acquis 
que Lévinas met au crédit de la phénoménologie réside dans le 
fait qu’elle reconnaisse que la conscience, outre de se référer aux 
« choses mêmes », trouve dans ce « rapport » son essence consti-
tutive 7. Selon l’interprétation lévinassienne, chez Husserl « [c]’est 
justement ce mode d’existence [de la conscience] lui-même que la 
notion d’intentionnalité prétend caractériser » 8. Car, poursuit Lévi-
nas, n’étant pas seulement une forme de contact entre sujet et objet, 
« [l]’intentionnalité fait la subjectivité même du sujet » 9. Dans la pensée 
de Husserl, qui va au-delà de l’approche substantialiste de l’exis-
tence, le sujet émerge dans un rapport intentionnel à l’objet 10, le-
quel ne constitue toutefois pas une part effective de la conscience. 
Conséquemment, qui dit intentionnalité, dit transcendance que le 
fondateur de la phénoménologie considère, selon Lévinas, comme 
« le prototype même de toute transcendance » 11.
 A cette conviction que la conscience est l’expression de la vie spi-
rituelle dont l’essence consiste à tendre au-delà de soi, Lévinas s’y 
attachera désormais avec constance. « A tous les niveaux de la vie 
spirituelle (...) la pensée est visée et intention » 12, écrit-il et précise 
aussitôt que la relation qui s’instaure lorsque la conscience tend in-
tentionnellement vers quelque chose qui lui est extérieur, n’est pas 
une relation entre objets réciproquement autonomes, mais « essen-
tiellement l’acte de prêter un sens (la Sinngebung) » 13. Lévinas estime 
que l’idée husserlienne de la transcendance liée à l’intentionnalité 
puise son origine non pas dans un objet détaché de la pensée, loin 
s’en faut, mais dans la notion de sens qui, dans la réflexion de 
Husserl, renvoie toujours à l’identification dans laquelle se consti-
tue le sujet. Orientée sur le sens, l’intentionnalité se confond ainsi 

7 Cf. E. Lévinas, « Sur les „Ideen” de M. E. Husserl », in : idem, Les imprévus de 
l’histoire, op. cit., p. 52.

8 Idem, La théorie de l’intuition dans la phénoménologie de Husserl, op. cit., p. 70.
9 Ibidem.
10 Cf. ibidem, p. 69.
11 Ibidem.
12 Idem, En découvrant l’existence..., op. cit., p. 21.
13 Ibidem, p. 22.
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avec l’essence même de l’acte de penser, elle marque l’ouverture 
de  celui-ci. 

L’intentionnalité signifie, écrit Lévinas, que toute conscience est 
conscience de quelque chose, mais surtout que tout objet appelle et comme 
suscite la conscience par laquelle son être resplendit et, par là-même, apparaît 14.

La conscience intentionnelle est la lumière originelle grâce à la-
quelle se manifeste le sens. De l’avis du penseur, cette thèse cru-
ciale de la phénoménologie a permis de découvrir l’originaire qui 
est à l’oeuvre lorsque la pensée chemine vers « les choses mêmes », 
tout en respectant l’altérité de ce vers quoi elle tend. Or, en raison 
du versant théorique prédominant dans l’approche husserlienne, ce 
qui s’offre à la connaissance en acquiert immédiatement le statut 
de représentation supposant une corrélation entre la « noèse » et 
le « noème ». Cela signifie que toute connaissance se réduit à une 
relation entre sujet et objet, régie par le principe d’adéquation du 
pensant et du pensé 15.
 Ainsi, Lévinas entend-il la constitution husserlienne du sens, la 
Sinngebung, comme la manière dont le sujet retrouve en lui le sens 
de l’extériorité. Toujours est-il que « l’altérité » visée par l’intention 
débouche, en définitive, sur le sens généré aprioriquement par la 
conscience en devenir, soit, en d’autres termes, sur le sens que le 
sujet de l’acte objectivant attribue à l’objet de sa connaissance. La 
donation de sens passe donc par l’inscription de la connaissance 
dans le système du savoir 16, dès lors que la représentation se dé-
finit comme une sorte de projet conçu par la pensée et dans lequel 
celle-ci se reconnaît pleinement. Conséquemment, le sens de l’objet 
représenté se laisse réduire sans reste à l’oeuvre de la pensée 17.

L’intelligible, c’est précisément ce qui se réduit entièrement aux noèmes 
(...). Dans l’intelligibilité de la représentation s’efface la distinction entre 
moi et l’objet – entre intérieur et extérieur 18.

14 Ibidem, p. 134.
15 Cf. J. Migasiński, op. cit., p. 65-68.
16 Cf. E. Lévinas, Totalité et infini. Essai sur l’extériorité, Kluwer Academic, Paris 

2009 (1e édition : Martinus Nijhoff 1961), p. 129 ; cf. J. Migasiński, op. cit., p. 68.
17 Cf. E. Lévinas, Totalité et infini, op. cit., p. 129-130.
18 Ibidem, p. 129.
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285Intentionnalité et désir

Lévinas affirme que, par cela même, Husserl reproduit dans sa phi-
losophie le principe moderne de l’identification du sujet libre et sou-
verain, à qui toute « altérité » apparaît comme obstacle et entrave 
à sa liberté. Dans la phénoménologie husserlienne, le choc provo-
qué par la rencontre de l’altérité serait, d’après Lévinas, amorti par 
la re-présentation du sens, dans laquelle le sujet de la Sinngebung est 
en mesure de retrouver des éléments du passé qui y demeurent re-
tenus. Il s’agit là de l’institution de l’identité du « Moi », fondée sur 
l’auto-adéquation de la pensée à laquelle rien ne peut échapper et 
qui ne perd jamais rien de son contenu. Ainsi, conclut Lévinas, Hus-
serl renoue-t-il avec la philosophie de l’Un (du Même), bien enra-
cinée dans la pensée de l’Occident, de même qu’avec la culture de 
la totalité et de l’immanence, construite à partir de cette tradition 
et campant une réalité dominée par le principe de guerre de tous 
contre tous. 
 C’est dans ce principe, appliqué aux relations interpersonnelles, 
que Lévinas reconnaît la source de la violence survenue dans l’his-
toire du XXe siècle pour y laisser l’empreinte des deux guerres, de 
l’expérience des régimes totalitaires d’obédience gauchiste et droi-
tiste (hitlérisme et stalinisme), de Hiroshima, du Goulag et des gé-
nocides perpétrés à Auschwitz et au Cambodge. Dans ces événe-
ments tragiques, le philosophe voit le mal de notre temps, le mal 
qui se manifeste dans sa « forme diabolique » 19. Voilà ce qui ex-
plique pourquoi l’on affirme parfois, à juste titre, que la philosophie 
de Lévinas est « marquée par l’histoire du XXe siècle » 20. Au sein 
d’une culture fondée sur l’idée de totalité, absorbant tout ce qui lui 
est extérieur et réduisant toute transcendance à l’immanence d’un 
omniprésent système, la pensée de l’homme couvera les germes de 
barbarie et de violence de guerre. Lévinas a puisé cette conviction 
dans l’Etoile de la Rédemption de Franz Rosenzweig 21, ouvrage dans 
lequel, comme le remarque Stéphane Mosès, le penseur allemand 

19 Cf. idem, Entre nous. Essai sur le penser-à-l’autre, Grasset, Paris 2007 (19911), 
p. 107.

20 Cf. A. Finkielkraut, Une philosophie affectée par l’histoire du XXe siècle, In : Em-
manuel Lévinas et l’histoire. Actes du Colloque international des Facultés universitaires 
Notre-Dame de la Paix (20-21-22 mai 1997), dir. N. Frogneux, F. Mies, Cerf-Presses 
Universitaires de Namur, Paris-Namur 1998, p. 81-96. 

21 Cf. F. Rosenzweig, Etoile de la Rédemption, trad. A. Derczanski, J.L. Schlegel, 
Seuil, Paris 1982 [Citation d’après trad. polonaise : Gwiazda Zbawienia, traduction 
et préface T. Gadacz, Éditions Znak, Kraków 1998]; à propos de l’influence de 
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pointe sur l’existence d’un lien entre la crise de la guerre et la crise 
de l’ontologie occidentale, encore que ce lien ne relève d’aucune 
sorte de causalité, d’analogie ou de ressemblance. En l’espèce, le 
point commun où convergent les visions de l’histoire politique et 
de l’histoire de la philosophie, développées par les deux auteurs, 
est le logos que Rosenzweig décrit comme assimilant l’Être à l’Un. 
La Totalité (All, Allheit) devient un idéal en vertu duquel l’Être est 
conçu comme l’Un qui embrasse la réalité tout entière. Aux dires de 
Rosenzweig, cette approche réductionniste se trouve contredite par 
l’expérience du vécu humain, qui atteint son expression ultime dans 
le cri de terreur poussé face à l’imminence de la mort. Désormais, 
à l’aune des expériences historiques qui, telles les guerres, renient 
l’être humain dans son individualité, il n’est plus possible d’affirmer 
que la réalité est essentiellement rationnelle et que le chaos primitif 
de l’univers peut être vaincu par l’éclat de la Raison 22.
 La tradition métaphysique schématiquement décrite par Rosen-
zweig en termes de « société » réunissant un palmarès de philo-
sophes « des îles ioniennes à Iéna » 23, par référence à l’histoire de 
la philosophie à partir des présocratiques jusqu’à Hegel, reconnaît, 
comme le croit l’auteur de l’Etoile de la Rédemption, l’identité de la 
Raison et de la réalité vue comme un tout, puisqu’elle admet l’iné-
branlable axiome de l’identité de l’Être et de la Totalité. L’idée selon 
laquelle l’Être et la Pensée (la Raison) se confondent indissociable-
ment dans la Totalité qui renferme en son sein l’ensemble des élé-
ments particuliers en les soumettant ainsi à la rationalité, avait eu 
pour conséquence de priver l’être humain avec son irréductibilité 
et sa transcendance, tellement chères à Rosenzweig aussi bien qu’à 
Lévinas, de son statut unique et exceptionnel. L’humain s’en était 
trouvé réduit à une composante éphémère du système du savoir ab-
solu 24. L’influence de la pensée de Rosenzweig valut à Lévinas de se 
convaincre de la puissance réductrice de la connaissance théorique 

Rosenzweig sur Lévinas : cf. E. Lévinas, Préface, in : idem, Totalité et infini, op. cit., 
p. 14 et idem, Entre nous, op. cit., p. 128.

22 Cf. S. Mosès, Au-delà de la guerre. Trois études sur Lévinas, Éditions de l’Eclat, 
Paris-Tel Aviv 2004, p. 25 ; cf. S. Mosès, Rosenzweig et Lévinas : Au-delà de la guerre, 
in : Rue Descartes. Revue de Collège International de Philosophie, PUF/Quadrige, Paris 
2006 (19981), p. 85-90. 

23 F. Rosenzweig, op. cit., p. 63.
24 Cf. S. Mosès, Au-delà guerre, op. cit., p. 25 ; cf. F. Rosenzweig, op. cit., p. 63.
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liée à l’intentionnalité de Husserl 25. Reste que c’est pourtant dans 
l’oeuvre du penseur allemand, réputée comme l’un des spécimens 
majeurs de la tradition métaphysique occidentale, qu’il rechercha 
des voies d’échappement susceptibles de le sortir du concept de 
l’unité de l’être et du savoir, ce savoir évoqué déjà par Aristote dans 
sa Métaphysique 26, acquis par le biais de la connaissance entendue 
comme contemplation désintéressée du réel.
 Or, comme le préconise Lévinas,

Le savoir ou la théorie signifie d’abord une relation avec l’être telle, que 
l’être connaissant laisse l’être connu se manifester en respectant son 
altérité et sans le marquer, en quoi que ce soit, par cette relation de 
connaissance [noèse-noème] 27.

Comment alors devrait-elle se présenter la relation qui éviterait 
à  l’Autre de se faire engloutir par le Même au prix d’en perdre sa 
transcendance ? Selon Lévinas, une telle relation est rendue possible 
par l’intentionnalité elle-même, dans laquelle, comme il affirme 
dans En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger,

l’activité de la représentation totalisante et totalitaire est déjà dépas-
sée dans sa propre intention, où la représentation se trouve déjà placée 
dans des horizons que, en quelque façon, elle n’avait pas voulus, mais 
dont elle ne se passe pas – devient possible une Sinngebung éthique, 
c’est-à-dire essentiellement respectueuse de l’Autre 28.

S’y profile cette espèce particulière d’intention qui dépasse l’in-
tentionnalité orientée sur le sens objectif propre à la connaissance 

25 Cf. E. Lévinas, Difficile liberté, Albin Michel, Paris 2010 (9e édition, 19631), 
p. 23 : « La connaissance révèle, nomme et, par là-même, classe. (…) La connais-
sance se saisit de son objet. Elle le possède. La possession nie l’indépendance 
de l’être, sans détruire cet être, elle nie et maintient » ; cf. idem, Ethique et Infini. 
Dialogues avec Philippe Nemo, Fayard/Radio-France Culture, Paris 1982, p. 53 : « La 
connaissance a toujours été interprétée comme assimilation. Même les décou-
vertes les plus surprenantes finissent par être absorbées, comprises, avec tout ce 
qu’il y a de „prendre” dans le „comprendre”. La connaissance la plus audacieuse 
et lointaine ne nous met pas en communion avec le véritablement autre ; elle ne 
remplace pas la socialité ; elle est encore et toujours une solitude ».

26 Cf. idem, Éthique comme philosophie première, Payot & Rivages, Paris 1998, 
p.  67-109; cf. J. Migasiński, op. cit., p. 63-64.

27 Idem, Totalité et infini, op. cit., p. 32.
28 Idem, En découvrant l’existence..., op. cit., p. 135.
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théorique. A cette intention éthique dont il est ici question, celle qui 
va au-delà de la simple conscience de quelque chose, est différente 
de toute approche théorique 29 objectivante et s’associe d’un mou-
vement du sujet qui ne retourne pas à lui-même, Lévinas donne le 
nom de désir 30.
 Le désir est une alternative pour l’intentionnalité husserlienne 
étroitement liée avec l’objectivation de l’objet saisi. Lévinas estime 
en effet que la seule monstration sous la forme de phénomène objec-
tif n’épuise pas le sens de ce qui se montre. Dès lors, il est essentiel 
de rechercher une place pour ce qui ne se montre pas en tant que 
phénomène, pour ce « résidu » qui, comme Lévinas le souligne en se 
référant à la conception heideggérienne de la vérité, « n’est ni ce qui 
se montre dans l’ouverture, ni le dévoilement même – ouverture ou 
idée ou vérité de ce qui se montre (…) » 31. Par rapport à cette quête 
de l’endroit où situer ce qui ne se montre pas dans la représentation, 
Lévinas constate que 

[d]ans la transcendance de l’intentionnalité, en effet, se reflète la dia-
chronie, (...) qui dans la proximité est l’un-pour-l’autre : non pas telle 
ou telle signification, mais la signifiance même de la signification (...) 32.

Le « reflet » de la signification de la diachronie dans la transcen-
dance intentionnelle qui, malgré tout, reste sauve, est le reflet de 
l’intention éthique contenue dans le désir qui creuse le sujet. 

Désir comme « intentionnalité »

La philosophie du désir présentée par Lévinas n’a pas de caractère 
proprement inédit, puisque l’analyse de l’expérience du désir avait 
d’ores et déjà présidé à la naissance, entre autres, de la métaphy-
sique platonicienne. Et c’est justement par référence à la pensée de 
Platon, dans laquelle il décelait une « esquisse du Désir » sortant 

29 Cela vaut également pour l’intentionnalité axiologique, pour autant qu’elle 
soit ancrée dans la corrélation noèse-noème ; cf. J. Migasiński, op. cit., p. 70.

30 Cf. E. Lévinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, Kluwer Academic 
(Le  Livre de Poche), Paris 2008 (Martinus Nijhoff, 19741), p. 107-108.

31 Ibidem, p. 108.
32 Ibidem, p. 109.
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289Intentionnalité et désir

en  dehors du système totalisant 33, que Lévinas écrit sa formule, tant 
citée, traduisant l’expérience métaphysique qui n’est pas le retour 
à  ce qui est connu. 

„La vraie vie est absente”, dit-il. Mais nous sommes au monde. La mé-
taphysique surgit et se maintient dans cet alibi. Elle est tournée vers 
l’„ailleurs”, et l’„autrement”, et l’„autre”. Sous la forme la plus géné-
rale qu’elle a revêtue dans l’histoire de la pensée, elle apparaît, en ef-
fet, comme un mouvement partant d’un monde qui nous est familier  – 
quelles que soient les terres encore inconnues qui le bordent ou qu’il 
cache – d’un „chez soi” que nous habitons, vers un hors-de-soi étranger, 
vers un là-bas 34.

Tel que spécifié dans ce propos, le désir métaphysique se présente 
donc comme un mouvement qui, en partant de ce qui nous est 
proche, familier, constitutif de notre quotidien, tend vers le domaine 
de l’étranger, de l’autre et de l’inconnu. C’est un mouvement de sor-
tie au-delà du monde qui nous est intime et familier, en direction de 
ce qui n’est pas jusqu’ici devenu notre « butin », que nous n’avons 
réussi et ne réussirons jamais à intérioriser de quelque manière que 
ce soit, au sens psychologique ou autre. Car il y va de l’altérité radi-
cale qui résiste à toute tentative de saisie ou d’annexion 35.
 À défaut d’un objet de désir, le monde de notre quotidien est 
en revanche le domaine du besoin qui s’en « nourrit » comme d’un 
aliment, dès lors que « l’altérité » inhérente au monde peut être ni-
velée par « mon identité de pensant ou de possédant » 36. Le besoin 
exprime le vide et le manque dans le besogneux, ainsi que sa dé-
pendance à l’égard de ce qui comble cette carence. Il en est ainsi car 
le sujet du besoin n’a pas la possession complète de son être et, de 
ce fait, ne se trouve pas en position de « séparation » suffisante par 
rapport au monde qui peut satisfaire ses besoins en lui permettant 
d’exister. Dans la métaphysique occidentale, l’une des voies princi-
pales menant à la satisfaction des besoins du sujet, et par là-même 
à la suppression de la séparation entre le besogneux et l’univers de la 

33 Cf. idem, Totalité et infini, op. cit., p. 106 ; cf. T. Gadacz, Historia filozofii XX 
wieku, T. 2, Éditions Znak, Kraków 2009, p. 577.

34 E. Lévinas, Totalité et infini, op. cit., p. 21.
35 Cf. ibidem : « l’ailleurs ou l’autre – est dit autre dans un sens éminent ».
36 Ibidem.

Między...19 
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satisfaction, est celle de l’unification ou du retour à l’Un 37. Lévinas, 
au même titre que Rosenzweig, réfute cette piste de la réflexion hu-
maine, en arguant qu’elle est autant la voie par laquelle « [l]’être 
métaphysique devrait absorber l’être métaphysicien » 38. Voilà ce qui 
explique pourquoi Lévinas en appelle à l’idée de la séparation qui, 
bien qu’ambiguë car dénotant à la fois l’égoïsme du « Moi » et son 
indépendance alliée au refus de se soumettre à la Totalité, constitue 
dans l’absolu la condition d’une relation authentique avec l’Autre. 
 La séparation, c’est-à-dire le détachement du « Moi » qui se 
cloître dans son monde à lui, se traduit entre autres par le fait de 
posséder des réalités et de s’en repaître 39. Au sens exact, la jouis-
sance n’est pas la même chose que « manger », par exemple du pain, 
mais la « façon, pour l’acte, de se nourrir de son activité même » 40, 
et ceci puisque même « (...) si je mange mon pain pour travailler 
et vivre, je vis de mon travail et de mon pain » 41. Pour Lévinas, qui 
présente sa philosophie du désir comme une certaine philosophie 
de l’être, différente de celle de Heidegger, la vie du sujet « n’est pas 
volonté nue d’être, Sorge ontologique de cette vie », mais « amour 
de la vie, rapport avec des contenus qui ne sont pas mon être, mais 
plus chers que mon être : penser, manger, dormir, lire, travailler, se 
chauffer au soleil » 42. Rien d’autre sinon ces contenus de la vie, dis-
tincts de la substance du sujet mais la constituant, font le prix de sa 
vie entendue comme existence heureuse dans les horizons dessinés 
par le besoin 43.
 L’ « ipséité », « être moi » ou, en d’autres termes, le sujet détaché, 
s’ensuit de la jouissance dans laquelle a lieu la première tentative 
de sortir en dehors du domaine de l’ontologie. Car, comme Lévinas 
nous fait lire dans Totalité et infini, 

Être moi, c’est exister de telle manière qu’on soit déjà au-delà de 
l’être dans le bonheur. Pour le moi, être ne signifie ni s’opposer, ni se 

37 Cf. ibidem, p. 104-106.
38 Ibidem, p. 105.
39 Cf. T. Gadacz, Historia filozofii XX wieku, op. cit., p. 592-593.
40 E. Lévinas, Totalité et infini, op. cit., p. 114.
41 Ibidem.
42 Ibidem, p. 115.
43 Cf. ibidem, p. 114-116.

Copyri
gh

t b
y A

ka
demia 

Ign
ati

an
um w

 Krak
owie



291Intentionnalité et désir

 représenter quelque chose, ni se servir de quelque chose, ni aspirer 
à quelque chose, mais en jouir 44.

Reste que cette tentative de transcender l’être, basée sur la sépara-
tion, c’est-à-dire sur « être moi » défini comme jouissance, apparaît 
tout au plus comme une variante parmi d’autres de la philosophie 
du manque et du besoin. Le besoin étant irrémédiablement voué 
à  se résorber dans la satisfaction, à chaque fois que cela se produit, 
le sujet s’enlise davantage dans sa solitude. Le besoin obéit à la lo-
gique de l’être qui, d’après la démonstration de Lévinas, est imper-
sonnel et emporte la séparation d’avec l’autre 45.
 Y a-t-il quelque chose qui puisse me conduire en dehors de 
moi-même, d’« être moi » assimilé à la jouissance et possible grâce 
à  la séparation ? Lévinas estime que cette propriété est uniquement 
réservée qu’au désir – qui va grandissant au fur et à mesure qu’il 
trouve satisfaction et obéit non pas à la logique de l’être, mais à celle 
du Bien. Grâce à cela, il permet de déborder le sujet égoïste du be-
sogneux pour tendre vers ce qui est radicalement autre. Le Bien ne 
fait que le creuser et approfondir, sans jamais le saturer 46. Dans ce 
contexte, Lévinas attire l’attention sur la présence, dans l’histoire de 
la philosophie occidentale, et plus précisément dans l’histoire de la 
métaphysique grecque, d’un courant de pensée qui

conçoit le Bien comme séparé de la totalité de l’essence et, par là, entre-
voit (sans aucun apport d’une soi-disant pensée orientale) une structure 
telle que la totalité puisse admettre un au-delà 47.

L’on assiste donc ici à la révélation de la philosophie de la trans-
cendance radicale du Bien, puisque la tradition philosophique évo-
quée par Lévinas place le Bien au-dessus de l’être et l’éthique avant 
de l’ontologie, auquel cas la philosophie en tant que telle se verrait 
attribuer le domaine de l’absolument autre 48. La transcendance du 
Bien signifie le dépassement de l’ontologie dans un mouvement vers 
l’éthique, laquelle devient métaphysique au sens de la philosophie 

44 Ibidem, p. 124.
45 Cf. idem, Ethique et Infini, op. cit., p. 47-54 ; cf. T. Gadacz, op. cit., p. 592-595.
46 Cf. T. Gadacz, Historia filozofii XX wieku, op. cit., p. 592-595.
47 E. Lévinas, Totalité et infini, op. cit., p. 105.
48 Cf. idem, En découvrant l’existence..., op. cit., p. 165, 171 ; cf. idem, De Dieu qui 

vient à l’idée, Vrin, Paris 1992 (19821), p. 143.
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première 49. Car le Bien excède les limites de l’être qui pense toute 
transcendance en termes de savoir 50. Lévinas fait sienne la convic-
tion que seules les « (...) relations éthiques doivent mener (...) la 
transcendance à son terme », et « que l’essentiel de l’éthique est dans 
son intention transcendante et que toute intention transcendante n’a 
pas la structure noèse-noème » 51. Dorénavant, la transcendance que 
le philosophe entoure de sa sollicitude, sera mesurée à l’aune de la 
transcendance de l’Autre, que l’on ne saurait penser en se fondant 
sur l’être, mais uniquement sur une relation éthique 52.
 Dans sa quête de la relation qui ne détruise pas la transcendance 
de l’autre, Lévinas fait appel à l’idée cartésienne de l’infini, définie 
comme présence du « plus » dans le « moins », autrement dit pré-
sence de l’Infini dans la finitude 53. A défaut de figurer une contem-
plation théorique et laisser baliser son contenu par les limites de 
l’esprit qui la renferme, l’idée de l’infini rend pensable la transcen-
dance qui, par là-même, échappe à la sentence prononçant sa réduc-
tion à l’immanence de la connaissance objective intentionnelle. Tout 
en s’appuyant sur le schéma formel de l’idée de l’infini, qu’il est 
allé puiser chez Descartes, Lévinas fait valoir que l’intention propre 
à  cette idée est une aspiration tendant vers une finalité qu’elle ne 
peut pas embrasser. En ce sens, cette finalité n’est donc autre que 
l’infini. Ce qui est infini ne se laisse pas saisir, ne rentre pas dans 
son idée, car celle-ci n’est pas un concept destiné à contenir son idea-
tum 54. De fait, l’infini est 

le radicalement, l’absolument autre. La transcendance de l’infini par 
rapport au moi qui en est séparé et qui la pense, constitue la première 
marque de son infinitude 55.

49 Cf. idem, Éthique comme philosophie première, op. cit., p. 104 ; cf. Ph. Nemo, 
Préface, in: E. Lévinas, Ethique et Infini..., op. cit., p. 18 ; cf. K. Stachewicz, Emma-
nuela Lévinasa koncepcja etyki jako filozofii pierwszej, in : « Filozofia chrześcijańska », 
T. 3/2006 : Transcendencja i odpowiedzialność. W stulecie urodzin Emmanuela Lévinasa, 
dir. M. Jędraszewski, UAM, Poznań 2006, p. 99.

50 Cf. E. Lévinas, En découvrant l’existence..., op. cit., p. 226.
51 Idem, Totalité et infini, op. cit., p. 14-15. 
52 Cf. idem, Dieu, la mort et le temps, Grasset, Paris 1993, p. 156.
53 Cf. T. Gadacz, Wolność a odpowiedzialność. Rosenzweiga i Lévinasa krytyka He-

glowskiej wolności ducha, WN PAT, Kraków 1990, p. 265.
54 Cf. E. Lévinas, En découvrant l’existence..., op. cit., p. 172.
55 Ibidem.
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293Intentionnalité et désir

 Ce n’est que grâce à l’idée de l’infini que la relation avec l’Autre, 
le radicalement extérieur, devient pensable comme une relation qui 
préserve la transcendance – l’altérité de l’Autre. En effet, l’idée de l’in-
fini constitue l’unique « expérience » ou plutôt l’unique « témoigna-
ge éthique » 56 qui puisse avoir lieu dans la rencontre avec l’Autre. 
Il  est toutefois constant que cette « expérience » n’a rien en commun 
avec celle qui, accessible par le biais de l’intentionnalité, transforme 
le sens en représentation, dès lors que, selon les paroles de Lévinas, 
« [i]l faut mettre en question l’expérience comme source de tout sens » 57. 
La rencontre avec l’Autre est la venue du visage dont l’extériorité se 
manifeste dans la résistance absolue opposée au Même. S’exprimant 
dans le commandement « tu ne tueras point » inscrit dans le visage, 
cette résistance procède de l’ordre éthique constitué par la présence 
même de l’infini. Elle ouvre une dimension de l’infini qui refuse de 
se soumettre à une contemplation théorique et, de ce fait, n’est pas 
à la mesure de la pensée qui le pense 58. « L’idée de l’infini, dit Lévi-
nas, est une pensée qui à tout instant pense plus qu’elle ne pense » 59. De 
surcroît, « [u]ne pensée qui pense plus qu’elle ne pense est Désir. Le 
Désir «mesure» l’infinité de l’infini » 60. Seul le désir peut traverser 
la distance qui sépare le « Moi » de ce qui est radicalement autre, 
sans détruire l’altérité même et en préservant la transcendance de 
l’Autre.
 Le mouvement du besoin est une certaine transcendance, un 
dépassement qui, revenant toujours à lui-même, se manifeste ainsi 
comme l’autre face de l’immanence. Immanence qui rafle et absorbe 
tout ce qui est autre, dès lors que le besoin tend vers ce qui peut être 
tourné en objet de possession. En ce sens, la connaissance théorique, 
elle aussi, prend toujours les allures d’une forme de possession, ce 
qui pousse Lévinas à remettre en cause la conception husserlienne 
de la 

56 Cf. idem, Ethique et Infini..., op. cit., p. 113, où Lévinas fait valoir, dans le 
contexte de l’analyse de l’idée de l’Infini, qu’il préfère parler de « témoignage 
éthique » plutôt que d’« expérience éthique » en ajoutant, à la page 104, que : « Le 
témoignage éthique est une révélation qui n’est pas une connaissance ».

57 Idem, Dieu, la mort et le temps, op. cit., p. 241.
58 Cf. idem, En découvrant l’existence..., op. cit., p. 172-174.
59 Ibidem, p. 174.
60 Ibidem.
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[r]aison d’après laquelle le sensé est le pleinement possédé, il est ce qui se 
donne, comble et satisfait, ce qui est égal à ce qu’on attend de lui, ce qui 
peut être tenu et contenu, ce qui est un résultat 61.

Quant au terme de désir, Lévinas affirme en revanche l’avoir choisi 
« pour marquer la propulsion, le gonflement de ce dépassement », 
qui « s’oppose à l’affectivité de l’amour et à l’indigence du besoin » 62. 
Ceci parce que, poursuit-il, « [e]n dehors de la faim qu’on satisfait, 
de la soif qu’on étanche et des sens qu’on apaise, existe l’Autre, ab-
solument autre que l’on désire par-delà ces satisfactions (...) » 63. Ain-
si, le désir, que Lévinas qualifie de métaphysique, est-il l’aspiration 
à l’absolument autre. Or, cette aspiration est sous-tendue par une 
intention autre que celle du besoin, dans la mesure où elle ne tend 
aucunement vers une quelconque satisfaction, non plus qu’elle ne 
cherche un retour qui serait le gage de l’identité du sujet. Le désir 
dépasse tout ce qui pourrait le combler ou absorber. Il transcende 
véritablement l’univers des besoins et de leur satisfaction possible.
 En dépit de l’absence de l’adéquation entre l’idée de l’infini et 
son objet – adéquation faisant défaut dans le cas du besoin, mais 
présente dans la perception intentionnelle – le désir donne l’accès 
au sens de l’altérité. 

Pour le Désir, écrit Lévinas, cette altérité, inadéquate à l’idée, a un sens. 
Elle est entendue comme altérité d’Autrui et comme celle du Très-Haut. 
La dimension même de la hauteur est ouverte par le Désir métaphy-
sique. Que cette hauteur ne soit plus le ciel, mais l’Invisible, est l’éléva-
tion même de la hauteur et sa noblesse 64.

Par conséquent, le désir métaphysique consiste en ce qu’il nous 
« transfère » d’un territoire familier inspirant un sentiment d’être 
« chez soi » et synonyme de l’intériorité du sujet, vers un « ailleurs », 
un « hors-soi », du côté de ce qui est autre. La transcendance du dé-
sir, ce mouvement métaphysique, comme le nomme Lévinas, fait en 
sorte que le franchissement de la distance entre le « Moi » et l’Autre 
ne peut pas se produire dans la corrélation des termes de la Totalité 
de la connaissance, instituée par la noèse et le noème. La relation 

61 Cf. idem, Dieu, la mort et le temps, op. cit., p. 131.
62 Idem, En découvrant l’existence..., op. cit., p. 174.
63 Ibidem.
64 Idem, Totalité et infini, op. cit., p. 23.
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295Intentionnalité et désir

avec l’Autre, qui ne forme pas le Tout, est un mouvement allant 
du « Moi » à l’Autre. Il s’agit d’un « face à face » avec l’Autre, mais 
aussi, comme Lévinas nous le fait lire dans les lignes de la Totalité 
et infini, d’« une distance en profondeur – celle du discours, de la 
bonté, du Désir (...) » 65.
 La bonté se manifeste, selon Lévinas, dans le désir parfaitement 
désintéressé.

[L]e Désir et la bonté, écrit-il, supposent concrètement une relation où 
le Désirable arrête la „négativité” du Moi s’exerçant dans le Même, le 
pouvoir, l’emprise. Ce qui, positivement, se produit comme possession 
d’un monde dont je peux faire don à Autrui, c’est-à-dire comme une 
présence en face d’un visage 66.

Lorsque je m’oriente vers Autrui, me mets en face d’un visage, je suis 
incapable de l’aborder les mains vides 67. Là, il est question d’une re-
lation qui suppose l’existence des choses communes et consiste à re-
cevoir Autrui dans un accueil qui va au-delà des possibilités d’une 
saisie théorique du visage. Ce dernier résiste en effet à toute ten-
tative de pénétration par la connaissance, puisque, comme le sou-
ligne Lévinas, « l’accès au visage est d’emblée éthique » 68. Aussi, la 
relation avec le visage, qui s’assimile au rapport éthique à l’Autre, 
est-elle une relation « pratique » avec l’Autre 69 et consiste, d’après 
Lévinas, « à aller vers [l’Autre] à travers le Désir » 70.

65 Ibidem, p. 29.
66 Ibidem, p. 42.
67 Cf. idem, Autrement qu’être..., op. cit., p. 119 ; cf. aussi la fort intéressante 

étude lévinassienne consacrée à la philosophie de Martin Buber, dans laquelle il 
reproche à l’auteur de Ich und Du que sa description de la relation Je-Tu néglige 
de prendre en compte l’aspect de la sollicitude pour les besoins d’autrui. Selon 
l’opinion de Lévinas, Buber tourne le dos à la dimension pratique de la rencontre 
avec l’autre ou plutôt omet cet élément essentiel de la relation avec autrui, que 
Heidegger avait désigné par la notion de Fürsorge. Dans sa lettre de réplique au 
reproche de Lévinas, Buber affirme que, selon sa conviction, la problématique 
réelle de l’éthique ne pourra être mise au jour que lorsque tous les hommes au-
ront été nourris et vêtus. Cf. idem, Noms propres, Fata Morgana, 1976, p. 39-41 et 
la réplique de Buber : ibidem, p. 45.

68 Idem, Ethique et Infini, op. cit., p. 79.
69 Cf. idem, Totalité et infini, op. cit., p. 42-43.
70 Ibidem, p. 56.
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 Grâce à la révélation du visage de l’Autre, le sens théorique rat-
taché à l’intentionnalité se trouve « brisé » et cède la place au sens 
éthique contenu dans l’idée de l’infini. 

L’infini n’est pas „objet” d’une connaissance – ce qui le réduirait à la 
mesure du regard qui contemple – mais le désirable, ce qui suscite le 
Désir, c’est-à-dire ce qui est approchable par une pensée qui à tout ins-
tant pense plus qu’elle ne pense 71.

L’infini ne dépasse pas la pensée uniquement en raison de ses « di-
mensions », quel que soit le sens attribué à ce terme.

C’est le Désir qui mesure l’infinité de l’infini, dit Lévinas, car il est me-
sure par impossibilité même de mesure. La démesure mesurée par le 
Désir est visage. Mais par là nous retrouvons aussi la distinction entre 
Désir et besoin. Le Désir est une aspiration que le Désirable anime ; il 
naît à partir de son „objet”, il est révélation. Alors que le besoin est un 
vide de l’Âme, il part du sujet 72.

Le Désir peut donc être comparé à la connaissance, si tant est qu’elle 
soit privée d’a priori. A défaut de pouvoir être suscité par le sujet, le 
mouvement du Désir est animé et exalté par le Désiré, à un point tel 
qu’il ne s’arrête plus et n’atteint jamais son comble. Il avance « à tâ-
tons », dès lors que le désiré ne se laisse aucunement anticiper, pré-
voir ou supposer. Le Désir implique une distance, un éloignement 
radical de l’Autre qui occupe une position d’ultime extériorité et, de 
ce fait, transcende radicalement le désirant 73.

Désir comme « obsession de l’Autre »

Le Désir va au-delà de l’intentionnalité qui, inéluctablement, en-
ferme le pensé – dont l’altérité se doit cependant d’être respectée – 
dans l’immanence de la pensée. Or, cela n’entend pas pour autant 
que le logos de la pensée humaine ne puisse pas s’appréhender en 
dehors du couple noèse-noème qui a en propre de ramener la réa-
lité à l’immanence de la conscience. L’idée de l’infini nous propose 

71 Ibidem.
72 Ibidem, p. 56.
73 Cf. ibidem, p. 22.
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297Intentionnalité et désir

en effet un logos de la pensée humaine qui est son corollaire et qui 
diffère

de l’intentionnalité théorétique et de l’adéquation de la pensée au pensé 
qui s’assure à partir de l’unité de l’aperception transcendantale d’un 
moi souverain dans son isolement exclusif de cogito et de son règne as-
semblant et synthétique 74.

Le logos de l’infini, dont il s’agit en l’espèce, est propre à la pensée 
qui « n’est plus ni visée, ni vision, ni volonté, ni intention » 75. L’affec-
tion du fini par l’infini, qui se produit dans l’idée de l’infini, ouvre 
« l’ipséité » du sujet pensant (cogito) sur la dimension de la pensée 
qui, selon la formule de Lévinas, « pense plus qu’elle ne pense – ou 
qui fait mieux que de penser. Elle va au Bien » 76.
 Le désir que Lévinas nomme alternativement affection, suscité 
dans le fini par l’infini, arbore les traits du désintéressement condui-
sant à la socialité avec les autres, qui ne culmine pas dans une unité 
assimilable génétiquement à l’Un plotinien, mais qui, « par oppo-
sition à tout savoir et à toute immanence – est relation avec l’autre 
comme tel et non pas avec l’autre, pure partie du monde » 77. La rela-
tion avec l’autre comme tel est de nature éthique et dire qu’elle ne 
se réduit pas à la situation où l’on vient à connaître quelqu’un serait 
peu, tant ces deux modalités semblent figurer des « chemins d’ac-
cès » à l’autre 78 incompatibles. Car le logos de l’infini est le logos du 
Bien qui sauve la transcendance de l’autre en m’assignant la respon-
sabilité pour lui 79.
 L’infini suscite le désir qui inquiète le Même, c’est-à-dire le sujet 
constitué grâce à la séparation, dans sa relation avec l’Autre qu’il 
a rencontré. Effectivement, comme le relève Lévinas,

74 Idem, Transcendance et intelligibilité. Suivi d’un entretien, Labor et Fides, Ge-
nève 1996 (19841), p. 27.

75 Ibidem, p. 28.
76 Ibidem, p. 27 ; cf. idem, Altérité et transcendance, Fata Morgana, Paris 2008 

(19951), p. 55.
77 Idem, Transcendance et intelligibilité, op. cit., p. 27.
78 Cf. idem, Ethique et Infini, op. cit., p. 79, où Lévinas formule cette affir-

mation, certes, paradoxale, mais combien significative pour sa pensée : « La 
meilleure manière de rencontrer autrui, c’est de ne pas même remarquer la cou-
leur de ses yeux! ».

79 Cf. idem, Transcendance et intelligibilité, op. cit., p. 27.
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l’in-quiétude du Même par l’Autre c’est le Désir qui sera recherche, qui 
sera question, qui sera attente : patience et longueur du temps est le 
mode même du surplus, de la surabondance 80.

Cette inquiétude s’entend comme l’affection par l’infini présent dans 
le fini (in fini) 81. Introduite dans la pensée finie, l’idée de l’infini 
a pour effet de remettre en cause la pensée (la finitude) de par le 
in de l’infini et de briser l’adéquation de la connaissance rattachée 
à l’intentionnalité. Lévinas se livre ici à un jeu sur les substantifs fini 
et infini, où le préfixe in dénote à la fois une présence et une certaine 
négation de ce dans quoi l’infini est présent. L’infini agit sur la pen-
sée de telle manière que lorsqu’il la pénètre, il la détruit, l’interpelle 
et réveille en même temps. Ce n’est pas une absorption de l’infini 
par la pensée, mais l’épiphanie du sens de l’infini qui demeure irré-
ductible à la visibilité de la perception intentionnelle 82.
 L’intrigue du sens nouée dans l’idée de l’infini, c’est-à-dire le dé-
sir même de l’infini, exclut toute attitude intéressée qui, de par une 
orientation intentionnelle sur l’objet et du fait de son lien avec l’on-
tologie qui assujettit le sens à l’être, serait portée à absorber tout ce 
qui est autre. Seul le truchement du désir permet au « Moi » de s’éle-
ver au-dessus de l’être-là qui s’affaire à prendre soin de lui-même. 
Ce dépassement est possible en tant que substitution de l’intention-
nalité husserlienne, synonyme de l’immanence philosophique, par 
la transcendance infinie du désir, ce « [d]ésir sans fin, dit Lévinas, 
d’au-delà de l’Être, dés-intéressement, transcendance – désir du 
Bien » 83. Emu par l’Infini, le « Moi » ne saurait parvenir au but qui 
comblerait son désir, car à mesure qu’il s’approche du Désiré, la dis-
tance qui l’en sépare s’accroît. Le Désiré « se trouve » en dehors de 
l’être-là, est radicalement transcendent, y compris par rapport au 
mouvement même du désir. C’est la transcendance du Bien qui dé-
passe l’Être. Exprimée en ces termes, seule la transcendance de l’in-
fini ouvre la voie au désintéressement qui empêche le désir d’absor-
ber le Désiré et qui, de son propre chef, réclame d’en rester séparé. 
 Cette séparation résulte de l’incommensurabilité entre désir 
et Désiré. Devant l’impossibilité d’une quelconque simultanéité 

80 Idem, De Dieu qui vient à l’idée, op. cit., p. 130.
81 Cf. idem, Dieu, la mort et le temps, op. cit., p. 246.
82 Cf. ibidem, p. 249.
83 Idem, De Dieu qui vient à l’idée, op. cit., p. 111.
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299Intentionnalité et désir

attribuable à la synchronie des termes de la relation, c’est au contraire 
la diachronie qui s’y installe et ravive le désir dont le Désirable, lui 
aussi, se désunit. Lévinas précise qu’intervient ici une 

[p]assivité ou passion où se reconnaît le Désir, où „le plus dans le moins” 
éveille de sa flamme la plus ardente et la plus noble et la plus antique la 
pensée vouée à penser plus qu’elle ne pense 84.

Il s’agit d’une pensée autre, « plus ancienne », tout à fait différente 
de celle qui est toujours capable de se souvenir et qui représente 
invariablement une présence objective, quitte à ce que ce soit la 
présence des idées provenant du « ciel » platonicien 85. La signifi-
cation contenue dans cette pensée est préalable à toute présence re-
présentationnelle engendrée par l’identification. C’est une an-archie 
qui s’offre sur le mode de la trace et ne s’épuise pas dans la repré-
sentation, tout comme elle ne retire pas son sens de l’apparoir ou 
de l’objectivisation. L’an-archie traduit la diachronie venant rompre 
l’adéquation entre l’étant et l’apparaître, sur laquelle s’arc-boute la 
réflexion philosophique fondée sur la représentation 86. La diachro-
nie désigne le déphasage entre le sujet et le Bien qui précède l’étant. 
C’est l’antériorité de la responsabilité par rapport à la liberté qui si-
gnifie, d’après Lévinas, « la Bonté du Bien : la nécessité pour le Bien 
de m’élire le premier avant que je sois à même de l’élire, c’est-à-dire 
d’accueillir son choix » 87. C’est aussi, poursuit-il, 

ma susception pré-originaire. Passivité antérieure à toute réceptivité. 
Transcendante. Antériorité antérieure à toute antériorité représentable : 
immémoriale 88.

 Lévinas affirme que c’est précisément dans l’an-archie que se forme 
la subjectivité humaine, et d’emblée également messianique, mar-
quée par la passivité de l’assignation par le Bien à la responsabilité 

84 Ibidem.
85 Cf. idem, Altérité et transcendance, op. cit., p. 51. Selon la thèse bien connue 

de Platon, nous apprenons par le biais de souvenir, en nous remémorant les 
connaissances qui remontent à l’époque où l’âme avait préexisté dans l’éternité 
précédant la vie incarnée ; cf. Platon, Menon 81 C ; Phédon 72 E–73 E.

86 Cf. E. Lévinas, Dieu, la mort et le temps, op. cit., p. 247.
87 Idem, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, op. cit., p. 195.
88 Ibidem.
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pour les autres 89. Car la transcendance du Bien, c’est-à-dire la dif-
férence ou l’écart entre le Bien et le sujet, résultant de la diachronie 
et propre à l’an-archie, n’est pas seulement absence de synchronie, 
mais aussi non-indifférence à autrui. Le Bien assigne le sujet dans sa 
susception (passivité) – dont il échoue lui-même à s’assurer la maî-
trise – en l’enjoignant d’approcher autrui, nonobstant le fait que le 
sujet ne le désire point. Lévinas caractérise cette injonction sous les 
espèces d’« [a]ssignation à une proximité non érotique, à un désir 
du non-désirable, à un désir de l’étranger dans le prochain (...)» 90. Le 
Bien fait en sorte que le vecteur de mon orientation, pointé d’abord 
sur le désirable, sur ce qu’il est en lui-même, se trouve « infléchi » 
vers ce qui n’est pas désirable : vers autrui.
 Grâce au renvoi à autrui, la transcendance du Bien ne subit au-
cun préjudice, de même que l’être ne peut pas prendre l’ascendant 
sur la relation qui s’établit entre le désir et le désiré. Lévinas défi-
nit le renvoi à autrui comme l’affection dans la proximité qui est la 
« responsabilité pour le prochain, jusqu’à la substitution, laquelle 
est dénucléation du sujet transcendantal » 91. La proximité n’est pas 
une intentionnalité tournée vers autrui, en particulier lorsque cette 
dernière s’entend comme le fait que cet autre me soit connu. L’autre 
m’est proche seulement dans la mesure où je suis responsable de 
lui, peu importe que j’assume cette responsabilité ou la récuse, que 
je sache ou non comment l’endosser et que j’aie ou non la possibilité 
de faire quoi que ce soit pour autrui. Dans la responsabilité, la sub-
jectivité n’est pas « un pour-soi », mais d’emblée « pour un autre » 92.
 Il s’avère donc que l’essence du désir réside dans le renvoi qui 
opère un basculement du désiré vers le non-désiré et, par cela même, 
sauve la transcendance du Bien infini, ainsi que le désintéressement 
de la relation éthique avec l’autre, qui culmine dans la substitution 

89 Cf. J. Tischner, Spotkanie z myślą Lévinasa, introduction, in : E. Lévinas, Etyka 
i Nieskończony [traduction polonaise de Ethique et Infini, op. cit.] trad. B. Opols-
ka-Kokoszka, WN PAT, Kraków 1991, p. 9 : « Lévinas croit que le messie biblique 
est le modèle de l’homme. Etre homme veut dire avoir la nature du messie. En 
quoi consiste-t-elle ? Le messie est celui qui meurt pour autrui. En mourant pour 
autrui, l’homme sort en dehors de sa «subjectivité» – et va, non pas vers l’objet, 
mais vers un autre sujet ».

90 E. Lévinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, op. cit., p. 195.
91 Idem, Dieu, la mort et le temps, op. cit., p. 252.
92 Cf. idem, Ethique et Infini, op. cit., p. 93.
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301Intentionnalité et désir

à lui 93. A propos de cette relation, Lévinas dit qu’elle est proximité, 
laquelle à son tour est responsabilité pour l’autre, 

[r]esponsabilité[r]esponsabilité obsédante, responsabilité qui est une obsession, car 
autrui m’assiège, au point qu’il met en question mon pour-moi, mon 
en-soi, qu’il me fait otage 94.

Dans ce contexte, le terme « obsession » se réfère à la signification 
du substantif latin « obses » désignant « otage » ou « prisonnier de 
guerre » 95. En effet, l’infini m’élit pour la responsabilité de telle sorte 
qu’il me soumet à l’autre avant que je n’aie moi-même élu ma res-
ponsabilité pour lui. Il en est ainsi car, dans la mesure où je « porte » 
autrui en moi, je l’éprouve plus distinctement que moi-même, je le 
ressens comme ce / celui à quoi / à qui je suis soumis. Ma stature 
de sujet transcendantal, seul donateur du sens dont je sois apte 
à  m’assurer la maîtrise, s’en trouve explicitement et irrévocablement 
abolie.
 La responsabilité passe par la desintegration ou, autrement, par 
la dénucléation du « moi » à qui la présence de l’autre en son sein 
vaut d’être intérieurement éclaté. Ici, d’après Lévinas, se condense 
l’essence même de la subjectivité 96 définie comme l’accès au pro-
chain dans la proximité qui allonge la distance entre nous deux 97. 
Elle est irréductible à la conscience transcendantale, puisque la 
proximité en tant que relation avec l’autre résiste à toute représenta-
tion et à toute tentative de thématisation. 

Autrui, écrit Lévinas, n’est pas démesuré, mais incommensurable, 
c’est-à-dire qu’il ne tient pas dans un thème et ne peut apparaître à une 
conscience. Il est visage, et il y a comme une invisibilité du visage qui se 
fait obsession, invisibilité qui ne tient pas à l’insignifiance de ce qui est 
approché, mais à une façon de signifier tout autre que la manifestation, 
la monstration et par conséquent la vision 98.

93 Cf. idem, De Dieu qui vient à l’idée, op. cit., p. 113-115.
94 Idem, Dieu, la mort et le temps, op. cit., p. 156.
95 Cf. ibidem, note 2.
96 Cf. ibidem, p. 157 : « le traumatisme qui agite le repos (...) est battement de 

l’Autre dans le Même ».
97 Cf. ibidem, p. 186.
98 Ibidem p. 199.
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 Il en ressort que la thématisation propre à la connaissance théo-
rique n’est pas l’unique modalité de la signification, dès lors que la 
façon de signifier évoquée par Lévinas se manifeste dans la condi-
tion d’otage servant de vecteur à l’assignation qui appelle à se subs-
tituer à autrui dans sa mort. La responsabilité pour l’autre, bâtie sur 
la structure de « l’un-pour-l’autre » qui se met en place avant même 
que soit possible un quelconque retour à soi-même, engendre une 
éthique de remise en question de l’intentionnalité et de la liberté du 
Même. Être responsable signifie répondre de quelqu’un, y compris 
du mal accompli de son fait, avant même que le sujet en devenir ait 
pris sa première décision autonome. C’est donc ici que se concrétise 
d’une manière la plus explicite l’abandon de la conception de l’in-
tentionnalité originaire de l’acte. La responsabilité est une relation 
qui dépasse l’entendement subordonné à la catégorie de l’être-là, 
alors que la substitution découlant de la responsabilité introduit, en 
tant que « l’un-pour-l’autre », une exception dans l’être et brise la 
solidarité mécanique ayant cours dans le monde. 

L’un-pour-l’autre, souligne Lévinas, n’est pas un défaut d’intuition, 
mais le surplus de la responsabilité. C’est ma responsabilité pour l’autre 
qui est le pour de la relation, la signifiance même de la signification la-
quelle signifie dans le Dire avant de se montrer dans le Dit

et qui « se distingue de la fameuse Sinngebung ou „donation de 
sens” » 99.
 Dorénavant, la signification n’est donc plus un corrélatif neutre 
du savoir, dont la propriété serait de tout égaliser et aplanir. Elle est 
la responsabilité pour autrui, cet « un-pour-l’autre ». Et, de surcroît, 
l’assignation du sujet à la responsabilité pour les gens qu’il connaît, 

[a]ssignation d’une urgence extrême, écrit Lévinas, antérieure à tout en-
gagement et à tout début : l’anachronisme. C’est cela que l’on nomme 
obsession, relation antérieure à l’acte, relation qui n’est pas acte ni po-
sition – et qui comme telle tranche sur la thèse fichtéenne qui veut que 
tout ce qui est dans la conscience soit posé par la conscience 100.

L’an-archie signifie que le « moi » est toujours déjà en retard par rap-
port à autrui qui le tient en otage et que ce retard est définitivement 

99 Ibidem.
100 Ibidem, p. 200.
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303Intentionnalité et désir

irrécupérable. La préhistoire anarchique du « moi », où le « moi » est 
intégralement otage avant même de devenir l’ego, arrête le « jeu » 
ontologique de l’être. « Cette anarchie, précise Lévinas, est persé-
cution, elle est l’emprise de l’autre sur le moi qui laisse celui-ci sans 
parole » 101. Le fait que le Bien m’assigne à la responsabilité pour 
autrui équivaut à l’assignation au désir, suscité par le Désirable, me 
tournant vers celui qui est comme moi, mais reste en dehors de moi. 
En raison de la précellence de l’autre sur moi-même, le désir qui 
me creuse ne peut être ni reconnu comme le mien, ni corrélé avec 
la liberté, en ce qu’il est dirigé contre moi. Il est le malgré moi et, en 
même temps, constitue le noyau de la subjectivité entendue comme 
l’impossibilité d’esquiver la prise de responsabilité pour l’autre 102.
 Le désir qui me renvoie à l’autre et se fait obsession me contraint 
de me sacrifier pour autrui. Le « moi » qui se dresse au-devant d’au-
trui est démuni, car appelé, bon an mal an, à faire sacrifice de soi 103. 
La scission du noyau du sujet, propre à la responsabilité an-archique, 
arrache le « moi » à la conscience créatrice du réel. Il s’agit d’un 
« moi » qui, précise Lévinas, ne peut pas être désigné, mais « qui 
dit : „me voici” » 104. Ce « me voici », ou passivité du sujet, signifie 
l’incessant accroissement de la responsabilité pour l’autre, au fur et 
à mesure que le sujet se départit de lui-même. Or, loin de se résumer 
à une simple prise de conscience de ce dévidement, le « me voici » est 
le lieu de « l’effectuation » de cette kénose 105. Il y va d’une responsa-
bilité conçue de telle sorte que je ne garde rien pour moi-même, que 
tout en moi est « dette et donation », alors que mon être-là rejoint 
le sort d’un débiteur atteint par ses créanciers 106. Lévinas l’articule 
explicitement en citant la réplique prononcée par Aliocha dans les 
Frères Karamazov de Dostoïevski : « Chacun de nous est coupable 
devant tous pour tous et moi plus que les autres » 107. Désirer l’in-
fini revient à ne pas pouvoir s’acquitter d’un dette qui ne cesse de 
s’alourdir. Lévinas le commente ainsi : « C’est comme un malgré moi 

101 Ibidem.
102 Cf. idem, Autrement qu’être..., op. cit., p. 28-29.
103 Cf. ibidem, p. 182-183.
104 Idem, De Dieu qui vient à l’idée, op. cit., p. 119.
105 Cf. idem, Transcendance et intelligibilité, op. cit. p. 56.
106 Cf. idem, De Dieu qui vient à l’idée, op. cit., p. 119-121.
107 Citation d’après : ibidem, p. 119 ; cf. idem, Autrement qu’être..., op. cit., 

p.  228.
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qui est plus moi que moi-même : c’est une élection  » 108. Au fond, la 
distance que le désir semblait parcourir ne peut pas être franchie, 
puisqu’elle continue infiniment de s’étendre au point d’en devenir 
intraversable. L’Infini lui-même fait augmenter l’obligation envers 
l’autre en sorte que plus la distance parcourue est grande, plus il en 
reste à abattre. Lévinas le nomme « gloire d’un long  désir » 109.

Défense de la transcendance

Lorsqu’il entreprend d’analyser l’intentionnalité et le désir, Lévinas 
se place toujours dans la perspective de la question de la transcen-
dance radicale de l’Autre : celle qui devrait rester à l’abri de toute 
tentative d’absorption par l’immanence du système des connais-
sances. Il procède ainsi car, initialement, il entrevoit le chemin du 
salut de la transcendance dans la conception de l’intentionnalité 
élaborée par Husserl, pour reconnaître ensuite que l’intentionnalité 
n’est qu’une espèce particulière de l’immanence, prête à absorber le 
sujet de la connaissance, qu’il soit l’Autre ou Dieu. En effet, la pré-
dominance de la vision théorique, intrinsèque à l’intentionnalité et 
sous-tendue par la corrélation du couple noèse-noème, a empêché 
au fondateur de la phénoménologie de se dégager de la tradition de 
la pensée occidentale qui – perpétuée « des îles ioniennes à Iéna », 
selon la formule de Rosenzweig, soit depuis les présocratiques 
jusqu’à Hegel – réduisait l’altérité au Même 110. La philosophie de 
l’identification, se manifestant aussi bien dans la philosophie de la 
représentation aux allures théoriques que dans la philosophie du 
besoin exclusivement préoccupé de son soi, ne saurait, d’après Lévi-
nas, rendre justice à l’altérité, et spécialement à autrui ou à Dieu, dès 
lors qu’ils échappent à l’emprise de la connaissance et interdisent de 
se faire absorber tel un aliment procurant la joie de vivre.
 En se fondant sur la catégorie d’« altérité » radicale ou d’absolu-
ment « Autre », Lévinas remet en cause cette tradition de la pensée 
occidentale qui trouve son expression dans de nombreuses variantes 

108 Idem, Dieu, la mort et le temps, op. cit., p. 216.
109 Idem, De Dieu qui vient à l’idée, op. cit., p. 120 ; cf. idem, Dieu, la mort et le 

temps, op. cit. p. 219.
110 Cf. J. Migasiński, op. cit., p. 68.
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de la philosophie de l’autonomie ou de l’autarcie. La clé de voûte de 
ce raisonnement réside dans la responsabilité pour autrui, néces-
sairement antérieure à toute décision de ma liberté, et responsabi-
lité pour la liberté d’autrui 111. La liberté ne puise pas son sens dans 
l’autonomie ou l’indépendance gardée par rapport aux autres, mais 
dans l’hétéronomie résultant d’une relation entretenue avec l’abso-
lument autre 112. En tant que philosophie de l’identification ayant 
partie liée avec la suprématie du Même, la philosophie occidentale 
n’eut de cesse, tout au long de son histoire, d’adopter face à toute 
altérité une posture de réduction qui, lourde de conséquences sur le 
plan de la recherche théorique, a en outre servi de justification à des 
événements catastrophiques venus cribler l’histoire du XXe siècle. 
La politique s’empara des fruits de la réflexion théorique déployée 
par la philosophie de l’identité pour les mettre en oeuvre au sein 
de l’Etat. Dans les deux domaines, l’on tendit pareillement à assi-
miler l’autre, à maîtriser la diversité et à niveler la pluralité, en les 
considérant comme sources possibles de conduites irrationnelles et 
de violence. Le processus d’unification et de totalisation s’accomplit 
conformément au principe de la vérité de l’être, appelé à fédérer et 
ordonner autant la pensée que le réel 113. En vertu de la loi de l’être, 
tout ce qui relève de l’extériorité se doit de rejoindre le Même.
 Afin de renverser la tendance totalisante de la culture euro-
péenne, conséquence de son orientation théorique et égocen-
trique 114, Lévinas propose un remaniement radical de la réflexion 
classique sur la transcendance : il la déplace de l’enceinte de la phi-
losophie théorique vers le territoire de la philosophie pratique, i.e. 
éthique 115. 
 A la suite d’une redistribution d’accents opérée dans la concep-
tion lévinassienne de l’éthique comme philosophie première, l’inter-
rogation classique portant sur l’être en tant que tel est suppléée par 

111 Cf. E. Lévinas, Autrement qu’être... , op. cit., p. 231-232 ; cf. idem, De Dieu qui 
vient à l’idée, op. cit., p. 121. 

112 Cf. P. Hayat, « Une philosophie de l’individualisme éthique », préface in: 
E. Lévinas, Liberté et commandement, Fata Morgana, Paris 2008 (19941), p. 23-24.

113 Cf. ibidem, p. 28 ; cf. F. Guibal, Emmanuel Lévinas. Le sens de la transcendance, 
autrement, PUF, Paris 2009, p. 80-81.

114 Cf. E. Lévinas, Liberté et commandement, op. cit., p. 70-71.
115 L’on se rappellera que Lévinas approuve le primat kantien de la raison 

pratique sur la raison théorique, cf. E. Lévinas, De Dieu qui vient à l’idée, op. cit., 
p. 185.

Między...20 
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la question relative à la dimension éthique de l’être. Ne cherchant 
plus à savoir « pourquoi être plutôt que rien », Lévinas demande 
comment peut-on justifier l’être 116. Ainsi, la transcendance, long-
temps appréhendée à l’horizon de l’être, perd de son sens stricte-
ment théorique afférent à l’ontologie et, par là-même, à l’immanence 
du savoir. La problématique de la transcendance rentre désormais 
au chapitre des questionnements éthiques et se réfère à la relation 
pratique avec autrui. Dans ses écrits philosophiques, Lévinas n’hé-
site pas à désigner la transcendance par le nom de Dieu, encore qu’il 
ne s’agisse pas, en l’espèce, de Dieu dans l’acception classique, doué 
de divers attributs, parmi lesquels la transcendance. Ce n’est pas le 
« Dieu des philosophes » pascalien, non plus d’ailleurs que Celui 
à qui l’on s’adresse dans un acte de foi. Il est transcendant absolu-
ment, c’est-à-dire « jusqu’à l’absence » 117. Dieu, infini qui dépasse 
toute forme de présence discernable à l’horizon de l’être, brise la 
totalité du système du savoir et de l’identité de l’être 118. Selon les 
vues de Lévinas, Dieu est, en définitive, le Bien qui transcende l’Être 
et se dérobe à toute tentative ontologique de le faire absorber par 
l’immanence.
 En considérant la dimension éthique comme plus fondamen-
tale que l’ontologie et en la nommant « métaphysique », Lévinas 
fait savoir que la signification originaire qu’il recherche dans ses 
travaux phénoménologiques n’est pas le sens théorique, mais la res-
ponsabilité pour autrui à laquelle nous assigne le Bien. Désormais, 
la question de la transcendance devient question de la bonté et non 
pas celle de la situation au sein de l’être. Elle touche à la réalité qui 
dépasse l’être d’une façon radicale 119, puisque Lévinas médite sur 
l’« autrement qu’être » qui veut dire aussi « autrement ou mieux 
que penser ». La conviction aristotélicienne selon laquelle la philo-
sophie première, ou l’essence du spirituel, repose dans la pensée et 
la connaissance qui consistent en une contemplation dés-intéressée 
de l’être, reflète la tradition tout entière de la culture occidentale 
et de la vie intellectuelle que celle-ci a alimentée 120. En replaçant 

116 Idem, Éthique comme philosophie première, op. cit., p. 108-109.
117 Cf. R. Calin, F.-D. Sebbah, Le vocabulaire de Lévinas, Ellipses, Paris 2002, 

p.  13.
118 Cf. ibidem, p. 37.
119 Cf. E. Lévinas, De Dieu qui vient à l’idée, op. cit., p. 114-115.
120 Cf. ibidem, p. 40-41.
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307Intentionnalité et désir

la  question de l’être, antérieurement attachée aux repères ontolo-
giques, dans la perspective éthique, Lévinas réexamine la tradition 
métaphysique de la culture occidentale entretenue depuis l’ère des 
présocratiques, de Platon et Aristote, en passant par Leibniz et Spi-
noza, jusqu’à Hegel et Heidegger, sans exclure Husserl. Ce qui, dans 
ce questionnement subversif de l’être, revêt une importance déci-
sive, c’est la place attribuée à la transcendance de l’Autre, conçue 
non comme un nouveau qualificatif de son essence ontologique, 
mais comme la transcendance du Visage qui se soustrait à tout pou-
voir de la connaissance 121. Il y va d’une « transcendance métaphy-
sique (…) dont l’éthique est la voie royale » 122.
 Cependant, alors que la pensée de Rosenzweig, source d’inspira-
tion pour Lévinas, s’appuie encore sur le fondement du souci pour 
l’ipséité, l’éthique lévinassienne se préoccupe exclusivement de 
l’autre 123. Ce changement de perspective témoigne du fait que le re-
jet du système de la totalité qui, chez Rosenzweig, rendait possible 
la reconnaissance d’une ipséité concrète et singulière, ne fut pas as-
sez radical pour Lévinas. L’éthique radicale qui s’érige face à  la vio-
lence exercée par le système totalisant, à savoir face à la guerre de 
tous contre tous, se doit de renoncer à tout souci pour l’ipséité qui, 
dans l’optique de Lévinas, est synonyme du sujet égoïste focalisé sur 
sa propre jouissance et d’un dépassement illusoire de l’être qui ab-
sorbe l’altérité. Dans sa quête d’une voie d’issue capable de le sortir 
de l’horizon de l’identité de l’être et de la pensée, propre d’une part 
à la tradition de la métaphysique occidentale dans son ensemble, 
mais d’autre part aussi à l’intentionnalité de Husserl et à  l’ontologie 
fondamentale de Heidegger, Lévinas en appelle à l’idée du désir qui 
ouvre sur l’autre sans pourtant l’assujettir à l’emprise de la connais-
sance. La transcendance, définie comme l’« autrement qu’être » de 
l’infini, « montre sans se montrer » grâce à l’action du désir qui ha-
bite le sujet et l’assigne à la responsabilité pour autrui 124.
 Or, l’idée lévinassienne du désir ne manque pas d’évoluer, elle 
aussi, dans la mesure où, étant d’abord conçu comme le  cheminement 

121 Cf. idem, « L’ontologie est-elle fondamentale ? » in: idem, Entre nous, op. 
cit., p. 20.

122 Idem, Totalité et infini, op. cit., p. 15.
123 Cf. S. Mosès, « Rosenzweig et Lévinas » in: idem, Au-delà de la guerre, op. 

cit., p. 87.
124 Cf. R. Calin, F.-D. Sebbah, Le vocabulaire de Lévinas, op. cit., p. 7-8.
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partant du connu vers l’inconnu, le désir en arrive par la suite à s’ex-
primer dans la métaphore de l’inquiétude creusant le sujet. Voué 
à ne jamais trouver son comble, le désir constitue, en fin de compte, 
un malgré soi, renvoie le sujet vers ce qu’il ne désire pas – vers  autrui. 
Cet autre non désiré est celui pour qui le sujet doit se sacrifier sans 
rien garder pour soi et sans nullement se préoccuper de son propre 
être. Au final, le désir consiste à se transcender soi-même, et c’est 
précisément cette espèce de la transcendance que Lévinas tient pour 
cruciale. « Se transcender, sortir de chez soi au point de sortir de 
soi, c’est se substituer à l’autre : dans mon port de moi-même, non 
pas bien me porter, mais, de par mon unicité d’être unique, expier 
pour l’autre » 125. A défaut d’approcher autrui, de rencontrer un Vi-
sage, la réalité se laisse subjuguer par l’immanence formant un tout 
et absorbant le sujet à qui l’être se dévoile. Seul le sens éthique de 
l’assignation à la responsabilité pour autrui empêche le sujet de se 
retrancher dans la carapace de l’être égoïste et sauve la transcen-
dance de l’Autre. Grâce à son caractère de désintéressement, le rap-
port éthique avec l’Autre fait naître l’humanité 126. De cette manière, 
Lévinas remet en cause la conviction, chère à la culture occidentale, 
que l’humanité atteint son comble dans l’instauration du « moi ». 
Or, la source de l’humanité remonte à l’Autre 127. La remise en cause 
de la position dominante du « moi » signifie l’hospitalité et l’ac-
ceptation du radicalement Autre qui ne se montre pas en tant que 
thème, mais comme Visage 128.
 La relation éthique avec autrui respecte sa transcendance et dé-
note l’infinité de l’accomplissement impossible de l’obligation que 
Lévinas nomme « exigence de sainteté » 129. Envers mon prochain, je 
suis responsable infiniment 130. « A aucun moment personne ne peut 
dire : j’ai fait tout mon devoir » 131. La transcendance de l’Infini qui se 
révèle dans un « me voici » prononcé en présence d’autrui, s’ampli-
fie au moment de la révélation de la gloire de l’Infini. Qui dit « me 
voici » en s’adressant à son prochain, témoigne de l’Infini, lequel, 

125 E. Lévinas, Autrement qu’être... , op. cit., p. 279.
126 Cf. ibidem, p. 279-282.
127 Cf. idem, Liberté et commandement, op. cit., p. 71.
128 Cf. ibidem, p. 79.
129 Idem, Ethique et Infini, op. cit., p. 101.
130 Cf. idem, Liberté et commandement, op. cit., p. 83.
131 Idem, Ethique et Infini, op. cit., p. 102.
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309Intentionnalité et désir

à défaut de se révéler sur le mode du thème de la pensée ou dans 
l’intentionnalité – bien que la pensée ne le laisse pas indifférent – 
« se montre » dans la gloire du témoignage éthique 132.

L’extériorité de l’Infini, souligne Lévinas, se fait, en quelque sorte, inté-
riorité dans la sincérité du témoignage. La gloire qui ne vient pas m’af-
fecter comme représentation ni comme interlocuteur devant quoi ou 
devant qui je me place, se glorifie dans mon dire, me commandant par 
ma bouche 133.

Car le témoin témoigne de ce qui est énoncé dans son propre dire. 
En disant « me voici », il reconnaît la responsabilité qui lui échoue. 
«  La gloire de l’Infini se révèle par ce qu’elle est capable de faire 
dans le témoin » 134.
 «Le témoignage éthique, écrit Lévinas, est une révélation qui n’est 
pas une connaissance » 135, mais un commandement résonnant dans 
la bouche du sujet qui lui obéit. Le sujet prophétique qui donne té-
moignage de l’Infini en se tenant là pour Autrui 136, est celui qui pro-
nonce et accepte l’injonction de l’Infini retentissant à la fois dans la 
proximité et dans l’intériorité du témoignage 137. Ce commandement 
émane du Visage du prochain qui implore : « tu ne tueras point » 
et « tu feras tout pour que l’autre vive » 138. Car, en fin de compte, 
la transcendance de l’Autre, de Dieu, « transcendance jusqu’à l’ab-
sence » 139, renvoie le sujet à l’autre en lui imposant la responsabilité 
pour ce dernier, responsabilité équivalant à la proximité, donc à la 
signifiance même de « l’un-pour-l’autre » 140.

Le témoignage – cette façon (...) de se «révéler» avant tout apparaître, 
avant toute «présentation devant le sujet» [est] (...) la modalité sous la-
quelle l’Infini an-archique passe son commencement » 141.

132 Cf. ibidem, p. 101-103 ; cf. idem, Autrement qu’être..., op. cit., p. 228-232.
133 Idem, Autrement qu’être..., op. cit., p. 229-230.
134 Idem, Ethique et Infini, op. cit., p. 105.
135 Ibidem, p. 104.
136 Cf. idem, Autrement qu’être…, op. cit., p. 228-232.
137 Cf. idem, Ethique et infini, op. cit., p. 105-106.
138 Cf. ibidem, p. 93 ; idem, Transcendance et intelligibilité, op. cit., p. 41.
139 Idem, De Dieu qui vient à l’idée, op. cit., p. 115.
140 Cf. idem, Autrement qu’être..., op. cit., p. 214-219.
141 Ibidem, p. 230.
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La révélation de l’Infini dans la subjectivité constitue, d’après Lévi-
nas, l’inspiration, le souffle même qui définit ce que le sujet, adres-
sant au prochain son « me voici », recèle de strictement psychique 
et spirituel (pneuma) 142. Le « me voici » marque la sujétion à autrui 
dans laquelle s’abrite la signifiance essentielle de la responsabilité 
conçue sur le mode de l’un-pour-l’autre 143.
 Au fil de l’évolution de la pensée lévinassienne, l’intentionna-
lité, posée d’abord comme chemin de salut de la transcendance, se 
trouve donc dépassée au bénéfice d’une relation éthique débordant 
le cadre de la connaissance. Lévinas réserve le sceau de la véritable 
transcendance radicale au rapport éthique avec autrui, rapport qui 
n’est pas connaissance mais proximité, inquiétude éveillée par le 
Bien (de l’Infini) tant désiré qui commande au sujet de transcender 
son propre être pour se substituer au prochain dans sa souffrance 
et dans sa mort. Découvert dans le désir, le sens éthique de la res-
ponsabilité n’est pas le résultat de l’activité du sujet en devenir, mais 
le fruit de l’affection par l’Autre ou du réveil que celui-ci vient ap-
porter et qui consiste en ce que le sujet, actif et autonome, se trouve 
remis en cause au nom de la proximité anarchique. Cette proximité 
marque la naissance de la subjectivité 144 exprimant une signification 
meilleure qu’être, donc naissance d’un sujet passif et privé d’initia-
tive, qui, partant, ne saurait être conçu comme sujet intentionnel 
ou sujet transcendantal créateur de sens. Le salut de la transcen-
dance de l’Autre ne passe que par une relation bien particulière qui, 
en tant que proximité et bonté, dépasse l’alternative de l’être et du 
néant 145.
 Dès lors que l’histoire de la philosophie occidentale, associée à la 
rationalité traduite en des termes de l’être, « a été une destruction de 
la transcendance » 146, l’extraordinaire effort que Lévinas entreprend 
pour sauver la transcendance s’exprime dans la question du sens 
sur lequel les catégories de l’être et de l’étant n’ont pas de prise 147. 
Le penseur s’interroge alors 

142 Cf. idem, Ethique et Infini, op. cit., p. 105-106.
143 Cf. idem, Autrement qu’être..., op. cit., p. 233-234.
144 Cf. ibidem, p. 218-219.
145 Cf. idem, Dieu, la mort et le temps, op. cit. p. 171-172.
146 Idem, De Dieu qui vient à l’idée, op. cit., p. 95.
147 Cf. ibidem, p. 94-97.
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311Intentionnalité et désir

si le sens qui en philosophie est sens, n’est pas déjà une restriction du 
sens, s’il n’est pas déjà une dérivée ou une dérive du sens, si le sens 
équivalent à l’essence – à la geste de l’être, à l’être en tant qu’être – n’est 
pas déjà abordé dans la présence qui est le temps du Même 148.

En sa qualité de temps de l’identité, le présent ouvre accès à la 
connaissance qui se donne sous la modalité de la présence, donc de 
révélation de l’être. Selon le jugement de Lévinas, c’est en cela que 
consiste le sens ou l’intelligibilité dans la philosophie occidentale. 
Dans cette approche, toutes les variantes possibles de l’expérience 
seraient liées à la thématisation de l’être, c’est-à-dire à la connais-
sance et à la vérité. Ainsi, la spiritualité de l’Occident se voit-elle 
confondue avec le savoir 149 et, par conséquent, dit Lévinas, 

[l]e psychisme de la conscience est cette emphase de l’être, cette pré-
sence de la présence, surenchère de la présence sans échappatoire, sans 
faux-fuyants, sans oubli possible dans les plis d’une implication quel-
conque et qui serait indépliable 150.

Eclairé par le prisme de la présence, le sens est représentation ou, 
autrement, emphase de la présence : il reste figé dans l’immanence 
de l’être et ne s’ouvre nullement sur l’altérité. La philosophie appro-
chée de cette manière n’est pas seulement l’examen de l’immanence, 
mais l’immanence même 151.
 Lévinas estime que le salut de la transcendance de l’Autre re-
quiert de sortir au-delà de l’immanence de l’être et de la philoso-
phie, cette échappée n’étant possible que grâce à la découverte de 
ce qui est plus originaire que l’être enchâssé dans l’immanence de 
la présence. Grâce donc à la découverte de la signification – nom-
mée aussi sens, intelligibilité, rationalité – qui, inaccessible par voie 
d’une connaissance théorique, intentionnelle, bornée au ressort 
de l’être, se confond à l’être lui-même en se révélant comme « intri-
gue sans commencement », comme responsabilité. La signifiance de 
« l’un-pour-autre » est étrangère à l’être, ne repose pas dans l’être, 
mais constitue la « matrice » de toute relation thématisante 152. Elle 

148 Ibidem, p. 96.
149 Cf. ibidem, p. 97-98.
150 Ibidem, p. 100.
151 Cf. ibidem, p. 101.
152 Cf. idem, Autrement qu’être..., op. cit., p. 211-219.
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ne revoie pas toujours à des expériences donnant lieu à l’imma-
nence et ne se dévoile pas dans des phénomènes.

La structure formelle de la signifiance : l’un-pour-l’autre, ne revient pas 
d’emblée au «se montrer». Souffrir-pour-un-autre par exemple a un 
sens où le savoir est adventice 153,

souligne Lévinas. 

L’aventure de la connaissance caractéristique de l’être, d’emblée ontolo-
gique, n’est pas le seul mode ni le mode préalable de l’intelligibilité ou 
du sens 154.

Selon Lévinas, le sens va de pair avec le savoir et la présence, il s’en-
racine ou trouve sa « motivation » dans la signification qui n’a rien 
de commun avec le savoir et demeure irréductible à ce qui se révèle 
sous les allures de thème.
 Lévinas affirme :

[l]a transcendance est éthique et la subjectivité qui n’est pas en fin de 
compte le „je pense” (qu’elle est de prime abord), qui n’est l’unité de 
„l’aperception transcendantale” – est, en guise de responsabilité pour 
Autrui, sujétion à autrui 155.

Car la signification de ce qui dépasse l’être, donc de la transcen-
dance, ne se rapporte pas à l’ontologie, mais à l’éthique structurée 
autour de « l’un-pour-l’autre ». N’ayant rien à voir avec la téléolo-
gie, elle est le sens de la responsabilité dés-intéressée qui grandit 
continûment et amène le sujet à se vider de son être 156. La responsa-
bilité pour autrui, la proximité du prochain culmine dans la condi-
tion d’otage de l’autre, allant jusqu’au don sacrificiel de sa vie. Rien, 
même sa propre mort, ne saurait décharger le sujet de cette respon-
sabilité. Lévinas écrit : 

Dans la finitude, la mort dessine un destin qu’elle interrompt : alors que 
rien ne saurait me dispenser de la réponse à laquelle passivement je suis 

153 Idem, De Dieu qui vient à l’idée, op. cit., p. 101, note 3.
154 Ibidem.
155 Ibidem, p. 113.
156 Cf. ibidem, p. 114, note 15.
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313Intentionnalité et désir

tenu. Le tombeau n’est pas un refuge – il n’est pas un pardon. La dette 
demeure 157.

Cette « exigence hyperbolique » qui atteint son acmé dans l’ou-
verture sur l’Autre sans réserves et sans reste, est en rapport 
avec la structure formelle de la signification articulée autour de 
« l’un-pour-autre ». L’intelligibilité présente dans la signification ne 
peut pas être donnée sous la forme d’un quelconque phénomène 
objectif. Ce qui signifie dans la signification – le sensé – c’est mon 
ouverture sur l’Autre 158.

Epilogue

La transcendance comprise dans un sens éthique en appelle à l’idée 
du Bien supérieur à l’Etre, qui investit d’une valeur philosophique 
les analyses de Lévinas visant à séparer le signifiant (le sensé) de ce 
qui se manifeste en tant que présence objective de l’être 159. En raison 
de sa dimension éthique, la transcendance qui signifie sur le mode 
de « l’un-pour-l’autre » constitue le sens originaire, n’ayant pas trait 
à l’ontologie et impossible à exprimer dans le langage de philoso-
phie, spécialement lorsque celle-ci emploie les notions de présence 
et de représentation. Une philosophie qui identifie l’entendement 
au réel se rabat d’une manière réductrice sur la présence objective 
de la pensée qui pense « plus » ou « mieux » qu’elle ne pense. Le sens 
de « l’un-pour-l’autre » équivaut à la signification qui dépasse l’être, 
qui n’est pas insensée et figure non pas tellement un défaut mais un 
surplus de sens excédant les capacités du penser enclot dans l’hori-
zon de l’être. Le moment éthique de la signification, qui ne se fonde 
sur aucune structure préalable de pensée théorique, sauvegarde la 
transcendance en tant que signification de l’injonction liée au sens 
de la responsabilité, à la portée de « l’un-pour-l’autre » 160.
 Car, en dernier ressort, c’est grâce au rapport éthique établi par 
la responsabilité pour autrui que peut être sauvée la différence 

157 Ibidem, p. 118, note 18.
158 Cf. ibidem, p. 122-123 et note 21.
159 Cf. ibidem, p. 124-125.
160 Cf. ibidem, p. 126-127.
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radicale entre le moi et l’autre, entre le Même et le Visage qui vient 
le visiter. Le but de la pensée que Lévinas cultive en bordure de la 
phénoménologie 161 réside dans la transcendance originaire qui si-
gnifie directement dans la concrétude éthique du visage 162. Dans 
l’optique lévinassienne, toute relation éthique témoigne du sens 
dépassant l’identité de l’être et de l’apparoir et, en même temps, 
constitue le surplus par rapport à ce qui peut se manifester en tant 
que présence. La rupture avec l’intentionnalité phénoménologique 
que Lévinas accomplit grâce au recours au langage éthique n’est ce-
pendant possible qu’à partir de la phénoménologie elle-même, tout 
comme le visage de l’Autre se montre et refuse de se montrer dans 
l’intentionnalité objective 163. Par conséquent, le salut de la transcen-
dance impliquant une mise en exergue de la relation éthique avec 
autrui ne conduit pas nécessairement à l’enracinement des ana-
lyses phénoménologiques de Lévinas dans le terreau théologique, 
bien que, pour la réflexion philosophique contemporaine, y com-
pris phénoménologique, le dialogue avec la théologie paraisse par 
ailleurs vivifiant 164.

Traduction Agnieszka Korycińska-Huras

161 Cf. R. Calin, F.-D. Sebbah, Le vocabulaire de Lévinas, op. cit., p. 46 ; 
cf.  F.-D.  Sebbah, L’épreuve de la limite. Derrida, Henry, Lévinas et la phénoménologie, 
PUF, Paris 2001.

162 Cf. R. Calin, F.-D. Sebbah, Le vocabulaire de Lévinas, op. cit., p. 212.
163 Cf. ibidem, p. 48.
164 Le reproche de théologisation de la phénoménologie est formulé, tant 

à  l’encontre de Lévinas que vis-à-vis de Jean-Luc Marion et Michel Henry, par 
Dominique Janicaud dans son ouvrage Le tournant théologique de la phénoménologie 
française, in: idem, La phénoménologie dans tous ses états. Le tournant théologique de 
la phénoménologie française suivi de La phénoménologie éclatée, Gallimard, Paris 2009.
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Polska Akademia Nauk
Warszawa

Kartezjanizm, intencjonalność, 
zwrot teologiczny.

Szkic fenomenologii nieskończoności:
Husserl, Sartre, Lévinas, Marion

Określenie „teologiczny zwrot w fenomenologii francuskiej” zosta-
ło spopularyzowane przez Dominique Janicauda w pracy o tym ty-
tule 1, mając na celu napiętnowanie pewnego odrębnego nurtu, jaki 
pojawił się w obrębie fenomenologii, a który w sposób nieupraw-
niony i niezgodny z duchem redukcji wprowadza do niej treści teo-
logiczne, żywiąc się w dalszej perspektywie nadzieją przywrócenia 
metafizyki. Gdy jednak pozbawimy owo zjawisko „teologizacji fe-
nomenologii” negatywnego i krytycznego wydźwięku, zarysowuje 
się pytanie głębsze, dotyczące nie tyle wskazania na konkretnych 
autorów jako przedstawicieli pewnego nowego prądu, co miejsca 
czy sposobu wydarzenia się „teologicznego zwrotu” na fenome-
nologicznej drodze myślenia. Czy zatem można wskazać na taki 
moment w myśleniu filozoficznym, w którym dochodzi do zwro-
tu polegającego na nadejściu, objawieniu się Boga? Odsuwając 
metafizyczne rozwiązanie w postaci dowodów istnienia pewnego 
uprzywilejowanego bytu, stawiam hipotezę będącą nicią przewod-
nią tych rozważań: filozoficzne pomyślenie, a zarazem objawianie 
się Boga istotnie racjonalizuje się w obrębie filozofii nieskończono-
ści, a  w sposób szczególny w zapoczątkowanej przez Descartes’a 

1 Por. D. Janicaud, Le tournant théologique de la phénoménologie française, op. cit. 
[przyp. red.].
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drodze, na której w obrębie podmiotowości ujawnia się idea nie-
skończoności. Posługując się tym motywem, chciałbym w niniej-
szym artykule prześledzić jej fenomenologiczne warianty, docie-
rając poprzez kluczowe przykłady Husserla, Sartre’a, Lévinasa do 
ujęcia w ich świetle specyfiki fenomenologii donacji Jeana-Luca 
Mariona.

I.

Krytyczny stosunek do fenomenologicznej teologii zdaje się mieć 
podstawy w twierdzeniu Husserla o „wyłączeniu transcendensu, 
jakim jest Bóg”. Twórca fenomenologii uściśla jednak, że chodzi 
tu o „jakąś kauzalną przyczynę” czy przyjęcie jakiegoś pozaświa-
towego boskiego bytu – „to że byłby on transcendentny nie tylko 
w stosunku do świata, lecz oczywiście w stosunku do absolut-
nej świadomości” 2. Można zatem uznać, że przyjęcie twierdzenia 
o absolutnym charakterze świadomości pociąga za sobą wyelimi-
nowanie możliwości wyłonienia się innego absolutu, pozostające-
go w sferze transcendencji objętej fenomenologiczną redukcją. Ta-
kie ujęcie kwestii Boga niewątpliwie znajduje swoje potwierdzenie 
w Husserlowskiej interpretacji filozoficznej drogi Kartezjusza. Hus-
serl, określając siebie mianem neokartezjanisty, postępuje w ślad za 
Descartes’em na etapie wątpienia i aż po ogłoszenie cogito i zasady 
oczywistości. Gdy jednak chodzi o dalsze kroki ojca filozofii no-
wożytnej, a właściwie o „przełom” polegający na oddaniu pryma-
tu cogito na rzecz Boga, w Pięciu wykładach Husserl kategorycznie 
stwierdza: 

jeśli przypomnimy sobie III i IV Medytację, każe nam to spodziewać 
się dowodu istnienia Boga, odwołania się do veracitas dei i tym podob-
nych okropności. Wszelako bądźmy dostatecznie sceptyczni albo raczej 
krytyczni 3.

 Podobnie w Medytacjach kartezjańskich, gdy Husserl poszukuje 
„pierwotnej żywotności” Kartezjańskiej drogi filozoficznej, twórca 

2 E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, §58, t. 1, 
op.  cit., s. 187-188.

3 Idem, Idea fenomenologii, op. cit., s. 61.
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317Kartezjanizm, intencjonalność, zwrot teologiczny

fenomenologii koncentruje się na opartym na wątpieniu radykal-
nym punkcie wyjścia, z którego wyłania się ego cogito rozumia-
ne jako transcendentalna subiektywność, jako „apodyktycznie 
pewna i ostateczna podstawa sądów, na której ugruntowana być 
musi każda radykalna filozofia” 4. Następnie Husserl wypomina 
Descarteso’wi „fatalny zwrot”, który doprowadził do stanowiska 
zwanego przez niego „niedorzecznym transcendentalnym rea-
lizmem”. Odrzuca tym samym możliwość fenomenologicznego 
przyswojenia metafizyki bytu skończonego i nieskończonego. Nie 
oznacza to jednak, że sam problem nieskończoności sprowadza się 
dla Husserla tylko do zagadnienia metafizycznego lub też do tego, 
by nieskończoność w prosty sposób mogła zostać przypisana pod-
miotowi. W jednej z wielu prób zarysowania swej „drogi Kartezjań-
skiej” Husserl uznaje redukcję fenomenologiczną, a dokładniej jej 
składową wolitywną związaną z radykalną decyzją zmiany nasta-
wienia, za rodzaj przełomu będącego opuszczeniem terenu skoń-
czoności, a przejściem w wymiar nieskończoności. Ów opisywany 
w Erste Philosophie moment można określić jako fascynację, zachwyt 
otwierającym się dostępem do bezkresnej dziedziny prawdy:

to w tym uniwersalnym królestwie piękna, do którego przynależę aż 
po najgłębszą tkankę mej osobowości i która z kolei do mnie przynale-
ży jako moja własność, jako coś co mnie wzywa, coś do czego osobiście 
jestem powołany (…) a jeśli odpowiem na to wezwanie, cóż zrobić, jeśli 
nie porzucić siebie jako ja skończonego, odnajdując moje autentyczne 
i prawdziwe ja, moje ja nieskończone, oczyszczone z wszelkiej ziem-
skiej nieczystości 5.

Powstaje pytanie, skąd płynie ów apel, który tak głęboko i mocno 
motywuje filozofa do podjęcia wezwania? Otóż zdaniem Husserla, 
sytuacja powołania w ogóle, i jej najwyższa postać powołania filo-
zoficznego w szczególności, polega na odpowiedzi na wezwanie: 

prawdziwy filozof jest prawdziwie sobą pod warunkiem, że odpowia-
da na apel, na apel, jaki do niego kieruje idea sapientia universalis, która 
wymaga od niego absolutnego oddania 6.

4 Idem, Medytacje kartezjańskie, op. cit., s. 26.
5 Idem, Erste Philosophie II, Martinus Nijhoff, Haag 1959 (Husserliana 8), 

s. 16-17.
6 Ibidem.
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Dopiero wtedy, w sytuacji całkowitego zaangażowania, które stano-
wi radykalną postawę woli 

przeczuwając wieczne w czasowym, czyste w nieczystym, nieskończo-
ne w skończonym i spełniając to jako czyste piękno w nieprzerwanym 
akcie miłości, tym, co osiągam nie tylko jest „szczęście”, ale „szczęśli-
wość”, czyli owo czyste zadowolenie, które jedynie wywołuje we mnie 
spełnienie 7.

II. 

Sartre, którego Byt i nicość jest pierwszym dojrzałym przykładem 
przeniesienia na teren francuski odkryć Husserla i Heideggera, 
wprowadza początkowo „dualizm tego, co skończone i tego, co 
nieskończone”, przy czym dotyczy on fenomenu w znaczeniu Kan-
towskim ukazującego się w obrębie naoczności zmysłowej. Ów 
gest, redukujący pośrednio całą sferę teologiczną jako przynależną 
do ontycznej transcendencji, zostaje podtrzymany także w pozy-
tywnym nawiązaniu do Kartezjańskiego dowodu ontologicznego. 
Jak wiadomo, ów dowód w wersji oryginalnej opisywał własności 
szczególnej spośród idei, idei bytu najdoskonalszego, czyli Boga, do 
którego istoty należy z konieczności istnienie. W swej egzystencjali-
stycznej fenomenologii Sartre przejmuje strukturę tego „dowodu”, 
uznając go za pierwotne, fenomenologiczne doświadczenie świado-
mości, w ramach którego to „fenomen bytu jest «ontologiczny»”, co 
oznacza, że „jest on jakimś przyzywaniem bytu” 8. Paradygmatycz-
na sytuacja dowodu ontologicznego służy zatem Sartre’owi do opi-
sania fenomenologicznego podmiotu jako świadomości przedre-
fleksyjnej, której „istota zakłada istnienie”, a stąd „istnienie jest 
źródłem i warunkiem wszelkiej możliwości” 9.
 Jakie są konsekwencje powyższych tez? Przyjmując zarazem 
faktyczny, jak i źródłowo aktywny charakter świadomości, Sartre 
uznaje jej istotnie ontologiczny charakter, w ten sposób rozwiązu-
jąc kwestię jej możliwych uwarunkowań. Fenomenologia wychodzi 

7 Ibidem.
8 J.P. Sartre, Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej, op. cit., s. 10.
9 Ibidem, s. 16.
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zatem od egzystencjalnego podmiotu, który jest „pełnią istnienia, 
a to determinowanie siebie przez siebie jest pewną charakterystyką 
esencjalną” 10. Tym samym, świadomość zaczyna przybierać pewne 
znane ze scholastycznej i Kartezjańskiej metafizyki Boga określe-
nia: istnienia per se, czy nawet bycia causa sui. Sartre jest w pełni 
świadom tych teologicznych odniesień, uważając, że świadomość 
jest egzystencjalnym absolutem, który jako fenomen Descartes 
zsubstancjalizował i eksterioryzował, nazywając Bogiem. Autorowi 
Bycia i nicości udaje się zatem jednoczesna radykalna deteologiza-
cja filozofii wraz z możliwością wypracowania pozytywnych wy-
kładni Kartezjańskich dróg teologicznych, pojętych jako źródłowe 
doświadczanie ontologicznej inności względem mierzącej w byt 
świadomości.
 Kolejny etap reinterpretacji dowodu ontologicznego przebiega 
następująco: jego podstawą jest – jak stwierdziliśmy – świadomość 
spontaniczna, będąca przed podjęciem jakiejkolwiek refleksji. Na 
tym pierwotnym poziomie Sartre stwierdza istotne obowiązywanie 
zasady intencjonalności, głosząc, że 

w swojej najgłębszej naturze świadomość jest relacją do jakiegoś trans-
cendentnego bytu,

a

być świadomością c z e g o ś  to tyle, co być wobec pewnej konkretnej 
i pełnej obecności, która n i e  j e s t  świadomością 11.

W tym pierwotnym intencjonalnym skierowaniu ku temu, co inne, 
okazuje się, że właśnie to inne jest nie do uchwycenia, gdyż w wyni-
ku intencjonalnego skierowania tym, co daje się poznawczo uchwy-
cić, jest jedynie przedmiot, który stanowi „czysty niebyt”. W ten 
sposób autor Bycia i nicości formułuje kolejne twierdzenie nawią-
zujące do dowodu ontologicznego, a mianowicie, że „świadomość 
rodzi się jako odniesiona do bytu, który nią nie jest” 12. Sytuacja ta 
inspirowana jest opisem Kartezjańskim, w którym podmiot jest skie-
rowany poznawczo ku bytowi, jednak w akcie jego uchwytywania 

10 Ibidem, s. 17.
11 Ibidem, s. 22.
12 Ibidem, s. 23.
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przekształca go nieuchronnie w przedmiot, pogrążając w nieby-
cie. W ten sposób zawiązuje się nieredukowalny odstęp pomiędzy 
świadomością a bytem, w terminach Sartre’owskich ujęty jako prze-
ciwieństwo „bytu-dla-siebie” i „bytu-w-sobie”. Świadomość kon-
stytuuje się dzięki i poprzez odniesienie do inności zwanej bytem, 
a co za tym idzie, jej „absolut” staje się całkowicie relatywny:

absolutna podmiotowość może się ukonstytuować jedynie wobec cze-
goś odsłanianego, immanencja może się określić jedynie w ujmowaniu 
tego, co transcendentne 13.

 Czy zabieg przekształcający metafizyczny dowód na istnienie 
Boga w opis intencjonalnego doświadczenia ontologicznego zamy-
ka i oddala możliwość pojawienia się kwestii Boga? Odpowiedź jest 
pozytywna do momentu analizy istotnej własności podmiotowości, 
jaką jest wolność. Problem wolności pojawia się w wywodzie Sartre’a 
wraz z pytaniem o pochodzenie negacji. Wsparciem i inspiracją oka-
zuje się Kartezjańska droga wątpienia, które zostaje tu zinterpretowa-
ne jako „możliwość (…) postawienia się poza bytem” 14. Redukcja feno-
menologiczna, czy operacja wątpienia, to w istocie akt, który ma na 
celu to, by „usunąć z obiegu siebie samą [rzeczywistość-ludzką]” 15, co 
świadczy o możliwości „wycofania się”, „wymknięcia” narzucającej 
się rzeczywistości transcendentnej i możliwość ukrycia się w imma-
nencji. Wolność, która „poprzedza istotę człowieka i ją umożliwia” 16, 
jest kolejną figurą spełniania się dowodu ontologicznego, a zarazem 
fenomenologiczną konkretyzacją opisu subiektywności. Akty, które 
znajdują swój wyraz w  „zapytywaniu, w metodycznym wątpieniu, 
w wątpieniu sceptyckim, w zawieszenia sądu” 17, świadcząc o możli-
wości oderwania się od świata, są dla Sartre’a jednocześnie „odrywa-
niem się od siebie” 18, co oznacza określenie pewnej intencjonalności 
związanej z porządkiem działania.
 Łącząc powyższe wątki, Sartre opisuje faktyczny charakter bytu-
-dla-siebie, nawiązując ponownie do Medytacji Kartezjusza, usiłując 

13 Ibidem, s. 24.
14 Ibidem s. 57.
15 Ibidem.
16 Ibidem, s. 58.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
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tym razem wydobyć sens dowodu na istnienie Boga opartego na 
stwierdzeniu przez ego własnej niedoskonałości, a ściślej, skończono-
ści. Odwołanie się do pierwotnego doświadczenia, jakim jest „ujmo-
wanie bytu przez niego samego jako niebędącego swą własną pod-
stawą [jakie] leży u podstaw każdego cogito” 19, wyjaśnia przesłanki 
dowodzenia istnienia Boga będącego wedle Sartre’a pewną hiposta-
zą niemożliwej syntezy bytu-dla-siebie i bytu-w-sobie, czyli inaczej 
podmiotowości i bytu, ku któremu jest ona skierowana. W istocie 
chodzi o „rozziew [décalage] pomiędzy typem bytu, który może po-
jąć, a bytem, który jest” 20. Określa on sytuację i charakter ludzkiego 
podmiotu „jako braku bytu – w obliczu bytu” 21, jest zrozumieniem 
własnej przypadkowości, a jednocześnie bytem, który „nie jest włas-
ną podstawą”, ale „który mógłby być inny od tego, którym jest” 22. 
Istotny charakter niekompletności bytu cogito, który odsyła do tego, 
czego mu brak, a odesłanie to nie ma zasadniczo sensu poznawcze-
go, ale egzystencjalny, wyraża się w terminach działania i wartości. 
W tym sensie, w cogito pojawia się pragnienie jako istotna struktu-
ra intencjonalna skierowana ku nieskończenie oddalonej pełni, „by 
przez własny wzlot [surrection] przemieścić się w stronę bytu, okre-
ślając się w swym byciu jako bycie (…)” 23. Sartre uznaje w tym kon-
tekście nawet nieobalalność Kartezjańskiego dowodu na istnienie 
Boga w tym znaczeniu, że „byt będący fundamentem jedynie swej 
nicości, zmierza w stronę bytu, który jest fundamentem swego by-
cia”, dodaje jednak, że „nie jest jednakże transcendentnym Bogiem: 
jest On w jej sercu jedynie tym, co stanowi całość” 24. 

III.

Jeśli myśl Sartre’a stanowiła wersję fenomenologii łączącej odkrycia 
Husserla i Heideggera wraz z utrzymaniem prymatu cogito w jego 
ontologicznej wykładni, to krańcowy radykalizm Sartre’owskiej 

19 Ibidem, s. 122.
20 Ibidem, s. 123.
21 Ibidem.
22 Ibidem.
23 Ibidem s. 135.
24 Ibidem.

Między...21 
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zasady intencjonalności, choć i jej przesunięcie w wymiar egzysten-
cjalny działania, otworzył możliwości jej przekroczenia czy lepiej 
odwrócenia – w myśli Emmanuela Lévinasa. Prześledźmy Levi-
nasowskie tezy wedle przyjętej tu metody poruszania się wzdłuż 
osi wyznaczonej przez „drogę Kartezjańską”. Jak wiadomo, już 
na pierwszych stronach Całości i nieskończoności Lévinas powołuje 
się na Kartezjańską ideę Nieskończoności jako na doświadczenie 
absolutnej inności. Przypomnijmy, że problematyka ta u samego 
Descartes’a – przynajmniej wedle tradycyjnej interpretacji – poja-
wia się dopiero w Medytacji trzeciej, a Husserl kwalifikował ją jako 
fenomenologicznie absurdalną. Jak zatem rozumieć ów skok w sam 
środek Kartezjańskiej drogi myślenia? Czy miałby on wyrażać gest 
negujący podmiotowość cogito, oddalając się w ten sposób od Kar-
tezjańskich intencji i kroków poprzedzających? Bynajmniej, celem 
autora Całości i nieskończoności jest bowiem to, by przedstawić „pod-
miotowość ugruntowaną w idei nieskończoności” 25. Powodem, dla 
którego Lévinas od razu wprowadza ideę nieskończoności jako pa-
radygmatyczne doświadczenie, jest właśnie dokonanie radykalne-
go przełomu w samym fenomenologicznym postępowaniu, które 
nie będzie poszukiwać już jedynie możliwości dokonania „kroku 
wstecz”, założywszy uprzednio teoretyczny czy egzystencjalny 
prymat świadomości intencjonalnie skierowanej ku światu jako ca-
łości, lecz będzie chodziło o to, by 

cofnąć się do sytuacji, w której całość pęka, choć właśnie ta sytuacja 
umożliwia samą całość. Taką sytuacją jest rozbłysk zewnętrzności, czyli 
transcendencji, w twarzy drugiego człowieka. Kiedy ściśle rozwiniemy 
pojęcie tej transcendencji, wyrazi się ona słowem „nieskończoność” 26.

 W nakreślonej przez Lévinasa pierwotnej sytuacji zostaje pod-
trzymana lub nawet zradykalizowana separacja porządku świado-
mości i transcendencji przy jednoczesnym ich powiązaniu relacją, 
którą udaje się fenomenologicznie ukonkretnić, ujmując ową abs-
trakcyjną inność jako fenomen twarzy. Przede wszystkim jednak 
dokonuje się całkowite odwrócenie przebiegu procesu intencjo-
nalności, w której to już nie myśl wybiega ku przedmiotowi, ale 
nieskończoność poprzedza i konstytuuje myśl. Zarysowane przez 

25 E. Lévinas, Całość i nieskończoność, op. cit., s. 9.
26 Ibidem, s. 8.
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Sartre’a wahanie czy niezdecydowanie dotyczące charakteru abso-
lutności podmiotu i możliwości potraktowania go jako punktu wyj-
ścia Lévinas rozwiązuje poprzez opis wydarzenia czy objawienia 
idei nieskończoności, której konstytuująca podmiot manifestacja 
dobitnie decyduje o jej prymacie.

Nie jest tak, że nieskończoność jest, a dopiero n a s t ęp n i e  się obja-
wia. Jej nieskończone bycie (son infinition) urzeczywistnia się jako ob-
jawienie, jako zaszczepianie się jej idei w e  m n i e. Urzeczywistnia się 
w (…) fakcie polegającym na tym, iż byt odseparowany i utwierdzony 
w swej identyczności (…), w Ja, zawiera (…) w sobie więcej, niż może 
zawrzeć 27. 

 Powróćmy do wątku kartezjańskiego, należy bowiem stwier-
dzić w odpowiedzi na zarzut wyrwania z kontekstu tezy o idei nie-
skończonej, że Lévinas ma na uwadze całość drogi kartezjańskiej 
od jej początków, a ów uprzywilejowany moment stanowi kulmi-
nację, przełom, w świetle którego inne etapy drogi stają się wresz-
cie należycie zrozumiałe. Rozpocznijmy od sytuacji wątpienia, 
które – jak stwierdza Lévinas – „nie było tylko osobistą przygodą 
Kartezjusza” 28. Jest to dla fenomenologa pierwotna sytuacja jawie-
nia się świata, którą cechuje pewna niejednoznaczność czy niepew-
ność dotycząca prawdziwości doświadczenia zmysłowego, choć 
rozciąga się ona również choćby na poznanie matematyczne. Prob-
lem niejednoznaczności polega na tym, że „[t]o, co się jawi nie jest 
wcale niczym”, ale i nie jest wcale bytem. Tym samym ogarniające 
podmiot wątpienie 

[d]otyczy samej szczerości tego, co się jawi, jak gdyby w tym milczą-
cym i niezdecydowanym jawieniu się dochodziło do głosu kłamstwo, 
jakby niebezpieczeństwo błędu było skutkiem jakiegoś oszustwa (…). 
Milczący świat jest światem ukazywanym przez Innego, choćby Innym 
był tu złośliwy demon 29.

 W ten sposób fenomenolog transcendencji wykazuje, że au-
tonomiczny krok zmierzający ku wyłonieniu się subiektywności 
w  istocie już zakłada i zawiera w sobie doświadczenie pewnej inno-
ści, która nadaje specyfikę owemu doświadczeniu. Stąd,

27 Ibidem, s. 10-11.
28 Ibidem, s. 94.
29 Ibidem, s. 95.
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[c]ogito, choć przerywa nawroty snu, nie stanowi początku. Kartezjań-
skie cogito zawiera wprawdzie pierwotną pewność (która jednak dla 
Kartezjusza opiera się już na istnieniu Boga), ale jest ona efektem arbi-
tralnego zatrzymania się i nie usprawiedliwia się sama przez się 30.

Lévinas przechodzi jednak na głębszy poziom interpretacji, stwier-
dzając, że akt wątpienia nie jest wcale częścią rozumowania pro-
wadzącego do ogłoszenia cogito, bowiem to „odkrycie” już tkwi 
w przesłance samego przedsięwzięcia, lecz jest aktem „zerwania 
z partycypacją”, a zatem ustanowieniem trwałej separacji. Wątpie-
nie, prowadząc do autonomicznego czy też „ateistycznego” cogito, 
w swym momencie negatywnym zawsze zawierać będzie odniesie-
nie do inności, która warunkować będzie cogito. 

W negatywności przybierającej postać wątpienia, (…) [t]o nie Ja – to 
Inny może powiedzieć t a k. (…) To on jest początkiem doświadczenia. 
Kartezjusz szuka pewności i zatrzymuje się już po pierwszej zmianie 
poziomu (…). Dzieje się tak dlatego, że w istocie ma już ideę Nieskoń-
czoności, która pozwala mu z góry przewidzieć, iż spoza negacji wróci 
twierdzenie 31.

Relatywizując znaczenie wątpienia jako warunku osiągnięcia oczy-
wistości cogito, Lévinas podważa także podstawowy sens cogito po-
jętego jako wzór bezczasowej oczywistości, uznając jego odkrycie 
jako już uwikłane w pewien proces czasowy, w którym „początek 
cogito jest wcześniejszy niż samo cogito” 32. Jego właściwy sens pole-
ga jednak na tym, iż jest 

przebudzeniem się egzystencji, która ujmuje własną kondycję. (…) 
Przed cogito egzystencja śni siebie, jakby była dla siebie obca. Budzi się, 
kiedy zaczyna podejrzewać, że śni. (…) Ale ta podejrzliwość, ta wątpią-
ca świadomość zakłada ideę Doskonałości 33.

Lévinas ujmuje tu szczególny sposób ujawniania się idei Nieskończo-
ności poprzez aktywność podmiotową, która dopiero w swym dzia-
łaniu odkrywa własne uwarunkowanie. Autor Całości i nieskończono-
ści uznaje zatem dwoisty ruch Kartezjańskiej metafizyki: 

30 Ibidem, s. 97.
31 Ibidem, s. 98.
32 Ibidem, s. 88.
33 Ibidem.
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325Kartezjanizm, intencjonalność, zwrot teologiczny

chociaż w pierwszym ruchu Kartezjusz uzyskuje niewątpliwą świa-
domość siebie, w drugim ruchu – w refleksji nad refleksją – odkrywa 
warunki tej pewności. Ta pewność polega na jasności i wyraźności cogi-
to, ale można do niej dążyć tylko dlatego, że w skończonym myśleniu 
obecna jest nieskończoność (…) 34.

Descartes, przyjmując zatem, że 

jest we mnie w jakiś sposób na pierwszym miejscu ujęcie tego, co nie-
skończone, przed ujęciem tego, co skończone, czyli ujęcie Boga przed 
ujęciem mnie samego 35,

ustanawia radykalne przeciwieństwo pomiędzy ideami przedmio-
towymi, które wywodzi z własnej aktywności poznawczej, obejmu-
jąc i konstytuując ich treść, a jedyną „ideą”, której ukonstytuować 
się nie da.
 Przedsięwzięcie dowodu ontologicznego, tak znaczące dla 
 Sartre’a, dla Lévinasa stanowi gest uprzywilejowania idei niezależ-
nej i samodzielnej względem myślącej ją świadomości 36. Lévinas 
zauważa jednak, że Kartezjańska idea Boga w swym przewyższe-
niu zachowuje cechy racjonalności, nie roztapiając się w emocjach 
przeżywającej jej świadomości religijnej. Sens separacji dwóch po-
rządków polega na tym, że idea nieskończoności, pozostając ze-
wnętrzną, zachowuje pewien rodzaj autonomii cogito, które od-
tąd charakteryzuje „receptywność bez bierności, stosunek między 
wolnościami” 37. Choć Descartes nie odkrył etycznego sensu idei 
nieskończoności konkretyzującego się w fenomenie twarzy Inne-
go, pozostając na poziomie filozofii poznania, to jednak ukazuje on 
modyfikację podmiotu wynikającą z posiadania idei nieskończono-
ści polegającą na zawieszeniu poznawczych aktywności konstytu-
ujących, oraz powstanie relacji osobowej, którą przepełnia podziw, 
adoracja i radość „oglądania boskiego majestatu, które daje nam 
najwyższą rozkosz” 38. Owa modyfikacja podmiotu pod wpływem 
idei nieskończoności przekłada się w sposób istotny nie na pozio-
mie teorii, ale w działaniu, ukazując się w obecnej już u Sartre’a 

34 Ibidem, s. 250.
35 Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii, op. cit., s. 66.
36 Por. E. Lévinas, Całość i nieskończoność, op. cit., s. 251.
37 Ibidem.
38 R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii, op. cit., s. 72.
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strukturze pragnienia. Pragnienie nie stanowi jednak intencjonal-
ności pochodzącej z ego, która wynikałaby z jego wybrakowania, 
lecz jej odwrócenie:

[r]uch pochodzi tu od myślanego bytu (…). Nieskończoność nie jest 
„przedmiotem” poznania na miarę kontemplującego spojrzenia, lecz 
Upragnionym budzącym Pragnienie, to znaczy odsłaniającym się 
przed myślą, która w każdej chwili m y ś l i  w i ę c e j, n i ż  m y ś l i. (…) 
Pragnienie jest dążeniem poruszanym przez Upragnione; rodzi się za 
sprawą swojego „przedmiotu”, jest objawieniem 39.

IV.

Fenomenologię donacji Jeana-Luca Mariona można potraktować 
jako próbę syntezy osiągnięć fenomenologii zarówno gdy chodzi 
o jej intencje początkowe (Husserl, Heidegger), jak i jej rozwinię-
cia w fenomenologie nieprzedmiotowe (Lévinas, Henry). Powsta-
je pewna trudność, gdy chodzi o zastosowanie do myśli Mariona 
Kartezjańskiej filozofii nieskończoności jako nici przewodniej tych 
rozważań. Otóż wydawać by się mogło, że tak określony kadr ana-
lizy powinien okazać się szczególnie płodny w przypadku jedne-
go z największych współczesnych znawców filozofii Descartes’a. 
Można jednak odnieść wrażenie, w przypadku prac fenomeno-
logicznych francuskiego filozofa, że pomimo swych wybitnych 
kompetencji w tej materii, odniesienia kartezjańskie pojawiają się 
stosunkowo rzadko, nie dostarczając wyraźnego obrazu „Karte-
zjańskiej drogi”. Bliższa lektura pozwala jednak stwierdzić, że Ma-
rion zarysowuje pewne własne stanowisko w tej kwestii, które po-
staram się zrekonstruować. 
 W najważniejszym programowo jego dziele, pt. Będąc danym, 
filozof wychodzi od próby uprawomocnienia głównego pojęcia 
fenomenologicznego donacji. W tym centralnym pojęciu daje się 
zauważyć kartezjańsko-husserlowski nacisk na uniwersalność fe-
nomenologicznego doświadczenia, o którym decydować ma jedy-
nie możliwość dawania się fenomenu odpowiednio nastawionemu 
podmiotowi. Autor Będąc danym, usiłując dokonać zakresowe-
go rozszerzenia pierwszych fenomenologii przedmiotowych czy 

39 E. Lévinas, Całość i nieskończoność, op. cit., s. 56-57.
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327Kartezjanizm, intencjonalność, zwrot teologiczny

ontologicznych, wykazuje donacyjny charakter niebytującego „ni-
czego”. W tym kontekście Marion układa listę opisanych w histo-
rii filozofii przykładów takich fenomenów, przy okazji tworząc 
płaszczyznę dla pewnej fenomenologicznej jednoznaczności, której 
warunkiem jest jedynie pozabytowa fenomenalizacja. Zostają wy-
mienione po kolei: opisany przez Heideggera fenomen nicości, fe-
nomen możliwości jako czegoś niesprzecznego (Leibniz), fenomen 
pustki w husserlowskiej intencji pustej, sartrowskiego pożądania. 
Wreszcie zostaje przywołany szczególny typ fenomenalności nieja-
wiącej się ciemności (obscurité du non-apparaître), charakteryzującej, 
wedle Mariona, Kantowską ideę rozumu, Heglowską pracę dialek-
tycznej negatywności, a także ujmowaną jako „niepojmowalna, da-
jąc pozytywny nadmiar nieskończoności zgodnie z własnymi wy-
mogami manifestacji (Dionizy, Descartes)” 40. Dostrzegamy zatem, 
że z jednej strony idea nieskończoności zostaje zakwalifikowana 
jako dający się na sposób pozaprzedmiotowy fenomen, niemniej 
jednak w porównaniu z jej funkcją w myśli Lévinasa traci ona wy-
raźnie swój uprzywilejowany status.
 Pewna relatywizacja Kartezjańskiej koncepcji, potraktowanej je-
dynie jako zapowiedź uniwersalnej struktury fenomenologicznej, 
zostaje następnie jeszcze pogłębiona w rozważaniach nad sensem 
pojawiających się w metafizyce wyjątków od podlegania zasadzie 
racji dostatecznej czy zasadzie przyczynowości. W tym kontekście 
zbiegają się dwa przykłady: pewnego przypadku czy incydentu, 
którego nie sposób wpisać w układ przyczynowo-skutkowy oraz 
Boga. W tym drugim 

przypadku chodzi o nieuprzyczynowanie przez nadmiar, o istotę nie-
skończoną, która wyłącza się ze wszelkiej relacji jednoznacznej ze swy-
mi zawsze skończonymi skutkami, a fortiori z jakimkolwiek poprzed-
nikiem, o niepowtarzalność czegoś jedynego, o nierozporządzalność 
czegoś nieprzewidywalnego, ponieważ niewidzialnego, o niepojmo-
walność z nadmiaru nawet samych określeń [qualifications], a zatem 
nadmiaru oczywistości 41.

Czyżby zatem metafizyczna koncepcja Boga jako ens a se miała po-
służyć za wzór dla każdego dającego się zgodnie z prawami donacji 

40 J.L. Marion, Będąc danym, op. cit., s. 68.
41 Ibidem, s. 199.
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fenomenu i, podobnie jak u Sartre’a, służyła ona celom opisania in-
tencjonalnej świadomości nierefleksyjnej? Marion zdaje sobie spra-
wę z problemu, gdy stawia pytanie: 

czy chcielibyśmy domagać się pozytywnego a se dla sobości tego, co 
się ukazuje, utożsamiając w ten sposób fenomen dany z „Bogiem” 
metafizyki?

I zaraz wskazuje rozwiązanie tej trudności, odpowiadając:

takie przedsięwzięcie nie miałoby oczywiście żadnego sensu,

gdyż

nie można jednak odrzucić, przez równie nieuzasadnioną odmowę, 
zadziwiającej izomorfii nieuprzyczynowalnego Boga i fenomenu bez 
przyczyny: przynajmniej formalnie, jeden i drugi korzystają z tego sa-
mego nadzwyczajnego przywileju 42.

 W rozwinięciu fenomenologii donacji, Marion wprowadza 
szczególny typ fenomenu przesyconego, który charakteryzuje się 
tym, że z definicji intelekt nie jest go w stanie uchwycić, bowiem 
przy jego fenomenalizacji dochodzi do istotnego nadmiaru rozsa-
dzającego cztery rejestry Kantowskich kategorii: ilości, jakości, re-
lacji i modalności. Fenomen przesycony okazuje się nieujmowalny, 
niemożliwy do zniesienia, absolutny, nieoglądalny. W tej radykalnej 
fenomenologicznej perspektywie Marion ponownie sięga do przy-
kładu Kartezjańskiej idei nieskończoności, która, stanowiąc wyjątek 
pośród wszystkich pozostałych idei podlegających uprzedmioto-
wieniu, spełnia tym samym „normy” szczególnej kategorii fenome-
nu przesyconego. Nie podlega ujęciu ilościowemu, narzucając się 
zdumionemu spojrzeniu tota simul; pod względem jakości narzu-
ca się jako pozytywne maksimum (maxime clara et distincta, maxime 
vera); relacyjnie nie pozwala na zbudowanie analogii z jakąkolwiek 
inną ideą, dopuszczając jedynie „przybliżenie” czy „dotknięcie” jej 
myślą; pod względem modalności, zamiast dać się ukonstytuować 
przez „ja” jako przedmiot, to „ona je obejmuje (…) w taki sposób, 
że samo ego mogłoby zostać także zinterpretowane jako podlegające 

42 Ibidem.
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interpelacji” 43. Powstaje pytanie, jak daleko sięga owo niewątpliwie 
idące po linii levinasowskiej uprzywilejowanie idei nieskończono-
ści? Czy uprzednio zarysowana płaszczyzna jednoznaczności dla 
wielu różnych fenomenów zostaje w pojęciu przesycenia uchylona? 
Bynajmniej, o czym świadczy fakt, że po przykładzie kartezjańskim 
Marion weryfikuje pozytywnie przykłady Kantowskiej wzniosło-
ści, a także Husserlowskiego pojęcia wewnętrznego czasu. W kon-
tekście ostatniego z wymienionych fenomenów filozof wskazuje 
nawet na jego przewagę względem poprzednich polegającą na naj-
bardziej uniwersalnym zasięgu 44. 
 Opisany w Kartezjańskich Medytacjach proces, nazwany tu „dro-
gą Kartezjańską”, okazuje się jednak ostatecznie użyteczny dla Ma-
riona w celu określenia podmiotowości otrzymującej to, co dane, 
istotnie określonej przez uprzednie względem niego wezwanie. 
Marion rozpoczyna swą kartezjańską lekturę od momentu wątpie-
nia, w którym pojawia się „jakiś Bóg, albo jakaś inna siła”, co do 
którego autor Będąc danym zauważa, że nie posiada on ani istnie-
nia, ani istoty, pozostając w niemal całkowitej nieokreśloności. Co 
ważne, stanowi on jednak źródłową inność, z którą zaniepokojony 
podmiot odbywa rodzaj wewnętrznej debaty, zapytując o swoje po-
chodzenie. Rozważając, w postawie wątpienia, możliwość własne-
go nieistnienia czy bycia wprowadzanym w błąd, podmiot przeko-
nuje sam siebie o sobie – „nie ma więc wątpliwości, że istnieję, skoro 
mnie łudzi” – nie stwarzając spontanicznie siebie, jak chciał Sartre, 
lecz otrzymując siebie jako atrybutariusza, czyli taki podmiot, który 
nie tyle myśli samego siebie, co siebie otrzymuje, gdyż jest

jako źródłowo pomyślany przez inną myśl, która zawsze mnie już my-
śli, nawet jeśli nie mogę jeszcze zidentyfikować jej istoty, ani wykazać 
jej istnienia 45.

 Zanim podmiot będzie mógł określić siebie jako rzecz myślącą, 
jest już rzeczą pomyślaną. 

Ego pomyślane, jak również myślące, uzyskuje dostęp do swego pierwot-
nego istnienia począwszy od wezwania, które go o nim przekonuje (…) 46.

43 Ibidem, s. 267-268.
44 Ibidem.
45 Ibidem, s. 330.
46 Ibidem, s. 331.
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Co zatem wnosi do opisanej sytuacji kolejny moment wprowa-
dzenia pozytywnej idei Boga, jaki ma miejsce w Medytacji III? Bóg 
objawiający się, wedle Descartes’a, jako „wszechmocny, nieskoń-
czony i niepojmowalny” sprawia, że podmiot ukonstytuowany 
pierwotnie w wyniku źródłowego zaniepokojenia utrzymuje swą 
relację z poprzedzającą go innością „już nie na sposób konfliktu, 
lecz w modusie obrazu i podobieństwa” 47. Tym samym, w tej nowej 
sytuacji, podmiot w swej aktywności myślenia uświadamia sobie 
zajmowanie przez siebie miejsca w nieskończonej, transcendental-
nej przestrzeni. Modus podobieństwa oznacza tu szczególny fakt 
polegający na tym, że pomyślenie siebie przez siebie stanowi zara-
zem pomyślenie idei Boga, przy zachowaniu jednak uprzedniości 
nieskończoności względem skończoności. W modusie obrazu skoń-
czony podmiot intencjonalnie pragnie nieskończoności, wiedząc, 
że „ten, od którego jestem zależny, posiada te wszystkie rzeczy 
wielkie, do których dążę” 48. W ten sposób, immanentna obecność 
idei nieskończoności na sposób podobieństwa 

wystawia na pełne światło źródłowy model wezwania i odpowie-
dzi – wezwanie poświadcza się w pierwszym myślącym, nieskończo-
nym interlokutorze, odpowiedź dokonuje się wraz ze skończonym, 
pierwszym istniejącym, z pewnością myślącym, ale przede wszystkim, 
zwłaszcza p o m y ś l a n y m, ponieważ od razu zaskoczonym wezwa-
niem [interloqué] 49.

V.

Prześledziliśmy, w poszukiwaniu określenia „zwrotu” lub „przeło-
mu teologicznego”, cztery przykłady myśli fenomenologicznej po-
ruszającej się po „drodze Kartezjańskiej”. Można stwierdzić, że kar-
tezjańska nić pozwala zauważyć pewne przełomowe momenty 
fenomenologicznych analiz. Niezależnie od wersji poznawczej, eg-
zystencjalnej, etycznej czy próby uniwersalnej fenomenologii dona-
cji można dostrzec stałe odniesienie do fenomenu nieskończoności 

47 Ibidem, s. 333.
48 Descartes, Medytacje, AT VII, 51; por. idem, Medytacje o pierwszej filozofii, 

tłum. M. i K. Ajdukiewiczowie, op. cit., s. 71.
49 J.L. Marion, Będąc danym, op. cit., s. 334.
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i w konsekwencji możliwość takiego lub innego postawienia kwe-
stii Boga. Przełomowe okazuje się jednak odwrócenie kierunku 
fenomenologicznej intencjonalności, która zamiast wychodzić od 
podmiotu, do niego pierwotnie przychodzi, konstytuując go. Ak-
tywność podmiotu, w modelu odwróconej intencjonalności, uwa-
runkowana jest uprzednim przyjęciem wezwania, zaniepokoje-
niem, interpelacją itd. Tendencja wyznaczona przez Lévinasa, 
wyrażająca się możliwością filozoficznej racjonalizacji fenomenów 
wychodzących poza przedmiotowość, znajduje z pewnością god-
ną kontynuację w fenomenologii donacji. Jak zobaczyliśmy jednak, 
w przedsięwzięciu fenomenologicznym Mariona chodzi – przynaj-
mniej początkowo – o uprawomocnienie uniwersalnej struktury 
fenomenologicznej, jaką jest donacja, a nie jak w przypadku Lévi-
nasa o wskazanie na jeden kluczowy fenomen w postaci epifanii 
twarzy, decydujący o prymacie etyki względem wszelkiej innej 
fenomenologicznej treści. U Mariona odwrotnie, dostrzegamy dy-
stans wobec etyki prowadzącej, jego zdaniem, do niebezpieczeń-
stwa uprzywilejowania zbyt nieokreślonego fenomenu, który wcale 
nie doprowadza pomyślnie do rozwiązania kwestii będącej jedną 
z największych wyzwań fenomenologii – kwestii indywidualizacji 
drugiego człowieka. Jeśli – jak widzieliśmy – pomiędzy Lévinasem 
i Marionem zachodzi zgoda co do dwóch etapów „drogi Kartezjań-
skiej” uwewnętrzniania się idei nieskończoności, to dla pierwsze-
go jej punkt dojścia wyczerpuje się na płaszczyźnie etyki, podczas 
gdy dla drugiego stanowi ona otwarcie na różne typy fenomenów 
przesyconych (jednym z nich jest właśnie ikona twarzy), stanowiąc 
jedynie daleką i skromną zapowiedź fenomenu objawienia (będą-
cego spotęgowaną grą wszystkich czterech typów przesycenia, czy 
nadmiaru), tylko niejasno przeczuwając, choćby ze względu na me-
tafizyczne uwikłanie, sytuującą się „poza dobrem i złem” kwestię 
intersubiektywności miłości.
 Zakończę uwagą dotyczącą statusu idei nieskończoności w fe-
nomenologii Mariona. Można zastanawiać się nad relatywizacją tej 
idei, która w dyskursie Mariona sprowadza się jedynie do pełnienia 
funkcji otwarcia horyzontu donacji, czy ewentualnie stanowi meta-
fizyczny prototyp fenomenu przesyconego. Dwa powody zdają się 
tłumaczyć rezerwę wobec Kartezjańskiej koncepcji. Po pierwsze, 
mając na uwadze metodologiczne hasło filozofa głoszące, że „tyle 
redukcji, ile donacji”, trzeba sobie uzmysłowić, że Marionowa 
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redukcja i jej „wzięcie w nawias” jakiegoś transcendensu, faktycz-
nie polega często na dekonstruowaniu obecnych w metafizyce po-
jęć. W tym sensie, pomimo swych fenomenologicznych przewag, 
Kartezjański „Bóg” jawiący się jako idea nieskończoności podlega 
redukcji, a po jej przeprowadzeniu może być dowolnie zestawiany 
z innymi fenomenami danymi czy przesyconymi. W tym znaczeniu 
Descartes pod postacią nieskończoności dostarcza jedynie pewnej 
struktury dającej się zastosować i rozwinąć w fenomenologii, nie 
wnosząc niczego szczególnego do fenomenologicznej kwestii Boga. 
Po drugie, Kartezjańska idea nieskończoności nie stanowi głównej 
figury teologicznej, ta bowiem zarysowuje się u Mariona w sposób 
znacznie bardziej radykalny jako fenomen objawienia się Chrystu-
sa przepełniającego nadmiarem wszystkie cztery typy fenomenu 
przesyconego, a zatem nie tylko jawiącego się jako ikona twarzy, 
ale interweniującego w biegu historii jako wydarzenie historyczne, 
budzącego podziw jako idol, wreszcie przeszywającego na wskroś 
cielesną afektywność.

Copyri
gh

t b
y A

ka
demia 

Ign
ati

an
um w

 Krak
owie



333

W  S
Académie Polonaise des Sciences

Cartésianisme, intentionnalité, 
tournant théologique.

Esquisse d’une phénoménologie de l’infini :
Husserl, Sartre, Lévinas, Marion

Le terme « tournant théologique de la phénoménologie française » 
a été introduit par Dominique Janicaud pour stigmatiser une cer-
taine tendance de théologisation de la phénoménologie. Cependant, 
si nous retirons de cette expression la signification négative, une 
question plus sérieuse se pose, non plus de disqualifier tel ou tel 
auteur mais celle d’un lieu ou d’une façon dont advient ce «  tour-
nant  » sur la voie phénoménologique de la pensée. Peut-on indiquer 
tel moment où se produit l’événement de l’advenue ou d’une révéla-
tion de Dieu ? Mettant à part la solution métaphysique des preuves 
de l’existence d’un étant privilégié, je pose l’hypothèse qui sera le 
fil conducteur de mon intervention : la pensée philosophique de 
Dieu, son éventuelle révélation peut se rationaliser essentiellement 
dans le domaine de la philosophie de l’infini, et plus précisément 
en s’inspirant de la pensée cartésienne où l’idée de l’infini apparaît 
à la subjectivité. En me servant de ce motif, je voudrais examiner 
les variantes de ses interprétations phénoménologiques en suivant 
les exemples-clés de Husserl, Sartre, Lévinas pour enfin mettre en 
question la phénoménologie de la donation de Jean-Luc Marion.

Copyri
gh

t b
y A

ka
demia 

Ign
ati

an
um w

 Krak
owie



334 W  S

I.

Le rapport critique envers la théologie semble être fondé en phéno-
ménologie dans la thèse de Husserl sur « la transcendance de Dieu 
mise hors circuit ». Le fondateur de la phénoménologie précise 
pourtant qu’il s’agit d’exclure du problème du fondement 

le sens d’une cause (Ursache) au sens d’une causalité de chose 
(dinglichkausalen),

ou

d’un être ‘divin’ extérieur au monde : il nous suffit que cet être ne soit 
pas transcendant seulement au monde mais manifestement aussi à la 
conscience absolue 1.

Nous pouvons admettre que la thèse du caractère absolu de la 
conscience élimine une possibilité du surgissement d’un autre ab-
solu, resté, dans ce cas, dans la sphère transcendante exclue par 
la réduction phénoménologique. Ainsi esquissée, la solution de la 
question de Dieu trouve sa confirmation dans l’interprétation hus-
sérlienne de la voie philosophique de Descartes. Husserl, qui se 
veut être ‘néocartésien’, suit Descartes à l’étape du doute, et jusqu’à 
l’affirmation du cogito et du principe d’évidence. Quand il s’agit des 
pas suivants de l’auteur des Méditations, et plus précisément de son 
« tournant » de la Meditatio III où l’ego cède le primat à Dieu, Husserl 
dans les cinq leçons sur L’idée de la phénoménologie affirme catégori-
quement :

si on se souvient des Méditations III et IV, on pense aux preuves de l’exis-
tence de Dieu, aux renvois à la veracitas dei et des choses semblables. 
Toutefois soyons fermement sceptiques ou plutôt critiques 2.

De même dans les Méditations cartésiennes, quand Husserl cherche 
les « forces vitales » qui émanent des Meditationes, il se concentre sur 
le point de départ marqué par le doute radical à partir duquel l’ego 

1 E. Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie et une philosophie phénomé-
nologique pures, trad. P. Ricoeur, Gallimard, Paris 1989 (19501), p. 191-192.

2 Idem, L’idée de la phénoménologie: cinq leçons, trad. A. Lowit, PUF, Paris 1970. 
(Husserliana II, Haag 1958, p. 49)
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cogito apparaît en tant que subjectivité transcendantale, « considéré 
comme base ultime et apodictique du jugement sur laquelle toute la 
philosophie radicale doit être fondée » 3. Ensuite, Husserl reproche 
à Descartes « le tournant fatal » qui mène à la métaphysique de la 
substance et aux « déductions selon le principe de causalité » par 
lequel il est responsable d’un contresens du « réalisme transcendan-
tal » 4. Ainsi, la possibilité de reprise phénoménologique des thèses 
de la métaphysique du fini et de l’infini est rejetée. Ce qui ne veut 
pas dire pourtant que la question de l’infini ne se réduirait qu’à la 
métaphysique. Dans une de ses esquisses de « la voie cartésienne », 
Husserl pense la réduction phénoménologique, et plus précisément 
sa composante volitive consistant en une décision radicale du chan-
gement d’attitude, comme un tournant qui fait quitter le champ du 
fini en passant dans une dimension de l’infini. Ce moment décrit 
dans un cours sur Erste Philosophie se caractérise par une fascination 
ou une admiration suscitée par l’accès ouvert au domaine illimité 
de la vérité :

c’est donc cet unique empire universel (Weltreich) du beau (...) auquel 
j’appartiens moi-même par les fibres les plus intimes de ma person-
nalité et qui à son tour m’appartient comme m’étant propre, comme 
ce qui m’interpelle moi, tout personnellement, et pour lequel j’ai vo-
cation. (...) Et si je réponds à cet appel, que ferais-je d’autre sinon me 
perdre moi-même en tant que je suis un moi fini (...) pour me retrouver 
moi-même, retrouver mon moi authentique et vrai, mon moi infini, pu-
rifié de toute impureté terrestre ? 5

Il se pose la question d’où vient cet appel qui d’une manière si pro-
fonde et puissante motive le philosophe. Selon Husserl, la situation 
de la vocation en général et de la vocation philosophique en parti-
culier consiste en une réponse à l’appel :

le vrai philosophe n’est vraiment lui-même qu’à condition qu’il réponde 
à un appel, à l’appel que lui adresse l’idée d’une sapientia universalis et 
qui réclame de lui un dévouement absolu.

3 Idem, Méditations cartésiennes et les conférences de Paris, trad. M. de Launay, 
PUF, Paris 1994, p. 61.

4 Ibidem, p. 68.
5 E. Husserl, Philosophie première 2. Théorie de la réduction phénoménologique, 

trad. A.L. Kelkel, PUF, Paris (19721, 20013), p. 22.
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A ce moment-là, dans l’attitude de l’engagement total, 

vivant ainsi en pressentant l’éternel dans le temporel, le pur dans l’im-
pur, l’infini dans le fini et le réalisant comme beauté pure dans l’inlas-
sable acte d’amour, ce que j’obtiens ce n’est pas seulement le « bonheur » 
mais la « félicité », c’est-à-dire ce pur contentement qui seul me procure 
satisfaction 6.

II.

Sartre, l’un des premiers à transférer sur le sol français les décou-
vertes de Husserl et de Heidegger, dès le début de L’être et le néant 
introduit « le dualisme du fini et de l’infini », qui concerne d’abord 
le phénomène au sens kantien d’une apparition au sein de l’intui-
tion sensible. Ce geste d’une réduction indirecte de toute la sphère 
théologique comme appartenant à la transcendance ontique se 
maintient aussi dans la référence positive, effectuée par Sartre, à la 
preuve ontologique cartésienne. Comme nous le savons bien, cette 
preuve dans sa version originale examinait les propriétés d’une 
idée particulière, celle de l’ens summe perfectum, ou de Dieu, dont 
l’existence appartient nécessairement à son essence. Dans la version 
existentialiste, Sartre reprend la structure de l’argument qui pour 
lui devient une expérience phénoménologique de la conscience se-
lon laquelle « le phénomène d’être est ‘ontologique’ », ce qui veut 
dire qu’« il est un appel d’être » 7. La situation paradigmatique de la 
preuve ontologique sert ainsi à décrire la subjectivité phénoméno-
logique comme conscience préréflexive dont « l’existence implique 
l’essence » et dont « l’être est la source et la condition de toute possi-
bilité » 8. Quelles sont les conséquences de ces thèses ? En supposant 
à la fois le caractère de fait et originairement actif de la conscience, 
Sartre reconnaît sa nature ontologique en résolvant ainsi la question 
de ses possibles déterminants. La phénoménologie sartrienne com-
mence donc par la subjectivité qui est « un plein d’existence, et cette 
détermination de soi par soi est une caractéristique  essentielle » 9. 

6 Ibidem.
7 J.-P. Sartre, L’être et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique, Gallimard, 

Paris 1943, p. 16.
8 Ibidem, p. 21-22.
9 Ibidem, p. 22.

Copyri
gh

t b
y A

ka
demia 

Ign
ati

an
um w

 Krak
owie



337Cartésianisme, intentionnalité, tournant théologique.

Ainsi, la conscience commence à prendre certains traits qui font 
penser à la métaphysique scolastique ou cartésienne avec ses dé-
finitions de Dieu comme l’esse per se, ou celle de causa sui ipsius. 
Sartre est pleinement conscient de ces références théologiques en 
affirmant ensuite que la conscience est un absolu d’existence que 
Descartes a substantialisé et extériorisé en l’appelant Dieu. L’auteur 
de L’Etre et le néant réussit donc de déthéologiser la philosophie, et 
en même temps d’assumer la possibilité de développer des interpré-
tations positives des voies théologiques cartésiennes qui deviennent 
ainsi une source d’expérience ontologique d’une altérité qui ainsi 
apparaît à la conscience intentionnelle de l’être. L’étape suivante de 
la réinterprétation de la preuve ontologique se présente ainsi : son 
fondement est – comme je viens de l’indiquer – la conscience spon-
tanée qui précède toute réflexion. A ce niveau primaire, Sartre for-
mule le principe d’intentionnalité pour affirmer « que la conscience 
en sa nature la plus profonde est rapport à un être transcendant » et 
ensuite que « être conscient de quelque chose c’est être en face d’une 
présence concrète et pleine qui n’est pas la conscience » 10. Dans cette 
référence originaire à l’autre, nous constatons que c’est justement 
l’autre qui n’est pas à saisir, car à la suite de la saisie intentionnelle, 
ce qui est saisi n’est que l’objet dont « l’être est un pur non-être » 11. 
Ainsi, l’auteur de l’Etre et le néant fait avancer une autre formule, 
qui se réfère à la preuve ontologique, à savoir que « la conscience 
naît portée sur un être qui n’est pas elle » 12. Cette situation s’inspire 
de la description cartésienne où le sujet est orienté vers les entia, 
mais dans l’acte de connaître, il les transforme inévitablement en 
objet. Ainsi, un écart irréductible est créé entre la conscience et l’être, 
expri mé en termes sartriens comme l’opposition de l’être-pour-soi 
et de l’être-en-soi. La conscience se constitue grâce et à travers l’ex-
périence de l’altérité de l’être, et en conséquence, son absoluité de-
vient toute relative : « la subjectivité absolue ne peut se constituer 
qu’en face d’un révélé, l’immanence ne peut se définir que dans la 
saisie d’un transcendant » 13.

10 Ibidem, p. 27.
11 Ibidem, p. 28.
12 Ibidem.
13 Ibidem, p. 29.

Między...22 
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 Le dispositif qui transforme la preuve métaphysique de l’exis-
tence de Dieu en description ontologique de l’expérience intention-
nelle ferme-t-il ou supprime-t-il la possibilité de l’émergence de 
la question de Dieu ? La réponse est positive jusqu’au moment de 
l’analyse de la propriété essentielle de la subjectivité qui est la li-
berté. Le problème de la liberté intervient dans le raisonnement de 
Sartre sur l’origine de la négation. Il s’appuie et s’inspire de l’en-
treprise du doute cartésien, qui est interprétée comme la capacité 
de « se mettre en dehors de l’être » 14. Réduction phénoménologique, 
l’opération du doute est en fait un acte pour « se mettre hors de 
circuit par rapport à un existant » qui indique la possibilité « de  lui 
échapper », de « se retirer » dans l’immanence. La liberté « qui pré-
cède l’essence de l’homme, et la rend possible » est encore une fi-
gure de la preuve ontologique dont la description phénoménolo-
gique devient plus concrète. Les actes de « questionnement, le doute 
méthodique, le doute sceptique, l’épochè » confirment la possibilité, 
pour la réalité-humaine, de se détacher du monde, possibilité qui 
pour Sartre signifie un « arrachement à soi-même », ce qui veut dire 
un mode d’intentionnalité propre à l’action.
 En combinant les thèmes évoqués ci-dessus, Sartre décrit ensuite 
la facticité de l’être-pour-soi, se référant à nouveau aux Méditations 
de Descartes, cette fois pour essayer d’expliciter la signification 
de la preuve de l’existence de Dieu fondée sur la constatation des 
défauts propres à l’ego qui découvre sa finitude. Le recours à l’ex-
périence originaire de « cette saisie de l’être par lui-même comme 
n’étant pas son propre fondement qui est au fond de tout cogito », 
explique les prémisses de la preuve de l’existence de Dieu, qui se-
lon Sartre, représente une hypostase de la synthèse impossible de 
l’être-pour-soi et de l’être-en-soi, autrement dit, de la subjectivité et 
de l’être vers lequel elle est dirigée. En fait, il s’agit « d’un déca-
lage entre le type d’être qu’il peut concevoir et l’être qu’il est » 15. Il 
expose donc la situation et le caractère de la subjectivité humaine 
« comme un manque d’être en face de l’être », elle est compréhen-
sion de sa propre contingence, « un être qui n’est pas son propre 
fondement, qui en tant qu’être, pourrait être autre qu’il est ». Le 
caractère incomplet du cogito, qui se réfère à ce qui lui manque, 

14 Ibidem, p. 61.
15 Ibidem, p. 122.
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s’exprime existentiellement en termes d’actions et de valeurs. En ce 
sens, dans le cogito « hanté par l’être » surgit le désir qui est une 
structure intentionnelle visant une plénitude infiniment éloignée 

qui par sa surrection se dépasse vers l’être en se qualifiant dans son être 
comme être à qui la coïncidence avec soi manque pour être ce qu’il est 16.

Sartre admet, dans ce contexte, même la rigueur de la preuve carté-
sienne en ce sens que « l’être qui n’est fondement que de son néant, 
se dépasse vers l’être qui est fondement de son être » mais en ajou-
tant cependant que ce « n’est pas un Dieu transcendant : il est au 
coeur d’elle-même [de la réalité humaine], il n’est qu’elle-même 
comme totalité » 17.

III.

Si la pensée de Sartre pouvait être qualifiée comme philosophie 
qui relie les découvertes de Husserl et celles de Heidegger, tout en 
maintenant la primauté du cogito dans son interprétation ontolo-
gique, il semble qu’il en était ainsi grâce à son appui exclusif sur l’in-
tentionnalité du type d’objet, même déplacée dans une dimension 
existentielle de l’action. Cela a ouvert la possibilité de la surmonter, 
ou mieux de l’inverser – ce qui se fait dans la pensée de E.  Lévi-
nas. Suivons ses thèses selon la méthode adoptée ici consistant à se 
déplacer tout au long de l’axe désigné par le chemin «cartésien». 
Comme nous le savons très bien, dès les premières pages de Totalité 
et infini, Lévinas assume l’idée cartésienne de l’infini en la qualifiant 
comme expérience de l’altérité absolue. Rappelons-nous que cette 
problématique chez Descartes même – du moins selon l’interpréta-
tion traditionnelle – n’apparaît que dans la troisième Méditation, et 
que Husserl la croyait phénoménologiquement absurde. Comment 
donc pouvons-nous comprendre ce « saut » dans le milieu du rai-
sonnement cartésien ? Serait-il un geste de mettre en cause la pri-
mauté du cogito, une sorte de réserve exprimée par rapport à l’en-
chaînement de l’ordre méditatif cartésien ? Il en est autrement parce 

16 Ibidem, p. 132-133.
17 Ibidem, p. 133.

Copyri
gh

t b
y A

ka
demia 

Ign
ati

an
um w

 Krak
owie



340 W  S

que le but déclaré de l’auteur de Totalité et infini est « une défense 
de la subjectivité (...) comme fondée dans l’idée de l’infini » 18. La 
raison pour laquelle Lévinas introduit dès le premier moment l’idée 
de l’infini comme expérience paradigmatique est de percer radica-
lement la méthode phénoménologique qui n’aurait pas seulement 
à rechercher la possibilité d’effectuer un « pas en arrière », en sup-
posant préalablement une primauté théorique ou existentielle de la 
conscience tournée intentionnellement vers le monde dans sa totali-
té. Il s’agira donc de remonter « à une situation où la totalité se brise, 
alors que cette situation conditionne la totalité elle-même. Une telle 
situation est l’éclat de l’extériorité ou de la transcendance dans le 
visage d’autrui. Le concept de cette transcendance rigoureusement 
développé, s’exprime par le terme d’infini» 19. Dans la situation ini-
tiale décrite par Lévinas, la séparation de l’ordre de la conscience et 
celui de la transcendance se trouve maintenue ou même radicalisée 
par rapport à Sartre. Ce qui lie les deux ordres la rend en même 
temps phénoménologiquement concrète comme le phénomène du 
visage. Ce qui est pourtant décisif, c’est que Lévinas fait une inver-
sion complète du processus d’intentionnalité dans lequel ce n’est 
plus la pensée qui va vers le monde, mais l’infini qui précède et ainsi 
constitue la pensée. L’hésitation ou l’indécision de Sartre en ce qui 
concerne le caractère absolu de la subjectivité et la possibilité de la 
considérer comme point de départ, Lévinas la pointe par la descrip-
tion d’un événement, ou d’une révélation de l’idée de l’infini, dont 
la manifestation constituante décide de sa primauté. 

L’infini n’est pas d’abord pour se révéler ensuite. Son infinition se pro-
duit comme révélation, comme mise en moi de son idée. Elle se produit 
dans le fait invraisemblable où un être séparé fixé dans son identité (...) 
contient cependant en soi – ce qu’il ne peut ni contenir, ni recevoir par 
la seule vertu de son identité 20.

 Revenons au fil cartésien de notre recherche. Il est nécessaire de 
constater, en réponse à l’objection possible concernant l’introduc-
tion de l’idée de l’infini, que Lévinas tout en prenant en compte 
le chemin cartésien dès ses commencements, commence par le 

18 E. Lévinas, Totalité et infini. Essai sur l’extériorité, Kluwer Academic, Paris 
2009 (Martinus Nijhoff, 19611), p. 11.

19 Ibidem, p. 9-10.
20 Ibidem, p. 12.

Copyri
gh

t b
y A

ka
demia 

Ign
ati

an
um w

 Krak
owie



341Cartésianisme, intentionnalité, tournant théologique.

moment privilégié, par le tournant à la lumière duquel les diffé-
rentes étapes de ce chemin peuvent enfin être bien comprises. Com-
mençons donc, à  l’exemple des Méditations, par la situation du doute 
qui – selon Lévinas – « n’est pas seulement une aventure person-
nelle arrivée à Descartes » 21. Pour le phénoménologue, c’est une 
situation originaire d’apparition du monde qui se caractérise par 
une certaine ambiguïté ou l’incertitude quant à la véracité de l’expé-
rience d’abord sensible, puis s’étendant aussi à la connaissance des 
mathématiques. Le problème de l’ambiguïté réside dans le fait que 
« ce qui apparaît ne se dégrade point en un rien » 22, mais pourtant il 
est loin de l’être. Ainsi, le doute qui s’installe 

concerne la sincérité de ce qui apparaît. Comme si dans cette appari-
tion silencieuse et indécise se mentait un mensonge, comme si le danger 
de l’erreur provenait d’une tromperie (...). Le monde silencieux est un 
monde qui nous vient d’autrui, fût-il malin génie 23.

Ainsi le phénoménologue de la transcendance montre que le pas 
autonome qui est fait pour l’émergence de la subjectivité, implique 
déjà une certaine expérience de l’altérité. D’où 

le cogito ne fournit pas de commencement à cette itération du rêve. Il 
y  a  dans le cogito cartésien, certitude première (mais qui, pour Des-
cartes, repose déjà sur l’existence de Dieu), un arrêt arbitraire, qui ne se 
justifie pas par lui-même 24.

Lévinas, cependant, passe à un niveau d’interprétation plus pro-
fond, et affirme que l’acte du doute ne fait certainement pas du tout 
partie intégrale du raisonnement conduisant au cogito, parce que 
cette « découverte » est déjà présente dans sa prémisse, et est en fait 
un acte de « rompre avec la participation », et donc l’établissement 
de la séparation définitive. Le doute conduit au cogito autonome ou 
« athée », et dans son moment de négation, une référence à l’altérité 
sera toujours inclue. 

Dans la négativité se manifestant par le doute (...) ce n’est pas moi – c’est 
l’Autre qui peut dire oui. (...) Il est au commencement de l’expérience. 

21 Ibidem, p. 90.
22 Ibidem, p. 91.
23 Ibidem.
24 Ibidem, p. 93.
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Descartes cherche une certitude et s’arrête dès le premier changement 
de niveau dans cette descente vertigineuse (...) c’est qu’en fait il possède 
l’idée de l’infini, peut mesurer à l’avance le retour de l’affirmation der-
rière la négation 25.

 En relativisant l’importance du doute comme condition néces-
saire pour atteindre l’évidence du cogito, Lévinas met en cause éga-
lement le sens fondamental du cogito compris comme un modèle 
d’évidence supratemporelle. Selon l’auteur de Totalité et infini, sa 
découverte est déjà engagée dans un processus temporel dans le-
quel «  le commencement du cogito lui reste antérieur » 26. Son sens 
propre, cependant, consiste en un 

réveil d’une existence, qui se saisit de sa propre condition. (...) Avant 
le cogito, l’existence se rêve elle-même, comme si elle restait étrangère 
à  soi. C’est parce qu’elle soupçonne qu’elle se rêve, qu’elle se réveille. (...) 
Mais ce soupçon, cette conscience du doute, suppose l’idée du Parfait 27.

Lévinas y reconnaît la façon particulière de l’apparition de l’idée 
de l’infini par l’activité subjective qui, seulement dans son acte, 
découvre son conditionnement. L’auteur de Totalité et infini admet 
donc le double mouvement de la métaphysique cartésienne : 

si dans une première démarche, Descartes prend une conscience indu-
bitable de soi par soi, dans une deuxième démarche – réflexion sur la 
réflexion – il s’aperçoit des conditions de cette certitude. Cette certitude 
tient à la clarté et à la distinction du cogito – mais la certitude elle-même 
est recherchée à cause de la présence de l’infini dans cette pensée 28.

Descartes affirmant donc que 

j’ai en quelque façon premièrement en moi la notion de l’infini que du 
fini, c’est-à-dire de Dieu que de moi-même 29

établit l’opposition radicale entre les idées objectives qui provien-
nent de l’activité cognitive propre, basée sur la compréhension de 

25 Ibidem, p. 94.
26 Ibidem, p. 85.
27 Ibidem.
28 Ibidem, p. 232.
29 R. Descartes, Méditations métaphysiques, objections et réponses suivies de quatre 

lettres, Garnier-Flammarion, Paris 1979, AT IX, 36, p. 117.
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leur contenu, et la seule « idée» qui ne peut être constituée. L’entre-
prise de la preuve ontologique, si importante pour Sartre, est pour 
Lévinas un geste d’accueil de l’idée indépendante et autonome par 
rapport à la conscience qui la pense. Il note, toutefois, que l’idée 
cartésienne de Dieu dans son excellence conserve des traits de ratio-
nalité ne se dissolvant pas dans les émotions propres à la conscience 
religieuse. Le sens de la séparation des deux ordres consiste en cela 
que l’idée de l’infini, tout en restant extérieure admet une sorte 
d’autonomie du cogito, qui dès lors se caractérise par « une récep-
tivité sans passivité, un rapport entre les libertés » 30. Bien que Des-
cartes n’ait pas reconnu le sens éthique de l’idée de l’infini qui se 
concrétise phénoménologiquement dans le visage d’autrui tout en 
restant dans le champ de la philosophie de la connaissance, pour-
tant il arrive à montrer la modification de la subjectivité résultant 
de la possession de l’idée de l’infini. Ainsi le cogito suspend son ac-
tivité d’objectivation, et une relation personnelle naît où l’ego, rem-
pli d’admiration, d’adoration et de joie vit « une contemplation de 
la Majesté divine » qui « nous fait jouir du plus grand contente-
ment » 31. Cette modification du cogito par l’idée de l’infini se tra-
duit de façon significative non au niveau de la théorie, mais dans 
l’action, en rappelant la structure du désir déjà évoquée par Sartre. 
Mais le désir ne se résume pas à l’intentionnalité de l’ego qui prend 
conscience de ses manques, mais inversement : 

le mouvement part du pensé et non pas du penseur. (...) L’infini n’est pas 
« objet » d’une connaissance – ce qui le réduirait à la mesure du regard 
qui contemple – mais le désirable, ce qui suscite le Désir, c’est-à-dire ce 
qui est approchable par une pensée qui à tout instant pense plus qu’elle 
ne pense. (...) Le désir est une aspiration que le Désirable anime ; il naît 
à partir de son « objet », il est révélation 32.

IV.

La phénoménologie de la donation de J.-L. Marion peut être consi-
dérée comme une tentative de synthétiser les acquis de la phénomé-
nologie à la fois en ce qui concerne ses intentions initiales (Husserl) 

30 E. Lévinas, Totalité et infini, op. cit., p. 233.
31 R. Descartes, Méditations métaphysiques, op. cit., AT IX, 42, p. 129.
32 E. Lévinas, Totalité et infini, op. cit., p. 56.
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et son développement dans la phénoménologie non-objective (Hei-
degger, Lévinas, Henry). Une certaine difficulté se pose quand il 
s’agit de l’appliquer à la philosophie cartésienne de l’infini selon le 
fil conducteur de notre recherche. Or, il pourrait sembler qu’un tel 
cadre d’analyse devrait se montrer particulièrement fructueux dans 
le cas de l’un des plus grands interprètes actuels de la philosophie 
de Descartes. Toutefois, nous pouvons avoir l’impression que dans 
l’oeuvre phénoménologique du philosophe français, en dépit de ses 
compétences exceptionnelles en cette matière, la référence carté-
sienne apparaît relativement rarement sans offrir une image claire 
de la « voie cartésienne ». Une lecture plus attentive permet, cepen-
dant, de marquer la position de Marion sur cette question que nous 
allons essayer de reconstruire.
 Dans Etant donné, l’auteur essaie d’abord de valider phénomé-
nologiquement la notion centrale de la donation. Dans cette notion, 
nous pouvons noter l’accent cartésiano-husserlien mis sur l’univer-
salité de l’expérience phénoménologique conditionnée par l’attitude 
réceptrice du sujet (la réduction) qui décide de la possibilité de la 
donation du phénomène en question. L’auteur tente de faire élargir 
le domaine phénoménologique constitué par la première phénomé-
nologie objective ou ontologique, de démontrer la nature donatrice 
des phénomènes du « rien ». Dans ce contexte, Marion fournit une 
liste d’exemples de tels phénomènes décrits dans l’histoire de la phi-
losophie, en créant ainsi un espace d’univocité phénoménologique, 
dont la marque est le caractère non-objectif de la phénoménalisa-
tion. Le phénomène du néant décrit par Heidegger, le phénomène 
de la possibilité comme quelque chose de non contradictoire (Leib-
niz), le phénomène de l’intention vide de Husserl, le désir sartrien y 
sont répertoriés à leur tour ; enfin, y sont évoqués trois exemples 
selon un type particulier de phénoménalité de la « non-obscurité 
d’apparaître », à savoir l’idée kantienne de la raison, la dialectique 
hégélienne du négatif, ainsi que « l’incompréhensible » gui « donne 
l’excès positif de l’infini suivant ses exigences propres de manifes-
tation (Denys, Descartes) » 33. Nous voyons donc que, d’une part, 
l’idée de l’infini est considérée comme un phénomène qui se donne 
d’une manière non-objective, pourtant en comparaison avec sa 

33 J.-L. Marion, Etant donné. Essai d’une phénoménologie de la donation, PUF, Pa-
ris 20053 (19971), p. 81.
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345Cartésianisme, intentionnalité, tournant théologique.

fonction jouée dans la pensée de Lévinas, il faut avouer qu’elle perd 
clairement son statut privilégié. 
 Une certaine relativisation de la notion cartésienne qui ne de-
vient qu’un prototype de la structure phénoménologique univer-
selle se confirme ensuite dans l’analyse des cas d’exception par rap-
port au principe de raison suffisante ou au principe de causalité qui 
apparaissent dans la pensée métaphysique. Dans ce contexte, deux 
exemples coïncident : celui d’un accident ou d’un incident qui ne 
peut pas être introduit dans le système de causalité, et celui de Dieu 
qui apparaît comme 

incausabilité par excès, essence infinie, qui s’excepte de toute relation 
univoque avec ses effets toujours finis, a fortiori, avec le moindre antécé-
dent, irrépétabilité de l’unique, indisponibilité de l’imprévisible parce 
qu’invisible, incompréhensibilité par surcroît, même de qualifications, 
donc d’évidence 34.

La doctrine métaphysique de Dieu comme l’ens a se servirait-elle 
d’un modèle pour tout phénomène qui se donne, analogiquement 
comme chez Sartre où elle a été utilisée pour décrire la visée de la 
conscience irréfléchie ? Etant bien conscient du problème, Marion 
pose la question : 

Voudrait-on revendiquer pour le soi de ce qui se montre le soi de l’a 
se positif, identifier le phénomène donné au « Dieu » de la métaphy-
sique ? 35.

Puis il répond immédiatement : « Cette entreprise n’aurait, évidem-
ment, aucun sens », en ajoutant juste après qu’

on ne peut écarter, d’un refus lui aussi sans raison, l’étonnante isomor-
phie du Dieu incausable (...) et du phénomène sans cause (...) : au moins 
formellement, l’un et l’autre bénéficient du même et extraordinaire 
privilège 36.

Dans l’élaboration de la phénoménologie de la donation, Marion 
introduit une classe des phénomènes de type particulier qui se 

34 Ibidem, p. 226.
35 Ibidem.
36 Ibidem, p. 226-227.
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caractérisent par le fait que, par définition, l’intellect n’est pas en 
mesure de les saisir, parce que dans le procès de leur phénoména-
lisation, ils adviennent excédant et « saturant » quatre catégories 
kantiennes : celle de la quantité, de la qualité, de la relation et de la 
modalité. Le phénomène saturé apparaît donc comme invisable, in-
supportable, absolu, irregardable. Dans cette perspective phénomé-
nologique radicale, Marion reprend l’exemple de l’idée cartésienne 
de l’infini, qui, étant une exception par rapport à toutes les idées ob-
jectives, remplit les « conditions » du phénomène saturé. Elle ne se 
soumet pas aux termes quantitatifs, elle s’impose à un regard ébloui 
tota simul, selon la qualité, elle est un maximum positif (maxime clara 
et distincta, vera maxime) ; selon la relation, elle ne permet pas de la 
construire par analogie avec une autre idée quelconque (elle n’auto-
rise qu’un «approchement» ou «toucher» de l’esprit), en termes de 
modalités, au lieu d’être constituée par le Je comme objet, 

elle le comprend sans se laisser comprendre par lui (...) en sorte que 
même l’ego pourrait peut-être aussi s’interpréter parfois comme un 
interpellé 37.

La question se pose: jusqu’où s’étend ce privilège sans doute profon-
dément lévinassien accordé à l’idée de l’infini ? L’univocité phéno-
ménologique est-elle mise en cause dans le concept de saturation ? 
En aucun cas, comme en témoigne le fait que Marion ensuite vérifie 
positivement le sublime kantien, et le concept du temps intime hus-
serlien comme relevant du même droit de la notion de saturation. 
Mieux encore, à propos du dernier des phénomènes énumérés ici, 
le philosophe souligne son avantage par rapport aux précédents lié 
à son universalité d’application.
 La démarche des Méditations que nous appelons ici la « voie car-
tésienne » s’avère finalement la plus utile pour la détermination 
de la subjectivité qui selon Marion se reçoit de ce qu’elle reçoit, en 
étant essentiellement constituée par la réponse à l’appel qui la pré-
cède. Marion y commence sa lecture cartésienne par la situation du 
doute, dans laquelle il apparaît « quelque Dieu, ou quelque autre 
puissance » à propos duquel l’auteur de Etant donné note qu’il n’a 
ni existence ni essence, restant dans l’indétermination quasi totale. 
Ce qui est important, il apparaît comme une altérité originaire avec 

37 Ibidem, p. 306.
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laquelle la subjectivité entre en débat intérieur sur son origine. Dans 
l’attitude du doute, en examinant la possibilité de son inexistence, 
et celle d’être trompé, le sujet se persuade lui-même – « il n’y a donc 
point de doute que je suis, s’il me trompe » 38 – ainsi, il ne se crée 
pas spontanément, comme voulait Sartre, mais il se reçoit comme 
attributaire, telle subjectivité qui d’abord ne se pense pas elle-même, 
mais elle est 

originairement pensée par une autre pensée, qui me pense toujours 
déjà, même si je ne puis encore ni en identifier l’essence, ni en démon-
trer l’existence 39.

Avant que le sujet soit en mesure de se déterminer comme une 
chose qui pense, elle est déjà chose pensée. « L’ego cogité, en tant 
que cogitant, accède à sa première existence à partir d’un appel qui 
l’en persuade, ego persuasus » 40. Qu’importe donc le moment sui-
vant de la voie cartésienne, à savoir celui de l’introduction de l’idée 
positive de Dieu (dans la Méditation III) ? Dieu qui dans son idée 
se manifeste, selon Descartes, comme « tout-puissant, infini et in-
compréhensible » fait que le sujet ainsi originairement interloqué, 
maintient sa relation avec l’altérité « non plus sur le mode du conflit, 
mais sur celui d’image et ressemblance » 41. Ainsi, dans cette nou-
velle situation, la subjectivité dans son activité de pensée devient 
consciente de sa position dans l’espace transcendantal infini. Le 
mode de ressemblance signifie ici un événement unique consistant 
dans l’expérience que la pensée de soi-même par soi-même est éga-
lement pensée de l’idée de Dieu, cependant, tout en respectant que 
l’infini précède le fini. Dans le mode de l’image, le sujet fini désire 
intentionnellement l’infini, sachant que « celui duquel je dépends, 
possède en soi toutes ces grandes choses auxquelles j’aspire » 42. De 
cette façon, la présence immanente de l’idée de l’infini sur le mode 
de ressemblance 

38 R. Descartes, Méditations métaphysiques, op. cit., AT IX, 19, p. 79.
39 J.-L. Marion, Etant donné, op. cit., p. 378.
40 Ibidem, p. 379.
41 Ibidem, p. 382.
42 R. Descartes, Méditations métaphysiques, op. cit., AT IX, 41, p. 127.
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met en pleine lumière le modèle originaire de l’appel et de la réponse – 
l’appel s’atteste dans le premier pensant, l’interlocuteur fini, la réponse 
s’accomplit avec le fini, premier existant, certes pensant, mais surtout 
premièrement pensé parce que d’emblée interloqué 43.

V.

Nous avons suivi les quatre exemples de la pensée phénoménolo-
gique en recherchant un lieu du « tournant théologique », et cela 
dans le cadre de la phénoménologie de l’infini, telle qu’inaugurée 
par Descartes. Nous pouvons admettre que le fil cartésien permet 
de voir quelques moments cruciaux des parcours phénoménolo-
giques en question. Indépendamment de la version de la phéno-
ménologie, soit objective, soit existentielle, soit éthique, ou dans sa 
figure de la pensée universelle de la donation, elle recèle une réfé-
rence constante au phénomène de l’infini, ce qui peut ensuite mener 
à la question de Dieu. L’inversement du sens de l’intentionnalité 
qui, au lieu de trouver son origine dans la subjectivité, vient origi-
nairement à elle, ainsi la constituant, semble cependant décisif. L’ac-
tivité subjective, d’après le modèle de l’intentionnalité inversée, se 
retrouve conditionnée par la réception préalable d’un appel, d’une 
interpellation, etc. La tendance introduite par Lévinas qui montre 
la possibilité d’une rationalisation philosophique des phénomènes 
non-objectifs trouve certainement son prolongement dans la phéno-
ménologie de la donation. Pourtant, comme nous l’avons vu, dans 
le projet phénoménologique de Marion, il s’agit – du moins au dé-
but – d’une validation de la structure phénoménologique univer-
selle, celle de la donation, et non, comme dans le cas de Lévinas, 
de l’identification du phénomène clé de l’épiphanie du visage qui 
décide de la primauté de l’éthique sur tout autre contenu phéno-
ménologique. Chez Marion, c’est l’inverse. Il prend des réserves 
par rapport à l’éthique entendue comme philosophie première en 
y voyant le danger de donner des privilèges à un phénomène trop 
indéterminé, qui n’arrive pas à régler la question qui est l’un des 
plus grands défis de la phénoménologie – à savoir l’individualisa-
tion d’autrui. Si – comme nous l’avons vu – entre Lévinas et Marion, 

43 J.-L. Marion, Etant donné, op. cit., p. 383.
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il existe un consensus sur les étapes du « chemin cartésien » qui 
consistent dans l’intériorisation de l’idée de l’infini, pour le premier 
le point d’arrivée de cette voie se résume sur le plan éthique, alors 
que pour le second, cette voie conduit à de différents types de phé-
nomènes saturés (dont précisément l’un est l’icône du visage). Ain-
si, l’idée de l’infini ne devient qu’une annonce lointaine et modeste 
du phénomène de révélation (qui concentre en lui tous les quatre 
types de saturation). A cause de ses implications métaphysiques, 
elle serait une idée, encore bien obscure, amorçant la question qui 
se situe « par delà le bien et le mal », à savoir celle de l’intersubjec-
tivité de l’amour.
 Concluons par une remarque sur le statut de l’idée de l’infini 
dans la phénoménologie de Marion. Il se pose la question de la re-
lativisation de ce phénomène qui dès lors ne joue qu’un rôle d’ou-
verture de l’horizon de la donation, ou éventuellement ne peut que 
servir de prototype métaphysique du phénomène saturé. Deux 
raisons semblent expliquer la réserve du phénoménologue sur la 
conception cartésienne. Premièrement, il faut se rendre compte que 
la réduction marionienne s’exprimant par la formule méthodolo-
gique « autant de réduction, autant de donation », sa « mise entre 
parenthèses» d’un transcendant, en fait, s’accomplit souvent sous 
la forme d’une dé(con)struction des concepts métaphysiques. En 
ce sens, malgré ses avantages phénoménologiques, le « Dieu car-
tésien » qui apparaît comme l’idée de l’infini, tombe sous le coup 
de la réduction, et en tant que réduit, il peut être arbitrairement 
juxtaposé avec d’autres phénomènes, saturés ou non. En ce sens, 
avec la figure de l’infini, Descartes ne fournissait qu’une structure 
à reprendre et à développer dans la phénoménologie, sans appor-
ter quelque chose de spécial à la question phénoménologique de 
Dieu. Deuxièmement, l’idée cartésienne de l’infini n’offre pas à Ma-
rion une figure théologique majeure, parce qu’il celle-ci expose de 
manière beaucoup plus radicale en tant que phénomène de la ré-
vélation du Christ qui excède/dépasse l’ensemble des quatre types 
du phénomène saturé et, donc, il n’apparaît pas seulement comme 
icône du visage, mais intervient au cours de l’histoire comme évé-
nement historique, il suscite l’admiration comme idole, et enfin, il se 
manifeste comme affectivité à travers la chair.
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J -F  P
L’Instiitut Catholique de Paris

Michel Henry : l’intentionnalité 
entre marxisme et christianisme

Comme les bons vins, il y a des ouvrages qu’il faut savoir attendre. 
C’est le collectif « Dossier H » consacré à Michel Henry, annoncé 
pour 2007 et finalement paru en 2009, réunissant pas moins de 38 
contributions, qui aura été le prétexte de cette conférence, et plus 
particulièrement encore le texte de Ruud Welten, intitulé « De Marx 
au christianisme et retour : la philosophie de la réalité de Michel 
Henry » 1.
 En effet, avec le recul, on mesure mieux pourquoi Ricoeur admi-
rait Michel Henry et Lévinas le citait en exemple : une rigueur exem-
plaire, à la limite de l’intransigeance, une pensée exigeante, propre 
à refonder l’ensemble des traditions intellectuelles, en l’occurrence 
ici le marxisme et le christianisme. Qu’il y ait entre les deux d’ap-
parentes homologies est affaire démontrée depuis longtemps, au 
prix parfois d’une survalorisation de la propension messianique du 
marxisme, par exemple dans les analyses d’un Nicolas Berdiaeff 2, 
en dehors de toute approche phénoménologique. 

1 R. Welten, De Marx au christianisme et retour : la philosophie de la réalité de Mi-
chel Henry, in: J.-M. Brohm, J. Leclercq (dir.), Michel Henry, Dossier H; Editions 
L’Age d’Homme, Lausanne 2009, p. 359-370.

2 Cf. N. Berdiaeff, Problèmes du communisme (1933); Christianisme et réalité 
sociale (1934); Conception chrétienne et conception marxiste de l’histoire (1935); Les 
sources et le sens du communisme russe (1938).
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 Michel Henry s’était fait connaître dans des années 1960 par sa 
thèse, l’Essence de la manifestation 3. Cet ouvrage l’avait fait ranger as-
sez vite dans le sillage des penseurs allemands, Husserl et Heideg-
ger. A vrai dire, sa conception de phénoménologie était déjà assez 
originale : en optant pour « une phénoménologie de la vie concrète », 
Henry ne faisait pas que rompre avec le savoir encore positiviste de 
l’époque. Il s’écartait aussi de la prétention husserlienne à clarifier 
d’une manière définitive les fondements de toute connaissance. Phé-
noménologie du corps. Essai sur l’ontologie biranienne 4 et son mémoire 
de DES Le bonheur de Spinoza 5 sont aussi à ranger dans cet ensemble.
 Mais ce qui nous intéressera ici, ce sera la façon dont Michel 
Henry fut aussi l’un des principaux artisans en France du renou-
veau des études sur le marxisme. Marqué par un effort sans précé-
dent de lecture des écrits du philosophe allemand, les deux tomes 
de son Marx couvrent plus de 1000 pages 6. 
Son interprétation, basée sur « phénoménologie de la vie concrète » 
était totalement originale : sa lecture des rapports économiques 
conduit à une mise en évidence d’un vivant constitutif du processus 
de production à travers le travail et le capital. Elle fut d’autant moins 
bien reçue par les communistes qu’elle mettait en évidence les fai-
blesses d’une approche superficielle (et erronée selon lui) des écrits 
fondamentaux de Marx. Il ne sera pas démuni à la chute du Mur 
de Berlin, dont on célèbre dans une certaine amnésie l’anniversaire, 
puisque celle-ci ne fait que confirmer l’impasse du marxisme 7.
 Par la suite, on crut un temps que Michel Henry était devenu 
« antimoderne » puisqu’il dénonça avec force dans La Barbarie tout 
ce qui dans la société – en particulier dans l’Université désormais, 
selon lui, entièrement soumise à la technique – s’acharnait à ses yeux 
contre la vie 8. Le philosophe y protestait contre l’affaiblissement de 

3 M. Henry, L’essence de la manifestation, PUF, Paris 1963 (2t); 1990².
4 Idem, Phénoménologie du corps. Essai sur l’ontologie biranienne, PUF, Paris 

1965; 19972.
5 Idem, Le bonheur de Spinoza, PUF, Paris 2004.
6 Idem, Marx. Une philosophie de la réalité (t. 1); Une philosophie de l’économie 

(t. 2), Gallimard, Paris (19761) 19912.
7 Cf. idem, Du communisme au capitalisme. Théorie d’une catastrophe, Odile Ja-

cob, Paris 1990.
8 Idem, La Barbarie, Grasset, Paris 1987; 20012.
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la philosophie, de la religion et de l’art, par exemple dans Voir l’invi-
sible. Sur Kandinsky, un peintre qu’il admirait beaucoup 9.
 Son orientation philosophique fondamentale sera de plus en 
plus tournée vers le mystère de la vie. Elle débouche avec force dans 
deux livres majeurs C’est moi la vérité. Pour une philosophie du chris-
tianisme 10 et Incarnation. Une philosophie de la chair 11. Michel Henry 
devint alors un interlocuteur de premier plan pour la pensée chré-
tienne. Paroles du Christ 12 constitue en quelque sorte le « testament » 
philosophique de l’auteur. C’est une belle et forte méditation sur la 
façon dont le Christ parle aux hommes. Le philosophe y cherche 
à comprendre comment l’affirmation johannique « le Verbe s’est fait 
chair » rehausse la conception du corps dévalorisée par les Grecs. 
En revisitant les textes des Pères de l’Eglise, Irénée et Tertullien no-
tamment, Michel Henry exprime à nouveaux frais la primauté de la 
chair du Christ comme vérité de l’Incarnation.
 Beaucoup ont relevé l’identité de sa démarche avec celle mise en 
oeuvre dans la période 1965-1975 pour dégager Marx des interpré-
tations marxistes dominantes : écarter les savoirs réflexifs pour faire 
apparaître une « connaissance originaire ». Le christianisme, comme 
le marxisme, devaient ainsi se libérer des oripeaux de la théologie 
ou de la glose marxiste pour faire apparaître la vie. Pour Henry, il 
ne s’agit pas d’une notion abstraite de « vie » mais d’un vécu réalisé 
dans l’amour des autres, la solidarité, la justice, aussi bien que dans 
la praxis marxiste. Le christianisme pourrait à ces conditions rede-
venir une expérience libre de tout impératif moral, hors de toute 
aliénation, sans visée théorique. 
 Qu’est ce qu’une approche phénoménologique, en particulier 
celle développée en 1990 dans Phénoménologie matérielle 13, très cen-
trée sur la question de l’intentionnalité, apporte à la compréhension 
de son analyse du marxisme et du christianisme ? Voilà ce qui sera 
ici l’objet de notre propos.

9 Idem, Voir l’invisible. Sur Kandinsky, François Bourin, Paris 1988.
10 Idem, C’est Moi la Verité. Pour une philosophie du christianisme, Seuil, Paris 

1996.
11 Idem, Incarnation. Une philosophie de la chair, Seuil, Paris 2000.
12 Idem, Paroles du Christ, Seuil, Paris 2002.
13 Idem, Phénoménologie matérielle, PUF, Paris 1990.

Między...23 
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I. La redécouverte de Marx

On connaît la phrase fameuse qui résume le geste inaugural de Mi-
chel Henry : 

Aucun philosophe n’a eu plus d’influence que Marx, aucun n’a été plus 
mal compris (…). Le marxisme est l’ensemble des contresens qui ont été 
faits sur Marx 14.

A. La récusation du marxisme

On aurait pu s’attendre d’entrée de jeu à la mise en place de la mé-
thode phénoménologique henryenne. Prudemment, c’est d’abord 
à  une histoire critique des textes que le philosophe se livre.
 Son analyse est tout à fait exacte puisque, comme l’auteur le sou-
tient, « le marxisme s’est constitué et défini en l’absence de référence 
à la pensée philosophique de Marx et dans l’ignorance complète de 
celle-ci » 15. Effectivement, les Manuscrits de 1844 et l’Idéologie alle-
mande sont restés inédits jusqu’en 1932. Et de pointer en série les er-
reurs historiques « extrêmement graves » de Engels qui inverse l’ordre 
des influences de Feuerbach et Stirner sur Marx; sa « platitude na-
vrante » qui ne fait plus « vaciller le concept d’être » mais en revient au 
matérialisme de Feuerbach et du XVIIIe siècle 16; sa volonté totale-
ment pernicieuse de faire coller le marxisme avec le darwinisme (cf. 
sa préface à l’édition allemande du Capital).
 L’absence de la philosophie de Marx durant toute la période de 
la formation de la doctrine marxiste eut pour conséquence de pré-
tendre que Marx était venu sonner le glas de la philosophie 17. Or 
c’est seulement la philosophie de Hegel. Ce congé donné au profit 
de l’action politique d’une part (cf. XIe thèse sur Feuerbach) et d’autre 
part, au profit de la science, de l’économie et de la sociologie eut des 
effets tout à fait dramatiques selon Michel Henry : 

14 Idem, Marx, op. cit., p. 9.
15 Ibidem, p. 12.
16 Cf. ibidem, p. 13.
17 Ibidem, p. 15.
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à la parution en 1932 de l’Idéologie allemande, à la lumière du matéria-
lisme dialectique, il était impossible d’apercevoir le contenu des textes 
philosophiques mais il était impossible aussi de ne pas apercevoir que 
ce contenu n’avait précisément rien à voir avec le marxisme constitué 18.

 Michel Henry avait bien vu que l’élimination de la pensée phi-
losophique de Marx au profit des thèses dogmatiques du maté-
rialisme dialectique était de son temps le projet d’Althusser, tout 
comme on lui substituait sans états d’âme les interprétations d’En-
gels, de Lénine et Mao 19. Même des penseurs plus en mesure de voir 
les enjeux de la philosophie de Marx auraient succombé, en parti-
culier Marcuse pour qui les premiers textes de Marx expriment la 
négation de la philosophie, bien qu’ils le fassent encore en langage 
philosophique.
 Assez lucidement, Michel Henry en avait dégagé les raisons : le 
souci exclusif de l’efficacité dans l’action politique, l’obligation de 
produire des résumés sommaires au service de la praxis révolution-
naire, à partir des textes politiques de Marx ; la réduction du Capital 
à un traité d’économie, l’incapacité de Riazanov à discerner le sens 
de l’Idéologie allemande en 1932.
 D’où sa conclusion, impitoyable : une mise hors-jeu des concepts 
fondamentaux du « matérialisme dialectique » était nécessaire. En 
effet, Michel Henry contestait que certains d’entre eux (ceux de 
forces productives, de classes sociales, de lutte des classes) soient 
concepts fondamentaux; ils ne sont pas des réalités premières.
 Ce qui fait, qu’au final, il estimait que non seulement les textes 
marxistes ne portaient pas leur principe d’intelligibilité mais que 
certains textes de Marx, en particulier les historico-politiques (le 
Manifeste du Parti communiste, le 18 brumaire de Louis Bonaparte, la 
Lutte des classes, la Guerre civile en France) soient compréhensibles en 
eux-mêmes 20.
 N’était-ce pas là déjà l’annonce de la phénoménologie inten-
tionnelle ? En effet, par la suite, Michel Henry constatera que pour 
résorber les problèmes constitutifs et fonctionnels, la phénoméno-
logie devenue intentionnelle devait prendre en charge les formes 

18 Ibidem, p. 19.
19 Cf. ibidem, p. 23, n. 1.
20 Cf. ibidem, p. 10.
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archaïques de sa constitution, notamment les éléments matériels qui 
la contraignent le plus 21.

B. A la recherche d’une nouvelle méthode

Dans les années 1970, Michel Henry opte donc pour une mé-
thode qui n’a pas encore la clarté de la phénoménologie matérielle : 
il faut, dira-t-il,

faire se laisser reconnaître, dans l’apodicticité de l’évidence les textes et 
les concepts fondamentaux, non pas ceux qui sont déclarés tels en vertu 
d’une interprétation arbitraire ou fantaisiste, mais en raison du carac-
tère essentiel, c’est-à-dire fondateur de leur contenu. Fondamentaux 
sont les textes et les concepts qui expliquent les autres et ne peuvent 
être expliqués par eux 22.

Cette méthode requiert de ne pas traiter la pensée de Marx comme 
une idéologie, c’est-à-dire d’y accéder à partir d’elle-même, de ses 
intuitions et de ses évidences propres, dans l’acte de leur répétition 
précisément et non par le biais d’une explication causale, c’est-à-dire 
d’un ensemble de propositions théoriques extérieures à son contenu 
intrinsèque et différentes de lui:

La répétition philosophique de la pensée de Marx ne projette pas seu-
lement une nouvelle fois dans la sphère de l’actualisation phénoméno-
logique le contenu de ses évidences décisives, organisées selon le lien 
de leur enchaînement principiel. Avec un tel lien c’est, en dernier lieu, 
le principe caché de leur unité qui se trouve arraché au domaine inex-
primé où repose en son fond toute pensée et qui fait mouvement vers 
la lumière 23.

 Assez résolument, Michel Henry tenta donc de se diriger vers 
ce que Marx a voulu dire, comprendre les échecs des régimes qui 
se déclarent de Marx, l’abstraction sur laquelle ils ont prétendu 
se constituer, les raisons de son travestissement ou de son appau-
vrissement. Ne doit-on pas cependant constater l’écart de cette 

21 Cf. idem, Phénoménologie matérielle, op. cit., p. 31.
22 Idem, Marx, op. cit., p. 31.
23 Cf. ibidem, p. 32.
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orientation méthodologique avec ce que sera la phénoménologie 
intentionnelle?

C. L’écart avec la phénoménologie intentionnelle

Dans sa Phénoménologie matérielle, Michel Henry aura l’occasion de 
dire que l’objet de la phénoménologie n’est jamais constitué par des 
phénomènes au sens ordinaire du mot. C’est leur phénoménalité, 
plus exactement c’est le monde originel selon lequel se phénomé-
nalise cette phénoménalité pure 24. On mesure tout le travail qu’il 
lui restait à réaliser dans sa pénétration de la pensée de Marx pour 
y  parvenir.
 Le problème essentiel tient à ce que phénoménologie réfléchit 
dans une intentionnalité spécifique, dans une évidence qui n’appar-
tient pas originellement à l’impersonnel qui l’enrobe. Or la surinfla-
tion de commentaires sur la philosophie de Marx faisait à l’époque 
largement écran à la redécouverte de son orientation profonde. Mais 
comment Michel Henry pouvait-il à l’époque résoudre le problème, 
lui qui constatera plus tard que la question de l’auto-donation de 
l’intentionnalité n’avait pas pu être résolue par la phénoménologie 
husserlienne elle-même, tout en restant son « obsession secrète » 25.
 Michel Henry pouvait donc être enclin à croire que le marxisme, 
comme d’autres courants en vogue à l’époque, participait à une 
sorte d’ « escamotage » et plus profondément une « illusion » 26 qui 
ne serait levée que par la phénoménologie elle-même, à condition 
que celle-ci soit capable de redéfinir complètement son concept de 
phénomène. Autrement dit, de penser, pour reprendre l’expression 
de François Furet, « l’avenir d’une illusion ».
 En fait, l’appréhension de la pensée de Marx n’échappait pas 
au questionnement général de Michel Henry : comment l’autre 
entre-t-il dans mon expérience, comment m’est-il donné? Il était 
quasiment déjà entendu que la phénoménologie ne devait pas s’in-
terroger sur les objets mais sur leur mode de donation, sur « les 

24 Cf. idem, Phénoménologie matérielle, op. cit., p. 24.
25 Cf. ibidem, p. 33.
26 Cf. ibidem, p. 109.
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 objets dans le comment » 27. Dès lors, montrer que l’autre m’est don-
né dans l’intentionnalité et par elle, qu’il entre dans mon expérience, 
dans  un « Dehors primordial » où se jette l’intentionnalité, dans ce 
lieu de lumière où elle atteint et voit tout ce qu’elle voit 28 pouvait 
poser un problème redoutable dans l’appréhension de la pensée de 
Marx. Comment résister à sa force contraignante et séductrice?
 Rétrospectivement, il parâit manifeste que Michel Henry a com-
mencé à appliquer à la pensée de Marx ce qu’il fera pour l’appré-
hension de l’expérience d’autrui : il commencera par dégager d’une 
manière systématique les structures intentionnelles – explicites 
et implicites – dans lesquelles l’existence de la pensée de Marx se 
constituait pour ses lecteurs et s’explicitait dans le contenu remplis-
sant ses intentions. 
 En somme, dans son appréhension de Marx, Henry n’échappe 
pas à ce qu’il dira, en commentant Husserl, à savoir qu’il nous faut 
toujours 

voir comment, dans quelles intentionnalités, dans quelles synthèses, 
dans quelles motivations le sens de l’alter ego se forme en moi et sous 
les diverses catégories d’une expérience concordante d’autrui, s’affirme 
et se justifie comme « existant » et même, à sa manière, comme m’étant 
présent « lui-même » 29.

En résumé, pour l’heure, même si ses recherches théoriques ne sont 
pas totalement approfondies, Michel Henry souhaite que l’on recon-
naisse dans l’oeuvre de Marx une histoire des concepts, « celle-ci ne 
pouvant être interprétée qu’à la lumière de la téléologie qui la meut 
secrètement » 30. Dès lors, il n’est guère surprenant qu’il déclare que 
l’intelligence de la pensée de Marx consiste dans la répétition de 
ses intuitions et de ses évidences fondamentales. Il va aller assez 
loin dans cette direction puisqu’il croit que la réactivation de ses 
évidences et leur contenu phénoménologique effectif ne conduisent 
pas seulement à un chemin nouveau pour la philosophie mais en 
fournit une explication systématique.

27 Ibidem, p. 138.
28 Cf. ibidem.
29 Cf. ibidem.
30 Idem, Marx, op. cit., p. 27.
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 Michel Henry est assez persuadé que dans l’apodicité de l’évi-
dence des relations, il n’y a pas d’interprétation arbitraire ou fan-
taisiste mais caractère essentiel, c’est-à-dire fondateur de leur conte-
nu 31. D’où son dédain pour toute autre forme d’approche : 

prendre au sérieux Marx, ce n’est pas le coucher sur le divan, ni établir 
sa philosophie à partir d’un savoir d’un autre ordre, ni conclure à sa 
dissolution dans les sciences positives 32.

 Dans sa volonté de donner la parole à Marx lui-même, Michel 
Henry, on le sait, est surtout attentif aux concepts d’individu, de 
subjectivité, de vie, de réalité 33. Mais il entend d’abord découvrir 
le principe caché de l’unité, au-delà de l’hétérogénéité des sys-
tèmes conceptuels ou de la diversité en dévoilant une même signi-
fication 34. Mais je crois qu’il n’y avait pas pour lui qu’un enjeu de 
méthode.
 Le problème fondamental n’était-il pas aussi devant le commu-
nisme réalisé d’éclaircir l’être énigmatique de cette pseudo-commu-
nauté. Certes, la réalité unique et essentielle de la communauté de 
ses membres s’appelle la vie. L’essence de la communauté, répétera 
Michel Henry, c’est la vie, toute communauté est une communauté 
de vivants. Alors comment comprendre cette forme pauvre et mu-
tilée de la vie? Si la vie est un mode de révélation et la révélation 
elle-même, qu’avaient en définitive en commun les membres des 
pays communistes? Comment l’auto-donation de la vie pouvait-elle 
se réaliser malgré tout?
 C’est cette intériorité radicale de la vie, résistante à toutes les 
formes d’oppressions que Michel Henry a finalement réussi à com-
mencer à comprendre. Quand il souligne que nous devons partir, 
pour comprendre l’existence, des vivants, il en souligne plus la 
chance que le fardeau de la vie, les potentialités plus que les réalisa-
tions appauvries. D’ailleurs, son texte sur le sujet est quasi « trans-
parent » : 

31 Cf. ibidem, p. 31.
32 Ibidem, p. 32.
33 Cf. ibidem, p. 27.
34 Cf. ibidem, p. 33.
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Quand des communautés prônent la subordination de l’individu, cela 
revient à opposer à l’essence de la vie ce qui est nécessairement impli-
qué par elle, la bureaucratie prend la place de la vie car dans la vie l’in-
dividu n’est jamais de trop ou subordonné. Dans le monde de la tech-
nique, l’objectivité se donne pour le lieu de toute vérité concevable 35.

Les bases posées de la phénoménologie henryenne allaient être suf-
fisantes pour l’investigation du christianisme, qui, on le sait, arrive 
plus tardivement, à la faveur de l’économie interne de l’oeuvre hen-
ryenne et non en raison de mobiles extra-philosophiques.

II. Un christianisme mis à nu

La trilogie C’est moi la vérité 36, Incarnation 37, Paroles du Christ 38 date 
de plus de vingt ans après l’exploration de la philosophie de Marx. 
Le contexte a changé, les protagonistes du débat aussi : c’est à l’Insti-
tut Catholique de Paris et non plus devant des marxistes que Michel 
Henry vient discuter ses thèses 39. Mais ce que je voudrais souligner 
ici, c’est la continuité de la perspective henryenne. Comme il avait 
dégagé Marx du marxisme, il tente de dégager la vie qui s’éprouve 
elle-même dans son intériorité invisible. A partir d’une phénomé-
nologie radicale du concept de vie, il donne une idée extrêmement 
neuve, originale et forte de la vérité du christianisme.

A. Une phénoménologie de la Vie

Dans son livre C’est moi la vérité, Michel Henry propose et déve-
loppe en effet une phénoménologie de la Vie qui diffère de celle du 
monde.
 Il entend par « phénoménologie » l’étude de l’acte par lequel les 
choses, les « étants » se montrent, en venant à la lumière (phanestai). 

35  Idem, Phénoménologie matérielle, op. cit., p. 164.
36 M. Henry, C’est moi la vérité. Pour une philosophie du christianisme, op. cit.
37 Idem, Incarnation. Une philosophie de la chair, op. cit.
38 Idem, Paroles du Christ, Seuil, op. cit.
39 Cf. Phénoménologie et christianisme chez Michel Henry, éd. Ph. Capelle, Cerf, 

Paris 2004.
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Selon la conception des Grecs, est vrai tout ce qui est. Le phéno-
mène, ce qui se montre, est. Le fait de se montrer est la manifesta-
tion de la vérité. Michel Henry conteste que le seul critère de toute 
vérité soit déterminé par la perception sensible ou intelligible dans 
« l’au-dehors » du monde, l’extériorisation. La phénoménologie du 
christianisme est à prendre au sens absolu. Elle concerne non ce qui 
se montre mais le fait de se montrer. Ce qui se révèle, c’est la révé-
lation elle-même : « Dieu est cette révélation pure qui ne révèle rien 
d’autre que soi » 40. L’auteur l’appelle l’auto-donation.
 Dès lors, Michel Henry nous entraîne à découvrir la manifesta-
tion de la vérité dans l’auto-révélation de Dieu. Celle-ci ne se mani-
feste pas dans la lumière du monde et ne tient pas de lui sa mani-
festation. Puisque cette auto-révélation ne s’accomplit pas dans le 
monde, où s’accomplit-elle ? Elle s’accomplit dans la Vie car la Vie 
n’est rien d’autre que ce qui s’auto-révèle. La Vie dont il est question 
diffère ici de la biologie. Cette vie se dissimule au-delà ou en deçà 
de son apparence moléculaire ou neuronale. Dans le monde, tout 
est objectivité, jeté hors de soi alors que la Vie s’éprouve dans son 
étreinte pathétique (pathos). L’accès à la Vie se fait par elle-même 
et en elle-même. L’homme éprouve cette vie lorsqu’il remonte à la 
source qui le donne à lui-même. En accueillant cette auto-donation, 
il se laisse affecter intérieurement par cette essence de la Vie qui 
n’est autre que Dieu lui-même. Et la Vie est Vérité puisqu’elle s’au-
to-révèle (selon le préliminaire où l’auteur définit sa phénoménolo-
gie). En l’homme, la Vie s’éprouve dans sa réalité et sa vérité, sans 
distance, sans extériorité. L’homme vit cette expérience lorsqu’il 
s’éprouve dans la souffrance, en se supportant tel qu’il est, en accep-
tant de vivre ce qu’il lui est donné d’être jusqu’au bout. Dans cette 
étreinte, la Vie se donne à elle-même, jouit pleinement d’elle-même. 
C’est le paroxysme où la souffrance ouvre à la joie : « Heureux ceux 
qui souffrent ».
 « Le vivant parvient dans la Vie en s’appuyant sur le propre par-
venir de la Vie en soi » 41 : l’homme est invité à une seconde nais-
sance qui diffère de sa venue au monde. Naître, c’est venir dans la 
Vie. L’homme vient dans la Vie en s’identifiant à son auto-révéla-
tion, là où la Vie s’engendre d’elle-même. Il fait alors l’expérience de 

40 Idem, C’est moi la vérité, op. cit., p. 37.
41 Ibidem, p. 73.
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son Ipséité, dans la jouissance de Soi. Mais ce Soi n’est pas le Moi 
égoïste écarté de Dieu. C’est le Soi singulier et unique, le Fils unique, 
premier vivant. L’homme est convié à cet engendrement éternel du 
Fils par le Père, Origine absolue de toute vie. L’homme n’a accès 
à son vrai soi, sa vérité, qu’en passant par la Porte, l’Arche triom-
phale qu’est l’Archi Fils transcendantal. Ce Fils qui est dès le com-
mencement près de Dieu de toute éternité et qui précède toute vie. 
Dès lors, étant donné cette intériorité réciproque du Père et du Fils, 
aucune connaissance du premier n’est possible sans passer par le 
second. Dans cette perspective, on peut alors soupçonner la portée 
de cette parole radicale du Christ : « c’est moi la Vérité ».
 Cet accès à soi-même n’étant possible qu’en passant par le Christ 
amène Michel Henry à considérer l’éthique chrétienne dans sa radi-
cale nouveauté par rapport à toute règle extérieure. Par la seconde 
naissance, les valeurs du monde ne sont pas simplement renversées 
mais assignées à leur site réel en les sortant de l’apparence où réside 
l’illusion trompeuse. L’homme peut surmonter l’Oubli de sa condi-
tion de Fils lorsqu’il communie à l’oeuvre de la Vie en lui. Là cha-
cune de ses actions est révélée à Dieu tandis qu’elle se révèle à soi :

dans la pratique du commandement d’amour, c’est la Vie absolue qui 
donne le Fils à lui-même en se donnant à soi qui agit, de telle façon que, 
dans cette pratique, c’est Dieu lui-même qui s’auto-révèle, qui s’aime 
lui-même en son amour infini 42.

B. Une Vie changeante et toujours la même

Si l’investigation fondamentale de C’est moi la vérité concerne la vie 
dans le christianisme, on peut néanmoins dire que Michel Henry 
n’a pas dévié de son axe fondamental depuis son Marx : c’est cette 
vie changeante et toujours la même qui est restée au centre de ses 
recherches.
 Mais bien évidemment, alors que les premières approches phé-
noménologiques sont dominées par la question de l’intentionnalité, 
la prise en compte de l’archidonation modifie sensiblement la re-
cherche : la Vie se manifeste en un apparaître originel en une im-
médiation pathétique de son auto-apparaître possible. Comme tout 

42 Ibidem, p. 237, cf. 1 Jn 2, 4-6.
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phénomène, elle échappe par principe au domaine du visible en 
tant que l’apparaître originel. Peut être, ce qui sera plus marqué, 
c’est que cette vie transcendantale définit en effet l’objet de la phé-
noménologie. Dès lors, comment ne pas constater le risque pour la 
méthode de se rompre, en cédant la place à une hétéorogénéité si 
radicale qu’elle se présente d’abord à la pensée comme un Abîme.
 Peut-être plus que dans l’approche de Marx, Michel Henry a per-
çu que toute Parole est la parole de vie. Ce qui montre dans cette Pa-
role, ce qui rend manifeste, c’est la vie elle-même, c’est l’auto-révéla-
tion pathétique de la subjectivité absolue qui est le Dire. Mais plus 
fondamentalement, si l’essence du logos réside dans la vie, l’objet de 
la phénoménologie – cette vie – n’est-il pas identique à sa méthode – 
ce logos – contrairement à leur dissociation radicale que beaucoup 
continuent à faire. Dès lors, la méthode phénoménologique est l’au-
to-explicitation de la vie transcendantale de la subjectivité absolue 
sous la forme de son auto-objectivation.
 Alors que le marxisme ne parlait que de groupes, de classes so-
ciales, Michel Henry avait déplacé vers la relation entre l’individu 
et le vivant la direction de recherche : dans la vie et de par son au-
to-affection naît chaque fois cette épreuve de soi qu’est un vivant, 
lequel n’est donc tel que dans la vie, jeté en lui par elle, pour au-
tant que, se jetant en elle-même elle le jette en lui. Telle était déjà en 
germe la pensée de Michel Henry sur le mystère de la vie : le vivant 
est coextensif au Tout de la vie en lui, tout en lui est sa propre vie. 
L’établissement d’une philosophie du christianisme aidait plus que 
tout autre à le prouver.

Conclusion

Dans l’expérience de l’autre que représente aussi le christianisme, la 
phénoménologie intentionnelle a pu non seulement maintenir mais 
vérifier sa présupposition dernière selon laquelle tout sens que peut 
avoir pour moi l’essence ou l’existence d’un être quelconque s’enra-
cine dans la vie intentionnelle. Une référence ici s’impose, donnée 
par Michel Henry lui-même : celle à Kierkegaard. Le philosophe 
danois n’allait-il pas jusqu’à affirmer que « l’être en commun avec le 
Christ » (la contemporanéité) fut plus difficile pour ceux qui le vi-
rent que nous qui ne le voyons pas. Michel Henry ira même jusqu’à 
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concevoir que l’impossibilité de la perception soit la condition de 
l’être-en-commun. 
 Sans aucun doute, le monde a poussé l’objectivisme jusqu’à la 
folie alors que l’être-en-commun a totalement besoin d’être refondé 
dans une subjectivité radicalement immanente, acosmique et pa-
thétique. On comprend mieux désormais son désir de faire naître, 
selon ses propres termes, cette « subjectivité clandestine ». Grâce 
au décryptage inédit de son Journal (1942-1948), sa femme, Anne 
Henry, en donne la raison essentielle : l’expérience de la Résistance. 
Le philosophe avait en effet rejoint les maquis. A plusieurs reprises, 
Michel Henry prit des risques réels. A Lyon, il dut se cacher pour 
échapper à la Gestapo. Ayant survécu un peu par miracle, il se dé-
cida à une vocation entièrement philosophique. A la Libération, 
contrairement à sa génération, le philosophe tourna définitivement 
le dos à la politisation et au carriérisme universitaire. Toute sa vie, 
il resta « le philosophe de Montpellier », soucieux d’équilibre, prati-
quant le sport, amoureux des arts, refusant les sollicitations acadé-
miques excessives et le vedettariat. Son combat fut ailleurs : montrer 
que l’essence de la vraie vie est invisible. « L’amour est la dimension 
sacrée de notre vie » avait écrit le philosophe dans un fichier inédit 
intitulé La Faim, composé dans la clandestinité. C’est ce que toute sa 
vie il s’efforça de faire.
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Michel Henry: intencjonalność między 
marksizmem a chrześcijaństwem

Istnieją dzieła podobne do dobrych win, na które trzeba czekać. Ta-
kim dziełem jest zbiór Dossier H poświęcony Michelowi Henry’emu 
zapowiadany na rok 2007, a opublikowany ostatecznie w 2009 roku, 
zbierający 38 tekstów, które stanowić będą pretekst do moich roz-
ważań. Chodzi tu szczególnie o tekst Ruud Welten zatytułowany 
Od Marksa do chrześcijaństwa i z powrotem. Filozofia rzeczywistości Mi-
chela Henry’ego 1.
 W istocie z pewnego dystansu lepiej rozumiemy, dlaczego Ri-
coeur podziwiał Michela Henry’ego, a Lévinas często podawał go 
za wzór: ścisły rygor, nieprzejednanie, duże wymagania, właściwe 
próbom ponownego ufundowania całości intelektualnej tradycji, 
w tym przypadku marksizmu i chrześcijaństwa. Już dawno temu 
wykazano, że istnieje między nimi widoczne podobieństwo. Nie-
kiedy wprawdzie odbywało się to za cenę przywiązywania zbyt 
wielkiej wagi do elementów mesjanistycznych marksizmu, na 
przykład w analizach Mikołaja Bierdiajewa 2, które trudno nazwać 
fenomenologicznymi.

1 R. Welten, De Marx au christianisme et retour: la philosophie de la realité de Michel 
Henry, w: Michel Henry, Dossier H, red. J.-M. Brohm, J. Leclercq, L’Age d’Homme, 
Lausanne 2009, s. 359-370.

2 Por. N. Bierdaeff, Problem du communisme (1933) [tłum. pol.: M. Bierdiajew, 
 Problem komunizmu, Wyd. Zbliżenia, Warszawa 1981 (przedruk z wydania: tłum. 
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 Michel Henry dał się poznać w latach 60. publikacją doktoratu 
Essence de la manifestation 3. Dzieło to dość szybko zaszeregowano 
jako należące do tradycji wyznaczonej przez myślicieli niemieckich, 
takich jak Husserl czy Heidegger. Prawdę mówiąc, jego koncepcja 
fenomenologii już wtedy wydawała się dosyć oryginalna: opowia-
dając się za „fenomenologią konkretnego życia”, Henry nie tylko 
zrywał z pozytywistycznym jeszcze nastawieniem swojej epoki, ale 
dystansował się również wobec Husserlowskich roszczeń do całko-
witego wyjaśnienia fundamentów wszelkiego poznania. Phénomé-
nologie du corps. Essai sur l’ontologie biranienne 4 i jego praca dyplomo-
wa Le bonheur de Spinoza 5 również sytuują się w tej całości.
 To, co nas będzie tutaj interesować, to sposób, w jaki Michel Hen-
ry stał się we Francji jednym z głównych prekursorów odnowienia 
studiów na temat marksizmu. Jego lektura pism niemieckiego filo-
zofa naznaczona jest wysiłkiem bez precedensu, a powstałe w jej 
wyniku dwa tomy Marksa liczą razem ponad tysiąc stron 6.
 Oparta na „fenomenologii konkretnego życia” interpretacja fi-
lozofii Marksa przez Henry’ego była niezwykle oryginalna: lektura 
relacji ekonomicznych prowadzi do ukazania żywego bytu (un vi-
vant) konstytutywnego dla procesu produkcji poprzez pracę i kapi-
tał. Jest ona tym mniej akceptowana przez komunistów, że ukazuje 
słabości ich powierzchownego podejścia (według Henry’ego błęd-
nego) do głównych pism Marksa. Upadek muru berlińskiego, któ-
rego rocznicę czci się szumnie w stanie pewnego rodzaju amnezji, 
nic tu nie zmienia, ponieważ potwierdza on jedynie impas, w któ-
rym znalazł się marksizm 7.

M.  Reutt, Towarzystwo Wydawnicze Rój, Warszawa 1937) – przyp. red.], Christia-
nisme et réalité sociale (1934); Conception chrétienne et conception marxiste de l’histoire 
(1935); Les sources et le sens du communisme russe (1937) [tłum. pol.: M.  Bierdiajew, 
Źródła i sens komunizmu rosyjskiego, tłum. H. Paprocki, Wyd. Antyk, Kęty 2005 – 
przyp. red.].

3 M. Henry, L’essence de la manifestation, PUF, Paris 1963 (2t); 19902.
4 Idem, Phénoménologie du corps. Essai sur l’ontologie biranienne, PUF, Paris 

(1965) 19972.
5 Idem, Le bonheur de Spinoza, PUF, Paris 2004.
6 Idem, Marx. Une philosophie de la réalité (t. 1) ; Marx. Une philosophie de l’econo-

mie (t. 2), Gallimard, Paris (19711) 1991.
7 Idem, Du communisme au capitalisme. Theorie d’une catastrophe, Odil Jacob, 

Paris 1990.
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 Potem nastąpił czas, w którym Michel Henry uważany był za 
„antymodernistę”, ponieważ z siłą ujawniał w La Barbarie wszystko, 
co w społeczeństwie – szczególnie w świecie od niedawna całkowi-
cie podporządkowanym technice – występuje według niego prze-
ciwko życiu 8. Filozof protestuje przeciw osłabianiu filozofii, religii 
i sztuki w książce Voir l’invisible. Sur Kandinsky – o twórczości mala-
rza, którego Henry niezwykle podziwia 9.
 Główne zainteresowania filozoficzne francuskiego fenomenologa 
zaczną kierować się coraz bardziej ku tajemnicy życia. Ujawnią się 
z dużą mocą w dwóch ważnych książkach C’est Moi la Verité. Pour 
une philosophie du christianisme 10 i w Incarnation. Une philosophie de la 
chair 11. Michel Henry stawia tu na pierwszym planie dialog z chrześ-
cijaństwem. Paroles du Christ 12 stanowi w pewnym sensie „testament” 
filozoficzny autora. Jest to piękna i przejmująca relacja o tym, w jaki 
sposób Chrystus przemawia do ludzi. Filozof stara się zrozumieć, 
w jaki sposób zdanie z Ewangelii św. Jana „Słowo stało się ciałem” 
ponownie czyni ważną zdewaloryzowaną przez Greków koncepcję 
ciała. Na nowo odczytując teksty Ojców Kościoła – Ireneusza i Ter-
tuliana – Michel Henry w nowy sposób wyraża prymat cielesności, 
Chrystusa jako prawdę Wcielenia.
 Ukazywano podobieństwo filozofii Henry’ego z zabiegami z lat 
1965-1975 zmierzającymi do uwolnienia Marksa od dominujących 
interpretacji marksistowskich: chodziło o to, by odsunąć wiedzę re-
fleksyjną i pozwolić ujawnić się „poznaniu źródłowemu”. Chrześ-
cijaństwo, tak jak marksizm, powinno w ten sposób uwolnić się 
od świecidełek teologii lub przypisów marksistowskich i pozwo-
lić ukazać się życiu. Henry’emu nie chodzi jednak o abstrakcyjne 
pojęcie „życia”, ale przeżycie urzeczywistnione zarówno w miło-
ści do innych, solidarności, sprawiedliwości, jak i w praktyce mar-
ksistowskiej. Tylko wtedy chrześcijaństwo mogłoby uwolnić się 

8 Por. idem, La Barbarie, Grasset, Paris 19871; wyd. PUF, Paris 20013.
9 Por. idem, Voir l’invisible. Sur Kandinsky, Francis Bourin, Paris 19881 ; wyd. 

PUF, Paris 20041.
10 Idem, C’est Moi la Verité. Pour une philosophie du christianisme, Seuil, Paris 

1996.
11 Idem, Incarnation. Une philosophie de la chair, Seuil, Paris 2000.
12 Idem, Paroles du Christ, Seuil, Paris 2002; [por. tłum. pol.: M. Henry, Słowa 

Chrystusa, tłum. K. Mrówka, Biblos, Tarnów 2010 – przyp. red.].
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od  wszelkiego moralnego imperatywu, znaleźć się poza wszelką 
alienacją i wyzwolić się z teoretycznych zabiegów.
 Co może wnieść fenomenologia do analiz marksizmu i chrześci-
jaństwa, a zwłaszcza wersja fenomenologii zaproponowana przez 
Henry’ego w 1990 roku w Phénoménologie matérielle 13, skoncentro-
wana przede wszystkim na problemie intencjonalności? Ta kwestia 
właśnie będzie tu przedmiotem naszych badań.

I. Ponowne odkrycie Marksa

Znamy sławną tezę, która stanowi zapoczątkowujący gest badań 
Michela Henry’ego nad Marksem: 

Żaden filozof nie miał większego wpływu niż Marks, żaden też nie był 
gorzej rozumiany (...). Marksizm jest zespołem nonsensów, jakie wypo-
wiedziano na temat Marksa 14.

A. Wyłączenie marksizmu

Można było oczekiwać, że Michel Henry przedstawi na początku 
swoją metodę wykładania fenomenologicznej interpretacji Marksa. 
Jednak filozof działa ostrożnie i oddaje się przede wszystkim kry-
tycznemu studiowaniu tekstów. Jego analiza jest bardzo dokładna, 
ponieważ, jak twierdzi autor, „marksizm konstytuuje się i definiu-
je, nie odnosząc się do myśli filozoficznej Marksa i w ogóle jej nie 
znając” 15. Rzeczywiście, Manuskrypty z 1844 i Ideologia niemiecka 
pozostają nieopublikowane do 1932 roku. Henry wskazuje na se-
rię „niezwykle ciężkich” błędów historycznych Engelsa, który od-
wraca porządek wpływów na Marksa ze strony Feuerbacha i Stir-
nera. Francuski filozof odsłania „rozdzierającą płytkość”, która nie 
jest już w stanie „wstrząsnąć pojęciem bycia”, ale sprawia, że myśl 
ta powraca do materializmu Feuerbacha i XVIII wieku; ukazuje 
też całkowicie zgubną dla myśli Marksa wolę Engelsa powiązania 

13 Idem, Phénoménologie matérielle, PUF, 1990.
14 Idem, Marx, op. cit., s. 9.
15 Ibidem, s. 12.
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369Michel Henry: intencjonalność

 marksizmu z darwinizmem (por. przedmowę Engelsa do niemie-
ckiego wydania Kapitału).
 Konsekwencją nieobecności filozofii Marksa, trwającej cały okres 
formowania się doktryny marksistowskiej, było twierdzenie, zgod-
nie z którym Marks przybył ogłosić podzwonne filozofii 16. Ale do-
tyczy to wyłącznie filozofii Hegla. Jego założenie przyznające z jed-
nej strony prymat działaniu politycznemu (IX teza o Feuerbachu), 
a  z drugiej strony – nauce, ekonomii i socjologii miało, według Mi-
chela Henry’ego, dramatyczne skutki: 

wraz z pojawieniem się w 1932 roku Ideologii niemieckiej nie było już 
możliwe ze względu na istniejący materializm dialektyczny dostrzeże-
nie filozoficznych treści tych tekstów, tak jak nie można było nie do-
strzec, że treści te nie mają absolutnie nic wspólnego z ukonstytuowa-
nym już marksizmem 17.

 Michel Henry dobrze zdawał sobie sprawę z tego, że wyelimino-
wanie myśli filozoficznej Marksa w imię dogmatycznych tez mate-
rializmu dialektycznego było w jego czasach projektem Alhussera, 
zupełnie jak gdyby zastąpiono ją bezlitośnie interpretacjami Engel-
sa, Lenina i Mao 18. Nawet myśliciele, którzy byli w stanie docenić 
wagę filozofii Marksa, ulegali tym wpływom, w szczególności Mar-
cuse, dla którego pierwsze teksty Marksa wyrażają negację filozo-
fii, mimo że robią to jeszcze w języku samej filozofii. Henry jasno 
odsłania przyczyny takiej sytuacji: troska wyłącznie o wydajność 
działania politycznego, zobowiązanie się do tworzenia zwięzłych 
skrótów tekstów politycznych Marksa mających służyć rewolucyj-
nej praxis, redukcja Kapitału do traktatu ekonomicznego, niezdol-
ność Riazanowa do zrozumienia sensu Ideologii niemieckiej w roku 
1932. 
 Stąd bezlitosna konkluzja Henry’ego: wykluczenie z gry funda-
mentalnych filozoficznych pojęć „materializmu dialektycznego” 
okazywało się konieczne. W istocie jednak Michel Henry neguje 
to, że niektóre z nich (dotyczące sił produkcji czy klas społecznych 
w walce klas) były istotnie pojęciami fundamentalnymi. Nie sta-
nowią one, jego zdaniem, rzeczywistości pierwotnej. Ostatecznie 

16 Por. ibidem, s. 15.
17 Ibidem, s. 19.
18 Por. ibidem, s. 21.

Między...24 
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stwierdza nie tylko, że teksty marksistów nie zawierały w sobie 
żadnej zasady inteligibilności, ale że teksty samego Marksa, zwłasz-
cza te historyczno-polityczne (Manifest Partii Komunistycznej, 18 bru-
maire, Walka klas i Wojna cywilna we Francji) okazują się z kolei zrozu-
miałe same przez się 19.
 Czy nie było to już ogłoszenie tez fenomenologii intencjonalnej? 
W istocie, następnym krokiem Henry’ego będzie konstatacja, zgod-
nie z którą, aby wchłonąć w siebie konstytutywne i użyteczne dla 
niej problemy, fenomenologia, która stała się intencjonalna, powin-
na uwzględnić archaiczne formy swojej konstytucji, a więc elemen-
ty materialne, które określają ją w całej pełni 20.

B. Poszukiwanie nowej metody

W latach 70. Michel Henry opowiada się za metodą, która nie 
ma jeszcze całej przejrzystości fenomenologii materialnej: należy, 
mówi  on, 

w narzucającej się oczywistości tekstów i podstawowych pojęć uznać 
za ważne nie te z nich, które uchodzą za takie ze względu na jakąś ar-
bitralną lub fantazyjną interpretację, ale ze względu na istotowy cha-
rakter, to znaczy ze względu na fundujące znaczenie ich treści. Podsta-
wowe są treści i pojęcia, które wyjaśniają inne, ale nie mogą być same 
przez nie wyjaśnione 21.

Metoda ta wymaga, aby przestać traktować myśl Marksa jako ideolo-
gię, to znaczy, by podchodzić do tej myśli, wychodząc od niej samej, od 
jej intuicji i jej własnych oczywistości, do których docieramy przez akt 
ich precyzyjnego powtarzania, a nie przez meandry wyjaśnień przy-
czynowych, to znaczy przez całość teoretycznych zdań zewnętrznych 
wobec ich wewnętrznej treści i całkowicie od niej różnych. 

Filozoficzne powtórzenie myśli Marksa nie polega wyłącznie na po-
nownym wyprojektowaniu decydujących i oczywistych treści, zorga-
nizowanych w zhierarchizowany łańcuch, w sferę, w której zostaną fe-
nomenologicznie zaktualizowane. W takim łańcuchu, na jego końcu, 

19 Por. ibidem, s. 10.
20 Por. idem, Phénoménologie matérielle, op. cit., s. 31.
21 Idem, Marx, op. cit., s. 31.
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znajdziemy bowiem ukrytą zasadę ich jedności, która okaże się zwią-
zana z tym, co niewyrażalne, gdzie na samym dnie spoczywa wszelka 
myśl, podążając w stronę światła 22.

Michel Henry śmiało zamierza więc kierować się ku temu, co chciał 
powiedzieć Marks, chce zrozumieć upadek ustrojów, które opo-
wiadały się za Marksem i abstrakcję, na której same pragnęły się 
wznieść, a także powody trawestacji jego myśli i jej zubożenia. Czy 
nie powinniśmy teraz zauważyć, że istnieje rozdźwięk (écart) mię-
dzy tak ukierunkowaną metodologią a tym, co będzie treścią feno-
menologii intencjonalnej?

C. Zerwanie (écart) z fenomenologią intencjonalną

W Phénoménologie matérielle Michel Henry będzie miał okazję po-
wiedzieć, że przedmiot fenomenologii nie jest nigdy konstytuowa-
ny przez zjawisko w potocznym znaczeniu tego słowa. Przedmiot 
ten to sama zjawiskowość, a dokładniej źródłowy sposób, w jaki 
fenomenalizuje się czysta zjawiskowość. Chcemy ukazać całą pracę, 
jaką musiał wykonać Henry, dogłębnie analizując myśl Marksa, by 
to pokazać.
 Najważniejszy problem dotyczy tego, co fenomenologia rozu-
mie przez specyficzną intencjonalność, która chwyta fenomeny, i co 
rozumie przez oczywistość, która nie przynależy z samej istoty do 
tego, co bezosobowe, a co ją otacza. Tak więc nadmiar komentarzy 
na temat filozofii Marksa stanowił w tej epoce duże pole do po-
nownego odkrycia jej głęboko skrywanego ukierunkowania. Jed-
nak w jaki sposób Michel Henry mógł w tamtej epoce ten problem 
rozwiązać? On, który stwierdzi później, że pytanie o samodonację 
intencjonalności nie mogło zostać wyjaśnione przez fenomenologię 
Husserla, pozostając jego „skrywaną obsesją” 23.
 Michel Henry skłonny był więc wierzyć, że marksizm i inne ak-
tualne nurty w jego epoce uczestniczą w pewnego rodzaju „sztu-
ce kuglarskiej”, a głębiej ujmując, w „złudzeniu” 24, które mogłoby 

22 Ibidem, s. 32.
23 Idem, Phénoménologie matérielle, op. cit., s. 33.
24 Ibidem, s. 109.
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 zostać przezwyciężone tylko przez samą fenomenologię pod wa-
runkiem, że byłaby ona zdolna całkowicie przedefiniować swe po-
jęcie zjawiska. A jeszcze inaczej, gdyby była zdolna, by posłużyć się 
wyrażeniem Francisa Fureta, pomyśleć „przyszłość złudzenia”.
 W istocie, próba zrozumienia myśli Marksa nie umknęła pytaniu 
postawionemu przez Henry’ego: jak inny wkracza w pole mojego 
doświadczenia, w jaki sposób jest mi dany? Zrozumiałe było, że fe-
nomenologia nie powinna była zapytywać o przedmioty, ale o ich 
sposób dania, „o przedmioty w ich j a k” 25. Od tego momentu poka-
zanie, że inny dany jest mi w intencjonalności i przez nią, że wkra-
cza w moje doświadczenie, w moje „pierwotne Na Zewnątrz”, 
gdzie wyrzuca się intencjonalność, w to światło, którym ona świeci 
i widzi to, co ono widzi, mogło stanowić groźny problem dla pró-
by zrozumienia myśli Marksa. W jaki sposób oprzeć się krępującej, 
a zarazem pociągającej sile takiego założenia?
 Patrząc wstecz, wydaje się jasne, że Michel Henry zastosował do 
myśli Marksa to, czym posłuży się, interpretując doświadczenie in-
nego. Rozpocznie od odsłaniania w sposób niezwykle systematycz-
ny struktur intencjonalnych – explicite i implicite – w których konsty-
tuowało się istnienie myśli Marksa dla jego czytelników i w jakich 
jasno wyrażała się jej treść, wypełniająca jej intencje.
 Ostatecznie, starając się zrozumieć Marksa, Henry sam nie jest 
w stanie umknąć zarzutowi, który postawił Husserlowi, a miano-
wicie, że zawsze musimy 

widzieć w jaki sposób, w jakiej intencjonalności, w jakich syntezach i za 
sprawą jakich motywacji kształtuje się we mnie sens alter ego i w jak róż-
nych kategoriach doświadczenia potwierdza się on i usprawiedliwia 
jako „istniejący”, a nawet, na swój sposób, jako „sam” będący obecnym 26.

Podsumowując, nawet jeśli jego teoretyczne badania nie wydają się 
pogłębione, Michel Henry życzy sobie, abyśmy w dziele Marksa 
rozpoznali historię pojęć, a „historia ta może zostać zinterpretowana 
tylko w świetle teleologii, która nią sekretnie kieruje” 27. Od tej chwi-
li przestaje być zaskoczeniem, że Henry deklaruje, iż zrozumienie 
myśli Marksa polega na powtórzeniu jego intuicji i podstawowych 

25 Ibidem, s. 138.
26 Ibidem.
27 Idem, Marx, op. cit., s. 21.
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373Michel Henry: intencjonalność

oczywistości. Zamierza on podążać w tym kierunku, ponieważ wie-
rzy, że ponowne odkrycie tych oczywistości i ich rzeczywistej feno-
menologicznej treści doprowadzi nas do nowej drogi interpretacyj-
nej w filozofii, dostarczając systematycznego wyjaśnienia.
 Michel Henry jest przekonany, że w narzucającej się oczywistości 
zaprezentowanych relacji liczy się nie arbitralna czy fantazyjna inter-
pretacja, ale istotowy ich charakter, to znaczy taki, który funduje ich 
treść 28. Stąd jego lekceważenie dla wszelkiej innej formy badania: 

brać Marksa poważnie nie znaczy położyć go na kanapie, czy badać 
jego filozofię, wychodząc od wiedzy z innego porządku albo stwier-
dzić, że jego myśl rozproszona została w naukach pozytywnych 29.

Pragnąc oddać głos samemu Marksowi, Michel Henry, jak wiemy, 
przykłada wagę przede wszystkim do pojęć takich jak indywidu-
um, subiektywność, życie, rzeczywistość 30. Niemniej zmierza on 
przede wszystkim do odkrycia, ponad heterogenicznością syste-
mów pojęciowych i ich rozmaitością, skrywanej zasady jedności, 
ukazującej jedno i to samo znaczenie 31. Wierzę jednak, że nie była 
dla niego ważna wyłącznie kwestia samej metody.
 Czyż fundamentalnym problemem, który stanął również przed 
urzeczywistnionym w realnych państwach komunizmem, nie było 
uzasadnienie enigmatycznego bytu tej pseudowspólnoty? Niewątpli-
wie jedyna i istotowa rzeczywistość wspólnoty wiążącej swoich człon-
ków nazywa się życiem. Istotą wspólnoty – powtórzy Henry – jest ży-
cie. Wszelka wspólnota jest wspólnotą żyjących. W jaki jednak sposób 
rozumieć tę jedną i powieloną zarazem formę życia? Jeśli życie jest 
formą objawienia i objawieniem jego samego, to co mieli ostatecznie 
z nim wspólnego członkowie krajów komunistycznych? W jaki sposób 
samodonacja życia mogła się tam mimo wszystko realizować?
 Właśnie tę radykalną wewnętrzność życia opierającą się wszel-
kim formom opresji pragnie ostatecznie zrozumieć Henry. Kiedy 
podkreśla, że powinniśmy wyjechać, by zrozumieć egzystencję ży-
jących gdzie indziej bytów, bardziej uwypukla istniejące tam szanse 

28 Por. ibidem, s. 31.
29 Ibidem, s. 32.
30 Por. ibidem, s. 27.
31 Por. ibidem, s. 33.
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niż ciężar życia, ich potencjał niż zubożoną realizację. Zresztą jego 
wykładnia podmiotu jest całkiem „przejrzysta”. Pisze: 

Kiedy wspólnoty podporządkowują sobie indywidua, mamy wtedy 
do czynienia ze sprzeciwem wobec samej istoty życia, wobec tego, co 
jest z konieczności przez nie implikowane. Biurokracja zajmuje miejsce 
życia, ponieważ w życiu indywiduum nigdy nie zostaje niczemu pod-
porządkowane i nigdy nie ma go w nadmiarze. W świecie techniki to 
obiektywizacja zajmuje miejsce wszelkiej możliwej prawdy 32.

Położone przez Henry’ego podstawy fenomenologii okażą się wy-
starczające do tego, aby zająć się chrześcijaństwem, które, jak wie-
my, pojawia się w późnych jego dziełach, ale czy znajdzie się tam 
ono ze względu na powiązania z ekonomią zrośniętą z dziełem 
Henry’ego, czy z powodów pozafilozoficznych?

II. Chrześcijaństwo obnażone

Trylogia C’est Moi la Verité, Incarnation, Słowa Chrystusa, została wy-
dana ponad dwadzieścia lat po badaniach nad filozofią Marksa. 
Zmienił się kontekst, tak jak zmienili się protagoniści w prowadzonej 
teraz debacie. Michel Henry wygłasza swoje tezy w Instytucie Kato-
lickim w Paryżu, a nie przed marksistami 33. Jednak to, co chciałbym 
tutaj podkreślić, to ciągłość przyjętej przez Henry’ego perspektywy. 
Tak jak uwolnił Marksa od marksizmu, tak chce wyzwolić życie, 
które samo siebie doznaje w swojej niewidzialnej wewnętrzności. 
Wychodząc od radykalnej fenomenologii życia, prezentuje zupełnie 
nową, oryginalną i mocną ideę prawdy chrześcijańskiej.

A. Fenomenologia życia

W swojej książce C’est Moi la Verité Michel Henry w istocie proponu-
je i rozwija fenomenologię Życia, którą odróżnia od fenomenologii 
świata.

32 Idem, Phénoménologie matérielle, op. cit., s. 164.
33 Por. Phénoménologie et christianisme chez Michel Henry, red. P. Capelle, Cerf, 

Paris 2004.
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375Michel Henry: intencjonalność

 Przez „fenomenologię” rozumie on badanie aktu, dzięki które-
mu rzeczy czy „byty” się pokazują, ukazując się w świetle (phane-
stai). Zgodnie z koncepcją Greków prawdziwe jest wszystko to, co 
jest. Zjawisko, czyli to, co się pokazuje, jest. Fakt pokazywania się 
jest tożsamy z jawieniem się prawdy. Henry zaprzecza jednak, żeby 
jedyne kryterium wszelkiej prawdy okazywało się zdeterminowa-
ne przez zmysłową lub inteligibilną percepcję wydarzającą się „na 
zewnątrz”, w tym, co należy do świata, w jego zewnętrzności. Feno-
menologia chrześcijańska jest tu rozumiana w sensie absolutnym. 
Nie zajmuje się tym, co się pokazuje, faktem ukazywania się. To, co 
się objawia, to przecież samoobjawienie: „To Bóg jest tym czystym 
objawieniem, które nie objawia nic innego poza samym sobą” 34. 
Autor nazywa je samodonacją (autodonation).
 Od tej chwili Michel Henry wciąga nas w odkrywanie jawienia się 
prawdy, które zachodzi w samoobjawieniu Boga. To samoobjawienie 
nie jawi się w świetle świata i nie zawdzięcza mu tego, że się jawi. 
Gdzie wypełnia się to samoobjawienie, jeśli nie wypełnia się w świe-
cie? Spełnia się w Życiu, ponieważ Życie nie jest niczym innym niż 
to, co się samoobjawia. Życie, o które tutaj pytamy, należy oddzielić 
od biologii. Życie nie daje się bowiem sprowadzić do swoich prze-
jawów molekularnych czy neuronalnych. W świecie wszystko jest 
przedmiotowe, zostaje wyrzucone poza siebie, podczas gdy życie do-
znaje siebie w swojej wrażeniowości (pathos). Dostęp do życia mamy 
przez nie samo i w nim samym. Człowiek doświadcza tego życia, 
kiedy sięga do źródła, które wydaje mu jego samego. Przyjmując tę 
samodonację, pozwala się pobudzić wewnętrznie przez istotę życia, 
która nie jest niczym innym niż samym Bogiem. Życie jest Prawdą, 
ponieważ samo się sobie objawia (według wstępu, w którym autor 
definiuje swoją fenomenologię). W człowieku życie doznaje siebie 
w swojej rzeczywistości i w swojej prawdzie bez dystansu i jakiej-
kolwiek zewnętrzności. Człowiek żyje tym doświadczeniem, kiedy 
doświadcza siebie w cierpieniu, przeżywając siebie takim, jakim jest, 
akceptując przeżywanie tego, co jest mu dane przebyć aż do samego 
końca. W tym uścisku Życie daje się sobie samo, rozkoszuje się sobą 
w pełni. To paroksyzm, w którym cierpienie otwiera się na radość: 
„Szczęśliwi ci, którzy cierpią”.

34 M. Henry, C’est Moi la Verité, op. cit., s. 37.
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 „Żyjący osiąga życie, opierając się na tym, że życie samo osiąga 
siebie” 35. Człowiek zostaje zaproszony do tego, aby ponownie się 
narodzić, co będzie różnić się od jego przybycia na świat. Narodzić 
się to przybyć do Życia. Człowiek przybywa do Życia, utożsamia-
jąc się ze swoim samoobjawieniem tam, gdzie Życie rodzi się z sa-
mego siebie. Istnieje więc doświadczenie Sobości (Ipseité) w rozko-
szowaniu się Sobą (Soi). Jednak Sobość nie jest egoistycznym „ja” 
oddalonym od Boga. To pojedyncza i jedyna Sobość, jedyny Syn, 
pierwszy Żyjący. Człowiek uczestniczy w tym wiecznym płodzeniu 
Syna przez Ojca – absolutne Źródło wszelkiego życia. Człowiek ma 
dostęp do samego siebie, do swojej prawdy jedynie przechodząc 
przez Pra-tryumfalną Bramę, którymi jest transcendentalny Pra-
-Syn – Syn, który zasiada od początku po prawicy Ojca, wszelkiej 
wieczności, i który poprzedza wszelkie życie. Od tej pory, gdy dane 
jest już to wzajemne powiązanie (intériorité réciproque) Ojca i Syna, 
żadne poznanie pierwszego z nich nie jest już możliwe bez pozna-
nia drugiego. W tej perspektywie można rozumieć znaczenie rady-
kalnych słów Chrystusa: „Ja jestem prawdą”.
 Dostęp do samego siebie, możliwy jedynie wtedy, gdy uwzględ-
ni się znaczenie Jezusa Chrystusa, prowadzi Henry’ego do ujęcia 
chrześcijańskiej etyki w jej radykalnej nowości przez związek z ze-
wnętrzną regułą. Przez drugie narodziny wartości świata nie zosta-
ją po prostu zniesione, ale określone przez odniesienie do ich wy-
glądu i miejsca, z którego się wywodzą, gdzie rezyduje zwodnicza 
iluzja. Człowiek może przezwyciężyć Zapomnienie o warunku, ja-
kim jest Syn, kiedy zjednoczy się z dziełem Życia w nim samym. 
Tam każde z działań zostaje objawione Bogu, podczas gdy jedno-
cześnie objawiają się one sobie same 

w praktyce przykazania miłości, gdzie absolutne Życie, które daje Syna 
jemu samemu, dając się sobie, działa w taki sposób, że w tej praktyce to 
sam Bóg się samoobjawia i kocha siebie nieskończoną miłością 36.

35 Ibidem, s. 73.
36 Ibidem, s. 237. Por. J 2, 4-6.
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B.  Życie, które się zmienia i zawsze pozostaje to 
samo

Jeśli główne poszukiwania z C’est Moi la Verité koncentrują się na ży-
ciu ujętym przez pryzmat chrześcijaństwa, to można powiedzieć, 
że Michel Henry nie zbacza z wyznaczonej przez siebie drogi od cza-
su wydania książki o Marksie. W centrum jego badań pozostaje ży-
cie, które się zmienia, ale jednocześnie zawsze pozostaje takie samo.
 Jednak, podczas gdy pierwsze analizy fenomenologiczne 
Henry’ego koncentrują się na problemie intencjonalności, to później-
sze, dotyczące pradonacji, mocno modyfikują jego poglądy. Życie 
jawi się w źródłowym pojawianiu w bezpośrednim wrażeniu (pat-
hétique). Jak każde zjawisko, wymyka się ono domenie widzialnego 
i ujęte zostaje jako pojawianie się czysto źródłowe. I, co będzie silniej 
zaznaczone, przedmiotem fenomenologii okazuje się teraz w istocie 
życie transcendentalne. Od tej pory mamy też do czynienia z ryzy-
kiem, które może prowadzić do zerwania z wybraną przez niego me-
todą, wynikającym z przyznania istotnego miejsca heterogeniczności 
tak radykalnej, że ukazuje się ona myśleniu jako Otchłań.
 Być może bardziej niż w tekście o Marksie Michel Henry do-
strzegł teraz, że wszelkie słowo jest słowem życia. To, co ukazuje się 
w tym słowie, to, co ono ujawnia, to samo życie, to samoobjawienie 
patetyczne subiektywności absolutnej, które jest Mową. A bardziej 
źródłowo, jeśli istota logosu rezyduje w życiu, to przedmiot feno-
menologii – życie – nie jest tożsamy ze swoją metodą – logosem – co 
nie oznacza ich radykalnego oddzielenia, jak to postrzegają niektó-
rzy. Od tego momentu fenomenologiczną metodą jest samowyjaś-
nianie transcendentalnego życia subiektywności absolutnej w for-
mie jego samoobiektywizacji.
 Podczas gdy marksizm mówił tylko o grupach i klasach spo-
łecznych, Michel Henry przesunął kierunek swoich poszukiwań 
w stronę relacji łączącej indywiduum i żyjący byt (le vivant): w życiu 
i przez jego samopobudzenie rodzi się za każdym razem doznanie 
siebie, które jest pewnym żyjącym (un vivant), będącym sobą tyl-
ko w życiu. Żyjący zostaje rzucony w życie właśnie przez nie, tym 
bardziej, że rzucając się samo w siebie, życie rzuca go też w niego 
samego. Myśl Michela Henry’ego, dotycząca tajemnicy życia, była 
taka już w samym swoim zarodku: żyjący współegzystuje z zawartą 
w nim samym Całością życia, a zarazem wszystko w nim jest jego 
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własnym życiem. Założenia filozofii chrześcijaństwa bardziej niż 
cokolwiek innego pomagały tego dowieść.

Wnioski

W doświadczeniu innego, którym zajmuje się również chrześcijań-
stwo, fenomenologia intencjonalna mogła nie tylko odnaleźć, ale 
także zweryfikować swoje ostatnie założenie, zgodnie z którym 
wszelki sens, jaki może mieć dla mnie istota lub istnienie jakiegoś 
bytu, znajduje swój początek w życiu intencjonalnym. Narzuca się 
tu odniesienie podane przez samego Michela Henry’ego: odniesie-
nie do Kierkegaarda. Duński filozof posunął się do twierdzenia, 
że „bycie we wspólnocie z Chrystusem” (współwystępowanie) było 
trudniejsze dla tych, którzy go wiedzieli, niż dla nas, czyli tych, któ-
rzy go nie widzą. Michel Henry wypowie nawet zdanie, że negacja 
percepcji jest warunkiem bycia-we-wspólnocie.
 Niewątpliwie, świat posunął intencjonalne uprzedmiotowienie 
aż do szaleństwa, podczas gdy bycie we wspólnocie potrzebuje 
ufundowania w radykalnie immanentnej subiektywności, kosmicz-
nej i patetycznej. Lepiej teraz rozumiemy pragnienie Henry’ego 
powołania do życia, tej, jak sam się wyraził, „subiektywności uta-
jonej”. Dzięki lekturze nieopublikowanych Dzienników (1942-1948) 
żona filozofa – Anne Henry – podała ważny powód takiej posta-
wy francuskiego myśliciela: doświadczenie Ruchu Oporu. W czasie 
drugiej wojny światowej filozof w istocie przyłączył się do Ruchu 
Oporu. Wiele razy narażał się na rzeczywiste niebezpieczeństwo. 
Żeby umknąć gestapo, zmuszony był ukrywać się w Lyonie. Oca-
lał niemal cudem. Postanowił więc całkowicie oddać się powoła-
niu filozoficznemu. W wolnej Francji, odwrotnie niż jego pokole-
nie, filozof definitywnie odwrócił się od polityki i karierowiczostwa 
uniwersyteckiego. Całe swoje życie pozostał „filozofem z Montpel-
lier”, zachowując równowagę, uprawiając sport, wielbiąc sztuki, 
odrzucając akademickie zaszczyty. „Miłość jest świętym wymiarem 
naszego życia” – napisał filozof w nieopublikowanych zapiskach 
zatytułowanych La Faim (Głód) pisanych w odosobnieniu. Jego ce-
lem było pokazanie, że istota prawdziwego życia pozostaje niewi-
dzialna. To właśnie usiłował robić całe swoje życie.

Tłumaczenie Monika Murawska
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M  L
Centre Sèvres, Paris

L’espérence selon Paul Ricoeur

  L’espérance est destinée à ouvrir
  ce que le système voudrait fermer 1

Prendre la parole pour évoquer « l’espérance selon Paul Ricoeur », 
est à la fois un honneur et une joie. Et surtout de traiter ce thème 
selon Paul Ricoeur, ce qui constitue pour moi, en toute rigueur de 
termes, un « parcours de la reconnaissance ». Il se trouve en effet 
qu’en 1961, étudiante à la Sorbonne et devant choisir le thème d’un 
« diplôme d’études supérieures », selon la terminologie d’alors, je 
sollicitai Paul Ricoeur comme directeur de mémoire, et travaillai 
sous sa direction justement sur le thème de l’espérance. Puis les an-
nées passèrent et nos liens se distendirent, pour se renouer de ma-
nière très profonde pendant les derniers mois de sa vie, où j’ai pu 
à plusieurs reprises lui rendre visite à Chatenay Malabry. Aussi ai-
merais-je reprendre ici à mon compte les lignes qui ouvrent un de 
ses premiers livres, Gabriel Marcel et Karl Jaspers, en remplaçant sim-
plement le nom de Gabriel Marcel par celui de Paul Ricoeur :

Il fait une expérience étrange, celui qui, ayant un jour reçu le choc phi-
losophique décisif de la pensée de Gabriel Marcel retourne à l’oeuvre 
qui l’a la première fois éveillé. Cette seconde lecture est pour lui une 

1 P. Ricoeur, Le conflit des interprétations. Essais d’herméneutique, Seuil, Paris 
1969, p. 486.
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seconde découverte, comme si le choc nouveau qu’il en reçoit ne l’attei-
gnait pas au même point de lui-même que la première rencontre 2.

C’est à cette seconde découverte que j’ai été invitée.
 Une question préalable se pose, quant à la pertinence du choix de 
ce thème comme clé de lecture de l’oeuvre de Paul Ricoeur, et donc 
aussi quant à sa convenance au thème général de l’intentionnalité. 
En effet, l’espérance n’a pas dans cette oeuvre le statut de catégorie 
fondamentale, éclairant et renouvelant tout un secteur de pensée, 
à la différence de notions ou d’expressions comme celles d’ipséité, 
d’identité narrative, de configuration/refiguration, de monde du 
texte, etc. D’autre part elle n’intervient pratiquement jamais de fa-
çon frontale dans les grandes oeuvres de la maturité, même là où 
on serait en droit de l’attendre, c’est à dire dans la réflexion sur le 
temps et sur l’histoire : quelques brèves allusions dans Temps et récit, 
et aucune thématisation explicite dans La mémoire, l’histoire, l’oubli. 
Il faudrait plutôt parler d’un thème en état de diaspora, qui surgit 
discrètement et disparaît de même, à la manière de ces sources en 
terre calcaire dont on suit les résurgences de lieu en lieu sans conti-
nuité visible de l’une à l’autre. En dépit de ces constats, je voudrais 
défendre l’hypothèse que l’espérance constitue bien un lieu philo-
sophique de première importance dans la pensée de Paul Ricoeur. 
Elle traverse l’oeuvre entière, depuis l’ouvrage consacré en 1947 
à Gabriel Marcel et à Karl Jaspers auquel je faisais allusion à l’ins-
tant, jusqu’à l’émouvant témoignage posthume que représente Vi-
vant jusqu’à la mort. Plutôt qu’une catégorie, un thème ou même 
une notion, on pourrait la définir comme un plan d’intelligibilité 
spécifique, une sorte d’intentionnalité irréductible, un selon. C’est 
ainsi que Paul Ricoeur intitule un texte essentiel pour notre pro-
pos « La liberté selon l’espérance », et qu’il y déchiffre, à la suite 
de Moltmann, le kérygme chrétien « selon la norme de l’eschatolo-
gie », c’est à dire « en termes d’espérance, de promesse, de futur » 3 ; 
de même il souligne que la description du péché ne peut être que 
« l’envers d’une parole de délivrance et d’espérance » qui seule la 

2 P. Ricoeur, Gabriel Marcel et Karl Jaspers. Philosophie du mystère et philosophie du 
paradoxe, Editions du Temps Présent, Paris 1947, p. 13.

3 Idem, Le conflit des interprétations, op. cit., p. 395-396.
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383L’espérence selon Paul Ricoeur

rend possible 4. Ce plan d’intelligibilité se situe bien souvent comme 
une région frontière, ou, mieux, une sorte d’horizon qui ouvre une 
échappée, comme une trouée entre deux perspectives trop courtes : 
entre scepticisme et dogmatisme, entre « consentement stoïcien » et 
« consentement orphique », entre une philosophie triomphale de 
l’histoire et un abandon à l’absurde, entre une philosophie des li-
mites et une philosophie systématique. 
 Il s’agit donc, selon l’expression de Ricoeur, de déployer un 
« intellectus spei » qui va modifier sensiblement, non seulement la 
conception que le philosophe se fait de sa propre tâche, mais aussi le 
type d’articulation qu’il institue entre son travail proprement philo-
sophique et les sources religieuses auxquelles il se réfère. Peut-être 
même peut-on tenter d’y voir, de manière discrète, le noeud qui re-
lie l’une à l’autre son intention philosophique et ce que j’appellerais 
volontiers son intention existentielle : la manière qui fut la sienne de 
formuler le « Me voici » reçu de la Bible ou le « Hier stehe ich » reçu 
de Luther. Ces trois manières d’envisager et de pratiquer pour notre 
compte l’intellectus spei comme une intentionnalité spécifique et ir-
réductible seront le fil conducteur de mon exposé, et me permettent 
de le rattacher sans trop d’artifice à la problématique générale de 
l’intentionnalité. 

L’espérance, une intentionnalité
philosophique spécifique

Paul Ricoeur a caractérisé lui-même son propos comme une phi-
losophie réflexive, phénoménologique et herméneutique 5. De fait, ces 
trois attributs offrent une structure commode pour dégager les 
principaux traits de son approche de l’espérance et en faire appa-
raître le caractère décisif. En ce qui concerne le premier, il ne  suffit 

4 Idem, Philosophie de la volonté 2. Finitude et culpabilité, Editions Points, Paris 
2009 (Aubier 19601), p. 524.

5 Idem, Du texte à l’action. Essais d’herméneutique II, Seuil, Paris 1998 (19861) 
29: « J’aimerais caractériser la tradition philosophique dont je me réclame par 
trois traits: elle est dans la ligne d’une philosophie réflexive; elle demeure dans 
la mouvance de le phénoménologie husserlienne; elle veut être une variante her-
méneutique de cette phénoménologie ».

Copyri
gh

t b
y A

ka
demia 

Ign
ati

an
um w

 Krak
owie



384 M  L

sans doute pas de noter que Ricoeur reçoit de Gabriel Marcel 6 une 
thématique réflexive déjà richement élaborée sur l’espérance, et de 
Jean Nabert une profonde méditation sur le mal qui resteront l’une 
et l’autre à l’arrière-plan de sa propre pensée. Précoces, ces deux in-
fluences seront durables. Assidu aux fameux « vendredis » où Mar-
cel recevait ses étudiants, Ricoeur dit avoir « gardé de ces séances 
un souvenir inoubliable » et souligne : 

Ce recours à la « réflexion seconde » m’a certainement aidé à accueillir 
les thèmes marcéliens principaux sans avoir à renier les orientations ma-
jeures d’une philosophie réflexive elle-même orientée vers le concret 7.

Mais c’est surtout à Kant qu’il est important de faire référence ici, 
car c’est la question kantienne de l’Opus postumum, « Que m’est-il 
permis d’espérer ? » qui définit de la manière la plus forte la com-
posante réflexive de l’intellectus spei. Cette question est en effet en 
première personne, et la critique que Ricoeur va adresser très vite 
au cogito cartésien ou au sujet transcendantal kantien semble lais-
ser indemne, du moins pendant longtemps, le sujet de la troisième 
question kantienne. Or celui-ci est non seulement le sujet moral res-
ponsable de ses actes, mais, selon la problématique de la Religion 
dans les limites de la simple raison, celui qui pose et se pose la ques-
tion du voeu entier de son vouloir, « die Absicht aufs höchste Gut » 8. 
Il s’agit, dans une perspective résolument téléologique et réflexive, 
de l’adéquation de sa volonté au bien et de la régénération de cette 
volonté habitée par une visée d’accomplissement, et cependant in-
capable de se procurer sa fin par son propre pouvoir. On pourrait 

6 Paul Ricoeur n’a pas cessé, tout au long de son oeuvre, de marquer sa dette 
de reconnaissance envers Gabriel Marcel: « Gabriel Marcel que j’ose considérer 
encore comme l’un de mes peu nombreux maîtres, à l’égal de Husserl et de Na-
bert » Lectures 2. La contrée des philosophes, Seuil, Paris 1999 (1992), p. 92. Cf. En-
tretiens Paul Ricoeur – GabrielMarcel, éd. Présence de Gabriel Marcel, Paris 1967; 
P.  Ricoeur, « Entre Gabriel Marcel et Jean Wahl » (1976), idem, « Réflexion pri-
maire et réflexion seconde chez Gabriel Marcel » (1984), idem, « Entre éthique 
et ontologie : la disponibilité » (1988), in: idem, Lectures 2. La contrée des philo-
sophes, Seuil, Paris 1999 (1992), p. 49-78, 92-117; idem, La critique et la conviction. 
Entretien avec Frnçois Azouvi et Marc de Launay, Hachette, Paris 2006 (Calmann-Lé-
vy, 19951), p. 21, 35, 41-44; idem, Réflexion faite. Autobiographie intellectuelle, Esprit, 
Paris 1995, p. 16-17.

7 P. Ricoeur, Réflexion faite, op. cit., p. 17.
8 Idem, Le conflit des interprétations, op. cit., p. 406.
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385L’espérence selon Paul Ricoeur

en ce sens parler ici d’une « véhémence du sujet », en quête d’une 
réappropriation des sources obscures de sa volonté mauvaise et 
des fins ultimes de sa volonté bonne – comme Paul Ricoeur parle 
ailleurs de « véhémence ontologique ». C’est au coeur de cette véhé-
mence du sujet que l’intellectus spei va se frayer une route.
 A cette première caractérisation réflexive, il faut tout de suite 
ajouter la note phénoménologique. Elle vaut déjà, dans une large 
mesure, pour la description que Gabriel Marcel donnait de l’espé-
rance, et qu’il intitulait de manière significative « Esquisse d’une 
phénoménologie et d’une métaphysique de l’espérance » 9. Ricoeur 
commente ce titre en ces termes : 

Le mot phénoménologie rappelle qu’on ne s’attarde pas au contexte 
psychologique en tant qu’éprouvé, mais que l’on cherche l’intention de 
l’expérience sans souci de l’expliquer, c’est à dire de la réduire à des 
éléments simples. Respecter le « phénomène », c’est à dire la réalité in-
tégrale telle qu’elle s’offre, c’est la comprendre dans sa visée la plus si-
gnifiante et non l’expliquer par sa composante la plus insignifiante 10.

Plusieurs des traits que Ricoeur retient de cette phénoménologie 
marcélienne de l’espérance vont être comme la cellule mélodique 
de ses propres développements : la transcendance de l’espérance 
vis à  vis de tout l’ordre empirique, de tout savoir d’entende-
ment comme de toute maîtrise technique, sans pour autant s’exiler 
hors du monde ; sa proximité avec les thèmes de l’épreuve, de l’an-
goisse, du mal et du malheur ; son rattachement au soi et au toi plu-
tôt qu’au moi ; enfin son lien avec « le fond des choses », qui confère 
à toute cette description une portée proprement ontologique. 
 C’est surtout à la fin du premier tome de la Philosophie de la vo-
lonté que la phénoménologie de l’espérance trouve sa place, mais 
en même temps sa mise en question, après la longue enquête qui 
étend l’analyse eidétique husserlienne au domaine de la volonté et 
de l’affectivité. Dans ces pages s’élève, entre stoïcisme et orphisme, 
la voix frêle et têtue de l’espérance : 

L’admiration, chant du jour, va à la merveille visible, l’espérance trans-
cende dans la nuit. L’admiration dit : « le monde est bon, il est la patrie 

9 Cf. in: Gabriel Marcel, Homo Viator. Prolégomènes à une métaphysique de l’espé-
rance, Ed. Présence de Gabriel Marcel, Paris 1998.

10 P. Ricoeur, Gabriel Marcel et Karl Jaspers, op. cit., p. 77.

Między...25 
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possible de la liberté ; je peux consentir ». L’espérance dit : « le monde 
n’est pas la patrie définitive de la liberté ; je consens le plus possible, mais 
j’espère être délivré du terrible…» 11

A l’encontre du « préjugé logiciste » de Husserl, le mode optatif de 
la conscience, tel qu’il affleure dans ce timide consentement de l’es-
pérance, est tout aussi primitif que le mode représentatif caractéri-
sant les actes de connaissance. C’est une manière propre, irréduc-
tible à tout autre, d’exprimer la Sinngebung de la conscience, mais 
aussi d’en stopper la dérive idéaliste toujours possible en soulignant 
le pôle de passivité immanent à la constitution même de la vie vo-
lontaire 12. Mais alors surgit la question : jusqu’à quel point est-il per-
mis d’introduire l’espérance dans le champ d’une eidétique de la 
volonté ? et en retour jusqu’à quel point est-il permis d’en faire abs-
traction ? Ce « m’est-il permis d’espérer ? » d’ordre épistémologique, 
accompagne en sourdine le « que m’est-il permis d’espérer ? » kan-
tien et souligne le caractère « atopique » et « aporétique » 13 de l’es-
pérance. Il dépasse et déplace l’enquête proprement phénoméno-
logique. Il la dépasse, car l’espérance ne peut surgir qu’aux confins 
de la phénoménologie, là où elle « se transcende elle-même dans 
une métaphysique », orientant une « double option » sur la faute et 
sur la transcendance. De manière significative, L’Homme faillible ne 
comporte pas de référence à l’espérance, car elle ne peut intervenir 
au plan des structures eidétiques encore abstraites de la volonté ; 
elle ne le peut que lorsqu’on passe du thème de la finitude à celui de 
la culpabilité, c’est à dire au « régime concret, historique, de la vo-
lonté » 14. Mais d’autre part cette prise en compte de la « nuit » d’où 
monte le chant de l’espérance déplace l’enquête vers « une nouvelle 
thématique » qui appelle « une nouvelle méthode d’approche » 15: 

11 Idem, Philosophie de la volonté 1. Le volontaire et l’involontaire, Editions Points, 
Paris 2009 (Aubier 19501), p. 599.

12 Cf. idem, « Méthode et tâches d’une phénoménologie de la volonté », in: 
idem, A l’école de la phénoménologie, Vrin, Paris 2004 (19861), p. 65-92 (59-86).

13 Idem, Lectures 3. Aux frontières de la philosophie, Editions du Seuil, Paris 2006 
(19941), p. 40: L’herméneutique philosophique de l’espérance « est sans lieu, pro-
prement atopique »; idem, Le conflit des interprétations, op. cit., p. 402 : « L’espé-
rance, en son jaillissement, est aporétique, non par manque, mais par excès de 
sens ».

14 Idem, Réflexion faite, op. cit., p. 25.
15 Idem, Philosophie de la volonté 2, op. cit., p. 25.
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387L’espérence selon Paul Ricoeur

l’émergence de la question du mal vient greffer l’herméneutique des 
symboles sur la démarche phénoménologique. 
 Le Sitz im Leben de l’espérance est en effet le lieu même où la 
volonté se heurte à l’opacité du mal 16. Dès lors, inséparable de 
l’épreuve concrète d’une volonté non seulement faillible, mais cou-
pable, l’intellectus spei doit être médiatisé par les symboles et les 
mythes qui font venir « à la lumière de la parole » 17 l’expérience 
obscure du mal humain. On sait que ce détour, que Ricoeur qua-
lifiera ultérieurement comme sa première herméneutique 18, orga-
nise de manière dynamique le champ des mythes du mal autour du 
« mythe adamique », affirmé comme « le lieu où on peut le mieux 
écouter, entendre et comprendre l’instruction des mythes dans leur 
ensemble » 19. Ce privilège du mythe adamique le constitue ainsi 
lui-même en clé herméneutique de l’ensemble de la symbolique du 
mal. Il permet à l’auteur, tout en maintenant une épochè rigoureuse 
de la conviction de foi, de dépasser le simple comparatisme d’un 
« Don Juan des mythes » pour engager la question proprement phi-
losophique de la vérité 20. Mais pourquoi ce privilège du mythe ada-
mique ? Son « pouvoir révélant » lui vient certes de sa convenance 
à l’expérience intégrale, qui lui permet d’assumer en lui-même les 
ressources d’intelligibilité portées par les autres mythes 21. Mais sur-
tout, à travers son déploiement et ses reprises dans le corpus des 
Ecritures juives et chrétiennes, par le relais des figures d’Abraham, 
du Fils de l’Homme, du Roi Messie, du Serviteur de Yahvé, puis du 
symbolisme paulinien du « second Adam », ce mythe ne regarde 
pas tant vers le passé que vers l’avenir, un avenir selon l’espérance : 

Dans son passé repensé, l’Israélite voit une flèche d’espérance ; avant 
même toute eschatologie, il se représente l’histoire de ses « pères » 
comme une histoire dirigée par une « promesse », tendue vers un 
« accomplissement » 22.

16 Idem, Le conflit des interprétations, op. cit., 429: « Il faut avoir le courage d’in-
corporer le mal à l’épopée de l’espérance ».

17 Idem, Philosophie de la volonté 2, op. cit., p. 476.
18 Idem, Réflexion faite, op. cit., p. 54.
19 Idem, Philosophie de la volonté 2, op. cit., p. 523.
20 Cf. ibidem, p. 525.
21 Cf. ibidem, p. 549.
22 Ibidem, p. 477.
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D’autre part, le mythe adamique, en affirmant, cette fois en amont 
du péché, la bonté originaire de toute la création, pose une limite 
au vertige tragique. La création est bonne, le péché n’est pas plus 
la réalité humaine originaire qu’il n’en est la réalité dernière. Par là 
même, face à l’opacité récurrente du mal, subi ou commis, le mythe 
autorise la « timide espérance », qui « seule pourrait anticiper en 
silence la fin du phantasme du « dieu méchant » 23.
 Nous pouvons dès lors comprendre en quel sens l’espérance 
peut être dite « entre phénoménologie et herméneutique » : c’est 
l’enquête herméneutique, convoquant le mythe adamique et le met-
tant en perspective avec la totalité de l’expérience d’Israël et de la 
confession chrétienne du salut en Christ, qui permet de dessiner les 
traits majeurs d’une véritable phénoménologie de l’espérance. On 
peut résumer ces traits à l’aide des catégories pauliniennes maintes 
fois reprises par Ricoeur : l’intentionnalité propre de l’espérance est 
un « en dépit de », un « combien plus », et un « afin que ». J’espère 
en dépit du mal ; j’espère aussi que là où il abonde, le salut peut sura-
bonder ; j’espère enfin que tout cela advient afin que miséricorde soit 
faite à tous. Ou, pour le dire en d’autres termes, l’espérance renvoie 
à une phénoménologie en tant qu’elle est une structure intention-
nelle spécifique de la conscience ; mais cette structure ne s’atteint 
pas directement. En raison de son lien avec l’obscur du mal et avec 
l’ouverture eschatologique du salut, elle ne peut être décrite que par 
le détour des figures et des symboles qui en préservent le sens et 
l’élan. Le Nouveau Testament le sait bien, lui qui parle de l’espé-
rance selon la riche symbolique de l’« ancre qui pénètre par-delà le 
voile » (Hb 6,19), ou des « arrhes » (Ep 1,14) de l’héritage promis.
 Mais alors intervient une nouvelle question : en recourant à la sym-
bolique biblique et en lui accordant un statut privilégié, n’avons-nous 
pas outrepassé le discours philosophique, et glissé subrepticement 
vers le discours de confession de foi qui porte les textes bibliques 24? 
Paul Ricoeur pose lui-même la question au terme de son enquête, et y 
répond par le cercle herméneutique du « croire pour comprendre » et 
du « comprendre pour croire ». Ce cercle impose à la pensée le risque 
d’un pari, mais aussi l’obligation de  vérifier ce pari et « de le saturer 

23 Ibidem, p. 544.
24 Ibidem, p. 566: « Le hiatus entre la réflexion pure sur la « faillibilité » et la 

confession des péchés est patent ».
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389L’espérence selon Paul Ricoeur

en quelque sorte d’intelligibilité » 25. Ce double trait nous conduit au 
plus près de l’intention philosophique de Paul Ricoeur et nous auto-
rise, me semble-t-il, à faire de l’espérance moins un thème que le style 
même, « l’allure » de sa philosophie, tendue entre le « pas encore » 
d‘une « synthèse ajournée », et le « dès maintenant » d’une « réflexion 
récupératrice » qui pressent, sans la dominer par un savoir, l’unité du 
vrai 26. Un pari sur le sens, qui soit en même temps une obligation ar-
dente de le chercher et de le promouvoir, n’est-ce pas une autre façon 
de définir l’espérance?
 Dans l’article consacré à L’espérance et la structure des systèmes phi-
losophiques, Ricoeur écrit : 

L’espérance n’est pas un thème qui vient après d’autres thèmes, une 
idée qui clôt le système, mais une impulsion qui ouvre le système, qui 
rompt la clôture du système 27.

Cette formule rejoint l’analyse beaucoup plus ancienne d’Histoire et 
vérité, consacrée à L’histoire de la philosophie et l’unité du vrai. Après 
avoir dépassé l’aporie de la tentation sceptique ou éclectique induite 
par la pluralité contingente des philosophies, comme celle de leur 
totalisation en un impérialisme oublieux des singularités, Ricoeur 
s’arrête à la formule : « J’espère être dans la vérité » et la commente 
en ces termes : 

Je ne peux pas dire cette unité (du vrai), l’articuler rationnellement et 
l’énoncer (…). Je ne peux pas englober dans un discours cohérent l’« ou-
verture » qui fonde dans l’unité toutes les questions (…). Et pourtant 
cette « ouverture » n’est pas absolument dissimulée ; l’espérance onto-
logique a ses signes et ses arrhes : plus on approfondit une philosophie, 
plus on accepte de se laisser dépayser par elle, (…) plus alors on est 
récompensé par la joie de toucher à l’essentiel.

Et il ajoute :

La fonction de cette espérance est de maintenir le dialogue toujours ou-
vert et d’introduire une dimension fraternelle dans les plus âpres débats 28.

25 Ibidem, p. 574.
26 Cf. P. Ricoeur, Histoire et vérité, Editions du Seuil, Paris 2001, Préface à la 

première édition (1955).
27 Idem, L’herméneutique biblique, trad. F.-X. Amherdt, Editions du Cerf, Paris 

2001, p. 122.
28 Idem, Histoire et vérité, op. cit., p. 67-68.
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Règle de lecture de l’histoire de la philosophie – et on sait combien 
Ricoeur fut un fraternel lecteur – l’espérance est aussi l’impetus qui 
impose de chercher toujours le « surplus de sens », l’excès du com-
prendre sur l’expliquer, la ligne dynamique qui va de l’archéologie 
du désir à la téléologie de l’espérance, et qui est mise exemplaire-
ment en oeuvre dans l’interprétation de l’oeuvre de Freud ou dans 
le débat avec le structuralisme. Cette tension de l’expliquer et du 
comprendre, « thème et enjeu majeur de l’herméneutique » 29, tra-
verse toute l’oeuvre, s’enrichissant, se dialectisant et se nuançant de 
plus en plus, comme si, là encore, l’espérance d’un sens en excès, 
d’un « orient du texte » ne pouvait naître que d’un long affronte-
ment de la pensée aux conditions et conditionnements des réalités 
en cause, qu’il s’agisse de la conscience ou de ses oeuvres, textes ou 
institutions. Plus radical que le Credo ut intelligam, s’élève donc un 
Spero ut intelligam 30, dans lequel on pourrait sans artifice retrouver 
la structure du « en dépit de », « combien plus », « afin que » : en 
dépit du soupçon, irréfutable dans son ordre propre, combien plus 
l’écoute doit se faire attentive, afin que, de la ruine des évidences im-
médiates, naisse un surcroît de sens. La devise que Ricoeur donne 
à l’herméneutique, « expliquer plus pour comprendre mieux » 31, ne 
signifie pas autre chose.
 C’est peut-être enfin en faisant une lecture selon l’espérance de 
l’oeuvre de Ricoeur qu’on peut rendre compte de l’alliance qu’elle 
maintient entre d’une part une pudeur ontologique qui refuse de 
s’emparer par concepts des questions ultimes, et s’affirme philoso-
phiquement agnostique 32, et d’autre part la « véhémence ontolo-
gique » 33 qui gage la parole sur l’être, le texte sur sa référence, le 
moi sur le soi agissant et souffrant. L’acte philosophique de Paul Ri-
coeur ne prétend ni se poser en origine du sens, ni le totaliser 34, mais 
ne renonce pas pour autant à en déchiffrer obstinément, patiem-
ment, les arrhes et les traces dans tous les champs de l’expérience 

29 Idem, Réflexion faite, op. cit., p. 49.
30 Idem, L’herméneutique biblique, op. cit., p. 117.
31 Idem, Réflexion faite, op. cit., p. 51.
32 Cf. idem, La critique et la conviction, op. cit., p. 227; idem, Soi-même comme un 

autre, Editions du Seuil, Paris 1996 (1990), p. 36.
33 Idem, Réflexion faite, op. cit., p. 60.
34 Idem, Philosophie de la volonté 1, op. cit., p. 581: « Une philosophie de la 

conscience triomphante tient en germe une philosophie du désespoir ».
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391L’espérence selon Paul Ricoeur

humaine. Le mot « inachèvement » posé comme un sceau à la der-
nière page de La mémoire, l’histoire, l’oubli, vient consoner à cet égard 
avec la phrase conclusive du Volontaire et l’involontaire : « Vouloir 
n’est pas créer ». Entre l’origine toujours déjà donnée et la fin jamais 
encore accomplie, l’espérance est le vecteur du sens.

L’espérance, au confluent des « thèmes » 
philosophiques et des « sources » religieuses

Aborder, comme je viens de le tenter, l’oeuvre de Ricoeur selon l’in-
tentionnalité de l’espérance fait inévitablement rebondir la question 
du rapport entre sa démarche proprement philosophique et le re-
cours aux textes religieux dont le kérygme et les symboles nour-
rissent, nous l’avons vu, sa méditation. A bien des reprises Paul 
Ricoeur a revendiqué le caractère pleinement et exclusivement phi-
losophique de son propos et récusé l’étiquette de « philosophe chré-
tien ». Il renvoie dos à dos les tentations « crypto-théologique » et 
« crypto-philosophique » qui reviennent toutes deux à faire jouer 
à  la confession de foi le rôle d’une fondation philosophique ul-
time 35. Il souligne la différence des corpus, textes philosophiques 
d’une part, Ecritures bibliques d’autre part, ainsi que la différence 
de statut qu’ils ont pour le croyant et pour le philosophe, appelant 
deux formes différentes de lecture, confessante ou critique : 

Les textes religieux, écrit-il, appartiennent au niveau de l’inspiration et 
de la motivation, un niveau que je me garde de confondre avec celui de 
l’argumentation proprement philosophique 36.

Dans sa Réponse à David Stewart 37, il distingue de même façon les 
sources non philosophiques de la philosophie, parmi lesquelles le 
langage religieux occupe une place centrale, et la thématisation 

35 Idem, Soi-même comme un autre, op. cit., p. 37: « Si je défends mes écrits phi-
losophiques contre l’accusation de crypto-théologie, je me garde, avec une vigi-
lance égale, d’assigner à la foi biblique une fonction crypto-philosophique ». Pour 
une approche plus précise de la relation complexe entre herméneutique biblique 
et herméneutique philosophique, cf. l’introduction substantielle de F.X. Amherdt 
à L’herméneutique biblique, op. cit., p. 11-84.

36 P. Ricoeur, L’herméneutique biblique, op. cit., p. 99, « Réponse à Don Ihde ».
37 Ibidem, p. 101-110.
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philosophique du langage religieux, qui relève de plein droit d’une 
philosophie de la religion.
 Mais ici apparaît le statut original de l’espérance. En raison de 
sa proximité avec la question du mal, elle est, écrit Ricoeur dans le 
même texte, 

au point d’intersection, là où le religieux dans le même temps opère 
en relation à la philosophie comme une source et est assumé par elle 
comme un thème 38.

C’est ce que développent trois textes essentiels pour mon propos : 
« La liberté selon l’espérance » (1968) 39, « L’espérance et la structure 
des systèmes philosophiques » (1970) 40, et « Une herméneutique 
philosophique de la religion : Kant » (1992) 41. A leur lumière, on 
peut affirmer que l’espérance est, dans la pensée de Paul Ricoeur, 
le connecteur qui articule de la manière la plus fine, sans confusion 
ni séparation, le champ philosophique et le champ théologique. Le 
moyen privilégié de cette articulation est la mise en perspective du 
kérygme chrétien de l’espérance avec la question « Que m’est-il per-
mis d’espérer? » telle qu’elle est abordée par Kant. Il y a là une déci-
sion dont Ricoeur souligne d’emblée l’enjeu : alors qu’on confronte 
habituellement foi et raison quant à leurs objets et à leurs méthodes 
respectifs, ce 

déplacement de problématique peut entraîner un changement radical 
dans la nature même de la confrontation entre philosophie et théologie. 
L’espérance peut concerner la philosophie non pas tant en proposant 
un objet – que ce soit même un objet au-delà de tous les objets, un objet 
transcendant – mais en requérant un changement dans l’organisation 
des systèmes philosophiques 42.

Il s’agit donc de substituer à la problématique classique de la raison 
et de la foi celle de la raison et de l’espérance. Précisons : d’une rai-
son entière, c’est à dire considérée, à la manière kantienne, comme 
exigence de l’inconditionné, et d’une espérance prise elle-même en 

38 Ibidem, p. 105.
39 P. Ricoeur, Le conflit des interprétations, op. cit., p. 393-415.
40 Idem, L’herméneutique biblique, op. cit., p. 111-129. 
41 Idem, Lectures 3, op. cit., p. 19-40.
42 Idem, L’herméneutique biblique, op. cit., p. 111.
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393L’espérence selon Paul Ricoeur

son vif, comme le foyer du kérygme chrétien de la Résurrection, im-
primant à toute la confession de foi sa tension eschatologique. 

Le problème de l’espérance, écrit encore Ricoeur, est moins celui d’un 
objet spécifique que celui de la finalité du discours philosophique et 
théologique. La philosophie et la théologie sont concernées par l’espé-
rance dans la façon dont toutes deux sont reliées au point respectif de 
clôture de leur horizon 43.

 Dans le premier des trois articles retenus, il s’agit d’analyser la li-
berté religieuse dans ce qu’elle a d’absolument spécifique, c’est à dire 
de s’interroger sur « la qualité de liberté qui appartient au phéno-
mène religieux comme tel » 44. Ricoeur commence par déployer ce 
qu’il appelle « le kérygme de la liberté », faisant là, de manière ex-
plicite, acte d’ « écoute » à l’égard de la dimension proprement théo-
logale de l’espérance. Greffée sur la résurrection du Christ, et donc 
informée par l’espérance, la liberté chrétienne en reçoit les traits 
phénoménologiques déjà soulignés : elle est une liberté en dépit de 
la mort et une liberté selon le combien plus du salut, grâce auquel 
elle « se sent, se sait, se veut conspirer avec l’aspiration de la créa-
tion tout entière à la rédemption » 45. Quel est dès lors le rapport de 
cette liberté chrétienne avec l’effort rationnel du philosophe ? Il est 
clair que sa nouveauté, son « atopie » au regard du train ordinaire 
du monde le prend tellement au dépourvu qu’il peut n’y voir, selon 
l’expression de Kierkegaard, qu’une « logique absurde », ou encore 
une « a-logique » 46, et en tout cas un paradoxe : 

C’est seulement en termes de paradoxe que nous pouvons parler de 
la passion pour le possible, du déni de la mort, du combien plus de la 
grâce, de l’excès du sens sur le non-sens 47.

Mais ces constats, s’ils interdisent l’absorption du kérygme chré-
tien dans la spéculation rationnelle, autorisent et même exigent 
un engagement de la pensée philosophique. Car l’espérance, en 

43 Ibidem, p. 127-128.
44 P. Ricoeur, Le conflit des interprétations, op. cit., p. 393. Il s’agit, en fait, du 

phénomène religieux chrétien.
45 Idem, Le conflit des interprétations, op. cit., p. 401.
46 Ibidem, p. 402.
47 P. Ricoeur, L’herméneutique biblique, op. cit., p. 116.

Copyri
gh

t b
y A

ka
demia 

Ign
ati

an
um w

 Krak
owie



394 M  L

attestant l’excès du sens sur le non-sens, loin de paralyser l’effort 
du comprendre, l’appelle, et cela de deux manières différentes et 
complémentaires : elle a à la fois, écrit Ricoeur, « une vertu fissu-
rante à  l’égard des systèmes clos et un pouvoir de réorganisation du 
sens » 48. 
 Ici prend toute sa portée le « Spero ut intelligam » dont le para-
digme philosophique est fourni par la Religion dans les limites de la 
simple raison. Au lieu de ne voir dans cette oeuvre, comme il arrive 
souvent, qu’une rationalisation réductrice du dogme et du culte 
chrétiens, Ricoeur y déchiffre une « approximation philosophique » 
ou encore un analogon de l’espérance théologale 49 : 

Une philosophie des limites, qui est en même temps une exigence pra-
tique de totalisation, voilà à mon sens le répondant philosophique du 
kérygme de l’espérance, l’approximation philosophique la plus serrée 
de la liberté selon l’espérance 50.

Une « philosophie des limites » : l’analyse kantienne de la religion 
rompt la clôture du système et sa prétention à la totalité en élevant 
la question du « que m’est-il permis d’espérer ? » sur le fond des 
deux Critiques. Le premier geste d’une philosophie de l’espérance 
est en effet un renoncement qui en manifeste la « vertu fissurante »: 
renoncement, dans le champ de la connaissance, à poser des objets 
absolus, à achever la pensée dans un savoir absolu. Renoncement, 
dans le champ pratique, à accéder par soi-même au souverain bien, 
unité de la vertu et du bonheur et « objet entier de la raison pure 
pratique ». Cette unité n’est pas en notre pouvoir. Le souverain bien 
n’est pas notre oeuvre. Plus radicalement encore – et là nous pas-
sons de la Critique de la raison pratique à la Religion dans les limites 
de la simple raison et à l’Essai sur le mal radical – l’existence du mal 
nous affronte à l’énigme du serf arbitre : le mal moral est à la fois 

48 Idem, Le conflit des interprétations, op. cit., p. 403. Il serait possible de mettre 
en lumière cette double fonction de l’espérance dès le texte de 1951: « Le chris-
tianisme et le sens de l’histoire », dans lequel l’espérance chrétienne vient « fis-
surer » les philosophies triomphales de l’Histoire, et en même temps « ouvre » 
à une signification profonde, quoique non maîtrisable, du devenir historique. Cf. 
idem, Histoire et vérité, op. cit., p. 93-112.

49 Ricoeur emploie les termes d’ « homologie » ou encore de « proximité », de 
« voisinage », d’ « affinité ».

50 P. Ricoeur, Le conflit des interprétations, op. cit., p. 403.
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395L’espérence selon Paul Ricoeur

oeuvre de notre liberté et antérieur à elle, acculant la raison philo-
sophique à l’aveu du caractère « inscrutable » de l’origine de nos 
mauvais penchants 51 et rendant illusoire toute prétention à une « ré-
génération » de la volonté par elle-même. Ainsi, que ce soit dans le 
champ théorique ou dans le champ pratique, la raison kantienne 
pose l’impossibilité et même l’interdiction d’un achèvement qui soit 
un accomplissement. Il faut choisir entre l’espérance et le savoir ab-
solu, l’une est exclusive de l’autre 52. Le champ de l’espérance coïn-
cide donc avec celui que circonscrit l’illusion transcendantale, mais 
l’espérance n’est pas illusoire : c’est précisément là où la raison ne 
peut accroître son savoir ni exercer son pouvoir qu’elle peut et doit 
lancer son espérance. 
 Car ce constat lucide des limites de la raison va de pair avec une 
exigence de totalisation théorique et pratique qui offre à la pensée 
« l’équivalent philosophique de l’espérance » 53 et en manifeste le 
« pouvoir de réorganisation du sens ». Cela se vérifie d’abord au ni-
veau des « postulats de la raison pratique », dont nous savons qu’ils 
ne peuvent prétendre à un statut apodictique mais constituent tou-
tefois une ouverture (Eröffnung) légitime et même exigible, comme 
leur nom l’indique, de la raison vers des objets qu’elle ne peut ni 
saisir en termes de connaissance, si se donner en termes de volonté. 
La pensée de l’inconditionné n’est donc pas détruite par la critique, 
mais elle passe du registre de la maîtrise à celui de l’espérance : 
j’espère un total accomplissement des exigences de la raison dans le 
champ théorique comme dans le champ pratique 54. 
 La réorganisation du sens opérée par ce passage du savoir à l’es-
pérer se vérifie surtout à l’occasion de la méditation kantienne sur le 
mal, dont l’arrière plan est le récit de la Genèse, et l’enjeu le statut de 
la religion. Ricoeur qualifie ces textes kantiens d’ « essai de justifi-
cation philosophique de l’espérance » 55 à un triple titre. D’une part, 

51 Cf. idem, Lectures 3, op. cit., p. 26.
52 Idem, L’herméneutique biblique, op. cit., p. 123.
53 Ibidem, p. 119.
54 C’est cette exigence de l’inconditionné qui explique aussi les « pathologies 

de l’espérance », chaque fois que l’homme cherche de « fausses totalisations » 
dont les régimes totalitaires sont la redoutable expression historique. Cf. P. Ri-
coeur, Le conflit des interprétations, op. cit., p. 429. Plus généralement, il faudrait 
voir comment le thème de l’espérance intervient dans la pensée politique de Paul 
Ricoeur, ce que je n’ai pas pu prendre en compte dans ma recherche.

55 P. Ricoeur, Lectures 3, op. cit., p. 20.
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l’ « antériorité insondable » du mal n’est pas telle qu’elle annihile la 
« disposition » (Anlage) originaire au bien : « Aussi radical soit-il, 
le mal ne peut faire que nous cessions d’être ouverts à l’appel de la 
conscience » 56. D’autre part, le thème de la séduction par le péché 
renvoie à un autre que l’homme la responsabilité originelle du mal : 
l’homme n’est pas le coupable premier ni absolu. Enfin, « l’aveu de 
l’inscrutable du mal ne ferme la voie de l’explication que pour  ouvrir 
celle de la régénération » 57. Cette régénération de la volonté appelle, 
selon les termes mêmes de Kant, « un secours supérieur, pour nous 
inexplicable » 58. Elle constitue la tâche propre de la religion dans les 
limites de la raison, selon les trois modalités de la représentation, 
de la croyance et de l’institution 59. L’herméneutique philosophique 
de  la religion offre ainsi « une intelligence de l’espérance en tant que 
réplique d’un genre unique à l’aveu du mal radical » 60.
 Ce parcours rapide ne fait pas droit à la précision des analyses 
que Ricoeur consacre aux textes kantiens. Mais il permet de com-
prendre en quel sens l’auteur peut suggérer un rapport d’analo-
gie entre ces textes et l’espérance théologale. A la question : « Que 
m’est-il permis d’espérer », la philosophie kantienne de la religion 
apporte en effet une réponse de structure analogue à la théologie 
chrétienne de l’espérance : en dépit de, et malgré le défi que repré-
sente le mal, l’élan de l’espérance est légitime, afin que la volonté ré-
générée puisse atteindre, ou plus exactement recevoir, l’objet entier 
de sa plus haute visée. Au terme de l’essai consacré à « L’espérance 
et la structure des systèmes philosophiques », Ricoeur résume et 
confirme en ces termes cette « relation d’approximation » entre la 
dialectique kantienne et une théologie de l’espérance : 

Par approximation, j’entends l’effort de pensée pour s’approcher de 
plus en plus de l’événement eschatologique qui constitue le centre 
d’une théologie de l’espérance. Grâce à cette active approximation 
de l’espérance par la dialectique, la philosophie sait quelque chose et 
dit quelque chose de la prédication pascale. Mais ce qu’elle sait et ce 

56 Ibidem, p. 25.
57 Ibidem, p. 27.
58 E. Kant, La Religion dans les limites de la raison, trad. A. Tremesaygues, Alcan, 

Paris 1913, p. 52.
59 Cf. P. Ricoeur, Lectures 3, op. cit., p. 27, passim. Cf. également idem, La mé-

moire, l’histoire, l’oubli, Editions du Seuil, Paris 2003 (20001), p. 639-642.
60 Idem, Lectures 3, op. cit., p. 40.
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397L’espérence selon Paul Ricoeur

qu’elle dit demeure dans les limites de la seule raison. C’est dans cette 
auto-restriction que résident à la fois la responsabilité et la modestie de 
la philosophie 61.

Ainsi l’espérance est encore ici le nom de l’attitude philosophique 
elle-même, dans sa responsabilité à l’égard de la vérité tout entière, 
et dans sa modestie devant un horizon d’intelligibilité qui la dé-
borde sans pour autant se dérober à elle. C’est une telle attitude phi-
losophique qui peut accueillir l’inouï de la foi chrétienne.

L’espérance, au seuil d’une poétique de la volonté

Dans quelle mesure peut-on créditer Kant d’un tel accueil ? Ricoeur 
souligne, à propos des thèmes kantiens du mal radical et de la régé-
nération de la volonté, que « nous ne sommes nulle part plus près 
du kérygme chrétien qu’ici » 62. Mais si le christianisme est appro-
ché rationnellement, cette approximation ne fait pas droit, philoso-
phiquement parlant, à la prodigieuse richesse symbolique offerte 
par les récits bibliques, qui ne se laissent pas ramener sans reste 
à leur traduction « dans les limites de la simple raison ». Il a manqué 
à Kant, écrit Ricoeur, « une philosophie de l’imagination religieuse – 
disons de la fonction mythico-poétique de l’imagination » 63, qui 
seule lui aurait permis d’honorer l’instance d’altérité radicale et de 
don gratuit que requiert la régénération de la volonté. Il me semble 
que ce jugement sur l’entreprise kantienne pose une lumière sur les 
derniers travaux de Ricoeur, qui viennent en quelque sorte com-
bler ce manque. En suggérant une mise en relation entre d’une part 
cette « philosophie de l’imagination religieuse », à l’oeuvre dans les 
écrits consacrés à l’herméneutique biblique, et d’autre part la notion 
d’ « attestation », centrale dans Soi-même comme un autre, nous pour-
rons peut-être donner à la méditation sur l’espérance toute sa portée 
existentielle et spirituelle.

61 Idem, L’herméneutique biblique, op. cit., p. 128.
62 Ibidem, p. 127.
63 P. Ricoeur, Lectures 3, op. cit., p. 35. Il faut toutefois noter que Ricoeur recon-

naît à Kant l’effort d’élaborer un“schématisme de l’espérance“ à la frontière du 
discours rationnel. Cf. « La spécificité du langage religieux », in: idem, L’hermé-
neutique biblique, op. cit., p. 251-252, et idem, Lectures 3, op. cit., p. 32.
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 « Une philosophie de l’imagination religieuse » : cette expression 
est à rapprocher d’une autre, présente dès Le volontaire et l’involon-
taire : la « Poétique de la volonté » 64. Cette Poétique annoncée n’a, de 
l’aveu de Ricoeur, jamais été écrite 65. Est-ce à dire qu’elle n’anime 
pas, en sourdine, l’oeuvre tout entière ? Elle n’existe pas comme une 
partie, fût-elle terminale, de cette oeuvre. Mais elle est l’horizon qui 
en appelle la marche, l’étoile qui en guide l’élan. Elle en est l’ossature 
d’espérance. « Je pense toujours qu’une recherche transcendantale 
sur l’imagination de l’espérance devrait être étendue à un symbole 
de régénération et que cette tâche définit la portée d’une Poétique de 
la volonté » 66.
 Ainsi, l’espérance assume, ici encore, un rôle d’ « entre deux » : 
elle se situe entre le discours spéculatif auquel elle assigne ses li-
mites sans nous y enclore, et le discours « poétique » qu’elle nous 
ouvre sans nous y installer à demeure. D’où l’effort de Ricoeur pour 
donner au « poétique » un statut qui ne soit pas seulement celui d’un 
genre littéraire, mais bien d’une modalité originaire et originale de 
notre rapport au monde, de notre manière de nous y enraciner et de 
nous y éprouver comme « homme agissant et souffrant », sans pour 
autant créditer ce langage « poétique », à la différence sans doute de 
Heidegger, d’une sorte d’autorité ontologique immédiate. C’est 

en dépit de la fermeture de l’expérience ordinaire, et à travers la ruine 
des objets intra-mondains de la réalité quotidienne et de la science, que 
les modalités de notre appartenance au monde se fraient la voie 67.

Une fois de plus, le « en dépit de » ouvre sur un « combien plus » : 
car ce qui se montre alors, « c’est chaque fois la proposition d’un 
monde tel que je puisse y projeter mes possibles les plus propres » 68. 
Une phénoménologie herméneutique de la religion prend ainsi le 
relais de la religion dans les limites de la raison. Elle se rend atten-
tive aux multiples manières dont la nomination de Dieu, l’invoca-
tion à Dieu, la plainte et la louange déploient dans le texte biblique, 

64 Idem, Philosophie de la volonté 1, op. cit., introduction, p. 52.
65 Idem, Réflexion faite, op. cit., p. 26: « Quant à la poétique de la Transcen-

dance, je ne l’ai jamais écrite ».
66 Idem, L’herméneutique biblique, op. cit., p. 96: « Réponse à Lewis S. Mudge ».
67 Idem, Lectures 3, op. cit., p. 288.
68 Ibidem, p. 289.
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et singulièrement dans le Psautier 69, leurs ressources sémantiques 
et existentielles, configurant et refigurant le lecteur de la Bible en 
« sujet convoqué ». Elle s’approche des paraboles de l’Evangile avec 
une disposition à se laisser surprendre par le texte, pour en recevoir 
une nouvelle manière d’être soi 70. Une grande partie des articles et 
conférences recueillis dans Lectures 3 et dans L’herméneutique biblique 
témoigne de la fécondité de ces investigations.
 Cette extension de l’intellectus spei vient remplir, dans les travaux 
des dernières années de Paul Ricoeur, le voeu formulé au terme de 
Finitude et culpabilité : 

Ce n’est pas le regret des Atlantides effondrées qui nous anime, mais 
l’espoir d’une recréation du langage ; par-delà le désert de la critique, 
nous voulons à nouveau être interpellés 71.

Est-ce un hasard si, pour évoquer cet espoir, Ricoeur employait 
dans les mêmes pages l’expression de critique « restauratrice » 72 , 
c’est à dire le terme exact par lequel il qualifie l’attente kantienne 
d’une volonté « restaurée » dans la plénitude de son élan vers le 
bien ? Une note de l’article de 1993 consacré à la « Phénoménologie 
de la religion » permet d’établir ce lien au-delà de la simple coïnci-
dence linguistique : 

L’instauration d’un soi par la médiation des Ecritures et l’application 
à soi-même des multiples figures de la nomination de Dieu adviennent 
au niveau de notre capacité la plus fondamentale d’agir. C’est l’Homo 
capax, l’homme capable, qui est interpellé et restauré. Je crois que je re-
trouve ainsi l’intuition centrale de Kant dans la Religion dans les limites 
de la simple raison 73.

Pareille formulation autorise, me semble-t-il, à établir aussi un pont 
entre le soi interpellé par les Ecritures et le « soi-même comme un 

69 « La louange maintient le cri de détresse sur la voie de la prière, l’élevant 
ainsi au rang de supplication ; avec celle-ci c’est l’histoire et ses violences qui 
viennent interrompre la louange ; ne reste qu’une issue au chant contrasté du 
psalmiste, l’élan à la rencontre de la promesse, cet optatif du futur »; Préface de 
Paul Ricoeur à: Paul Beauchamp, Testament biblique, Bayard, Paris 2001, p. 9.

70 Cf. P. Ricoeur, L’herméneutique biblique, op. cit., p. 256-265: « A l’écoute des 
paraboles : une fois de plus étonnés ».

71 Idem, Philosophie de la volonté 2, op. cit., p. 568.
72 Ibidem, p. 569.
73 P. Ricoeur, Lectures 3, op. cit., p. 271, note 1. C’est moi qui souligne.
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autre » tout entier mis sous la catégorie de l’attestation. Mais de quel 
type de certitude est susceptible ce mode de discours ? Quand le 
discours s’approche de l’homo capax, dans sa vérité de sujet « inter-
pellé » et « restauré » par le texte biblique, ou s’oriente patiemment 
« vers » cette ontologie de l’agir qui est l’horizon philosophique de 
sa quête, il ne peut le faire qu’en se fiant à l’attestation, c’est à dire 
à un mode de savoir proprement atopos, aussi bien au regard de 
la certitude réflexive du Cogito que des énoncés descriptifs des 
sciences humaines, prompts à conforter l’humiliation de ce même 
Cogito. Mais ce mode atopique de certitude est le seul qui convienne 
au soi : « l’attestation est fondamentalement attestation de soi 74 ». Or 
l’analyse de cette catégorie dans la préface de Soi-même comme un 
autre manifeste l’extrême proximité entre elle et la phénoménologie 
de l’espérance. Comme l’espérance, l’attestation est 

une sorte de croyance mais (…) alors que la croyance doxique s’ins-
crit dans la grammaire du « je crois que », l’attestation relève du « je 
crois en » 75.

Elle n’est pas une opinion, bien qu’elle ne puisse exhiber ses preuves 
et qu’elle manque des garanties de la science, ce qui l’expose né-
cessairement au soupçon. Mais « il n’y a pas d’autre recours contre 
le soupçon qu’une autre attestation plus fiable » 76. Comme l’espé-
rance, l’attestation repose fondamentalement sur une confiance. Sa 
certitude propre ne dépend donc pas de procédures de vérification 
empirique ou rationnelle, mais de cette confiance, et est comme elle 
inexpugnable. « C’est en dépit de…, en dépit du soupçon, que je 
crois en mon pouvoir de faire » 77. Confiance qui va successivement 
à chacun des pouvoirs du soi – pouvoir de dire, de faire, de racon-
ter, de se reconnaître moralement responsable – pour culminer dans 
« l’assurance d’être soi-même agissant et souffrant ». Créances sans 
garantie, mais confiances plus fortes que tout démenti, attestation et 
espérance ont donc la même manière de se rapporter à l’être. Avec 
modestie et assurance elles gardent le seuil de l’ontologie.

74 Idem, Soi-même comme un autre, op. cit., p. 34.
75 Ibidem, p. 33.
76 Ibidem, p. 34.
77 P. Ricoeur, Réflexion faite, op. cit., p. 99.
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401L’espérence selon Paul Ricoeur

 Mais cette ontologie reste comme en suspens, ou, mieux, en pro-
messe. La conclusion de Soi-même comme un autre interdit toute en-
trée triomphale dans l’être, à partir de l’injonction éthique venue de 
l’autre, qui est pourtant la plus haute expression de l’attestation : 

Peut-être le philosophe, en tant que philosophe, doit-il avouer qu’il ne 
sait pas et ne peut pas dire si cet autre, source de l’injonction, est un au-
trui que je puisse envisager ou qui puisse me dévisager, ou mes ancêtres 
dont il n’y a point de représentation (…) ou Dieu – Dieu vivant, Dieu 
absent – ou une place vide. Sur cette aporie de l’Autre, le discours phi-
losophique s’achève 78.

En 1995, dans Réflexion faite, Ricoeur reprend cette conclusion mais 
en y ajoutant le projet d’une tâche : 

Avec cette aporie de l’Autre, l’injonction m’est faite d’aborder de front, 
si le temps m’en est donné, la question du rapport conflictuel-consen-
suel entre ma philosophie sans absolu et ma foi biblique plus nourrie 
d’exégèse que de théologie 79.

Face à l’épreuve du mal, l’alternative évoquée au terme de Finitude 
et culpabilité reste ouverte : 

Ou bien la consolidation du tragique dans une logique de l’être, ou 
bien son inversion dans une christologie. Ce choix entre ces deux pos-
sibilités relève d’une Poétique de la liberté qui n’est pas encore en notre 
pouvoir 80.

Cette Poétique est ainsi demeurée l’horizon inlassablement élargi et 
déployé, mais jamais atteint, de l’oeuvre de Paul Ricoeur. Il sait, par 
sa foi de chrétien, que seule la christologie donne à sa question une 
réponse et apporte au mal un réel et ultime « en dépit de », ainsi 
que la certitude effective et définitive d’un « combien plus ». Mais 
il sait aussi que cette confession de foi christologique est hors des 

78 Idem, Soi-même comme un autre, op. cit., p. 409.
79 Idem, Réflexion faite, op. cit., p. 82.
80 Idem, Philosophie de la volonté 2, op. cit., p. 547: « On peut certes tenir l’iden-

tité du « destin » et du « don » réalisée dans le sacrifice du Christ pour un para-
digme offert à notre agir et à notre souffrir et ainsi l’enrôler dans une symbolique 
des confins de l’humain, mais cette symbolique n’est pas au niveau d’une chris-
tologie et la christologie n’est pas du même ordre que cette symbolique ; aussi 
le tragique accompli et supprimé de la christologie n’est pas au pouvoir d’une 
anthropologie philosophique ».

Między...26 
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prises d’une anthropologie philosophique. Elle marquerait le pas-
sage d’une téléologie de l’espérance, comme structure fondamen-
tale et indépassable de la philosophie, à une théologie du salut et 
à une eschatologie révélée.
 Paul Ricoeur n’a pas fait ce passage et n’avait pas à le faire. Du 
moins s’est-il efforcé, en philosophe et seulement en philosophe, d’en 
recueillir, en dépit du mal qui taraude l’histoire, tous les signes épars 81 
: le surcroît du sens sur le non sens et du naître sur le mourir, la su-
rabondance du pardon sur la faute, du don sur la dette, les « irrup-
tions de bonté et d’innocence » 82, de sollicitude et de bienveillance, 
qui jalonnent nos vies individuelles et collectives. A cette patiente ré-
collection du sens, il faut relier aussi les multiples déclinaisons de 
la « reconnaissance » 83 et la quête d’une « mémoire heureuse » ou 
même d’un « oubli heureux » qui convoque, au terme de La mémoire, 
l’histoire, l’oubli, en une fraternelle proximité, les lis des champs et les 
oiseaux du ciel, Kierkegaard et le Cantique des Cantiques. L’oeuvre de 
Ricoeur ne se conclut ni à l’indicatif ni à l’impératif, mais à l’optatif, 
qui est le mode propre du bonheur 84. Un « optatif du bonheur », qui 
fait la vie vivante jusqu’à la mort, et l’amour aussi fort que la mort 85.
 Et c’est ainsi que l’espérance garde aussi le seuil du témoignage 
que Paul Ricoeur, si précocement affronté aux deuils personnels 
et à la violence meurtrière de l’histoire, nous donne de son propre 

81 Idem, Le conflit des interprétations, op. cit., p. 310 : « Ce « en dépit de » consti-
tue une véritable catégorie de l’espérance , la catégorie du démenti. De cela il n’y 
a pas de preuve, mais des signes; le milieu, le lieu d’implantation de cette caté-
gorie, c’est une histoire, non une logique, une eschatologie, non un système ».

82 Idem, La mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 640.
83 Cf. idem, Parcours de la reconnaissance. Trois études, Gallimard, Paris 2005 

(Stock, 20041).
84 Idem, La mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 642-643: « Qu’en est-il de la 

mémoire, de l’histoire et de l’oubli, touchés par l’esprit de pardon ? (…) Le dis-
cours qui convient à cette récapitulation n’est plus celui d’une phénoménologie, 
ni d’une épistémologie, ni même d’une herméneutique (…) Je me risque à parler 
à cet égard d’eschatologie pour souligner la dimension d’anticipation et de pro-
jection de cet horizon ultime. Le mode grammatical le plus approprié est ici l’op-
tatif du souhait, à égale distance de l’indicatif de la description et de l’impératif 
de la prescription ».

85 Cf. A. LaCocque, P. Ricoeur, Penser la Bible, Editions du Seuil, Paris 2003 
(19981), p. 253 (à propos d’Ez 37): « Là où le Cantique, dans sa “sagesse“ déclare 
l’amour aussi fort que la mort, le prophète, dans sa “folie“, proclame la vie plus 
forte que la mort. Il faut écouter les deux voix ».
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403L’espérence selon Paul Ricoeur

engagement de penseur, de philosophe, de croyant chrétien. Dans 
l’émouvant Vivant jusqu’à la mort qui est l’ultime trace de sa pen-
sée, il se refuse à mobiliser à son propre avantage les ressources 
de l’imagination pour se représenter une vie après la mort. En une 
ultime ascèse, il dépouille son espérance de toutes les images, et 
même de la véhémence ontologique du soi-même pour n’en retenir 
que le geste d’abandon à la grâce dans la totale confiance : « Je re-
mets mon esprit à Dieu pour les autres.» Et encore : 

Rien ne m’est dû. Je n’attends rien pour moi, je ne demande rien. J’ai 
renoncé – j’essaie de renoncer ! – à réclamer, à revendiquer. Je dis : Dieu, 
tu feras ce que tu voudras de moi. Peut-être rien. J’accepte de n’être plus. 
Alors une autre espérance que le désir de continuer d’exister se lève 86.

 Dans un bref fragment du même livre, Paul Ricoeur se définit 
comme 

d’un côté un philosophe tout court… et de l’autre, un chrétien d’expres-
sion philosophique, comme Rembrandt est un peintre tout court et un 
chrétien d’expression picturale, et Bach un musicien tout court et un 
chrétien d’expression musicale 87.

Le « philosophe tout court » a su fonder et maintenir son espérance 
dans les limites de la raison et de l’herméneutique philosophique, 
fût-elle nourrie par la Bible. Mais puis-je suggérer en conclusion 
que le « chrétien d’expression philosophique » a donné à cette es-
pérance sa couleur et sa sonorité ? La peinture de Rembrandt et la 
musique de Bach font rayonner et résonner le mystère chrétien dans 
la densité d’une matière, picturale ou sonore. Leurs oeuvres sont 
ainsi comme une anticipation de la pleine glorification à venir de 
la création tout entière dans la lumière de la Résurrection. Elles of-
frent à nos sens les arrhes de notre espérance. J’aime à penser que, 
pour notre intelligence, l’oeuvre de Paul Ricoeur, dans son ardente 
sobriété, a la même vocation.

86 P. Ricoeur, Vivant jusqu’à la mort suivi de fragments, Editions du Seuil, Paris 
2007, p. 130 et 79. Cf. la référence, dans La critique et la conviction, op. cit., p. 245, 
dans un contexte similaire, à la phrase conclusive du Journal d’un curé de campagne 
de Bernanos: « Il est plus facile que l’on croit de se haïr. La grâce est de s’oublier. 
Mais si tout orgueil était mort en nous, la grâce des grâces serait de s’aimer hum-
blement soi-même, comme n’importe lequel des membres souffrants de Jésus 
Christ ». Cf. aussi P. Ricoeur, Soi-même comme un autre, op. cit., p. 36.

87 P. Ricoeur, Vivant jusqu’à la mort, op. cit., p. 107.
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Centre Sèvres, Paryż

Nadzieja według Paula Ricoeura

Przeznaczeniem nadziei jest otwierać
to, co system chciałby zamknąć 1.

Zabrać głos, aby przywołać na myśl „nadzieję według Paula Rico-
eura”, to zarazem zaszczyt i radość. Przede wszystkim jest to radość 
omawiania tego zagadnienia w nawiązaniu do Paula Ricoeura, co 
stanowi dla mnie – z całą terminologiczną ścisłością – „drogę roz-
poznania”. Rzeczywiście, w 1961 roku, jako studentka na Sorbonie, 
stojąca w obliczu wyboru tematu „pracy dyplomowej wyższych 
studiów” – zgodnie z ówczesną terminologią – starałam się o to, 
żeby Paul Ricoeur był moim promotorem, i pracowałam pod jego 
kierunkiem właśnie nad tematem nadziei. Potem minęły lata i nasze 
więzi się rozluźniły, by odnowić się w bardzo głęboki sposób w cza-
sie ostatnich miesięcy jego życia, kiedy to wielokrotnie mogłam go 
odwiedzić w Chatenay Malabry. Chciałabym tu powtórzyć na włas-
ny rachunek początkowe wiersze jednej z pierwszych jego książek, 
Gabriel Marcel i Karl Jaspers, zastępując jedynie nazwisko Gabriela 
Marcela nazwiskiem Paula Ricoeura: 

Czegoś dziwnego doświadcza ten, kto, doznawszy kiedyś decydujące-
go filozoficznego wstrząsu ze strony myśli Gabriela Marcela, powra-
ca do dzieła, które go po raz pierwszy rozbudziło (…). To powtórne 
odczytanie jest dlań powtórnym odkryciem, jak gdyby nowy wstrząs, 

1 P. Ricoeur, Le conflit des interprétations. Essais d’herméneutique, Seuil, Paris 
1969, s. 486.
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którego odeń doznaje, nie dotykał tego samego miejsca w nim samym 
co pierwsze spotkanie 2.

Zostałam zaproszona właśnie do tego powtórnego odkrycia i za to 
dziękuję.
 Nasuwa się pytanie wstępne, dotyczące trafności wyboru tego 
tematu jako klucza do odczytania dzieła Paula Ricoeura, a zatem 
również pytanie o jego zgodność z ogólną problematyką inten-
cjonalności. Istotnie, nadzieja nie posiada w owym dziele statusu 
podstawowej kategorii, rozjaśniającej i odnawiającej pewien obszar 
myślenia, w odróżnieniu od pojęć czy zwrotów takich jak bycie 
sobą, tożsamość narracyjna, konfiguracja/refiguracja, świat tekstu 
itp. Z drugiej strony, nie odgrywa ona praktycznie nigdy czołowej 
roli w wielkich dziełach filozoficznej dojrzałości Ricoeura, nawet 
tam, gdzie można by słusznie tego oczekiwać, to znaczy w refleksji 
o czasie i o historii: kilka krótkich napomknień w Czasie i opowie-
ści 3 i żadnej wyraźnej tematyzacji w Pamięci, historii, zapomnieniu 4. 
Należałoby raczej mówić o temacie w stanie rozproszenia, który 
dyskretnie pojawia się i tak samo znika, jak wywierzyska w wa-
pieniach, za których wytryskami podąża się z miejsca na miejsce, 
bez widocznej ciągłości między jednym a drugim ich pojawieniem 
się. Wbrew tym stwierdzeniom, chcę bronić hipotezy, iż nadzieja 
rzeczywiście stanowi filozoficzne miejsce o pierwszorzędnym zna-
czeniu w myśli Paula Ricoeura. Przenika ona całe dzieło, począw-
szy od dopiero co wzmiankowanej pracy z 1947 roku, poświęco-
nej Gabrielowi Marcelowi i Karlowi Jaspersowi, aż po wzruszające 
świadectwo pośmiertne, które stanowi Żyć aż do śmierci 5. Bardziej 
niż jako kategorię, temat, czy nawet pojęcie, można by zdefiniować 
nadzieję jako swoistą perspektywę zrozumiałości, rodzaj nieredu-
kowalnej intencjonalności, pewne według (na miarę). W ten sposób 
Paul Ricoeur tytułuje istotny dla naszego zamierzenia tekst Wolność 

2 Idem, Gabriel Marcel et Karl Jaspers. Philosophie du mystère et philosophie du pa-
radoxe, Temps Présent, Paris 1947, s. 13.

3 Idem, Czas i opowieść 1: Intryga i historyczna opowieść, tłum. M. Frankiewicz; 
t. 2: Konfiguracja w opowieści fikcyjnej, tłum. J. Jakubowski; t. 3: Czas opowiadany, 
tłum. U. Zbrzeźniak, WUJ, Kraków 2008.

4 Idem, Pamięć, historia, zapomnienie, tłum. J. Margański, Universitas, Kraków 
2006.

5 Idem, Żyć aż do śmierci oraz fragmenty, tłum. A. Turczyn, Universitas, Kraków 
2008.
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na miarę nadziei i odczytuje w nim, za Moltmannem, chrześcijański 
kerygmat „zgodnie z normą wytyczoną przez eschatologię”, to zna-
czy „w terminach nadziei, obietnicy, przyszłości” 6. Podobnie pod-
kreśla on, iż opis grzechu może być jedynie „odwrotną stroną (…) 
słowa niosącego wyzwolenie i nadzieję” 7, które samo tylko ów opis 
umożliwia. Ta perspektywa zrozumiałości mieści się bardzo często 
w obszarze granicznym albo lepiej – na pewnego rodzaju horyzon-
cie, który otwiera jakiś prześwit, jakby wyłom pomiędzy dwoma 
zbyt wąskimi perspektywami: m i ęd z y  sceptycyzmem i dogma-
tyzmem, m i ęd z y  „przyzwoleniem stoickim” a „przyzwoleniem 
orfickim”, m i ęd z y  tryumfującą filozofią historii i zdaniem się na 
absurd, m i ęd z y  filozofią granic a filozofią systematyczną.
 Zgodnie z wyrażeniem Ricoeura, chodzi zatem o rozwinięcie 
pewnego intellectus spei 8, które wyraźnie zmodyfikuje nie tylko kon-
cepcję, którą tworzy sobie filozof w odniesieniu do swego własnego 
zadania, ale również typ połączenia, które ustanawia on pomiędzy 
swoją ściśle filozoficzną pracą a źródłami religijnymi, do których się 
odwołuje. Być może wolno nawet pokusić się o to, by z powściągli-
wością dojrzeć tutaj węzeł łączący ze sobą jego intencję filozoficzną 
i to, co nazwałabym chętnie jego intencją egzystencjalną: jego spo-
sób wyrażania, przejętego z Biblii, „Oto jestem” czy też, przejętego 
od Lutra, Hier stehe ich. Te trzy sposoby rozważania i praktykowania 
na nasz własny rachunek intellectus spei jako swoistej i niereduko-
walnej intencjonalności stanowią nić przewodnią mojego artyku-
łu i pozwalają na związanie go, bez zbytniej sztuczności, z ogólną 
problematyką intencjonalności.

Nadzieja, swoista intencjonalność filozoficzna

Sam Paul Ricoeur charakteryzował swój projekt jako filozofię reflek-
sji, filozofię fenomenologiczną i filozofię hermeneutyczną 9. W istocie, 

6 Idem, Podług nadziei. Odczyty, szkice, studia, tłum. S. Cichowicz i in., IW PAX, 
Warszawa 1991, s. 279-281.

7 Idem, Symbolika zła, tłum. S. Cichowicz, M. Ochab, IW PAX, Warszawa 1986, 
s. 291.

8 Pol.: rozumienia nadziei – przyp. tłum.
9 Idem, Du texte à l’action. Essais d’herméneutique II, Seuil, Paris 1998 (19861), 

s. 29: „Chciałbym podać trzy cechy charakteryzujące tradycję filozoficzną, na 
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te trzy przymioty dostarczają dogodnej struktury, by uwydatnić 
główne znamiona jego podejścia do nadziei oraz by ukazać jego de-
cydujący charakter. O ile chodzi o pierwszy z atrybutów, bez wąt-
pienia nie wystarczy zauważyć, że Ricoeur przejmuje od Gabrie-
la Marcela 10 bogato już opracowaną w zakresie nadziei tematykę 
refleksji, a od Jeana Naberta dogłębne rozmyślania o złu, które to 
tematy pozostaną w tle jego własnej myśli. Oba te wczesne oddzia-
ływania okazują się trwałe. Stale obecny na słynnych spotkaniach 
„piątkowych”, na których Marcel przyjmował swoich studentów, 
Ricoeur powiada, iż zachował „wiecznie żywe wspomnienia z tych 
seansów”, oraz podkreśla: 

To odwołanie się do „refleksji wtórnej” pomogło mi w przyjęciu pod-
stawowych Marcelowskich zagadnień bez konieczności rezygnowa-
nia z innych poglądów filozofii refleksyjnej, skierowanej w stronę 
konkretu 11.

Lecz ważne jest przede wszystkim odwołanie się tutaj do Kanta, 
albowiem to jego pytanie: „czego mogę się spodziewać?” okre-
śla najmocniej refleksyjną składową intellectus spei. Pytanie to jest, 
w rzeczy samej, postawione w pierwszej osobie, a krytyka zwró-
cona rychło przez Ricoeura w stronę Kartezjańskiego cogito czy 
Kantowskiego podmiotu transcendentalnego wydaje się oszczę-
dzać,  przynajmniej przez dłuższy czas, podmiot trzeciego 12 pytania 

którą się powołuję: mieści się ona w ramach filozofii refleksji; pozostaje zależna 
od fenomenologii Husserla; dąży do tego, by stanowić hermeneutyczną odmianę 
tej fenomenologii”.

10 W całej swojej twórczości Paul Ricoeur nie zaprzestał okazywać swego dłu-
gu wdzięczności wobec Gabriela Marcela. Por. idem, Lectures 2. La contrée des phi-
losophes, Seuil, Paris 1999 (19921), s. 92: „(...) Gabriel Marcel, którego ośmielam się 
uważać wciąż za jednego z moich nielicznych mistrzów, na równi z Husserlem 
i Nabertem”. Por. idem, Entretiens Paul Ricoeur – Gabriel Marcel, Association Pré-
sence de Gabriel Marcel, Paris 1998 (19681); por. idem, Lectures 2, op. cit., s. 92-117, 
tekst pt. Entre Gabriel Marcel et Jean Wahl (1976) ; por. ibidem, s. 49-67, tekst pt. Ré-
flexion primaire et réflexion seconde chez Gabriel Marcel (1984) ; por. ibidem, s. 68-78, 
tekst pt. Entre éthique et ontologie: la disponibilité” (1988); por. idem, Krytyka i prze-
konanie. Rozmowy z François Azouvim i Markiem de Launay, tłum. M. Drwięga, KR, 
Warszawa 2003, s. 19, 32, 38-41; por. idem, Refleksja dokonana. Autobiografia intelek-
tualna, tłum. P. Bobowska-Nastarzewska, Antyk, Kęty 2005, s. 10-11.

11 Idem, Refleksja dokonana, op. cit., s. 10-11.
12 Taka jest pozycja owego pytania w części Krytyki czystego rozumu poświęco-

nej transcendentalnej metodologii, gdzie następuje ono po pytaniach: „co mogę 
wiedzieć?” i „co powinienem czynić?”; A 805 – przyp. red.
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409Nadzieja według Paula Ricoeura

 Kanta. Ten natomiast jest nie tylko podmiotem moralnym, odpowie-
dzialnym za swoje działania, ale – zgodnie z problematyką Religii 
w obrębie samego rozumu 13 – tym, który stawia, także sobie, pytanie 
o zupełne chcenie swojej woli, die Absicht aufs höchste Gut 14. Chodzi 
tutaj, w perspektywie zdecydowanie teleologicznej i refleksyjnej, 
o zgodność woli z dobrem i o odrodzenie tej woli, w której obecne 
jest dążenie do spełnienia, a która jest wszelako niezdolna zapewnić 
sobie o własnych siłach osiągnięcie swego celu. W tym znaczeniu 
można by tutaj mówić o „natarczywości podmiotu”, usiłującego na 
nowo przyswoić sobie niejasne źródła jego złej woli oraz ostatecz-
ne cele jego dobrej woli – tak jak Paul Ricoeur mówi gdzie indziej 
o „natarczywości ontologicznej”. Intellectus spei przeciera sobie dro-
gę w samym środku owej natarczywości podmiotu.
 Do tej pierwszej, refleksyjnej charakterystyki trzeba od razu do-
dać nutę fenomenologiczną. W dużej mierze była ona istotna już 
w opisie nadziei zaprezentowanym przez Gabriela Marcela, który 
to opis zatytułował on znacząco: Zarys fenomenologii i metafizyki na-
dziei 15. W następujących słowach Ricoeur komentuje ten tytuł: 

Słowo „fenomenologia” przypomina, że nie zatrzymujemy się nad kon-
tekstem psychologicznym w tej mierze, w jakiej jest on doświadczany, 
ale że szukamy intencji doświadczenia, nie troszcząc się o jego wyjaś-
nianie, czyli o jego sprowadzenie do prostych elementów. Uszanowanie 
«fenomenu», to znaczy pełnej rzeczywistości takiej, jaką się ona pre-
zentuje, jest jej rozumieniem w ramach domniemania o największym 
bogactwie znaczenia, nie zaś jej wyjaśnianiem za pomocą najuboższej 
znaczeniowo jej składowej 16.

Wiele cech, które Ricoeur przejmuje z tej Marcelowskiej fenomeno-
logii nadziei, stanowi niejako melodyczną komórkę jego własnych 
rozwinięć: transcendencja nadziei względem wszelkiego porządku 
empirycznego, względem wszelkiej rozumowej wiedzy, jak i wszel-
kiego panowania technicznego, jednakże bez porzucania świata; 
jego zaznajomienie z tematami próby, lęku, zła i nieszczęścia; jego 

13 I. Kant, Religia w obrębie samego rozumu, tłum. A. Bobko, Znak, Kraków 1993.
14 P. Ricoeur, Podług nadziei, op. cit., s. 292 (pol.: wzgląd na najwyższe dobro – 

przyp. tłum.).
15 G. Marcel, Homo viator. Wstęp do metafizyki nadziei, tłum. P. Lubicz, IW PAX, 

Warszawa 1984, s. 29.
16 P. Ricoeur, Gabriel Marcel et Karl Jaspers, op. cit., s. 77.
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przywiązanie raczej do s o b o ś c i  i do t y, niż do j a; wreszcie jego 
więź z „istotą rzeczy”, która dostarcza całemu temu opisowi ściśle 
ontologicznej doniosłości.
 Fenomenologia nadziei odnajduje swoje miejsce, a jednocześnie 
zostaje zakwestionowana przede wszystkim w zakończeniu pierw-
szego tomu Philosophie de la volonté, po długim dociekaniu, które ej-
detyczną analizę Husserla rozciąga na dziedzinę woli i uczuciowo-
ści. Na tych stronach, pomiędzy stanowiskami stoicyzmu i orfizmu, 
podnosi się słaby, acz nieustępliwy głos nadziei: 

Podziw, pieśń dnia, zmierza ku widzialnemu cudowi, nadzieja nocą 
dokonuje przekroczenia. Podziw powiada: „dobry jest świat, stanowi 
m o ż l i wą  część wolności; mogę dać przyzwolenie”. Nadzieja mówi: 
„świat nie jest o s t a t e c z n ą  częścią wolności; daję możliwie najwięk-
sze przyzwolenie, ale mam nadzieję na wyzwolenie mnie od tego, co 
przerażające…” 17.

W przeciwieństwie do „logicystycznego przesądu” Husserla, wy-
chodzący na jaw, w tym nieśmiałym przyzwoleniu nadziei, op-
tatywny modus świadomości jest równie pierwotny jak modus 
przedstawieniowy, charakteryzujący czynności poznawcze. Jest to 
swoisty, niesprowadzalny do żadnego innego sposób wyrażania 
Sinngebung świadomości, ale również powstrzymywania jej stale 
możliwego idealistycznego odchylenia, dzięki akcentowaniu bie-
guna bierności, immanentnego względem samej struktury własno-
wolnego życia 18. A jednak pojawia się wtedy pytanie: „do którego 
momentu wolno wprowadzać nadzieję w obszar ejdetyki woli?”. 
I na odwrót: „do którego momentu wolno od niej abstrahować?”. 
Owo „czy mogę mieć nadzieję?” na płaszczyźnie epistemologicz-
nej niepostrzeżenie towarzyszy Kantowskiemu „czego mogę się 
spodziewać?” oraz podkreśla „atopiczny” i „aporetyczny” 19 cha-
rakter nadziei. Przekracza on i przemieszcza dociekania czysto 

17 Idem, Philosophie de la volonté I: Le volontaire et l’involontaire, Seuil, Paris 2009 
(19501), s. 599.

18 Por. idem, Méthode et tâches d’une phénoménologie de la volonté, w: idem, 
A l’école de la phénoménologie, Vrin, Paris 2004 (19861), s. 65-92.

19 Idem, Lectures 3. Aux frontières de la philosophie, Seuil, Paris 2006 (19941), s. 40: 
„[Filozoficzna hermeneutyka nadziei] nie ma toposu, jest ściśle atopiczna”; por. 
idem, Podług nadziei, op. cit., s. 287: „Nadzieja, gdy tryska, jest «aporetyczna» nie 
przez brak, ale przez nadmiar sensu”.
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411Nadzieja według Paula Ricoeura

fenomenologiczne. Przekracza je, gdyż nadzieja może pojawić się 
jedynie na granicach fenomenologii, tam, gdzie „przekracza ona 
samą siebie w stronę metafizyki”, ukierunkowując „podwójną op-
cję” na kwestie winy i transcendencji. Znamienne, że L’Homme fail-
lible 20 nie zawiera odniesienia do nadziei, albowiem nie może ona 
dojść do głosu na płaszczyźnie ciągle abstrakcyjnych, ejdetycznych 
struktur woli. Może to nastąpić tylko wraz z przejściem od tema-
tu skończoności do problematyki winy, to znaczy do „konkretne-
go systemu, historycznego (…) woli” 21. Z drugiej strony jednak, 
to wzięcie pod uwagę „nocy”, w której rozlega się śpiew nadziei, 
przemieszcza dociekania w kierunku „nowej tematyki”, która do-
maga się „nowej metody podejścia” 22: wyłonienie się zagadnienia 
zła ugruntowuje hermeneutykę symboli na bazie postępowania 
fenomenologicznego.
 To miejsce, w którym wola napotyka pogmatwanie zła, stanowi 
w rzeczy samej Sitz im Leben nadziei 23. Wobec tego, intellectus spei, 
nieodłączne od konkretnej próby nie tylko ułomnej, lecz obciążonej 
winą woli, winno być zapośredniczone przez symbole i mity, które 
wyprowadzają na „światłość słowa” 24 zagmatwane doświadczenie 
ludzkiego zła. Jak wiadomo, to obejście, które Ricoeur określił póź-
niej jako swoją pierwszą hermeneutykę 25, dynamicznie porządkuje 
dziedzinę mitów o złu wokół „mitu adamickiego”, co do którego 
utrzymuje się, że jest „miejscem, z którego można najlepiej wsłu-
chać się w naukę płynącą z mitów w ich c a ł o k s z t a ł c i e, chłonąć 
ją i rozumieć” 26. Ów przywilej „mitu adamickiego” czyni zeń prze-
to hermeneutyczny klucz do całości symboliki zła. Pozwala on auto-
rowi przekroczyć czysty komparatyzm „Don Juana mitów”, aby – 
zachowując ścisłą epoche przekonań wiary –  wprowadzić typowo 

20 Idem, L’Homme faillible, w: idem, Philosophie de la volonté II: Finitude et culpa-
bilité, Seuil, Paris 2009 (19601), s. 35-199.

21 Idem, Refleksja dokonana, op. cit., s. 16.
22 Idem, Philosophie de la volonté II: Finitude et culpabilité, Seuil, Paris 2009 

(19601), s. 25.
23 Idem, Podług nadziei, op. cit., s. 275: „Trzeba (…) mieć odwagę włączenia zła 

w epopeję nadziei”.
24 Idem, Symbolika zła, op. cit., s. 247.
25 Idem, Refleksja dokonana, op. cit., s. 35.
26 Idem, Symbolika zła, op. cit., s. 290.
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filozoficzne zagadnienie prawdy 27. Skąd jednak ten przywilej „mitu 
adamickiego”? Swą „objawiającą moc” czerpie on z pewnością ze 
swojej zgodności z całościowym doświadczeniem, która pozwala 
mu na podjęcie we własnych ramach możliwości rozumienia dostar-
czanych przez pozostałe mity 28. Ale nade wszystko, poprzez swój 
rozwój i powtórzenia w korpusie żydowskich i chrześcijańskich 
Pism, dzięki zmieniającym się figurom Abrahama, Syna Człowie-
czego, Króla Mesjasza, Sługi Jahwe, a potem Pawłowemu symboli-
zmowi „drugiego Adama”, mit ów spogląda nie tyle w przeszłość, 
co w przyszłość, przyszłość podług nadziei:

Izraelita mógł dojrzeć we własnej przeszłości strzałkę nadziei; bez 
odwoływania się do jakiejkolwiek eschatologii wystawia sobie histo-
rię swych „ojców” jako dzieje kierowane „obietnicą” nastawioną na 
„spełnienie” 29.

Z drugiej strony, stwierdzając – tym razem poprzedzającą grzech  – 
pierwotną dobroć wszelkiego stworzenia, „mit adamicki” stawia 
granice oszołomieniu tragicznością. Stworzenie jest dobre, a grzech, 
tak jak nie jest ostateczną rzeczywistością człowieka, tak nie jest też 
pierwotną ludzką rzeczywistością. Tym samym, w obliczu powra-
cającego pogmatwania znoszonego lub popełnianego zła, mit po-
zwala na „n i e śm i a ł ą  nadzieję”, która jedynie „mogłaby wybie-
gać w milczeniu ku końcowi owej mary «złego boga»” 30.
 Możemy zatem zrozumieć, w jakim sensie wolno powiedzieć 
o nadziei, iż sytuuje się ona „pomiędzy fenomenologią a hermeneu-
tyką”: to właśnie dociekanie hermeneutyczne, przywołujące „mit 
adamicki” i umieszczające go w perspektywie całości doświadcze-
nia Izraela oraz chrześcijańskiego wyznania zbawienia w Chrystu-
sie, pozwala uwydatnić główne cechy fenomenologii nadziei. Cechy 
te można streścić przy pomocy Pawłowych kategorii, wielokrotnie 
powtarzanych przez Ricoeura: właściwa nadziei intencjonalność 
jest czymś „na przekór”, „o ileż bardziej” i „ażeby”. Mam nadzieję 

27 Por. ibidem, s. 291-292.
28 Por. ibidem, s. 313.
29 Ibidem, s. 248.
30 Ibidem, s. 309. [Nieznacznie poprawiam istniejący polski przekład, który 

opuszcza słowo „koniec”, istotne dla znaczenia przytoczonego zdania: „ku owej 
marze «złego boga»” – przyp. tłum.].
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413Nadzieja według Paula Ricoeura

n a  p r z e k ó r  złu; mam także nadzieję, że tam, gdzie jest go bardzo 
wiele, zbawienie może być dostępne j e s z c z e  b a r d z i e j; mam 
wreszcie nadzieję, że wszystko to ma miejsce, a ż e b y  miłosierdzie 
zostało okazane wszystkim. Albo, mówiąc inaczej, nadzieja o tyle 
odsyła do fenomenologii, o ile jest swoistą, intencjonalną strukturą 
świadomości; ale do owej struktury nie dociera się bezpośrednio. 
Wskutek jej związku z niezrozumiałością zła i z eschatologicznym 
otwarciem zbawienia może ona być opisana wyłącznie dzięki obej-
ściu przez figury i symbole, które zachowują jej sens i dynamikę. 
Autorzy nowotestamentowi dobrze o tym wiedzą, skoro mówią 
o nadziei zgodnie z bogatą symboliką „kotwicy, która przenika 
poza zasłonę” (Hbr 6,19) czy też „zadatku” (Ef 1,14)* obiecanego 
dziedzictwa.
 Ale wówczas pojawia się nowe pytanie: 

czy odwołując się do biblijnej symboliki oraz przyznając jej uprzywile-
jowany status, nie wyszliśmy poza dyskurs filozoficzny i czy nie prze-
szliśmy niepostrzeżenie na stronę dyskursu będącego wyznaniem wia-
ry, którego nośnikami są teksty biblijne? 31 

Pytanie to stawia u kresu swoich dociekań sam Paul Ricoeur i odpo-
wiada na nie za pośrednictwem hermeneutycznego koła „wierzenia 
dla zrozumienia” oraz „rozumienia dla uwierzenia”. Koło to wysta-
wia myślenie na ryzyko zakładu, ale także nakłada na nie zobowią-
zanie weryfikacji owego zakładu i „uczynienia go zrozumiałym” 32. 
Ta podwójna cecha zbliża nas najbardziej do filozoficznego zamie-
rzenia Ricoeura i upoważnia nas, jak mi się wydaje, do tego, by 
uczynić z nadziei nie tyle temat, co sam styl, „charakter” jego filo-
zofii, rozpiętej między „jeszcze nie odroczonej syntezy” a „odtąd” 
„przywracającej refleksji”, które przyspieszają jedność prawdy bez 
panowania nad nią wiedzy 33. Czy zakład dotyczący sensu, który 
byłby równocześnie palącym zobowiązaniem do jego poszukiwa-
nia i ożywiania, nie jest innym sposobem określenia nadziei?

* Cyt. wg Biblii Tysiąclecia.
31 P. Ricoeur, Symbolika zła, op. cit., s. 328: „Rozziew pomiędzy czystą refleksją 

nad «ułomnością» a wyznaniem «grzechów» jest oczywisty”.
32 Idem, Symbolika zła, op. cit., s. 335.
33 Por. idem, Préface à la première édition, w: idem, Histoire et vérité, Seuil, Paris, 

2001 (19551).
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 W artykule L’espérance et la structure des systèmes  philosophiques 
(Nadzieja a struktura systemów filozoficznych) Ricoeur pisze:

Nadzieja nie stanowi tematu, który następuje po innych tematach, idei, 
która zamyka system, lecz bodziec, który otwiera system, który przery-
wa jego zamknięcie 34.

Sformułowanie to łączy się z dużo wcześniejszą analizą z Histoire et 
vérité, poświęconą kwestii „L’histoire de la philosophie et l’unité du 
vrai” („Historii filozofii i jedności prawdy”). Po przekroczeniu apo-
rii w postaci pokusy sceptycyzmu bądź eklektyzmu, wprowadzonej 
przez przypadkową wielość filozofii, jak i aporii ich totalizacji w for-
mie zapoznającego wyjątkowość imperializmu,  Ricoeur zatrzymuje 
się nad zwrotem: „M a m  n a d z i e j ę, że jestem w  prawdzie” i ko-
mentuje go następująco:

Nie mogę wyrazić tej jedności (prawdy), racjonalnie jej wyartykuło-
wać i wypowiedzieć (…). Nie mogę scalić w jednym spójnym dyskur-
sie „otwar tości”, która ugruntowuje wszystkie pytania w jedności (…). 
A jednak owa „otwartość” nie jest zupełnie ukryta; ontologiczna na-
dzieja ma swoje znaki i zadatki: im bardziej pogłębiamy jakąś filozofię, 
tym bardziej pozwalamy jej, aby nas zbiła z tropu, wyobcowała (…), 
tym bardziej jesteśmy wówczas nagradzani radością dotykania istoty 
rzeczy.

I dodaje:

Funkcją tej nadziei jest utrzymanie dialogu w ciągłej otwartości oraz 
wprowadzenie braterskiej intencji do najostrzejszych dyskusji 35.

 Będąc regułą dla odczytywania historii filozofii – a wiadomo, 
jak bardzo przyjaznym czytelnikiem był Ricoeur – nadzieja stano-
wi również impetus 36, który skłania do nieustannego poszukiwania 
„nadwyżki znaczenia”, nadwyżki rozumienia w stosunku do wy-
jaśniania, dynamicznej drogi przejścia od archeologii pragnienia do 
teleologii nadziei, a który to czynnik jest wzorcowo wykorzystany 
w interpretacji dzieła Freuda czy w dyskusji ze strukturalizmem. 

34 Idem, L’herméneutique biblique, tłum. z j. ang. F.-X. Amherdt, Cerf, Paris, 
2001, s. 122.

35 Idem, Histoire et vérité, op. cit., s. 67-68.
36 Pol.: „czynnik przynaglający”.
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415Nadzieja według Paula Ricoeura

To napięcie pomiędzy wyjaśnianiem i rozumieniem, „istotne za-
gadnienie hermeneutyki” 37, przenika całe dzieło, ulegając wzbo-
gaceniu, dialektycznym rozróżnieniom i coraz większemu niuan-
sowaniu, tak jakby tutaj znowu nadzieja na pewien sens obecny 
w nadmiarze, na „blask tekstu” mogła się zrodzić jedynie z długiej 
konfrontacji myślenia z okolicznościami i uwarunkowaniami od-
nośnych wymiarów rzeczywistości, niezależnie od tego, czy chodzi 
o świadomość, czy o jej wytwory, teksty bądź instytucje. Pojawia 
się zatem, radykalniejsze od Credo ut intelligam, Spero ut intelligam 38, 
w którym można by wprost odnaleźć strukturę „na przekór”, 
„o ileż bardziej”, „ażeby”: n a  p r z e k ó r  nieodpartemu – w jemu 
właściwym obszarze – podejrzeniu, o  i l e ż  b a r d z i e j  słuchanie 
powinno się stawać uważne, a ż e b y  ze zgliszczy bezpośrednich 
oczywistości powstała nadwyżka znaczenia. Nie co innego oznacza 
zasada, którą Ricoeur przypisuje hermeneutyce: „Expliquer plus 
pour comprendre mieux” 39.
 Wreszcie, odczytując dzieło Ricoeura podług nadziei, jeste-
śmy, być może, w stanie zdać sprawę z utrzymywanego przez 
nie związku między, z jednej strony, ontologiczną powściągliwoś-
cią, która odmawia pojęciowego ujmowania ostatecznych zagad-
nień i uznaje się za filozoficznie agnostyczną 40, a „ontologiczną 
natarczywością” 41 z drugiej strony, która to natarczywość uzyskuje 
poręczenie mowy w byciu, tekstu – w jego odniesieniu, a gwarancję 
bycia „ja” – w byciu s o b ą  działającym i cierpiącym. Filozoficzne 
działanie Paula Ricoeura nie rości sobie pretensji ani do podawania 
się za źródło sensu, ani do jego scalania 42, lecz nie rezygnuje tym 
samym z uporczywego i cierpliwego odczytywania jego zadatków 

37 Idem, Refleksja dokonana, op. cit., s. 32.
38 Idem, L’herméneutique biblique, op. cit., s. 117.
39 Idem, Refleksja dokonana, op. cit., s. 33 [w tłumaczeniu cytowanej książki na 

język polski ta formuła, którą należy przetłumaczyć następująco: „więcej wyjaś-
niania dla lepszego rozumienia”, została pozostawiona w języku oryginalnym – 
przyp. tłum.].

40 Por. idem, Krytyka i przekonanie, op. cit., s. 214; por. idem, O sobie samym jako 
innym, tłum. B. Chełstowski, PWN, Warszawa 2003, s. 43.

41 Idem, Refleksja dokonana, op. cit., s. 39 [tak oddaję fr. „véhémence ontologi-
que”, które to wyrażenie P. Bobowska-Nastarzewska przekłada jako „siła onto-
logiczna” – przyp. tłum.].

42 Por. idem, Philosophie de la volonté 1, op. cit., s. 581: „Filozofia tryumfującej 
świadomości zawiera w zarodku filozofię rozpaczy, beznadziei”.
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i śladów we wszystkich sferach ludzkiego doświadczenia. Słowo 
„niedomknięcie”, zapisane – jak się składa pieczęć – na ostatniej 
stronie Pamięci, historii, zapomnienia 43, współbrzmi pod tym wzglę-
dem ze zdaniem kończącym Le volontaire et l’involontaire: „Chcenie 
nie jest stwarzaniem” 44. Nadzieja jest wektorem sensu między za-
wsze już danym początkiem i wciąż jeszcze nieziszczonym końcem.

Nadzieja u zbiegu filozoficznych „tematów” 
i religijnych „źródeł”

Podejście do dzieła Ricoeura zgodnie z intencjonalnością nadziei  – 
którego właśnie spróbowaliśmy – niechybnie przywraca pytanie 
o związek między jego postępowaniem ściśle filozoficznym i od-
woływaniem się do tekstów religijnych, których kerygmat i symbo-
le ożywiają jego rozważania. Paul Ricoeur wielokrotnie zaznaczał 
roszczenie swoich wypowiedzi do całkowicie i wyłącznie filozoficz-
nego charakteru, a także odrzucał etykietkę „filozofa chrześcijań-
skiego”. Zasadniczo uchyla on racje dążeń „kryptoteologicznych” 
i „kryptofilozoficznych”, które – tak jedne, jak i drugie – oznacza-
ją przypisanie wyznaniu wiary roli ostatecznego filozoficznego 
ugruntowania 45. Podkreśla odmienność zbiorów pism: z jednej stro-
ny tekstów filozoficznych, a z drugiej – pism biblijnych, jak również 
odmienność statusu, który mają one dla wierzącego i dla filozofa, 
co wymaga dwóch różnych form odczytywania – wyznaniowej lub 
krytycznej: 

Teksty religijne – pisze on – należą do poziomu natchnienia i moty-
wacji, którego to poziomu usiłuję nie mylić z argumentacją czysto 
filozoficzną 46.

43 Por. idem, Pamięć, historia, zapomnienie, op. cit., s. 667.
44 Idem, Philosophie de la volonté I: Le volontaire et l’involontaire, op. cit., s. 605.
45 Por. idem, O sobie samym jako innym, op. cit., s. 43: „Jeśli bronię mych pism 

filozoficznych przed zarzutem kryptoteologii, z równą czujnością wystrzegam 
się wyznaczania wierze biblijnej funkcji kryptofilozoficznej (…)”. Jeśli chodzi 
o dokładniejsze przybliżenie złożonego związku między hermeneutyką biblijną 
i hermeneutyką filozoficzną, por. rzeczowe wprowadzenie F.-X. Amherdta do 
P.  Ricoeur, L’herméneutique biblique, op. cit., s. 11-84.

46 Idem, L’herméneutique biblique, op. cit., s. 99, „Réponse à Don Ihde” 
(„Odpowiedź Donowi Ihde”).
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417Nadzieja według Paula Ricoeura

W swej Répons à David Stewart (Odpowiedzi Davidowi Stewartowi) 47 
Ricoeur rozróżnia w ten sam sposób niefilozoficzne źródła filozo-
fii, wśród których centralne miejsce zajmuje język religijny, oraz fi-
lozoficzną t e m a t y z a c j ę  języka religijnego, która pełnoprawnie 
wchodzi w zakres filozofii religii.
 Tutaj jednakowoż ukazuje się osobliwy status nadziei. Wskutek 
jej bliskości względem zagadnienia zła, znajduje się ona, jak pisze 
w tym samym tekście Ricoeur, 

w punkcie przecięcia, tam, gdzie to, co religijne, funkcjonuje jednocześ-
nie w stosunku do filozofii jako ź r ó d ł o  i jest przez nią podejmowane 
jako t e m a t 48.

Tę właśnie kwestię rozwijają trzy istotne dla mojego zamysłu teksty: 
Wolność na miarę nadziei (1968) 49, L’espérance et la structure des systèmes 
philosophiques (1970) (Nadzieja a struktura systemów filozoficznych) 50 
oraz Une herméneutique philosophique de la religion: Kant (1992) (Filozo-
ficzna hermeneutyka religii: Kant) 51. W ich świetle można stwierdzić, 
że w myśli Paula Ricoeura nadzieja stanowi łącznik, który w naj-
subtelniejszy sposób, bez pomieszania i bez rozdzielania, zespala 
dziedzinę filozofii z dziedziną teologii. Uprzywilejowanym środ-
kiem tego połączenia jest osadzenie chrześcijańskiego kerygmatu 
dotyczącego nadziei we wspólnej perspektywie z pytaniem „czego 
mogę się spodziewać?”, tak jak podejmuje je Kant. Ma tu miejsce 
pewna decyzja, której stawkę Ricoeur od razu podkreśla: podczas 
gdy zazwyczaj konfrontuje się wiarę i rozum w aspekcie odpowia-
dających im przedmiotów i metod, to 

przemieszczenie problematyki może pociągnąć za sobą radykalną 
przemianę w samej naturze konfrontacji pomiędzy filozofią i teologią. 
Nadzieja może dotyczyć filozofii nie tyle przedkładając pewien przed-
miot – nawet jeśli byłby to przedmiot przekraczający wszystkie przed-
mioty, przedmiot transcendentny – lecz stawiając wymóg zmiany w or-
ganizacji systemów filozoficznych 52.

47 Ibidem, s. 101-110.
48 Ibidem, s. 105.
49 Idem, Podług nadziei, op. cit., s. 277-302.
50 Idem, L’herméneutique biblique, op. cit., s. 111-128.
51 Idem, Lectures 3, op. cit., s. 19-40.
52 Idem, L’herméneutique biblique, op. cit., s. 111.

Między...27 
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Chodzi więc o zastąpienie klasycznej problematyki rozumu i wia-
ry kwestią rozumu i nadziei. Uściślijmy: c a łk o w i t e g o  rozumu, 
to znaczy rozpatrywanego, na sposób Kantowski, jako wymaganie 
nieuwarunkowanego, oraz nadziei ujmowanej w jej istocie, jako 
centrum chrześcijańskiego kerygmatu o Zmartwychwstaniu, a któ-
ra to nadzieja naznacza wszelkie wyznanie wiary swym eschatolo-
gicznym napięciem. 

Problem nadziei – pisze dalej Ricoeur – jest w mniejszym stopniu prob-
lemem swoistego przedmiotu aniżeli kwestią dokończonego charakte-
ru filozoficznego i teologicznego dyskursu. Nadzieja dotyczy filozofii 
i teologii, gdy idzie o sposób, w jaki obie związane są z właściwym 
każdej punktem domknięcia ich horyzontu 53.

 Zamysłem pierwszego z trzech wyodrębnionych artykułów jest 
analiza wolności religijnej pod względem tego, co jest dla niej abso-
lutnie swoiste, czyli zapytywanie o „wolność znamionującą zjawi-
ska religijne jako takie” 54. Ricoeur rozpoczyna od rozwinięcia tego, 
co nazywa „kerygmatem wolności”, wyraźnie „wsłuchując się” 
w typowo teologalny wymiar nadziei. Ugruntowana w zmartwych-
wstaniu Chrystusa, a zatem ukształtowana przez nadzieję, chrześci-
jańska wolność uzyskuje stąd uwydatnione już cechy fenomenolo-
giczne: jest wolnością n a  p r z e k ó r  śmierci oraz wolnością zgodną 
z logiką o  i l e ż  b a r d z i e j, charakterystyczną dla zbawienia, dzię-
ki czemu „czuje się współczynna, rozpoznaje swą współczynność 
i chce współczynić z dążeniem całego stworzenia do odkupienia” 55. 
Jaki jest przeto związek tej chrześcijańskiej wolności z rozumowym 
wysiłkiem filozofa? Jasne jest, że jej nowość, jej „atopiczność” wo-
bec zwykłego biegu świata tak go zaskakuje, że można tu widzieć 
jedynie – zgodnie z wyrażeniem Kierkegaarda – „logikę absurdu” 
czy też „alogikę” 56, a w każdym razie paradoks: 

Tylko w kategoriach paradoksu możemy mówić o zamiłowaniu do 
możliwości, o nieakceptacji śmierci, o owym „o ileż bardziej”, właści-
wym łasce, o nadwyżce sensu względem nonsensu 57.

53 Ibidem, s. 127-128.
54 Idem, Podług nadziei, op. cit., s. 277. Faktycznie mowa jest o chrześcijańskim 

fenomenie religijnym.
55 Ibidem, s. 286.
56 Ibidem, s. 287.
57 Idem, L’herméneutique biblique, op. cit., s. 116.
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419Nadzieja według Paula Ricoeura

Jeśli jednak stwierdzenia te nie pozwalają na wchłonięcie chrześci-
jańskiego kerygmatu przez racjonalną spekulację, to jednocześnie 
zezwalają na włączenie się myślenia filozoficznego, a nawet do-
magają się tego. Nadzieja bowiem, poświadczając nadmiar sensu 
w stosunku do nonsensu, nie tylko wcale nie paraliżuje wysiłku ro-
zumienia, ale go przywołuje, i to na dwa różne i dopełniające się 
sposoby: jak pisze Ricoeur, ma ona zarazem „w odniesieniu do sy-
stemów zamkniętych moc r o z s z c z e p i a j ą c ą, a także moc r e o r -
g a n i z u j ą c ą  sens” 58.
 Tutaj nabiera całej swej doniosłości owo Spero ut intelligam, dla 
którego filozoficznego wzorca dostarcza Religia w obrębie samego ro-
zumu. Zamiast widzieć w tym dziele, jak to często bywa, jedynie re-
dukcyjną racjonalizację chrześcijańskiego dogmatu oraz kultu, Ri-
coeur odczytuje w nim „filozoficzne przybliżenie” czy też analogon 
teologalnej nadziei 59: 

Filozofia granic, która równocześnie jest praktyczną wymogą scalania, 
oto wedle mnie filozoficzny odpowiednik kerygmatu nadziei, najbar-
dziej ścisłe filozoficzne przybliżenie wolności na miarę nadziei 60.

„Filozofia granic”: Kantowska analiza religii przerywa zamknię-
cie systemu i jego roszczenie do zupełności, podnosząc na tle obu 
Krytyk pytanie o to, „czego mogę się spodziewać?”. Pierwszym ru-
chem filozofii nadziei jest w istocie wyrzeczenie, które ujawnia jej 
„moc rozszczepiającą”: w sferze poznania jest to wyrzeczenie się 
ustanawiania absolutnych przedmiotów, dopełnienia myślenia 
w absolutnej wiedzy. W sferze praktycznej jest to wyrzeczenie się 
osiąganego dzięki samemu sobie dostępu do najwyższego dobra, 
jedności cnoty i szczęścia oraz „całego przedmiotu czystego rozu-
mu praktycznego” 61. Jedność ta nie leży w naszej mocy. Najwyższe 

58 Idem, Podług nadziei, op. cit., s. 288. Tę podwójną funkcję nadziei można 
by wydobyć na jaw począwszy od tekstu z 1951 r. pt. „Chrześcijaństwo i sens 
dziejów”, w którym chrześcijańska nadzieja dokonuje „rozszczepienia” tryum-
fujących filozofii historii, a jednocześnie „otwarcia” na głębsze, chociaż niedające 
się uchwycić znaczenie historycznego stawania się. Por. Podług nadziei, op. cit., 
s. 178-197.

59 Ricoeur posługuje się terminami „homologii”, jak również „bliskości (zbli-
żenia)”, „sąsiedztwa”, „pokrewieństwa”.

60 P. Ricoeur, Podług nadziei, op. cit., s. 289.
61 I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, przeł. J. Gałecki, PWN, Warszawa, 

1984, s. 193 – przyp. red.
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dobro nie jest naszym dziełem. Mówiąc jeszcze bardziej stanow-
czo  – a przechodzimy tutaj od Krytyki praktycznego rozumu do Re-
ligii w obrębie samego rozumu i do eseju O radykalnym złu – istnienie 
zła każe nam stawić czoła zagadce niewolnej woli: zło moralne jest 
zarazem dziełem naszej wolności i od niej wcześniejsze, prowadząc 
rozum filozoficzny do wyznania „nieprzeniknionego” charakteru 
początku naszych złych skłonności 62 i czyniąc złudnym wszelkie 
dążenie woli do „odrodzenia się” dzięki niej samej. Toteż, czy to 
w sferze teoretycznej, czy praktycznej, Kantowski rozum ustala nie-
możność, a nawet zakaz dokańczania, które byłoby wypełnieniem. 
Między nadzieją a wiedzą absolutną trzeba wybierać, jedna wy-
klucza drugą 63. Obszar nadziei odpowiada więc ściśle temu, który 
obejmuje transcendentalne złudzenie, ale nadzieja nie jest złudna: 
właśnie tam, gdzie rozum nie może powiększyć swojej wiedzy ani 
sprawować władzy, może on i powinien otworzyć drogę nadziei.
 To trzeźwe stwierdzenie granic rozumu idzie bowiem w parze 
z wymaganiem teoretycznego i praktycznego scalenia, które daje 
myśleniu „filozoficzny równoważnik nadziei” 64 i ujawnia jego 
„moc reorganizującą sens”. Sprawdza się to najpierw na poziomie 
„postulatów praktycznego rozumu”, o których wiemy, że nie mogą 
wprawdzie rościć sobie pretensji do apodyktyczności, niemniej 
jednak stanowią uprawnione, a wręcz wymagalne otwarcie (Eröff-
nung)  – jak na to wskazuje ich nazwa – rozumu ku przedmiotom, 
których nie może on ani ująć w kategoriach poznania, ani przy-
znać sobie w kategoriach woli. Myślenie o tym, co nieuwarunko-
wane, nie zostaje zatem zniszczone przez krytykę, lecz przechodzi 
z rejestru panowania w rejestr nadziei: m a m  n a d z i e j ę  na cał-
kowite spełnienie wymagań rozumu tak w sferze teoretycznej, jak 
i praktycznej 65.

62 Por. P. Ricoeur, Lectures 3, op. cit., s. 26.
63 Por. idem, L’herméneutique biblique, op. cit., s. 123.
64 Ibidem, s. 119.
65 Właśnie to wymaganie nieuwarunkowanego wyjaśnia także „patologie 

nadziei”, pojawiające się za każdym razem, kiedy człowiek poszukuje „fałszy-
wych scaleń”, których groźnym wyrazem historycznym są ustroje totalitarne. 
Por. P.  Ricoeur, Podług nadziei, op. cit., s. 275. Ogólnie biorąc, należałoby przyjrzeć 
się temu, w jaki sposób temat nadziei wkracza w myśl polityczną Paula Ricoeura, 
czego nie mogłam uwzględnić w moich dociekaniach.
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421Nadzieja według Paula Ricoeura

 Reorganizacja sensu dokonana przez owo przejście od wiedzy 
do nadziei sprawdza się nade wszystko przy okazji Kantowskiego 
rozmyślania nad złem, którego tłem jest opowieść Księgi Rodza-
ju, natomiast stawką – status religii. Ricoeur określa te Kantowskie 
teksty jako „próbę filozoficznego usprawiedliwienia nadziei” 66 
z trzech powodów. Z jednej strony, „nieprzenikniona uprzed-
niość” zła nie jest taka, by unicestwiała pierwotną „predyspozy-
cję” ( Anlage) do dobra: „Niezależnie od tego, jak radykalne byłoby 
zło, nie może ono sprawić, że przestaniemy być otwarci na woła-
nie sumienia” 67. Z drugiej strony, tematyka skuszenia przez grzech 
przenosi na kogoś innego niż człowiek pierwotną odpowiedzial-
ność za zło: człowiek nie jest ani pierwszym winnym, ani winnym 
bezwzględnie, całkowicie. Wreszcie, „wyznanie nieprzeniknioności 
zła zamyka drogę wyjaśniania wyłącznie po to, by otworzyć drogę 
odrodzenia” 68. Owo odrodzenie woli domaga się, w terminologii 
Kanta, „niezbadanej, niebiańskiej pomocy” 69. Stanowi ono zada-
nie właściwe religii w granicach rozumu, zgodnie z trzema modal-
nościami przedstawienia, wierzenia oraz instytucji 70. Filozoficzna 
hermeneutyka religii proponuje zatem „rozumienie nadziei jako je-
dynej w swoim rodzaju odpowiedzi na wyznanie dotyczące rady-
kalnego zła” 71.
 Ten szybki przegląd nie oddaje sprawiedliwości dokładności 
analiz, które Ricoeur poświęca tekstom Kanta. Pozwala jednak zro-
zumieć, w jakim sensie autor może sugerować istnienie powiązania 
o charakterze analogii pomiędzy tymi tekstami a teologalną nadzie-
ją. Na pytanie: „czego mogę się spodziewać?”, Kantowska filozofia 
religii przynosi rzeczywiście odpowiedź o strukturze analogicznej 
do chrześcijańskiej teologii nadziei: n a  p r z e k ó r  i  w b r e w  wy-
zwaniu, jakie przedstawia zło, uprawniony jest poryw nadziei, a ż e -
b y  odrodzona wola mogła osiągnąć, a ściślej, otrzymać cały przed-
miot jej najwyższego dążenia. W zakończeniu eseju L’espérance et 
la structure des systèmes philosophiques (Nadzieja a struktura  systemów 

66 P. Ricoeur, Lectures 3, op. cit., s. 20.
67 Ibidem, s. 25.
68 Ibidem, s. 27.
69 I. Kant, Religia w obrębie samego rozumu, op. cit., s. 73.
70 Por. P. Ricoeur, Lectures 3, op. cit., s. 27. Por. także idem, Pamięć, historia, za-

pomnienie, op. cit., s. 649-652.
71 Idem, Lectures 3, op. cit., s. 40.
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filozoficznych) Ricoeur streszcza i potwierdza w następujących sło-
wach ową „więź przybliżenia” pomiędzy Kantowską dialektyką 
a teologią nadziei: 

Przez przybliżenie rozumiem wysiłek myślenia, aby zbliżać się coraz 
bardziej do eschatologicznego wydarzenia, które stanowi środek teolo-
gii nadziei. Dzięki temu czynnemu przybliżaniu nadziei przez dialek-
tykę, filozofia ma znajomość czegoś z paschalnego orędzia i mówi to. 
Ale to, czego ma ona znajomość i co mówi, pozostaje w granicach sa-
mego rozumu. W tym samoograniczeniu tkwi zarówno odpowiedzial-
ność, jak i skromność filozofii 72.

Toteż nadzieja jest tutaj wciąż nazwą samej filozoficznej postawy, 
w jej odpowiedzialności w odniesieniu do całej prawdy, a także 
w jej skromności wobec horyzontu zrozumiałości, który ją przekra-
cza, niemniej jednak nie wymyka się jej. Jest to taka filozoficzna po-
stawa, która jest zdolna przyjąć nowość chrześcijańskiej wiary.

Nadzieja u progu poetyki woli

Na ile Kant poddaje się takiej recepcji? W odniesieniu do Kantow-
skich tematów radykalnego zła i odrodzenia woli Ricoeur podkre-
śla, iż „nigdzie indziej nie jesteśmy bliżsi chrześcijańskiemu ke-
rygmatowi niż tutaj” 73. Lecz jeśli zbliżamy się do chrześcijaństwa 
rozumowo, to owo przybliżenie, mówiąc filozoficznie, nie oddaje 
sprawiedliwości niezwykłemu bogactwu symboliki prezentowanej 
przez biblijne opowieści, które nie dają się bez reszty sprowadzić 
do ich przekładu „w granicach samego rozumu”. Jak pisze Rico-
eur, Kantowi zabrakło „filozofii religijnej wyobraźni – powiedzmy: 
 mityczno-poetyckiej funkcji wyobraźni” 74, która jedynie pozwoliła-
by mu uszanować moment radykalnej inności i darmowego daru, 
których wymaga odrodzenie woli. Wydaje mi się, że ten osąd Kan-
towskiego przedsięwzięcia rzuca światło na ostatnie prace Ricoeura, 

72 Idem, L’herméneutique biblique, op. cit., s. 128.
73 Ibidem, s. 127.
74 Idem, Lectures 3, op. cit., s. 35. Należy wszelako zauważyć, że Ricoeur przy-

znaje Kantowi podjęcie wysiłku wypracowania „schematyzmu nadziei” na gra-
nicy racjonalnego dyskursu. Por. idem, La spécificité du langage religieux, w: idem, 
L’herméneutique biblique, op. cit., s. 251-252, oraz idem, Lectures 3, op. cit., s. 32.

Copyri
gh

t b
y A

ka
demia 

Ign
ati

an
um w

 Krak
owie



423Nadzieja według Paula Ricoeura

które w pewien sposób ów brak uzupełniają. Być może, sugerując 
powiązanie między, z jednej strony, tą „filozofią religijnej wyobraź-
ni”, która dochodzi do głosu w pismach poświęconych hermeneu-
tyce biblijnej, a centralnym w O sobie samym jako innym pojęciem 
„poświadczenia” z drugiej strony, będziemy mogli nadać rozmyśla-
niu o nadziei całą jego egzystencjalną i duchową doniosłość.
 Wyrażenie „filozofia religijnej wyobraźni” należy zestawić 
z innym, występującym u Ricoeura począwszy od pracy Le volon-
taire et l’involontaire: Poetyka woli 75. Ta zapowiadana Poetyka, wedle 
oświadczenia Ricoeura, nigdy nie została napisana 76. Czy znaczy 
to, że nie ożywia ona skrycie całego dzieła? Nie istnieje ona jako 
część, choćby końcowa, tego dzieła. Ale stanowi horyzont, który 
wyznacza jego postęp, punkt orientacyjny, który ukierunkowuje 
jego rozmach. Jest jego strukturą nadziei. 

Ciągle myślę, że transcendentalne badanie dotyczące wyobraźni na-
dziei powinno być rozciągnięte na symbol odrodzenia oraz że to zada-
nie definiuje zakres Poetyki woli 77.

 Tak więc tutaj znowu nadzieja przyjmuje rolę „czegoś pomię-
dzy”: sytuuje się ona między dyskursem spekulatywnym, które-
mu wyznacza granice, nie zamykając nas jednak w jego obrębie, 
a dyskursem „poetyckim”, który nam otwiera, ale nie osadzając nas 
w nim na stałe. Stąd wysiłek Ricoeura, aby nadać temu, co „poe-
tyckie”, taki status, który nie wiązałby się jedynie z rodzajem lite-
rackim, lecz był rzeczywiście pierwotną i oryginalną modalnością 
naszego związku ze światem, naszego sposobu zakorzenienia się 
w nim, a także naszego sposobu doświadczania w nim samych sie-
bie jako „działających i cierpiących ludzi”. W odróżnieniu, zapew-
ne, od Heideggera, tutaj nie jest to równoznaczne z przyznaniem 
owemu „poetyckiemu” językowi pewnego rodzaju bezpośredniej 
doniosłości ontologicznej. 

75 Idem, Introduction générale, w: idem, Philosophie de la volonté I: Le volontaire et 
l’involontaire, op. cit., s. 52.

76 Por. idem, Refleksja dokonana, op. cit., s. 17: „Natomiast nigdy nie napisałem 
poetyki Transcendencji (…)”.

77 Idem, L’herméneutique biblique, op. cit., s. 96: „Réponse à Lewis S. Mudge” 
(„Odpowiedź Lewisowi S. Mudge”).
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Modalności naszej przynależności do świata torują sobie drogę na 
przekór zamknięciu powszedniego doświadczenia, poprzez rui-
nę  wewnątrz-światowych przedmiotów codziennej rzeczywistości 
i nauki 78.

Raz jeszcze to „na przekór” otwiera na „o ileż bardziej”: albowiem 
to, co się wówczas ukazuje, „jest każdorazowo propozycją pewne-
go świata, świata takiego, abym mógł nań projektować moje naj-
bardziej własne możliwości” 79. Tak oto hermeneutyczna fenome-
nologia religii zastępuje religię w obrębie samego rozumu. Staje 
się ona uważna na wielorakie sposoby, w jakie nazywanie Boga, 
wzywanie Boga, skarga i pochwała rozwijają w biblijnym tekście, 
a szczególnie w Psałterzu 80, swoje semantyczne i egzystencjalne 
możliwości, kształtując i przekształcając czytelnika Biblii w „pod-
miot wezwany”. Ta hermeneutyczna fenomenologia religii podcho-
dzi do ewangelicznych przypowieści z gotowością, by się dać za-
skoczyć przez tekst, aby odeń otrzymać nowy sposób bycia sobą 81. 
Duża część artykułów i konferencji zawartych w zbiorach Lectures  3 
i L’herméneutique biblique (Hermeneutyka biblijna) świadczy o płodno-
ści tych dociekań.
 To rozszerzenie intellectus spei w pracach z ostatnich lat życia 
Paula Ricoeura spełnia życzenie wyrażone w zakończeniu Symboli-
ki zła:

Przemawia przez nas nie żal za zatopioną Atlantydą, ale n a d z i e j a  na 
odnowienie języka. Mając za sobą pustkowie, które pozostawiła kryty-
ka, chcemy znowu posłyszeć zwrócone do nas wezwanie 82.

Czy to przypadek, że przywołując tę nadzieję, Ricoeur używa na 
tych samych stronach wyrażenia mówiącego o krytyce „mającej 

78 Idem, Lectures 3, op. cit., s. 288.
79 Ibidem, s. 289.
80 „Pochwała utrzymuje krzyk nieszczęścia na drodze modlitwy, wynosząc go 

w ten sposób do rangi błagania. Razem z nim historia i jej akty przemocy przery-
wają pochwałę. Kontrastującemu śpiewowi psalmisty pozostaje tylko jedno wyj-
ście: pęd na spotkanie obietnicy, owego optatywnego trybu czasu przyszłego”, 
P. Ricoeur, Préface, w: P. Beauchamp, Testament biblique, Bayard, Paris 2001, s. 9.

81 Por. idem, A l’écoute des paraboles: une fois de plus étonnés, w: idem, L’hermé-
neutique biblique, op. cit., s. 256-265.

82 Idem, Symbolika zła, op. cit., s. 330.
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425Nadzieja według Paula Ricoeura

na  celu odbudowę” 83, to znaczy posługuje się ścisłym terminem, za 
pomocą którego określa Kantowskie oczekiwanie na wolę „odno-
wioną”* w pełni jej porywu ku dobru? Przypis do artykułu z 1993 
roku, pt. Phénoménologie de la religion (Fenomenologii religii), pozwala 
na ustalenie owego związku poza zwykłą zbieżnością językową:

Ustanowienie sobości za pośrednictwem Pism, jak również zastosowa-
nie do samego siebie wielorakich figur nazywania Boga dokonuje się na 
poziomie naszej najbardziej podstawowej zdolności działania. To właś-
nie Homo capax, człowiek zdolny, jest wezwany i  o d n o w i o n y. Sądzę, 
że odnajduję tym sposobem główną intuicję Kanta z Religii w obrębie 
samego rozumu 84.

 Wydaje mi się, że podobne sformułowanie uprawnia także do 
ustanowienia przejścia pomiędzy s o b ą  wezwanym przez Pisma 
a  s o b ą  s a m y m  j a k o  i n n y m  w całości podporządkowanym 
kategorii poświadczenia. Ale jakiego typu pewności poddaje się 
ta modalność dyskursu? Kiedy dyskurs podchodzi do homo capax 
w jego prawdzie „wezwanego” i „odnowionego” przez biblijny 
tekst podmiotu, czy gdy cierpliwie zwraca się „ku” tej ontologii 
działania, która stanowi filozoficzny horyzont jego poszukiwania, 
może to uczynić jedynie, zdając się na p o św i a d c z e n i e. Jest ono 
modusem wiedzy ściśle atopos, tak w odniesieniu do refleksyjnej 
pewności Cogito, jak  i w stosunku do opisowych wypowiedzi nauk 
humanistycznych, skorych do wzmocnienia tegoż Cogito w jego 
poniżeniu. Jednakże ta atopiczna modalność pewności jest jedyną, 
która odpowiada s o b o ś c i: „poświadczenie jest zasadniczo po-
świadczeniem s i e b i e” 85. Otóż, analiza tej kategorii w przedmowie 
do pracy O sobie samym jako innym ujawnia krańcową bliskość między 
nią i fenomenologią nadziei. Tak jak nadzieja, poświadczenie stanowi 

rodzaj wierzenia. Lecz (…) podczas gdy wierzenie doksyczne wpisu-
je się w gramatykę „wierzę-że”, poświadczenie należy do gramatyki 
„wierzę-w” 86.

83 Ibidem, s. 331.
* Gra słów, trudna do oddania w języku polskim, pomiędzy określeniem cri-

tique restauratrice a volonté restaurée – przyp. tłum.
84 Idem, Lectures 3, op. cit., s. 271, przyp. 1 – podkreślenie moje (ML).
85 Idem, O sobie samym jako innym, op. cit., s. 40.
86 Ibidem, s. 38.
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Nie jest ono mniemaniem, jakkolwiek nie może przedstawić swoich 
dowodów i brakuje mu poręczenia nauki, co z konieczności naraża 
je na podejrzenia. A jednak „nie ma innego sposobu przeciw po-
dejrzeniu niż poświadczenie bardziej g o d n e  z a w i e r z e n i a” 87. 
Tak jak nadzieja, poświadczenie u podstaw opiera się na zaufaniu. 
Właściwa mu pewność nie zależy więc od procedur empirycznej 
bądź racjonalnej weryfikacji, lecz od owego zaufania, i tak jak ono, 
nie daje się przemóc. „Właśnie na przekór…, na przekór podejrze-
niu wierzę w moją możność działania” 88. Zaufanie to zwraca się 
kolejno ku każdej z możności bycia s o b ą – możności mówienia, 
działania, opowiadania, uznania się za kogoś odpowiedzialnego 
moralnie – by dosięgnąć szczytu w „pewności bycia sobą samym 
w działaniu i w cierpieniu”. Toteż będąc uwierzytelnieniem bez po-
ręczenia, ale i zaufaniem mocniejszym niż wszelkie zaprzeczenie, 
zarówno poświadczenie, jak i nadzieja w ten sam sposób odnoszą 
się do bycia. Skromnie i pewnie strzegą progu ontologii.
 Ale ta ontologia pozostaje niejako w zawieszeniu albo, lepiej, 
w obietnicy. Zakończenie książki O sobie samym jako innym wzbrania 
wszelkiego tryumfalnego wkroczenia w bycie, a czyni to na pod-
stawie etycznego nakazu pochodzącego od innego, który stanowi 
jednakowoż najwyższy wyraz poświadczenia: 

Być może filozof musi wyznać, że jako filozof nie u m i e  i nie m o ż e 
powiedzieć, czy ten Inny, źródło nakazu, jest innym człowiekiem, któ-
remu mogę patrzeć w oczy albo który może mi się przypatrywać; czy są 
to moi przodkowie, których nie mogę sobie przedstawić (…); czy może 
jest to Bóg – Bóg żywy, Bóg nieobecny – czy też puste miejsce. Na tej 
aporii Innego kończy się dyskurs filozoficzny 89.

W roku 1995, w Refleksji dokonanej, Ricoeur podejmuje to zakończe-
nie, ale dodając doń projekt pewnego zadania: 

Wraz z tą aporią Innego (…) zostałem zmuszony do poruszenia wprost, 
o ile będzie mi dany na to czas (…), zagadnienie konfliktowo-zgodnego 

87 Ibidem, s. 40.
88 [Zdania tego brak w odpowiednim miejscu polskiego przekładu Refleksji 

dokonanej, Ricoeura (op. cit.,) tj. na s. 63. Dlatego zamieszczam tu własne tłu-
maczenie na podstawie P. Ricoeur, Réflexion faite. Autobiographie intellectuelle, 
Éditions Esprit, Paris 1995, s. 99 – przyp. tłum.].

89 Idem, O sobie samym jako innym, op. cit., s. 591.
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427Nadzieja według Paula Ricoeura

związku pomiędzy moją filozofią bez absolutu a moją biblijną wiarą, 
wzmacnianą bardziej egzegezą niż teologią 90.

W obliczu próby, jaką jest zło, alternatywa przywołana w zakończe-
niu Symboliki zła pozostaje otwarta: każe ona 

wybierać między konsolidacją tragizmu w łonie logiki bytu a jego in-
wersją w chrystologię. Wybór między tymi dwiema możliwościami 
należy już do „poetyki” wolności, której nie jesteśmy jeszcze w stanie 
przedstawić 91.

Poetyka pozostaje zatem niestrudzenie poszerzanym i rozwijanym, 
lecz nigdy nieosiągniętym horyzontem dzieła Paula Ricoeura. Dzię-
ki swej chrześcijańskiej wierze wie on, iż jedynie chrystologia daje 
odpowiedź na jego pytanie, a także przynosi to rzeczywiste i osta-
teczne „na przekór” złu oraz faktyczną i definitywną pewność owe-
go „o ileż bardziej”. Ale wie on również, że to wyznanie chrysto-
logicznej wiary wykracza poza zakres antropologii filozoficznej. 
Zaznaczałoby ono przejście od teleologii nadziei, jako podstawowej 
i nieprzekraczalnej struktury filozofii, do teologii zbawienia i obja-
wionej eschatologii.
 Paul Ricoeur nie dokonał i nie musiał dokonywać tego przejścia. 
W każdym razie usiłował, jako filozof i tylko jako filozof, groma-
dzić jego rozproszone znaki, na przekór złu, które przenika histo-
rię 92, znaki, którymi są: nadmiar sensu w stosunku do  nonsensu 

90 Idem, Réflexion faite, op. cit., s. 82 [Podaję własne tłumaczenie odnośnego 
fragmentu, gdyż przekład dokonany przez P. Bobowską-Nastarzewską zbyt od-
biega od oryginału i trudno go uzgodnić z kontekstem jego przytoczenia w ar-
tykule. Tekst ów tłumaczy ona następująco: „Wraz z aporią Innego (…) nakaz 
pozwolił mi poruszyć wprost (…) zagadnienie związku konfliktowo-konsensual-
nego między filozofią bez absolutu a moją wiarą biblijną, żywioną w większej 
mierze przez egzegezę niż przez teologię”, idem, Refleksja dokonana, op. cit., 
s. 53 – przyp. tłum.].

91 Idem, Symbolika zła, op. cit., s. 312. „Można oczywiście traktować tożsamość 
«przeznaczenia» i «daru» urzeczywistnioną w ofierze Chrystusa jako wzorzec 
oferowany naszemu działaniu i cierpieniu i w ten sposób wciągnąć go do sym-
boliki ukazującej granice człowieczeństwa, ale symbolika ta nie należy do tego 
samego poziomu co chrystologia, a chrystologia nie należy do tego samego po-
rządku co ta symbolika. Antropologia filozoficzna nie sięga więc wyżyn wypeł-
nionego i zniesionego tragizmu chrystologii”, ibidem, s. 311.

92 Por. idem, Hermeneutyka symboli a refleksja filozoficzna I, tłum. H.  Bortnowska, 
w: idem, Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, tłum. różni, IW PAX, 
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oraz rodzenia względem umierania, nadobfitość przebaczenia 
w stosunku do winy, daru względem długu, „wtargnięcia dobra 
i niewinności” 93, troskliwości i życzliwości, które znaczą nasze jed-
nostkowe i zbiorowe życie. Z tym cierpliwym gromadzeniem sensu 
należy łączyć również różnorakie odmiany „rozpoznania” 94 oraz 
poszukiwanie „fortunnej pamięci” czy wręcz „fortunnego zapo-
mnienia”, które w zakończeniu Pamięci, historii, zapomnienia, w po-
stawie bratniej bliskości, przywołuje lilie polne i ptaki na niebie, 
Kierkegaarda oraz Pieśń nad pieśniami. Dzieło Ricoeura nie zamy-
ka się ani w trybie oznajmującym, ani rozkazującym, lecz w try-
bie optatywnym, życzącym, który jest trybem właściwym szczęś-
ciu 95. „Życzeniowy tryb szczęścia” sprawia, że żyje się życiem aż do 
śmierci, a miłość czyni on tak silną jak śmierć 96.
 W ten właśnie sposób nadzieja strzeże także progu świadectwa, 
które daje nam Paul Ricoeur, tak wcześnie stawiający czoła osobistej 
żałobie i zabójczej przemocy historii. Jest to świadectwo jego włas-
nego zaangażowania jako myśliciela, filozofa, wierzącego chrześ-
cijanina. We wzruszającej książce Żyć aż do śmierci, która stanowi 
ostatni ślad jego myślenia, odmawia on uruchomienia na własną 
korzyść zasobów wyobraźni, aby przedstawić sobie życie po śmier-
ci. W postawie ostatecznej ascezy odziera swoją nadzieję z wszel-
kich obrazów, a nawet z ontologicznej natarczywości s a m e g o 

Warszawa, 1975, s. 52: „To «pomimo» stanowi rzeczywistą kategorię nadziei, ka-
tegorię sprostowania. Nie ma na to dowodu, ale są znaki. Środowiskiem, miej-
scem wszczepienia tej kategorii są dzieje, a nie logika, eschatologia, a nie system”.

93 Idem, Pamięć, historia, zapomnienie, op. cit., s. 651.
94 Por. idem, Drogi rozpoznania. Wykłady Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, 

tłum. J. Margański, Znak, Kraków 2004.
95 Idem, Pamięć, historia, zapomnienie, op. cit., s. 652-653: „Co można powie-

dzieć na temat pamięci, historii i zapomnienia, dotkniętych duchem wybacze-
nia? (…) Dyskurs odpowiadający temu zakończeniu nie jest już dyskursem feno-
menologii, epistemologii czy hermeneutyki (…). Zaryzykowałbym w związku 
z tym refleksję o eschatologii, ażeby podkreślić wymiar antycypowania i projek-
towania, należący do tego końcowego horyzontu. Najodpowiedniejszy byłby tu 
życzeniowy tryb pragnienia, równo odległy od oznajmującego trybu opisu, jak 
od rozkazującego trybu nakazu”.

96 Por. A. Lacocque, P. Ricoeur, Myśleć biblijnie, tłum. E. Mukoid, M. Tarnow-
ska, Znak, Kraków 2003, s. 247 (odnośnie do Ez 37): „Tam, gdzie Pieśń nad pieś-
niami w swojej «mądrości» wyznaje miłość równie mocną jak śmierć, prorok 
w swoim «szaleństwie» głosi życie mocniejsze od śmierci. Należy wsłuchać się 
w obydwa te głosy”.
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429Nadzieja według Paula Ricoeura

s i e b i e, by zachować zeń jedynie krok zdania się na łaskę w całko-
witym zaufaniu: „Składam mego ducha w Bogu d l a  i n n y c h”. 
A ponadto:

Niczego mi nie trzeba. Nie oczekuję dla siebie niczego; o nic nie proszę, 
zrezygnowałem – próbuję rezygnować! – z domagania się, z dochodze-
nia swoich praw. Mówię: Boże, zrobisz ze mną, co zechcesz. Być może 
nic. Godzę się, by mnie więcej już nie było. Pojawia się tu zatem inna 
nadzieja niż pragnienie trwania w istnieniu 97.

 W krótkim fragmencie tej samej książki Paul Ricoeur nazywa 
siebie

z jednej strony, po prostu filozofem (…). Z drugiej strony, (…) chrześcija-
ninem wyrażającym się w języku filozofii, jak Rembrandt jest po prostu 
malarzem i chrześcijaninem wyrażającym się w malarstwie, a Bach jest 
po prostu muzykiem i chrześcijaninem wyrażającym się w muzyce 98.

Ten „filozof po prostu” potrafił ugruntować i podtrzymać swą na-
dzieję w granicach samego rozumu oraz filozoficznej hermeneu-
tyki, chociaż posiłkującej się Biblią. Czy wolno mi jednak poddać 
na zakończenie myśl, iż ów „chrześcijanin wyrażający się w języku 
filozofii” nadał tej nadziei jej barwę i brzmienie? Malarstwo Rem-
brandta i muzyka Bacha sprawiają, że chrześcijańska tajemnica pro-
mienieje i pobrzmiewa w gęstości malarskiego bądź dźwiękowego 
materiału. Toteż ich dzieła stanowią niejako antycypację mającej na-
dejść pełni chwały całego stworzenia w świetle Zmartwych wstania. 
Dostarczają one naszym zmysłom zadatków naszej nadziei. Lubię 
myśleć, że, w odniesieniu do naszej zdolności rozumienia, dzieło 
Paula Ricoeura, w jego niespokojnej powściągliwości, ma to samo 
przeznaczenie.

Tłumaczenie Robert Grzywacz

97 P. Ricoeur, Żyć aż do śmierci oraz fragmenty, op. cit., s. 134 i 179. Por. idem, 
Krytyka i przekonanie, op. cit., s. 232, gdzie pojawia się, w podobnym kontekście, 
odniesienie do zdania kończącego Pamiętnik wiejskiego proboszcza Bernanosa: 
„Nienawidzić siebie jest łatwiej, niż się zdaje. Łaską jest zapomnieć siebie. Ale 
gdyby wszelka pycha w nas umarła, najwyższą łaską byłoby kochać nieśmia-
ło samego siebie, jak każdy z umęczonych członków Jezusa Chrystusa” [tłum. 
W. Rogowicz, IW PAX, Warszawa 1950, s. 237 – uzup. tłum.]. Por. idem, O sobie 
samym jako innym, op. cit., s. 43.

98 Idem, Żyć aż do śmierci, op. cit., s. 109-110.
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Pamięć i jej intencjonalność
a tożsamościowe bycie sobą wobec śmierci.

Uwagi o pewnej rozbieżności
w późnej twórczości Paula Ricoeura

Związek pamięci z byciem sobą – osobą, jaźnią, podmiotem – jest 
współcześnie szeroko dyskutowany, w odniesieniu do problema-
tyki tożsamości, zwłaszcza wśród przedstawicieli analitycznych 
szkół filozoficznych (szczególnie filozofii umysłu), nauk kognityw-
nych, psychologii poznawczej czy neurobiologii 1. Niektóre z tych 
ujęć odwołują się właśnie do pamięci w kontekście poszukiwania 
kryterium identyczności osoby bądź jaźni (Ja). W tym wypadku 
chodzi głównie o tzw. pamięć autobiograficzną 2. Z obiektywistycz-
nego punktu widzenia (z gramatycznej perspektywy trzeciej oso-
by – zewnętrznego obserwatora) pociąga ona za sobą zagadnienie 
trwałości neuronalnych śladów pamięci 3. W aspekcie subiektywi-
stycznym (w perspektywie pierwszoosobowej, fenomenologicznej) 
nasuwa się tutaj problem podstawy umożliwiającej odróżnienie 

1 W celu zapoznania się z głównymi stanowiskami w tej kwestii por. np. J.  Bre-
mer, Osoba – fikcja czy rzeczywistość? Tożsamość i jedność Ja w świetle badań neuro-
logicznych, Aureus, Kraków 2008; por. I. Ziemiński, Zagadnienie śmierci w filozofii 
analitycznej, TN KUL, Lublin 1999, s. 21-60; por. S. Judycki, Świadomość i pamięć. 
Uzasadnienie dualizmu antropologicznego, TN KUL, Lublin 2004, s. 354 nn.

2 Por. np. E.J. Lowe, An introduction to the philosophy of mind, Cambridge Uni-
versity Press, 2006, s. 277 n. Szerzej o pamięci autobiograficznej – w ramach psy-
chologii kognitywnej – traktuje T. Maruszewski, Psychologia poznania. Sposoby ro-
zumienia siebie i świata, GWP, Gdańsk 2001, s. 211nn.

3 Rozwiniemy je nieznacznie w dalszej części naszej refleksji.
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osobistych doświadczeń pamięciowych od przeżyć wyobraźnio-
wych, fikcyjnych. Ta ostatnia sprawa nabiera specjalnej doniosło-
ści w obrębie narracyjnych koncepcji tożsamości 4, a nade wszystko 
w stosunku do tych spośród nich, w których tożsamość jest wyni-
kiem krzyżowania się dwóch rodzajów intencjonalności: tej właści-
wej dla historycznego odniesienia do przeszłości oraz intencjonal-
ności fikcji. Jako nośniki odmiennego roszczenia – do prawdziwości 
z jednej strony, a do prawdopodobieństwa z drugiej – przynajmniej 
na pierwszy rzut oka, zdają się one rodzić poważne trudności, które 
ześrodkowują się wokół wierności, stanowiącej specyficzną inten-
cjonalność pamięci. Czy podejrzliwość względem niej domaga się 
jej zastąpienia przez krytyczne pisarstwo historyczne, którego jed-
nym z przedmiotów byłaby odtąd pamięć? W jaki sposób jej proble-
matyczny status przekłada się na nasze bycie samymi sobą, to zna-
czy jestestwami stanowiącymi część dziejów i budującymi własną 
tożsamość w oparciu o rozumiejące odnoszenie się do tych dzie-
jów? Te i tym podobne pytania pozwalają nam wejść w sam środek 
rozmowy, którą w sobie właściwym stylu – na sposób „miłującej 
walki” (Karl Jaspers 5) – prowadzi Paul Ricoeur na kartach jednego 
z najpóźniejszych swoich dzieł: Pamięć, historia, zapomnienie 6.
 Celem niniejszej rozprawy nie jest wszelako czyste i wyczerpu-
jące odtworzenie poglądów francuskiego myśliciela zawartych we 
wspomnianej właśnie książce. Naszą wybiórczą prezentację zary-
sowanej tam teorii pamięci ukierunkowuje bowiem pewien szcze-
gółowy problem, który swoje wyraziste sformułowanie otrzymał 
w opublikowanym pięć lat wcześniej (1995 r.) wywiadzie-rzece, 

4 Na temat narracyjnych teorii tożsamości (MacIntyre’a, Taylora, Giddensa 
i Carra) por. rozdz. I pracy K. Rosner, Narracja, tożsamość i czas, Universitas, Kra-
ków 2003, s. 17-51. Dodatek zamieszczony na końcu tej książki próbuje okre-
ślić miejsce stanowiska Ricoeura we współczesnej dyskusji dotyczącej narracji. 
Zwięzłego przedstawienia tej samej problematyki dokonuje J. Kociuba w arty-
kule Narracyjna koncepcja tożsamości, w: Wokół tożsamości: teorie, wymiary, ekspresje, 
red. I. Borowik, K. Leszczyńska, Nomos, Kraków 2007, s. 53-65.

5 Por. K. Jaspers, Rozum i egzystencja, w: idem, Rozum i egzystencja. Nietzsche 
a chrześcijaństwo, tłum. Cz. Piecuch, PWN, Warszawa 1991, s. 96: „Komunikacja 
egzystencji dokonuje się poprzez zachowanie uczestnictwa w duchu, powszech-
nej ważności świadomości w ogóle i chronieniu rzeczywistości istnienia empi-
rycznego, ale równocześnie poprzez przełamywanie ich, a w każdym razie usta-
wiczne przekraczanie w miłującej walce tych, którzy chcą stać się sobą”.

6 Polskie wydanie: P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, op. cit., ukazało się 
w 2007 r. Oryginał francuski ukazał się w 2000 r., pięć lat przed śmiercią autora.
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433Pamięć i jej intencjonalność

zatytułowanym Krytyka i przekonanie 7. Chodzi mianowicie o swo-
isty rozdźwięk, któremu Ricoeur daje wyraz przy tej okazji: o na-
pięcie pomiędzy obroną tożsamościowego bycia sobą (sobości – soi) 
na gruncie etyki (wraz z ideą odpowiedzialności i sprawiedliwo-
ści) a praktykowaniem „oderwania się” 8, wyrzeczenia się sobości 
w perspektywie przygotowania się do śmierci. Rozdźwięk ów od-
powiada w zasadzie rozchodzeniu się dwóch różnych porządków 
dyskursu – filozoficznego i religijnego – których autonomiczność 
Ricoeur uznaje. Czy jednak wynika stąd całkowity brak możliwo-
ści jakiegoś filozoficznego przybliżenia sensu tego rozejścia się obu 
perspektyw bycia sobą – podtrzymywania go i wyrzeczenia się? 
Czy może przeciwnie – owo „oderwanie się” stanowi zwieńczenie 
istotnej orientacji antropologicznej myśli Ricoeura, dla której litera-
cką inspiracją jawi się często przywoływany przezeń cytat z Berna-
nosa: „Łaską jest zapomnieć o sobie”? 9. Tytułem roboczej hipotezy, 
poddawanej weryfikacji w niniejszym studium, przyjmujemy, że to 
pamięć, jako zdolność działającego i cierpiącego człowieka, z uwagi 
na jej łączność z życiem, do którego ona odsyła 10, może rozjaśnić 
zarysowany właśnie rozdźwięk w późnej refleksji francuskiego filo-
zofa nad tożsamością bycia sobą samym.
 Tak dookreślone w najdalszym swym celu nasze dociekanie 
wymaga jednakowoż pewnych kroków przygotowawczych. Po 
pierwsze, należy przywołać koncepcję narracyjnej tożsamości i ideę 
człowieka zdolnego, wraz z odpowiadającymi im założeniami, 
ustanawiającymi „koło” hermeneutyczne w kształcie nadanym mu 

7 Idem, Krytyka i przekonanie. Rozmowy z François Azouvim i Markiem de Launay, 
op. cit., s. 222. Ricoeur powraca do tej kwestii w zapiskach z lat 1995-1996, wyda-
nych pośmiertnie pt. Żyć aż do śmierci oraz fragmenty, op. cit., s. 84.

8 Jest to nawiązanie do traktatu Mistrza Eckharta „O odosobnieniu”, w: idem, 
Traktaty, tłum. W. Szymona, „W drodze”, Poznań 1987, s. 145-166. Ta „kultura 
«oderwania się»” oznacza dla francuskiego filozofa zaniechanie wyobrażenio-
wych antycypacji „możliwości zupełnej niemożliwości” siebie (Heidegger) 
w formie projekcji troski o własne przeżycie na jakieś „po” (śmierci), na podo-
bieństwo przeżycia, które w przypadku własnej śmierci jest udziałem innych; 
por. idem, Krytyka i przekonanie, op. cit., s. 222 n, a także por. idem, Żyć aż do 
śmierci, op. cit., s. 75-77.

9 Idem, Krytyka i przekonanie, op. cit., s. 232; idem, O sobie samym jako innym, 
op. cit., s. 43 (przyp. 36); idem, Refleksja dokonana, op. cit., s. 50.

10 W sposób najbardziej bezpośredni to ugruntowanie pamięci w życiu wy-
raża zakończenie książki P. Ricoeura, Pamięć, historia, zapomnienie, op. cit., s. 667: 
„Pod historią, pamięć i zapomnienie. Pod pamięcią i zapomnieniem, życie”.

Między...28 
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przez Ricoeura (tzw. potrójna mimesis). Następnie, uwzględniając 
poczynione ustalenia, zarysujemy istotne dla naszego przedsię-
wzięcia składowe teorii pamięci, uzupełniającej dynamiczną tożsa-
mość człowieka poprzez uwyraźnienie jeszcze jednej z jego zdol-
ności. Z racji, które dalej przedstawimy, nieodzownym okaże się 
rozszerzenie rozmyślań nad pamięcią na dziedzinę poznania histo-
rycznego i na zapomnienie jako horyzont tej pierwszej. Wreszcie, 
w ramach metarefleksji poszukującej znaczenia ludzkiej kondycji 
historycznej, a wynikającej z dwuznaczności naszego odniesienia 
do historii – której część stanowimy i którą uprawiamy dzięki pro-
cedurom obiektywizacji – powrócimy do zagadnienia bycia sobą 
samym i wzmiankowanego wyżej problemu tożsamości wobec 
śmierci.

„Koło” potrójnej mimesis a narracyjna tożsamość 
człowieka zdolnego

Ricoeurowska koncepcja narracyjnej tożsamości jednostek lub 
zbiorowości jest podwójną dłużniczką: nawiązuje w równej mie-
rze do dziedzictwa filozofii refleksji, co do analiz egzystencjalnych. 
Z pierwszego czerpie przede wszystkim ideę zwrotnego odniesie-
nia ludzkich wytworów do konstytuujących je podmiotowych ak-
tów, które z kolei odsyłają do ich świadomościowego centrum 11. 
Z drugiej spuścizny przejmuje natomiast myśl o egzystencjalnym 
zakorzenieniu podmiotu w byciu, o jego przynależności do porząd-
ku pragnienia i wysiłku istnienia 12, co zresztą pozostaje w łączności 
z późnymi poglądami Husserla na temat ontologicznego pierwszeń-
stwa świata życia codziennego 13. Oba te dziedzictwa spotykają się 

11 Por. idem, Du texte à l’action. Essais d’herméneutique II, Seuil, Paris 1998 
(19861), s. 29.

12 Por. np. idem, Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, op. cit., 
s. 128-148. Między obiema tradycjami istnieje współzależność, gdyż owo pragnie-
nie bycia jest przyswajane przez podmiot właśnie na drodze refleksji; por. ibidem, 
s. 66. Samo wyrażenie „pragnienie bycia” czy „wysiłek istnienia” przejął Ricoeur 
od J. Naberta; por. np. idem, Lectures 2, op. cit., s. 225-236, a zwłaszcza s. 229.

13 Por. E. Husserl, Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna 
tłum. S. Walczewska, Wyd. Rolewski, Toruń 1999; Por. P. Ricoeur, A l’école de la 
phénoménologie, op. cit., s. 361-377. Chodzi tutaj o status świata życia codziennego 
jako ostatecznego przedmiotu odniesienia wszelkiego dyskursu, który niemniej 
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435Pamięć i jej intencjonalność

w ramach zasadniczego przemieszczenia jaźni z pierwszej na ostat-
nią pozycję w dyskursie (czemu gramatycznie odpowiada zamiana 
pierwszej osoby na trzecią).

Mówić: t e n - k t ó r y - j e s t - s o b ą  (soi) nie znaczy mówić: ja. (…) Sobość 
(soi) jest zawarta – jako to, ku czemu zwraca się refleksja – w operacjach, 
których analiza poprzedza powrót do samego siebie 14.

Innymi słowy, nieprzejrzystość świadomości dla samej siebie 15 
wprowadza ją na drogę „długiego obejścia” poprzez jej zobiekty-
wizowane wytwory, w których rozpoznaje się ona i wzbogaca o ich 
„propozycje sensu”, by u kresu tego „obejścia” powrócić do samej 
siebie. Skoro uniwersum znaczeń, za pośrednictwem którego pod-
miot dookreśla sam siebie, stanowią jego własne dzieła, działania 
(bądź ich skutki), jego narastająca samoświadomość jest świado-
mością kogoś działającego lub mogącego działać w sposób wyzna-
czany przez te dzieła. Konieczną zaś formą tekstualnej 16 obiekty-
wizacji trwających w czasie działań ludzkich podmiotów – oraz ich 
samych jako działających i cierpiących (doznających działania)  – 
okazuje się opowieść, narracja 17. Ta ostatnia odgrywa więc rolę mi-
metyczną w stosunku do rozciągniętej w czasie ludzkiej aktywno-
ści. W tak pojętym funkcjonowaniu narracji da się wyróżnić trzy 
momenty 18, które razem tworzą hermeneutyczne „koło” rozumie-
nia (człowieka jako działającego).

jednak osiągalny jest jedynie pośrednio, na drodze tzw. zapytywania wstecz 
(Rückfrage).

14 Idem, O sobie samym jako innym, op. cit., 33n.
15 Wskazali na nią głównie „mistrzowie podejrzeń”, a wśród nich Freud, 

w związku z zależnością jaźni od porządku pragnienia, który wymaga interpre-
tacji; por. np. idem, O interpretacji. Esej o Freudzie, tłum. M. Falski, Wydawnictwo 
KR, Warszawa 2008, s. 419-420 (oryginał francuski z r. 1965). W polskim prze-
kładzie filozoficznie trafniejsze wydaje się czytanie fr. représentation jako „przed-
stawienie” niż jako „wyobrażenie”, natomiast fr. désir jako „pragnienie”, nie zaś 
„życzenie”.

16 Odnosimy się tutaj do tej fazy myśli Ricoeura, w której tekst staje się ogól-
nym wzorcem interpretacji (a zatem dialektycznej relacji wyjaśniania i rozumie-
nia) i w której rozumne działanie traktowane jest jak tekst; por. idem, Du texte 
à  l’action, op. cit., s. 205-236.

17 Francuski filozof mówi o zależności czasu (więc także przebiegającego 
w czasie działania) i opowieści jako o „konieczności ponadkulturowej”; idem, 
Czas i opowieść 1, op. cit., s. 83.

18 Por. ibidem, s. 83-125.
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 Pierwszy moment mimesis uwypukla to wszystko, co składa się 
na wstępne rozumienie (przedrozumienie) działania, poprzedzają-
ce narracyjny układ tego ostatniego. Taka zaczątkowa obiektywi-
zacja dziedziny praktycznej dokonuje się dzięki trojakim cechom 
działania: strukturalnym, symbolicznym i czasowym. Struktu-
ralnie określa je pojęciowa siatka, która pozwala na rozróżnianie 
w nim samych czynności, celów, motywów, sprawców, okoliczno-
ści, współdziałania czy rezultatów. Tym samym, wstępnie uzyska-
ny paradygmatyczny (synchroniczny) porządek sfery praktycz-
nej, poddaje się dalszej, syntagmatycznej (diachronicznej) obróbce 
w ramach opowieści. Drugi rodzaj cech wskazuje na symboliczne 
zapośredniczenie działania, które ucieleśnia się w znakach, regu-
łach, normach. Te z kolei mają charakter publiczny, ustrukturowa-
ny (przejawiają wzajemne zależności) i kontekstualny (warunku-
jący interpretację), przez co czynią działanie czytelnym – „jakby 
tekstem”. Ponadto, będąc równocześnie nośnikami normatywno-
ści, ocen, symbole odsyłają do pierwotnego etycznego określenia 
dziedziny praktycznej. Wreszcie, czasowe cechy działania, zawar-
te w jego potocznej symbolizacji, oddalają jego rozumienie od abs-
trakcyjnego (linearnego) pojęcia czasu, a zbliżają do – odpowiadają-
cej egzystencjalnemu ukonstytuowaniu uczestniczącego w świecie 
ludzkiego jestestwa (jego zatroskaniu) – Heideggerowskiej koncep-
cji czasu, w  k t ó r y m  jesteśmy (wewnątrzczasowości): czasu tro-
ski 19. Wraz z pierwszeństwem troski i właściwej dla niej czasowości, 
ustanowiona zostaje łączność przednarracyjnego rozumienia dzia-
łania z opowieścią 20.
 Drugi moment mimetyczny zaznacza przejście na poziom narra-
cyjnych utworów (fikcji) 21. Decydującą rolę pośredniczącą  odgrywa 

19 Por. § 78-79 dzieła M. Heideggera, Bycie i czas, op. cit., s. 564-574. Zauważ-
my, że zarówno idea troski, jak i „wyczekująco-zachowującego bądź zapomina-
jącego uwspółcześniania”, ma kapitalne znaczenie dla rozważań na temat pa-
mięci (i zapomnienia).

20 Por. P. Ricoeur, Czas i opowieść 1, op. cit., s. 86-98. Ricoeur mówi o „przed-
-narracyjnej strukturze doświadczenia”; ibidem, s. 110.

21 Do kwestii tego, w jaki sposób narracyjne uporządkowanie dotyczy rów-
nież przeszłości jako rzeczywiście byłej – więc także pamięci – powracamy nieco 
dalej. Natomiast sprowadzenie narracyjnej konfiguracji działań, jako zachodzą-
cych w czasie, do dziedziny tekstów jest pochodną nieautonomicznego statusu 
narracji u Ricoeura, jej zależności od tekstualnego zapośredniczenia; por. K. Ros-
ner, op. cit., s. 134 n. Wskazuje to na transcendentalną funkcję języka, a zatem 
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437Pamięć i jej intencjonalność

tutaj fabuła, czy też akt fabularyzacji, który ma potrójny skutek. 
Najpierw, ze zwykłego następstwa zdarzeń tworzy pewien układ – 
historię. Następnie, różnorodne czynniki, stanowiące pojęciową 
siatkę działania, porządkuje w zespoły składniowe tak, iż powsta-
je rodzaj „niezgodnej zgodności”, syntezy tego, co niejednorodne. 
W końcu, od epizodyczności pojedynczych zdarzeń prowadzi ku 
chronologii pewnej historii jako znaczącej całości. Tym samym, nar-
racyjny układ prezentuje dla czytelnika swoiste upostaciowanie, 
które umożliwia mu śledzenie historii. Z jednej strony, upostacio-
wanie to znamionuje schematyzacja, czyli urzeczywistniana dzię-
ki wyobraźni synteza składowej intelektualnej (jakiejś myśli) oraz 
naocznego przedstawienia (konkretyzacji) opowiadanej historii. 
Z drugiej strony, narracyjne upostaciowanie cechuje tradycyjność, 
to jest balansowanie pomiędzy nawarstwianiem – zależnością od 
formalnych, rodzajowych czy typologicznych wzorców opowie-
ści  – i nowatorstwem: podlegającym regułom przekształcaniem 
owych wzorców 22.
 O ile drugi moment mimesis stanowi przejście z poziomu wstęp-
nego pojmowania działania na poziom jego narracyjnej konfigura-
cji, o tyle moment trzeci wiąże się z powrotem ze świata tekstu do 
świata odbiorcy, czytelnika. Zakłada to, oczywiście, przecinanie się 
obu światów za pośrednictwem czynności czytania – dzięki z a -
s t o s o w a n i u, w znaczeniu, które nadaje mu Gadamer 23. Sama ta 
czynność jawi się jako gra przymusów i odstępstw, skoro jest ona 
i formułowaniem sądów, i pracą wyobraźni. Gdy mówimy o krzy-
żowaniu się świata tekstu ze światem czytelnika, dochodzi do gło-
su zagadnienie przedmiotu odniesienia tekstu (utworzonej opo-
wieści)  – innymi słowy: problem statusu tego fikcyjnego świata, 
z którym konfrontuje się rozumienie odbiorcy, będące ostatecznie 
rozumieniem samego siebie. Ricoeur opowiada się w tym punk-
cie za referencyjnością (pozajęzykowym odniesieniem) wszystkich 
utworów literackich, albowiem każdorazowo wyrażają one w języ-
ku jakieś doświadczenie. Nie zawsze jednak chodzi tu o odniesienie 

i narracji; por. M. Drwięga, Paul Ricoeur daje do myślenia, Homini, Bydgoszcz 1998, 
s. 147.

22 Por. P. Ricoeur, Czas i opowieść 1, op. cit., s. 98-106.
23 Por. paragrafy „Zasada dziejów efektywnych” i „Hermeneutyczny prob-

lem zastosowania”, w: H.-G. Gadamer, Prawda i metoda, tłum. B. Baran, PWN, 
Warszawa 2007, s. 412-427.
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wprost do przedmiotów, charakterystyczne dla języka potoczne-
go czy naukowego, lecz o tzw. referencję drugiego stopnia, która 
oznacza pośrednie ukierunkowanie przedmiotowe, uaktywniające 
się dzięki zawieszeniu odniesienia bezpośredniego (dosłownego). 
Efekt taki jest właściwy dla języka metaforycznego, który, na nowo 
i twórczo opisując rzeczywistość, umożliwia podkreślanie pewnych 
aspektów doświadczenia, niewyrażalnych w innego rodzaju dys-
kursie 24. Świat tekstu odsyła zatem do możliwego doświadczenia, 
do możliwego sposobu naszego bycia w świecie. Przecinanie się 
w akcie czytania obu światów – tekstu i odbiorcy – sprawia, że od-
niesienie staje się dialogiczne: odsyła zarówno do „sprawy” teks-
tu, jak i do rzeczywistości czytelnika. W rezultacie, uskuteczniane 
tutaj rozumienie polega na tym, iż wstawiamy „między predyka-
ty naszych sytuacji wszelkie znaczenia, które z prostego otoczenia 
(Umwelt) tworzą świat (Welt)” 25. Dzięki temu niektóre wymiary na-
szego doświadczenia doznają „ikonicznego powiększenia”.
 A jednak otwarta tym sposobem perspektywa przekształcania 
świata odbiorcy za pośrednictwem tekstu nasuwa poważne trud-
ności, jeśli uwzględni się odmienne roszczenia do prawdy opowie-
ści historycznych i fikcyjnych, którym odpowiadają przecież różne 
intencjonalności 26. Okazuje się wszelako, że, z uwagi na czasowy 
charakter działania 27 fabularyzowanego w ramach narracyjnych 
klas: historii i fikcji, ukonkretnienie specyficznej dla każdej z tych 
klas intencjonalności odbywa się poprzez zapożyczenia dokonywa-
ne u drugiej z nich. Do krzyżowania się właściwych im odniesień 
dochodzi w akcie czytania, który w dziedzinie historii urzeczywist-
nia relację zastąpienia (représentance) – poprzez odtworzenie prze-
szłości (odczytanie śladów) – a w sferze fikcji uskutecznia zastoso-
wanie, czyli przyswojenie sobie przez czytelnika pewnego projektu 

24 Nie możemy tu prowadzić wyczerpującej dyskusji na temat twórczych 
wymiarów języka, lecz odsyłamy do odpowiedniej monografii P. Ricoeura pt. 
La  métaphore vive, op. cit., a zwłaszcza do ostatnich dwóch spośród zamieszczo-
nych tam studiów. Jej główne tezy streszcza dostępny w języku polskim artykuł 
P.  Ricoeura, Metafora a centralny problem hermeneutyki, w: idem, Język, tekst, inter-
pretacja. Wybór pism, tłum. P. Graff, K. Rosner, PIW, Warszawa 1989, s. 246-271.

25 Idem, Czas i opowieść 1, op. cit., s. 118.
26 Por. ibidem, s. 106-120.
27 Jako takie nie tylko podlega ono złożeniu w opowieść na mocy wzmian-

kowanej „ponadkulturowej konieczności” (ibidem, s. 83), ale także wymyka się 
obserwacji i odpowiadającemu jej dyskursowi.
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świata, do którego odsyła tekst. Usytuowanemu po stronie historii 
śladowi – który, będąc skutkiem-znakiem, łączy w sobie porządek 
fizycznej przyczynowości (teraźniejszość oznaki) z porządkiem 
znaczeniowości (przeszłość minionego) – odpowiada po stronie 
fikcji tekst, wytyczający pod pewnymi względami jego lekturę, 
a jednocześnie pozostawiający czytelnikowi swobodę dokończe-
nia tego, co w nim niedookreślone 28. Jeżeli odczytywanie opowie-
ści fikcyjnych nie jest całkiem dowolne, to dzieje się tak za sprawą 
ich uhistorycznienia – poprzez nadanie wydarzeniom przeszłościo-
wego charakteru z punktu widzenia głosu narracyjnego – oraz ich 
uwiarygodnienia dzięki prawdopodobieństwu tego, co byłe. Ale 
nie tylko fikcja, ukonkretniając własną intencjonalność, ucieka się 
do środków typowych dla historii. To samo ma miejsce w historii 
w odniesieniu do możliwości, które daje fikcja. Przymus, któremu 
podlega historyk, wiąże się z pojęciem długu wobec ludzi przeszło-
ści, oznaczającym zarówno odejście (dystans spowodowany utra-
tą), jak i zobowiązanie, znajdujące wyraz w uczuciu zadłużenia. 
Równocześnie, dysponuje on przede wszystkim śladami, których 
mieszana struktura – obecny skutek, a zarazem znaczenie będące 
interpretacją tego, co nieobecne – pozwala na analogiczne jedynie 
rekonstrukcje przeszłości. Takie odtworzenie przybiera postać za-
stąpienia, które wyobrażeniowo unaocznia przeszłość, wywołuje 
kontrolowane przez krytyczny dystans złudzenie jej obecności, zaj-
mując jej miejsce 29. Historia korzysta więc także z retorycznych stra-
tegii fikcji, skoro przekonuje, że „się widzi” to, o czym opowiada. 
Jest to rzeczą wielkiej wagi w przypadku odwołań do wyjątkowych 
wydarzeń, kształtujących zbiorową tożsamość, a związanych ze 
skrajną indywidualizacją z racji budzonego przez nie przerażenia 
bądź podziwu 30.
 Pojęcie narracyjnej tożsamości jednostek lub wspólnot wprowa-
dza Ricoeur właśnie jako skutek splatania się intencjonalności histo-
rycznej i fikcyjnej w ramach opowieści, o ile ta ostatnia wypowiada 

28 Por. idem, Czas i opowieść 3, op. cit., s. 143-262.
29 Znamienną rolę odgrywa tutaj czas kalendarzowy (umożliwiający dato-

wanie) jako zwornik czasu kosmicznego i przeżywanego, jak również schemat 
powiązań współczesnych, poprzedników i następców, łączący biologiczne zja-
wisko następstwa pokoleń z intelektualną ideą odtworzenia ich panowania; por. 
ibidem, s. 265-267.

30 Por. ibidem, s. 263-278.
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doświadczenie czasu 31. Tożsamość tego rodzaju jest kategorią prak-
tyczną, wskazującą na podmiot działania, który za jej pomocą doo-
kreśla swoje bycie sobą (ipséité), różne jednak od bycia tym samym 
(mêmeté) w substancjalnym czy też formalnym znaczeniu. Opiera 
się ona na strukturze czasowej – ma więc dynamiczny charakter – 
a podmiot jawi się w niej jako czytelnik i autor swojego życia. To 
ostatnie natomiast nie oznacza czegoś danego w bezpośrednim do-
świadczeniu, lecz jest życiem przemyślanym, 

oczyszczonym, objaśnionym dzięki katartycznym oddziaływaniom 
opowieści – zarówno fikcyjnych, jak historycznych – jakie niesie ze sobą 
nasza kultura 32.

Jak już powiedzieliśmy, objaśnienia wymaga jaźń, o ile nie jest ona 
przejrzysta dla samej siebie 33, co odpowiada pierwszemu momen-
towi mimesis i odsyła do semantyki pragnienia, noszącego jedynie 
przed-narracyjne cechy. Trzeci moment mimetyczny wskazuje na 
narracyjną tożsamość jednostki albo wspólnoty, tworzącą się wsku-
tek niekończących się przekształceń i korygowania świata odbiorcy 
opowieści (indywidualnego lub zbiorowego), które to przekształ-
cenia stanowią wynik jego konfrontacji z niesionymi przez narra-
cje propozycjami sensu. Owa otwartość na nieustanne poprawki 
ujawnia kruchość tego rodzaju tożsamości: o ile czynniki historycz-
ne znaczą ją rysem kronikarskim, o tyle składowe fikcyjne ją de-
stabilizują. Ponadto, w tym trzecim momencie hermeneutycznego 
„koła” – zależnym od czynności czytania, która jest zarazem od-
biorem znaczeniowych możliwości zawartych w tekście – dochodzi 
do głosu przeciwstawienie wyobraźni i woli. Pierwsza z nich daje 
wprawdzie dostęp do świata tekstu – odpowiada jej moment za-
trzymania w lekturze – ale to dopiero druga decyduje o przejściu 
do działania, odnajdując bodziec ku niemu w czytaniu. W tym sen-
sie tożsamość narracyjna nie może się obejść bez odpowiedzialności 
jako konstytutywnej dla bycia sobą, a przecież nie będącej narracyj-
ną jego składową. Albowiem nawet jeśli projekty sensu wyrażone 

31 Por. ibidem, s. 352-357.
32 Ibidem, s. 354. Poddanie się oczyszczającym wpływom narracji przypomi-

na przepracowywanie praktykowane w psychoanalizie.
33 Por. przyp. 15 powyżej.
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441Pamięć i jej intencjonalność

w opowieściach nie są etycznie neutralne, to wybór między nimi 
leży w gestii czytelnika jako działającego podmiotu.
 Uznanie ograniczeń narracyjnej tożsamości idzie u Ricoeu-
ra w parze z podjęciem obiektywistycznie zorientowanych analiz 
ludzkiego działania. W nim aktywny podmiot, na mocy stosunku 
sprawczości, refleksyjnie rozpoznaje samego siebie jako człowieka 
zdolnego do mówienia, czynienia czegoś, opowiadania – w tym 
opowiadania o sobie – i brania na siebie odpowiedzialności (po-
czytalności). Osobową tożsamość pojmuje się tutaj w kategoriach 
konstytutywnej dla niej oscylacji pomiędzy względnie trwałym bie-
gunem charakteru (jako tego samego) a biegunem dochowania sło-
wa, modelowym dla bycia sobą (ipse). Ta jej „wahadłowa” pozycja 
wskazuje właśnie na tożsamość typu narracyjnego 34. Niemniej jed-
nak, w nawiązaniu do wspomnianych wyżej granic tej koncepcji, 
zastanawia to, „jak pogodzić problematyczność ipse na płaszczyźnie 
narracyjnej z a s e r t o r y c z n o ś c i ą  ipse na płaszczyźnie moralne-
go zobowiązania” 35. Wraz z przesunięciem akcentu – w granicznych 
przypadkach rozpadającej się tożsamości – z bieguna nabytych, 
charakterologicznych dyspozycji identyfikujących na przeciwległy 
biegun, wyłania się idea odpowiedzialności. Znajduje ona umoco-
wanie w dochowaniu słowa, w trzymaniu się siebie (maintien de soi), 
wyrażanym w obietnicy. To 

przypadki graniczne zrodzone w wyobraźni narracyjnej podpowiadają 
właśnie dialektykę posiadania i wyzucia z własności, troski i beztroski, 
objawiania siebie i zacierania siebie. W ten sposób wyobrażona nicość 
siebie staje się egzystencjalnym „kryzysem” siebie 36.

Za sprawą tej „kryzysowej” sytuacji okazuje się, że chwiejną, wciąż 
rozpadającą się i odtwarzaną konstrukcję tożsamości narracyjnej 
z istoty określa dialektyczna relacja z innością. Jest bowiem 

jasne, że wyzucie to, przywoływane przez tak odmiennych od siebie 
myślicieli jak Jean Nabert, Gabriel Marcel, Emmanuel Lévinas, ma zwią-
zek z etycznym pierwszeństwem innego niż sam względem siebie 37.

34 Por. idem, O sobie samym jako innym, op. cit., s. 192-207; s. 233-251.
35 Ibidem, s. 276.
36 Ibidem, s. 278. Wydaje się, iż trafniejsze w polskim przekładzie byłoby mó-

wienie o „potwierdzaniu” (affirmation) niż o „objawianiu” siebie.
37 Ibidem.
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Następuje tu przejście z poziomu poetyki na płaszczyznę praktycz-
ną – od wyobraźni ku woli. Odpowiedzialność dotyczy w tym uję-
ciu zarówno innych bliskich, z którymi łączy nas relacja dialogiczna, 
jak również innych dalekich, ucieleśnianych w wymiarze instytu-
cjonalnym, którym rządzi zasada sprawiedliwości. Ścisła więź od-
powiedzialności z tożsamością narracyjną, na której wspiera się 
poczytalność, wychodzi na jaw przy uwzględnieniu czasowego 
ukonstytuowania ich obu. Możliwość teraźniejszej odpowiedzialno-
ści zakłada bowiem dialektyczny stosunek bycia tym samym i by-
cia sobą, który to stosunek, gwarantując trwałość w czasie, nadaje te-
raźniejszości spoistość – scala w niej przeszłość i przyszłość. Z jednej 
strony, odpowiedzialność przybiera oblicze zadłużenia względem 
przeszłości, z drugiej natomiast jawi się jako odpowiedzialność za 
przyszłe skutki naszych działań 38. Idea długu prowadzi więc wprost 
do zagadnienia tożsamościowego bycia sobą w relacji z przeszłością.

Intencjonalność pamięci a człowiek zdolny 
do przypominania sobie

O roli długu jako czynnika wprowadzającego zobowiązanie wzglę-
dem ludzi przeszłości, a zatem nadającego swoistość intencjonalno-
ści historii, pisał Ricoeur wielokrotnie na kartach Czasu i opowieści 39. 
A jednak rzecz nie dotyczy wyłącznie historyka. Także na pozio-
mie naszej świadomości historycznej, czyli rozumienia samych 
siebie jako zarazem uczestników i badaczy dziejów, dochodzi do 
podobnej, jak w przypadku tożsamości 40, dialektyki trzech wymia-
rów czasowości. W tego rodzaju metarefleksji, posiłkującej się se-
mantyką pojęć historycznych, idei tworzenia historii przeciwstawia 
się ideę podlegania oddziaływaniu przeszłości (tradycji), a żywa 

38 Por. ibidem, s. 489-492. Nie możemy tutaj rozwijać problematyki ontolo-
gicznych implikacji pojęcia długu, które znajdują wyraz w koncepcji sumienia 
jako wewnętrznej postaci inności. Dla pogłębienia tej kwestii odsyłamy do roz-
prawy G. Lubowickiej pt. Sumienie jako poświadczenie. Idea podmiotowości w filozofii 
Paula Ricoeura, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2000, (zwłaszcza rozdz. III.1: „Na-
kaz i poświadczenie”), s. 124-136.

39 Por. np. P. Ricoeur, Czas i opowieść 3, op. cit., s. 202 n, s. 217, s. 225, s. 278. Por. 
też idem, O sobie samym jako innym, op. cit., s. 272.

40 Por. przyp. 19.
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teraźniejszość ma tutaj rangę czasu inicjatywy, aktualnego zapo-
średniczenia między minionym i nadchodzącym. Inaczej mówiąc, 
z punktu widzenia uwspółcześnionej przeszłości i przyszłości, 
mamy tu do czynienia z polaryzacją przestrzeni doświadczenia – 
tego, co nabyte, przyswojone, nagromadzone i nawarstwione – oraz 
horyzontu oczekiwania, czyli zwrotu ku przyszłości, który zawie-
ra w sobie potencjał rozwoju, przekraczania 41. Chodzi przy tym 
o utrzymanie dialektycznej relacji między obydwoma biegunami, 
o zachowanie napięcia między nimi, czyli zapobieżenie ich rozłą-
czeniu. Kategorie horyzontu oczekiwania i przestrzeni doświadcze-
nia uzyskują w ten sposób status warunków możliwości myślenia 
historycznego – przybierają znaczenie metahistoryczne, wchodzą-
ce w zakres filozoficznej antropologii, a służące pojmowaniu na-
szego istnienia w historii jako „układania dziejów ze wspomnień 
i nadziei” 42. Ponieważ pojęcia te funkcjonują i opisowo, i norma-
tywnie, trwałość ich dialektycznego stosunku zakłada, po pierwsze, 
określoność oczekiwań, ich zakotwiczenie w bieżącym doświadcze-
niu (nieutopiony charakter), a po drugie, otwarcie nieurzeczywist-
nionych możliwości przeszłości, a więc pewną jej nieokreśloność. 
To ostatnie założenie problematyzuje już wprost intencjonalność hi-
storii – co oznacza jej roszczenie do prawdziwości z punktu widze-
nia świadomości historycznej, jakie są jej implikacje etyczne i poli-
tyczne? Przede wszystkim, nie jest to powrót do idei konstytuującej 
świadomości. Podleganie oddziaływaniu przeszłości czy historii 
odsyła do tego, co nie jest naszym wytworem. Wskazuje na dzie-
dzictwo rozumiane w kategoriach długu i tradycji. Oddziaływanie 
przekazu tej ostatniej przypomina ponadto poszukiwanie znacze-
nia  śladu (skutku-znaku) 43. Właśnie tutaj ukazuje się specyficzne 

41 Pojęcia przestrzeni doświadczenia i horyzontu oczekiwania wprowadza 
R.  Koselleck w: idem, Semantyka historyczna, tłum. W. Kunicki, Wyd. Poznańskie, 
Poznań 2001, do której to pracy nawiązuje Ricoeur. Obie kategorie warunkują się 
wzajemnie, choć nie są symetryczne – o ile pierwsza scala rozmaite perspekty-
wy, kumulując doświadczenie, o tyle druga prowadzi do ich rozłączności, a więc 
oczekiwanie nie jest ostatecznie determinowane przez doświadczenie. W tym 
rozważaniu sensu świadomości historycznej opieramy się na P. Ricoeur, Czas 
i opowieść 3, op. cit., s. 299-339.

42 Niedokładny cytat za Ricoeurem z w/w książki Kosellecka; por. ibidem, 
s. 363. Por. też: idem, Pamięć, historia, zapomnienie, op. cit., s. 507-509.

43 Por. idem, Czas i opowieść 3, op. cit., s. 330. Zespolenie śladu i tradycji nastę-
puje w ramach dokumentu.
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miejsce pamięci jako podstawowego nośnika tradycji. Jej uprzywi-
lejowana w tym względzie rola wynika najpierw z uwyraźniania 
dialektycznej relacji horyzontu oczekiwania i przestrzeni doświad-
czenia, który to stosunek historia przesłania. Następnie, jej pierw-
szeństwo wobec historii wypływa z jej funkcji poręczycielki ciągło-
ści między przeszłością a przyszłością, a także z jej przynależności 
do tej samej świadomości 44.
 Badanie fenomenu pamięci rozpoczyna Ricoeur – zgodnie zresz-
tą z wiodącą tendencją swojego myślenia – od analiz jej intencjonal-
ności, to znaczy od pytania o to, c z e g o  ona dotyczy, by dopiero 
w dalszej kolejności dokonać refleksyjnego zwrotu ku podmiotowi 
pamięci 45. Uciekając się do tekstualnych zapośredniczeń, u Platona 
odnajduje myśl, że

w naszych duszach jest tabliczka woskowa. (…) Jeżeli z tego, co widzi-
my albo słyszymy, albo pomyślimy, chcemy coś zapamiętać, podkłada-
my tę tabliczkę pod spostrzeżenia i myśli, aby się w niej odbijały tak 
jak wyciski pieczęci. To, co się w niej odbije, pamiętamy to i wiemy, jak 
długo trwa jego ślad w materiale. Jeżeli się ten ślad zatrze albo nie spo-
sób go wypieczętować, zapominamy i nie wiemy 46.

 Przytoczony tekst wypowiada sedno zagadkowości śladu pa-
mięciowego: obecność czegoś nieobecnego, do czego ślad się od-
nosi. Przedstawienie przeszłości o charakterze śladu odznacza się 
podwójną intencjonalnością: odsyła do przyczyny, której jest skut-
kiem, a jednocześnie do tego, co, jako znak, oznacza, a co wciąż po-
zostaje aktualne 47. W tym kontekście francuski filozof  wprowadza 

44 Por. idem, Pamięć – zapomnienie – historia, tłum. J. Migasiński, w: Rozmowy 
w Castel Gandolfo, t. 2, red. K. Michalski, Centrum Myśli Jana Pawła  II – Znak, 
Warszawa-Kraków 2010, s. 168 n. Odczyt ten, przedstawiony na spotkaniu w Ca-
stel Gandolfo w dniach 11-13 sierpnia 1994 r., poświęconym „Tożsamości w cza-
sach zmiany”, świadczy o postępującej już w pierwszej połowie lat dziewięć-
dziesiątych systematyzacji refleksji Ricoeura nad pamięcią. Wypełnia ona istotną 
lukę w stosunku do Czasu i opowieści; por. idem, Krytyka i przekonanie, op. cit., 
s. 123 n, s. 136-138. Zwieńczeniem tego procesu jest Pamięć, historia, zapomnienie.

45 Por. idem, Pamięć, historia, zapomnienie, op. cit., s. 13-76. Pomiędzy kwestią 
przedmiotu i podmiotu pamięci sytuuje się jeszcze zagadnienie sposobu pamię-
tania – aktywnego wspominania – wchodzące w zakres pragmatyki pamięci.

46 Platon, Teajtet, tłum. W. Witwicki, 191 C-E.
47 W tej podwójnej intencjonalności tkwi właśnie problematyczność pamię-

ci, gdyż jej aspekt semantyczny ujawnia brak ostatecznego dookreślenia sensu 
przeszłości, co – z punktu widzenia świadomości historycznej – można wyrazić 
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445Pamięć i jej intencjonalność

trójpodział śladu, w którym rozróżnia: 1) ślad zapisany w mate-
rialnym podłożu, możliwy do zarchiwizowania (sens właściwy 
dla epistemologii historii); 2) ślad jako doznane wrażenie (sens 
fenomenologiczny) oraz 3) ślad cielesny, mózgowy, korowy (sens 
neurobiologiczny) 48. Niemniej jednak, z tej racji, iż jest on obrazem, 
ślad pamięciowy może być łatwo pomylony z wyobrażeniowym 49.
 Poszukiwanie wyróżnika intencjonalności pamięci w stosunku 
do wyobraźni wiedzie Ricoeura do lektury Arystotelesa, dla które-
go „pamięć obraca się wokół przeszłości” 50. Właśnie czasowy dy-
stans – charakter uprzedniości – decyduje o jej swoistości. Dodat-
kowo tekst Stagiryty przynosi cenne uściślenie, gdy biernie pojęta 
pamięć – proste przywołanie obecnych wspomnień – zostaje prze-
ciwstawiona czynnemu przypominaniu sobie, okupionemu wysił-
kiem 51. Te wstępne podziały, zaczerpnięte od starożytnych, stano-
wią przygotowanie do fenomenologicznego ujęcia pamięci, które 
ucieleśnia punkt widzenia związany z jej dobrym użytkiem. Jako 
zdolność działającego i cierpiącego człowieka jest ona – z właści-
wym jej roszczeniem do wierności – jedynym i niezastąpionym 
środkiem odnoszenia się do przeszłości 52. Owo fenomenologiczne 
podejście do pamięci okazuje się wszelako rozbite, fragmentarycz-
ne. Chociaż bowiem ta sama zdolność pamiętania wraz z jej urze-
czywistnieniem (intencyjnym aktem przypominania sobie) stanowi 
jego zwornik, to jednak jej intencjonalny przedmiot (wspomnienie) 
przejawia się wielorako. Narzuca się zatem potrzeba jakiejś typolo-
gizacji wspomnień, której realizacja przebiega kilkuetapowo.
 W pierwszej jej fazie przewodnikiem dla Ricoeura jest Henri 
Bergson. Wraz z nim odróżniamy spontaniczne wspomnienie, czyli 
pamięć w sensie ścisłym, od wspomnienia wyuczonego, to znaczy 

np. jako interpretacyjne wahania odnośnie do moralnego długu wobec niej; por. 
Rozmowy w Castel Gandolfo, op. cit., s. 174.

48 Por. P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, op. cit., s. 25-27.
49 W języku Platona mogłoby to odpowiadać odróżnieniu podobizn od złud-

nych wyglądów; por. idem, Sofista, tłum. W. Witwicki, 236 C.
50 Arystoteles, O pamięci i przypominaniu sobie, w: idem, Krótkie rozprawy psy-

chologiczno-biologiczne, tłum. P. Siwek, PWN, Warszawa 1971, s. 44. „Pamięć ze 
swej natury nie powstanie nigdy wpierw nim pewien czas nie upłynie”; ibidem, 
s. 50.

51 W terminologii Arystotelesa wyraża to tytułowe rozróżnienie na mn»mh 
i  ¢n£mnhsij.

52 Por. P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, op. cit., s. 35 n.
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„nawyku oświetlonego przez pamięć”. Pierwsze jest samym tylko 
obrazowym przedstawieniem czegoś niepowtarzalnego, podczas 
gdy drugie stanowi działanie, czynne powtarzanie 53. Dzięki ich 
przeciwstawieniu podkreślone zostaje kryterium ich odrębności, to 
jest czasowy dystans, który jednakowoż, akcentując ich polaryza-
cję, nie oznacza zerwania ciągłości między nimi. U Bergsona rów-
nież znajduje rozwinięcie Arystotelesowska dystynkcja pomiędzy 
biernym posiadaniem a odnajdywaniem wspomnień. Uzyskuje ona 
nowe sformułowanie w postaci opozycyjnej pary: natychmiastowe-
go i pracochłonnego przypomnienia, przy czym 

wysiłek przywoływania polega na przemianie przedstawienia schema-
tycznego, którego elementy przenikają się nawzajem, w przedstawie-
nie obrazowe, którego części stoją obok siebie 54.

Tym, co ów wysiłek przypominania sobie czegoś pokonuje, jest ho-
ryzont zapomnienia, który wszelako nie wchodzi w zakres fenome-
nologii pamięci, skoro ten rodzaj badania odwołuje się do pomyśl-
nego jej używania.
 Sprzymierzeńcem Ricoeura, na dalszym etapie dociekań, okazu-
je się Edmund Husserl jako autor Wykładów z fenomenologii wewnętrz-
nej świadomości czasu 55. Jego analizy obiektów trwających w czasie 
pozwoliły na wyodrębnienie, w ciągu ich świadomościowych mo-
dyfikacji związanych z przemijaniem, przypomnienia pierwotne-
go (retencji poszerzającej świadomość teraźniejszości) i wtórnego 
(ponownie uobecniającego odtworzenia) 56. Z jednej strony oznacza 
to, iż samo spostrzeżenie trwającego przedmiotu charakteryzuje się 
rozciągłością czasową – przebiega więc w „żywej”, a nie abstrak-
cyjnej teraźniejszości – z drugiej natomiast świadczy to o pierwot-
ności, nie zaś wyobrażeniowej naturze retencji. Modyfikacje, jakim 
ulega jej przynależność do teraźniejszości, stanowią zarazem ma-
terialną składową doświadczenia ciągłości upływu czasu, którego 

53 Por. H. Bergson, Materia i pamięć. Esej o stosunku ciała do ducha, tłum. 
R.J.  Weksler-Waszkinel, Zielona Sowa, Kraków 2006, s. 63-66.

54 Idem, Energia duchowa, tłum. K. Skorulski, P. Kostyło, IFiS PAN, Warszawa 
2004, s. 195; por. ibidem, s. 181-195.

55 E. Husserl, Wykłady z fenomenologii wewnętrznej świadomości czasu, tłum. 
J.  Sidorek, PWN, Warszawa 1989.

56 Por. ibidem, s. 44-71.
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447Pamięć i jej intencjonalność

trwanie (kontinuum odchodzących w przeszłość „nie-teraz”) zakła-
da jakiś początek (aktualne „teraz”). Każda retencja odsyła przeto 
z konieczności do poprzedzających ją retencji, a ostatecznie do pier-
wotnej impresji, od której wszakże odróżnia się fenomenologicznie. 
Przejmując podział Husserla na pierwotne i wtórne przypomnie-
nie, Ricoeur upatruje jego zalet w ukonkretnieniu doświadczenia 
teraźniejszości tak, że jest ona „żywa”, oraz w związaniu postępują-
cych modyfikacji przypomnienia z doświadczeniem upływu czasu. 
Równocześnie dystansuje się on od dominującego w tym podzia-
le percepcyjnego modelu teraźniejszości, który pomija jej wymiar 
praktyczny (inicjatywę) i doznaniowy, jak również w ogóle wyraża 
powściągliwość względem naczelnej pozycji teraźniejszości, suge-
rującej jej quasi-metafizyczną rangę 57.
 Co więcej, idealistyczne obciążenie interpretacji osiągnięć Hus-
serla, skupiając się jedynie na refleksyjnym biegunie intencjonalno-
ści pamięci, marginalizuje jej odniesienie do świata. Ów brak rów-
nowagi uzupełnia zaczerpnięta od E.S. Caseya typologia sposobów 
funkcjonowania pamięci, które właśnie mają zapewnić przejście 
od świadomości do świata, ukazując nierefleksyjny wymiar jej in-
tencjonalności. Casey mówi o trzech takich sposobach: o przypo-
minaniu w sensie przywodzenia na myśl wspomnienia przez jakiś 
przedmiot (Reminding); o wspólnym wspominaniu, czyli wywoły-
waniu wspomnień przy udziale wielu (Reminiscing); a także o roz-
poznaniu jako potwierdzeniu przypomnienia, które stanowi tym 
samym uznanie inności aktualnego wspomnienia względem tego, 
co wspominane, a więc minione (Recognizing) 58. W tym kontekście 
również pojawia się kwestia umiejscowienia wspomnień czy też 
miejsc pamięci, które działają na zasadzie bodźca dla przypomnie-
nia. Ciało własne pełni z tego punktu widzenia szczególną rolę, tak 
jeśli chodzi o umiejscowienie, jak i w stosunku do datowania – rolę 
absolutnego punktu odniesienia dla innych miejsc bądź czasów 59.
 Powracając z kolei do istotowego oglądu fenomenu przypomnie-
nia, ważkie pytanie dotyczy tego, co go odróżnia od obrazu (Bild). 
Niewątpliwie bowiem wspomnienie jest obrazowaniem, to znaczy 

57 Por. P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, op. cit., s. 46-52.
58 Por. ibidem, s. 54-57.
59 Por. ibidem, s. 57-62. Dokonuje się tutaj połączenie perspektywy fenome-

nologicznej i kosmologicznej, o czym była już mowa w odniesieniu do czasu 
(przyp. 29). Por. także M. Heidegger, Bycie i czas, op. cit., s. 156-161 (§ 24).
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ponowną prezentacją (Vergegenwärtigung), uobecnieniem czegoś, 
przez co różni się ono od czystej prezentacji, źródłowej obecno-
ści (Gegenwärtigung). Gdyby wobec tego abstrahować od związku 
retencji i odtworzenia z czasem, czy pozostaje jakiś inny czynnik, 
stanowiący o ich odrębności względem fantazji? Kryterium takie 
ukazuje się w przypadku odtworzenia, a jest nim moment „uznania 
w bycie” (czy „ustanawiania” – Setzung) tego, co uobecniane. W ten 
sposób wspomnienie ustanawia rzeczy przeszłe, czyniąc je – dzię-
ki obrazowaniu – pośrednio (jakby) obecnymi 60. Zagadnienie rela-
cji wspomnienia do obrazu powraca wraz z wprowadzonym przez 
Bergsona podziałem na „wspomnienie czyste” i „wspomnienie-
-obraz”. To ostatnie 

uczestniczy we «wspomnieniu czystym», które zaczyna materializo-
wać, oraz w percepcji, do której dąży, aby się wcielić,

natomiast

wspomnienie czyste, de iure niewątpliwie niezależne, normalnie ujaw-
nia się jedynie w ujawniającym je barwnym i żywym obrazie 61.

A jednak „nie jest tym samym w y o b r a ż a ć  i  p r z y p o m i n a ć 
s o b i e” 62, gdyż o ile wspomnienie aktualizuje się w obrazie, to 
nie jest tak w odwrotnym kierunku: samo wyobrażenie nie odsyła 
w przeszłość, lecz może ją tylko zakładać jako dlań konstytutywną, 
co czyni z niego wspomnienie. Chociaż właściwa wyobraźni funk-
cja obrazowania nie przeciwstawia się radykalnie odniesieniu do 
przeszłości – co wykazaliśmy powyżej – to przecież sprawa ma się 
inaczej, biorąc pod uwagę możliwość przywidzenia. Wierne wspo-
mnienie przeszłości zakłada wystrzeganie się w równej mierze 

60 Por. P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, op. cit., s. 63-70. Por. E. Husserl, 
Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, I, op. cit., s. 353-356 (§ 111). 
W polskim tłumaczeniu P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, op. cit., s. 67, 
jest mowa o „wymiarze pozycyjnym” wspomnienia, co nie wydaje się szczęśli-
wym sformułowaniem. Istnieje polski przekład fragmentów Husserliana XXIII, 
do których odwołuje się Ricoeur, opublikowany pt. Spostrzeganie i pamięć, tłum. 
Z.  Zwoliński, w: Pamięć w filozofii XX wieku, red. Z. Rosińska, Wydział Filozofii 
i  Socjologii UW, Warszawa 2006, s. 55-81.

61 H. Bergson, Materia i pamięć, op. cit., s. 107.
62 Ibidem, s. 109.
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dwóch skrajności: fikcji (czystego tworzenia) i omamienia. Oznacza 
to usytuowanie wyobraźni w pozycji pośredniej, odpowiadającej 
wspomnieniu-obrazowi, które urzeczywistniając nieobecną prze-
szłość, zmierza ku jej rozpoznaniu w percepcji, czemu towarzyszy 
uczucie „czegoś już widzianego” 63.
 Jakkolwiek cenne rozróżnienia i specyfikacje stanowią istot-
ny wkład podejścia fenomenologicznego w teorię pamięci, to jed-
nak dotyczą one wyłącznie pomyślnego jej używania. Tymczasem 
problematyka związana z przypomnieniem jako czynnością wykra-
cza poza wymiar ściśle poznawczy, rozciągając się na pragmatykę 
pamięci, która uwzględnia nie tylko dobry użytek czyniony z tej 
ostatniej, ale także charakterystyczne dla niej nadużycia. Następuje 
tutaj przejście od tego, co pamiętamy, do tego, jak pamiętamy. Nad-
użyciem co do sposobu korzystania z pamięci okazuje się najpierw 
sztuczna jej postać, czyli sztuka zapamiętywania – mnemotechni-
ka. Uprzywilejowuje ona wyobraźnię poprzez rodzaj „przestrzen-
nego umiejscowienia” przedmiotów pamięci w umyśle. Odbywa 
się to kosztem ich czasowości, to znaczy swoistej dla nich uprzed-
niości, jak również w ogóle z pominięciem tego, co wydarzeniowe. 
Ponadto, mnemotechnika stanowi zaprzeczenie zapomnienia w tej 
mierze, w jakiej przesłania ona trudności nieodłączne od zacho-
wywania śladów pamięciowych oraz ich przywoływania 64. W tym 
znaczeniu nie ma w niej miejsca na bierność – jest samą czynnością. 
Owa negacja zapomnienia okazuje się decydująca dla uznania ogra-
niczeń sztuki zapamiętywania w jej roszczeniach do urzeczywist-
niania wzorcowego użytku pamięci 65.
 A jednak przesłanianie biernego aspektu pamięci nie jest dziełem 
samej tylko mnemotechniki. Patologia pamięci naturalnej natrafia na 
terenie psychoanalizy na efekt zablokowania pamięci, który przeja-
wia się poprzez tzw. przymus powtarzania, czyli przechodzenie do 
działania zamiast przywoływania wspomnień 66. Przypominanie jest 

63 Por. P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, op. cit., s. 73-76.
64 Odpowiada ona pamięci-nawykowi w typologii Bergsona.
65 Por. P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, op. cit., s. 79-92.
66 Por. ibidem, s. 93-106. Rezygnujemy z wprowadzonego przez J. Margań-

skiego w polskim tłumaczeniu tej pracy terminu „odpominanie” (fr. remémora-
tion) ze względu na jego sztuczność, której utrzymywanie wydaje się zbędne, 
o ile tylko pamiętamy o dwuaspektowości przypomnienia, tzn. o jego wymiarze 
poznawczym i pragmatycznym; por. ibidem, s. 77-78.

Między...29 
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wprawdzie też pewną aktywnością – pracą pamięci – lecz przecież 
ściśle związaną z uznaniem obecności śladów przeszłych doznań, 
czego brakuje w czynnościach kompulsywnych. Rolę analogicz-
ną do przymusowego powtarzania odgrywa, w przypadku utraty 
obiektu miłości (np. śmierci bliskiej osoby), melancholia, która zaj-
muje miejsce niewykonanej pracy żałoby: zamiast braku w swoim 
otoczeniu, jaźń doświadcza zubożenia w samej sobie. Podobień-
stwa występujące pomiędzy przymusowymi czynnościami a stana-
mi melancholii pozwalają na zestawienie pracy pamięci z pracą ża-
łoby. Przywoływanie wspomnień – przyznanie, że ślady przeszłości 
trwają – ma wiele wspólnego z poddaniem się wymogom rzeczy-
wistości, to jest przymusowi uznania straty, oderwania się od nie-
obecnego przedmiotu miłości 67. Przepracowanie, a więc wykonanie 
pracy pamięci, wiodącej przez pracę żałoby, skutkuje uwolnieniem, 
czyli pojednaniem z uwewnętrznionym obiektem straty. Temu wy-
zwoleniu towarzyszy sublimacja smutku, który może zamienić się 
w radość (gaieté). Uwalniająca pamięć-przypominanie pełni zatem 
rolę krytyczną, przeciwstawiając się bezkrytycznej pamięci-powta-
rzaniu 68. W owym wysiłku krytyki pamięć korzysta z pouczenia 
płynącego od historii, dla której jest wprawdzie matrycą, lecz przez 
którą bywa także korygowana i oczyszczana 69. Przejście od pamięci 
do historii umożliwia świadectwo jako narracyjne przedłużenie pa-
mięci, a jednocześnie podstawa historycznego dyskursu. Dzieje się 
to wszakże za cenę epistemologicznego rozejścia się, z jednej stro-
ny, ustnej opowieści świadka, a z drugiej strony, zarchiwizowanego 
wspomnienia (zapisanego śladu). Wobec tego nasuwa się pytanie 
o prawomocność rozszerzenia omówionych właśnie psychoanali-
tycznych kategorii Freuda na pamięć zbiorową i historię. Tym, co 
usprawiedliwia takie rozciągnięcie, jest dwubiegunowe ukonstytu-
owanie tożsamości osobowej i wspólnotowej, tak że w ramach ich 
struktury następuje krzyżowanie się czynników prywatnych z pub-
licznymi. W tej perspektywie praca pamięci jawi się jako posłuch 
dawany świadectwom, natomiast przebiega ona w publicznej prze-

67 „(…) praca żałoby to koszt pracy wspomnienia; jednakże praca wspomnie-
nia jest zyskiem pracy żałoby”; ibidem, s. 97.

68 Ponownie narzuca się tutaj typologia Bergsona. Na temat krytyki pamięci 
por. Rozmowy w Castel Gandolfo, s. 170-174.

69 Por. Rozmowy w Castel Gandolfo, op. cit., s. 115, s. 656-660.
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451Pamięć i jej intencjonalność

strzeni dyskusji 70. Nadużycia z kolei – czy to w formie nadmiaru, 
czy niedoboru pamięci – wskazują na zaniechanie tej pracy, co jest 
równoznaczne z niedostatkiem krytyki 71.
 Właśnie praktyka związana z pamięcią, a w szczególności jej po-
datność na manipulację, ujawnia jej konstytutywną kruchość, która 
jest zależna od dynamicznego, niestabilnego charakteru tożsamości 
jednostki lub wspólnoty w czasie. W tym punkcie obie problema-
tyki – pamięci i tożsamości – się zbiegają, kierując coraz bardziej 
naszą uwagę w stronę podmiotu: tego, który pamięta. Wzmian-
kowana, istotowa słabość pamięci jest potrójnie uwarunkowana 72. 
Najpierw, jej ścisła łączność z czasem przesądza o jej oscylowa-
niu pomiędzy byciem tym samym i byciem sobą samym w napię-
ciu, którego zerwanie oznacza zamknięcie w obrębie tego samego 
(przymus powtarzania). Co więcej, skoro pamięć stanowi składo-
wą tożsamości za pośrednictwem funkcji narracyjnej, to właściwa 
opowieściom wybiórczość stwarza okazje do manipulacji, których 
wyrazem są ideologie. Po drugie, o kruchości pamięci decyduje jej 
starcie z innością, o ile ta ostatnia bywa źle znoszona, odbierana 
jako zagrożenie. I wreszcie, dziedzictwo przemocy, obecne szcze-
gólnie we wspólnotowym wymiarze tożsamości, destabilizuje pa-
mięć, gdy odkrywa problematyczność znaczenia wydarzeń zało-
życielskich dla danej społeczności. Te dwie ostatnie racje odnoszą 
się do perspektywy zbiegania się prawdziwościowego i pragma-
tycznego podejścia do pamięci. Wyznacza ją idea sprawiedliwo-
ści, która, ze swej istoty uwzględniając składową inności, określa 
powinność pamięci 73. Mianowicie, pozwala ona na wydobycie ze 
wstrząsających wspomnień ich wartości przykładowej, dzięki cze-
mu pamięć nabiera znaczenia projektu zwróconego ku przyszło-
ści 74. Projekt ów obejmuje potrójne zadanie: oddanie sprawiedliwo-
ści komuś innemu od siebie – ludziom z przeszłości, spłatę długu 

70 Uprawnia to do zestawienia pracy historyka z działaniem sędziego; por. 
P.  Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, op. cit., s. 423-445.

71 Por. ibidem, s. 104-106, s. 194, oraz hasło „Travail de mémoire” w: Le vocabu-
laire de Paul Ricoeur, red. O. Abel, J. Porée, Ellipses, Paris 2009, s. 127-130.

72 Por. P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, op. cit., s. 107-114.
73 Por. ibidem, s. 115-121.
74 Ów obowiązek pamięci można przeto – z punktu widzenia świadomości 

historycznej – wypowiedzieć w terminologii dialektycznej relacji przestrzeni do-
świadczenia i horyzontu oczekiwania.
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splecionego z dziedzictwem, wraz ze zbilansowaniem tego ostat-
niego, oraz przyznanie moralnego pierwszeństwa ofiarom. Wyra-
żone w tych zobowiązaniach poczucie sprawiedliwości ukonkret-
nia się w krytyce, której pamięć jest poddawana ze strony historii. 
Tylko tak pomyślny użytek czyniony z pamięci może być zarazem 
sprawiedliwy 75. Jak powiedzieliśmy, zachodzenie na siebie dwóch 
tematyk – pamięci i tożsamości – prowadzi od zagadnienia sposobu 
pamiętania o przeszłości do kwestii podmiotu pamięci.
 Rozumienie przez człowieka samego siebie jako zarazem obiek-
tywnie uprawiającego i subiektywnie tworzącego historię domaga 
się zapośredniczenia jego świadomości własnej kondycji przez ana-
lizy z zakresu historycznego poznania. Przyznanie tym ostatnim 
funkcji krytycznej i katartycznej zakłada rozszerzenie kategorii psy-
choanalitycznych na zbiorową pamięć i tożsamość. Tak pouczona 
pamięć staje się „historyczną” 76. Niemniej jednak, rozwijanie prob-
lematyki przejścia od jednostkowego do zbiorowego podmiotu pa-
mięci przekracza ramy, jakie niniejszemu studium nakłada temat 
bycia sobą wobec śmierci, której indywidualny aspekt tutaj wyak-
centujemy 77. Dlatego też ograniczymy się zaledwie do kilku uwag 
w odniesieniu do przypisania jednostce zdolności do pamiętania.
 W dyskusji z tradycją „wewnętrznego spojrzenia” francuski 
hermeneuta ukazuje jej zakorzenienie w doświadczeniu i języku 
potocznym, które potwierdzają pierwotnie prywatny charakter 
pamięci. Jest ona mianowicie moją własną, łączy źródłowo świado-
mość z przeszłością i umożliwia orientację, jeśli chodzi o przepływ 
czasu. Augustyn w Wyznaniach sławi jej wielkość, odnotowując 
między innymi, że „pamięć nie jest czymś odrębnym od umysłu” 78, 
a nawet to, „że się w pamięci przechowuje zapomnienie” 79. Pod-
porządkowując jednakże refleksję nad pamięcią teorii potrójnej te-
raźniejszości, sprowadza tę pierwszą do obecności w duszy rzeczy 

75 Por. ibidem, s. 659 n.
76 Jest więc poszerzeniem w stosunku do partykularyzmu zbiorowych pa-

mięci; por. ibidem, s. 523-528.
77 Należy wszelako zauważyć, że Ricoeur mówi o trojakim przypisaniu pa-

mięci: sobie oraz innym bliskim i dalekim (wymiar zbiorowości, instytucji); por. 
ibidem, s. 163-174. „(…) żeby wspominać, potrzebujemy innych”; ibidem, s. 158.

78 Św. Augustyn, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, X, 14.
79 Ibidem, X, 16.
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453Pamięć i jej intencjonalność

przeszłych 80, a tym samym przecenia, zdaniem Ricoeura, znaczenie 
żywej teraźniejszości, kosztem inności przeszłości 81. U Locke’a z ko-
lei francuski myśliciel odnajduje czysto refleksyjną koncepcję tożsa-
mości, którą autor Rozważań dotyczących rozumu ludzkiego definiuje 
przez stosunek odnoszenia się do samego siebie jako tego samego 
w różnym czasie 82. Pamięć jawi się w tym kontekście jako retro-
spektywne poszerzenie refleksji. Zrównana w ten sposób ze świa-
domością, rozstrzyga o tożsamości. A jednak swoiste napięcie daje 
o sobie znać w tej teorii: fazy snu i zapomnienia odsyłają raczej do 
ciągłości istnienia – do „organicznego związku”, to jest życia – jako 
decydującego o tożsamości 83. Ostatnim przedstawicielem tradycji 
„spojrzenia wewnętrznego”, który staje się dla Ricoeura partnerem 
w dyskusji dotyczącej podmiotu pamięci, jest E. Husserl. Francu-
ski filozof zauważa, że wraz z przejściem w fenomenologii obiek-
tów czasowych od świadomości przedmiotowej do immanentnej 
świadomości czasu (albo po prostu: świadomości-czasu, to znaczy 
absolutnego przepływu konstytuującego czas) – czemu odpowia-
da droga od intencjonalności „poprzecznej” do „podłużnej” – gubi 
się inność właściwa dla intencjonalności 84. W konsekwencji zatar-
ciu ulega również moment specyfikujący ponowne przypomnie-
nie w stosunku do odmiennych sposobów obrazowania – moment 

80 „(…) istnieją następujące trzy dziedziny czasu: obecność rzeczy minionych, 
obecność rzeczy teraźniejszych, obecność rzeczy przyszłych. Jakieś tego rodzaju 
trzy dziedziny istnieją w duszy (…). Obecnością rzeczy przeszłych jest pamięć”; 
ibidem, XI, 20.

81 Por. P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, op. cit., s. 126-133.
82 Nie ma jednakowoż u Locke’a odróżnienia bycia tym samym od bycia sobą, 

stąd jego myśl na temat tożsamości obraca się wyłącznie wokół pierwszego z bie-
gunów Ricoeurowskiej dialektyki; por. idem, O sobie samym jako innym, op. cit., 
s. 207-210.

83 Por. idem, Pamięć, historia, zapomnienie, op. cit., s. 134-140. Por. J. Locke, Roz-
ważania dotyczące rozumu ludzkiego, t. 1, tłum. B.J. Gawecki, PWN, Warszawa 1955, 
s. 486-490, s. 493 (§ 23-25 i 29).

84 Por. idem, Pamięć, historia, zapomnienie, op. cit., s. 143-153, a także E. Hus-
serl, Wykłady z fenomenologii, op. cit., s. 117-123 (§ 39). „Ten przepływ jest czymś, 
co nazywamy tak według tego, co ukonstytuowane, ale nie jest niczym czasowo 
«obiektywnym». Jest absolutną subiektywnością i posiada absolutne własności cze-
goś, co obrazowo da się określić jako «przepływ» (…). Dla tego wszystkiego brak 
nam słów” (ibidem, s. 111, § 36). „Samoprzejawianie się przepływu nie wymaga 
jakiegoś drugiego przepływu, lecz konstytuuje się jako fenomen w sobie samym. 
To, co konstytuujące, i to, co konstytuowane, pokrywają się, choć naturalnie nie 
mogą się pokrywać pod każdym względem” (ibidem, s. 122, § 39).
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„ustanawiania w bycie”. Dzieje się tak za sprawą metakategorii 
„modyfikacji” (odmian świadomości), której po stronie fenomenal-
nej odpowiada „kontinuum odcieni”, a która pozwala na włącze-
nie retencji w zakres spostrzegania, zaś ponowne przypomnienie 
(odtworzenie) asymiluje w ramach ciągu następujących po sobie 
retencji 85. Niwecząc tym sposobem inność wprowadzaną przez cza-
sowy dystans, metakategoria modyfikacji pozbawia racji bytu roz-
poznanie, które stanowi przecież poświadczenie tożsamości w tym, 
co różne. Skutkuje to wyróżnieniem pozycji „żywej” teraźniejszo-
ści. Wymóg jej relatywizacji w imię dialektyki przestrzeni doświad-
czenia i horyzontu oczekiwania 86 zwrotnie ugruntowuje swoistość 
przypomnienia jako przedmiotu pamięci, skoro prowadzi z powro-
tem od intencjonalności „podłużnej” do „poprzecznej”. Poza tym, 
dialog Ricoeura z tradycją „wewnętrznego spojrzenia” ukazał to, co 
trwałe u podstaw pamięci – istnienie, życie. W tym punkcie naszych 
analiz możemy już – w metarefleksji dotyczącej ludzkiej kondycji 
historycznej, a więc egzystencjalnych warunków możliwości bycia 
podmiotem i przedmiotem historii – podjąć problem tożsamościo-
wego bycia sobą wobec śmierci.

Bycie sobą w obliczu śmierci

Zauważmy najpierw, że mówienie o własnej śmierci z perspekty-
wy teorii narracyjnej tożsamości rodzi swoiste trudności. Z jednej 
strony bowiem, zapośredniczenie rozumienia samego siebie przez 
opowieści może istotnie stępiać 

ostrze niepokoju w obliczu nieznanej nicości, nadając jej w wyobraźni 
zarys takiej lub innej śmierci godnej naśladowania z tego czy innego 
względu

85 Por. E. Husserl, Wykłady z fenomenologii…, op. cit., s. 92-94 (§ 30), s. 109  n 
(§  35).

86 Jest on nieodzowny z punktu widzenia refleksji nad pomiotem pamięci 
uczestniczącym w dziejach. Taka refleksja uznaje skończoność wszelkiego rozu-
mienia oraz odwołuje się do dialogicznego pojęcia prawdy – krytyki pierwotnie 
uznanych roszczeń prawdziwościowych – jako obecnego w praktyce komunika-
cji, a także czytania, gdzie wszystkie dostępne książki są dla czytelnika otwarte; 
por. P. Ricoeur, Czas i opowieść 3, op. cit., s. 325-328; por. idem, Pamięć, historia, 
zapomnienie, op. cit., s. 9.
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455Pamięć i jej intencjonalność

i w ten sposób „pomagać w uczeniu się tego, jak umierać” 87. Z dru-
giej strony jednak, własna śmierć wyklucza możliwość jej ujęcia 
w kategoriach narracyjnego zakończenia, a zatem problematyzu-
je w ogóle ideę narracyjnej jedności życia – opowiadanie o mojej 
śmierci leży wyłącznie w gestii tych, którzy mnie przeżyją 88. Nie 
przekreśla to wprawdzie zasadności przeniesienia literackich konfi-
guracji do życia, za pośrednictwem czynności czytania, ale uwydat-
nia granice takiego przeniesienia 89. Dlatego też zagadnienie śmierci 
potencjalnie wyznacza także granice transcendentalnego charakte-
ru języka 90. Wraz z odsłanianiem się u kresu życia wymiaru „cze-
goś fundamentalnego”, „istotnego”, nie da się wykluczyć trafności 
zastosowania doń kategorii bezpośredniego doświadczenia 91. In-
teresująca nas kwestia opozycji między zachowywaniem i wyrze-
kaniem się siebie otrzymałaby tym samym częściowe uzasadnienie 
w przeciwstawieniu nieredukowalnej wielości – na podobieństwo 
języków naturalnych czy religijnych przynależności – jedności 
w obliczu „tego, co istotne”, gdzie praktyka przekładu, to jest „goś-
cinność” wobec inności, staje się zbędna 92. Czy jednak graniczny 
dla narracji charakter śmierci pociąga za sobą niemożność lepszego 
wysłowienia owego rozdźwięku w tożsamościowym byciu sobą, 
skoro rozejście się obu perspektyw jest zbieżne z granicą obowią-
zywalności transcendentalnego statusu języka? Wydaje się, że jest 
inaczej. Natomiast z tego ograniczenia nałożonego na opowiadanie 
wypływają dwie ważkie konsekwencje.
 Po pierwsze, nieuchwytności narracyjnego zakończenia, jakim 
jest śmierć, odpowiada akcentowanie przez Ricoeura tematu życia – 
życia aż do śmierci – w miejsce wyobrażeniowych antycypacji jego 

87 Idem, O sobie samym jako innym, op. cit., s. 268 n.
88 Por. ibidem, s. 265 n.
89 „Lecz pisanie życia to już inna historia. Niedomknięcie”; idem, Pamięć, hi-

storia, zapomnienie, op. cit., s. 667; por. idem, Krytyka i przekonanie, op. cit., s. 137. 
Choć sama narracja łączy w sobie retrospekcję i prospekcję, to jednak jej przenie-
sienie do życia może dotyczyć tylko już minionego jego etapu; por. idem, O sobie 
samym jako innym, op. cit., s. 267-270.

90 Por. nasz przyp. 21.
91 Por. P. Ricoeur, Krytyka i przekonanie, op. cit., s. 207 n, s. 229, s. 241-243; 

idem, Żyć aż do śmierci, op. cit., s. 43-47. Dla Ricoeura sprawa ta pozostaje jednak 
otwarta.

92 Por. idem, O tłumaczeniu, w: P. Ricoeur, P. Torop, O tłumaczeniu, tłum. 
T. Swoboda, S. Ulaszek, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2008, s. 39-52.
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kresu 93. Tym samym uznaje on stronniczość egzystencjalnych roz-
ważań Heideggera ześrodkowanych wokół bycia ku śmierci i pro-
ponuje alternatywną lekturę możliwości umierania. Uwzględnienie 
pominiętej przez autora Bycia i czasu problematyki ciała własnego, 
łączącej perspektywę subiektywną z obiektywną, umożliwia „dłu-
gie obejście” samorozumienia przez ustalenia nauk biologicznych. 
Pozyskana w krytycznym dystansie wiedza o śmierci zostaje na-
stępnie przyswojona, choć wciąż różni się radykalnie od pragnienia 
życia. Jedynie w optyce „ekonomii daru”, właściwej chrześcijań-
skiej miłości, faktyczna konieczność może się przemienić w akcep-
tację tego, że się ma umrzeć 94.
 Ograniczenia, jakie ujawnia narracja w odniesieniu do śmierci 
jako najbardziej własnej możliwości, skłaniają do jeszcze jednego 
wniosku. Zapośredniczenie rozumienia siebie przez historyczne lub 
beletrystyczne teksty traktujące o śmierci pozwala ich czytelnikowi 
na wykonanie – w konfrontacji ze śmiercią innych – antycypowanej 
pracy żałoby, która po jego własnej śmierci stanie się udziałem jego 
bliskich 95. Wpierw utrata kogoś innego sobie bliskiego jawi się jako 
uszczerbek poniesiony częściowo na własnej tożsamości. Z kolei 
pojednanie z nią na drodze żałoby okazuje się podwójnym jej uwe-
wnętrznieniem: jest w równej mierze interioryzacją utraty innego, 
co przyszłej utraty siebie 96.
 Ale narracyjna struktura tożsamości powiązana z pamięcią wska-
zuje na coś więcej. Tak jak w opowieści fabuła zawiera liczne „miej-
sca niedookreślenia” (mówiąc językiem Ingardena), tak też pod-
dana narracyjnej obróbce pamięć 97 odsyła do swojego  horyzontu, 

93 Por. idem, Krytyka i przekonanie, op. cit., s. 207 n, s. 222-224; por. idem, Żyć 
aż do śmierci, op. cit., s. 35-52, s. 75-77; idem, Pamięć, historia, zapomnienie, op. cit., 
s. 475-477.

94 Dalej powrócimy do kwestii znaczenia tej innej optyki.
95 Por. P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, op. cit., s. 478; też por. idem, 

Żyć aż do śmierci, op. cit., s. 47-73, gdzie zawarte jest świadectwo takiej właśnie 
pracy żałoby.

96 Interpretacja pracy historyka w kategoriach pochówku, której nie może-
my poświęcić więcej miejsca w niniejszej rozprawie, wzmacnia tylko przeciwsta-
wienie Heideggerowskiej ontologii bycia ku śmierci ontologii odmiennej – bycia 
przeciwko śmierci, gdzie istotną rolę odgrywa praca żałoby; por. idem, Pamięć, 
historia, zapomnienie, op. cit., s. 491.

97 A przecież „pamięć bez opowiadania jest niczym”; idem, Żyć aż do śmierci, 
op. cit., s. 62.
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którym jest zapomnienie 98. Właśnie tematyka zapomnienia ma ka-
pitalne znaczenie dla zagadkowego przeciwstawienia obrony by-
cia sobą, zachowywania siebie, z jednej strony, i, z drugiej, praktyki 
„oderwania się” od siebie.
 Refleksja dotycząca zapomnienia nie daje się wszelako utrzymać 
w ramach jednorodnego filozoficznego dyskursu. O ile bowiem 
bierna postać zapomnienia wchodzi nadal w zakres rozważania eg-
zystencjalnych warunków możliwości ludzkiej kondycji historycz-
nej, o tyle krańcowa odmiana czynnej jego formy – wybaczenie – 
odpowiada już innemu porządkowi: „eschatologii przedstawienia 
przeszłości”, dla której właściwym środkiem wyrazu jest tryb ży-
czeniowy 99. Do owej zmiany sposobu funkcjonowania dyskursu 
wiedzie droga poprzez typologizację różnych znaczeń zapomnie-
nia. W odniesieniu do jego biernego sensu można wyróżnić aspekt 
negatywny – zatarcie śladów – oraz pozytywny – trwanie śladów, 
w którym to przypadku zapomnienie oznacza nieaktywne, pozo-
stające w zapasie zasoby 100. Oba te znaczenia sytuują się w wymia-
rze kognitywnym problematyki zapomnienia. Pytanie o to, co unie-
możliwia aktywację jego nieczynnych zasobów, określa moment 
przejścia z poznawczego poziomu głębi na poziom pragmatyczny, 
jawny. Tutaj z kolei praktyka zapomnienia wskazuje już to na defi-
cyt pracy wspominania – to jest na bierność pamięci, przybierającą 
postać przymusowych powtórzeń – już to na zaniechania aktyw-
nego pamiętania – wykręty, selektywność wspomnień – w których 
ujawnia się czynna strona zapomnienia. Ów czynny sens w dzie-
dzinie pragmatyki odróżnia się wszak krańcowo od innej aktywnej 
formy zapomnienia – od wybaczenia, które należy już do życzenio-
wego trybu dyskursu. Ta ostatnia tematyka wyznacza nową per-
spektywę odczytania sensu pamięci i zapomnienia, jaki mają one 

98 Por. Rozmowy w Castel Gandolfo, op. cit., s. 176. Zapomnienie chroni pamięć 
przed złudą totalizującej refleksji; por. P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, 
op. cit., s. 548.

99 Por. P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, op. cit., s. 547-554, s. 603-605, 
s. 653; Por. Rozmowy w Castel Gandolfo, op. cit., s. 176-180. Chodzi tu zatem o ro-
dzaj połączenia wypowiedzi ekspresywnej z dyrektywną, o tryb pośredni mię-
dzy oznajmującym i rozkazującym. Wiąże się on z „logiką nadmiaru”, właściwą 
dla ekonomii daru, a przeciwstawną wobec „logiki równoważności”, charakte-
rystycznej dla idei sprawiedliwości. Powrócimy do tego ważnego rozróżnienia.

100 J. Margański w polskim przekładzie Pamięci, historii, zapomnienia, op. cit., 
tłumaczy francuski termin l’oubli de réserve jako „zapomnienie w odwodzie”.
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dla historycznej kondycji człowieka. Właśnie eschatologiczna opty-
ka wybaczenia otwiera możliwość sensownego mówienia o kultu-
rze „oderwania się” od siebie, jakkolwiek dokonuje się to na sposób 
życzenia. Prześledźmy pokrótce istotne zręby typologii zapomnie-
nia, by tak poczynione ustalenia odnieść następnie do zagadnienia 
bycia sobą.
 Zapomnienie związane z zatarciem śladów odsyła do wyróż-
nionego przez nas powyżej, cielesnego znaczenia śladu pamięcio-
wego – engramu obecnego w mózgu, którego reaktywacja stanowi 
podstawę zjawiska rozpoznania 101. Ricoeur generalnie zachowuje 
powściągliwość w wypowiedziach na temat neuronalnych uwarun-
kowań psychiki, akcentując epistemologiczny rozziew pomiędzy 
dyskursem neurobiologii a dyskursem fenomenologii, do której do-
łączają filozofia refleksji i hermeneutyka 102. Opowiada się za utrzy-
maniem ich semantycznego dualizmu – niejednorodności i niere-
dukowalności perspektyw – co nie jest jednakowoż równoznaczne 
z dualizmem ontologicznym. Francuski filozof wyraża przy tym 
sceptycyzm wobec możliwości jakiegoś trzeciego, pośredniego ro-
dzaju dyskursu, który stanowiłby swoisty semantyczny „zlepek” 
na podobieństwo twierdzenia, że „mózg myśli”. Na poziomie kog-
nitywnym ten ostatni jest jedynie przyczyną sine qua non – mate-
rialnym substratem, którego wkład w rozumienie przez podmiot 
samego siebie ogranicza się do przypadków dysfunkcji. Natomiast 
na poziomie praktycznym współzależność neurologii i fenome-
nologii przybiera znaczenie odpowiedniości. Ostrożność takiego 
stanowiska nie wyklucza wszelako możliwości ich wzajemnego 
poznawczego motywowania się, a nawet ją zakłada 103. O ile neuro-
biologii przypada w udziale obiektywne badanie tego, co umożli-
wia myślenie – skutkowego aspektu śladu – o tyle domeną filozofii 
jest egzystencjalna refleksja nad jego znakowym aspektem 104 – nad 

101 Por. P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, op. cit., s. 550-552, s. 554-564.
102 Czym innym jest mówić o reaktywacji engramów, czym innym stwierdzać 

trwałość pierwotnej impresji.
103 Por. R. Piłat, Doświadczenie i pojęcie. Studia z fenomenologii i filozofii umysłu, 

Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006, rozdz. 1 i 2. Autor, na polskim grun-
cie, formułuje wnioski zbliżone do tych przedstawionych przez nas. Zauważmy, 
że zakłada się tu brak sprzeczności między tymi dwoma podejściami.

104 Semiotyczny wymiar materialnie obecnego śladu pozwala w nim dostrze-
gać znak czegoś przeszłego, a nie tylko efekt sprawczej przyczyny.
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459Pamięć i jej intencjonalność

tym, co stymuluje myślenie, co do niego skłania. W pierwszej z tych 
perspektyw zapomnienie jawi się jako dysfunkcja i zbliża się do 
zjawisk starzenia się i śmierci. Jedynie w drugim ujęciu może ono 
wchodzić w zakres problematyki pamięci fortunnej.
 To stwierdzenie prowadzi nas do tematu zapomnienia związa-
nego z trwałością śladów. Podstawowym doświadczeniem okazuje 
się pod tym względem rozpoznanie – jak powiada Ricoeur, „mały 
cud” fortunnej pamięci, najwyższy jej akt – gdyż oznacza ono uzna-
nie tożsamości (teraźniejszego przedstawienia) pomimo inności 
(przeszłości rozpoznanej rzeczy) 105. Rozpoznanie uskutecznia to, co 
pozostaje spekulatywną zagadką – co je bowiem umożliwia? Daje 
tu o sobie znać rodzaj retrospektywnego założenia, wierzenia op-
artego na rozpoznaniu, iż coś z pierwotnej impresji musiało prze-
trwać, a zarazem zostało utracone dla świadomości – chociaż nie 
definitywnie – skoro mógł nastąpić powrót wspomnienia, który do-
piero warunkuje rozpoznanie. Ricoeur odwołuje się w tym punk-
cie do rozważań Bergsona z Materii i pamięci 106, gdzie to, co trwałe, 
jest określane jako wspomnienie w stanie czystym – nieaktywne, 
wirtualne, schematyczne i nieświadome. Różni się ono od swoje-
go obrazowego urzeczywistnienia w powracającym wspomnieniu, 
które pośredniczy między biegunem czystego wspomnienia, a więc 
największego dystansu czasowego, a biegunem teraźniejszego na-
wykowego działania. Ta polaryzacja przedstawienia i działania – 
która doszła do głosu w Bergsonowskiej typologii pamięci – ugrun-
towuje z kolei odrębność i niezależność pamięci-przedstawienia od 
mózgu. Przetrwanie wspomnień jawi się jako ich samoistne zacho-
wywanie się – zasadnicza dostępność źródłowo wirtualnej prze-
szłości z perspektywy teraźniejszości. Obrazuje to stożek czasu, 
którego wierzchołek stanowi działające teraz ciało, a zasoby nie-
aktywnej już przeszłości rosną wraz z dystansem czasowym. Owa 
niemoc trwających, lecz nieczynnych wspomnień wiąże się u Berg-
sona z ich utajeniem, nieświadomością istnienia. Stąd świadomość 
teraźniejszości jest – przeciwnie – uważnością na życie 107. Ricoeur 
reinterpretuje, w dialogu z naukami neurologicznymi, dychotomię 

105 Por. P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, op. cit., s. 566-585.
106 Por. H. Bergson, Materia i pamięć, op. cit., s. 107-141 (rozdz. 3).
107 Podobne znaczenie ma u Husserla świadomość przepływu (świadomość-

-przepływ) konstytuującego czas. Por. E. Husserl, Wykłady z fenomenologii…, op. 
cit., s. 110 n (§ 36).
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mózgu – działania i pamięci – przedstawienia, niuansując opo-
zycje Bergsona. O ile, jego zdaniem, podejście neuronalne ma do 
czynienia jedynie z fizycznymi, ujmowanymi czysto obiektywnie 
działaniami, dla których instrumentem jest mózg, o tyle działanie 
w sensie przeżyciowym jednoczy zakładane w przedstawieniu wy-
miary żywego doświadczenia z ich przedstawieniową konkretyza-
cją. Rozpoznanie funkcjonuje jako taki właśnie akt spajający czy-
ste i obrazowe wspomnienie. Połączenie działania i przedstawienia 
znajduje się u podstaw ludzkiej tożsamości.
 To samoistne przetrwanie wspomnień w warunkach nieaktyw-
ności, nieświadomości, wirtualności – w pogotowiu – można okre-
ślić jako głębokie zapomnienie. Stanowi ono egzystencjalny warunek 
możliwości pamięci 108. Wskazuje przede wszystkim na dyspozycyj-
ność, dzięki czemu ustanawia więź między głęboką pamięcią i pamię-
cią-zwyczajem. Zasoby owego zapomnienia „w pogotowiu” skry-
wają nie tylko formalne struktury myślenia, ale także ontologiczny 
początek, różny od wydarzenia o dającej się ustalić dacie – siłę ży-
cia, źródło, zapomnianą podstawę, która odsyła poza chronologię 109. 
Wreszcie, pozytywna postać zapomnienia oznacza też potencjał 
zapomnianych możliwości, ugruntowując tym samym dialektykę 
przestrzeni doświadczenia i horyzontu oczekiwania. Zapomnienie 
„w pogotowiu” odwołuje się do idei przeszłości, w której aspekt rze-
czywistej byłości przeważa nad aspektem niebycia już dłużej. Byłość 
określa dostępność zapomnianych zasobów dla pracy pamięci.
 Po przejściu z poziomu kognitywnego na poziom ludzkiego dzia-
łania zapomnienie nabiera znaczenia przeszkody na drodze przy-
pominania sobie 110. Odmianą zapomnienia, związaną z blokadą 
pamięci, jest powtarzanie. Niedostępność wspomnień nie przekre-
śla jednak ich trwałości i możliwości powrotu. Dlatego też analizy 
Freuda potwierdzają tezę Bergsona o trwałości śladów przeszłości, 
jakkolwiek poprawiają ją w jednym punkcie. Mianowicie, to, co 
nieświadome, ma u ojca psychoanalizy charakter energetyczny, po-
pędowy, nie zaś nieaktywny. Te dwie perspektywy pozwalają się 
wszak uzgodnić, skoro pracy wspominania – docierania do sfery 

108 Por. M. Heidegger, Bycie i czas, op. cit., s. 476 (§ 68a).
109 Ricoeur wymienia w tym kontekście stworzenie w sensie F. Rosenzweiga 

i donację w rozumieniu J.-L. Mariona.
110 Por. P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, op. cit., s. 585-595.
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461Pamięć i jej intencjonalność

popędów –  towarzyszy praca żałoby: uznanie niemocy wobec bra-
ku zaistniałego po stracie. Z kolei manipulacje zapomnieniem – tak 
jak i pamięcią – są pochodną kruchości tożsamości, wynikającej z jej 
narracyjnego zapośredniczenia: nieuniknionej wybiórczości opowie-
ści. W ten sposób stoi otworem droga do kryzysu tożsamości. Ale 
właśnie ta możliwość wyklucza zapomnienie jako obowiązek, który 
niweczyłby szansę na ponowne przyswojenie długu wiążącego nas 
z przeszłością 111. Nie przymus milczenia jest bowiem zasadny w sto-
sunku do tego, co trudne do zapomnienia, lecz wypowiedzenie tego 
ze spokojem. To ostatnie nie jest już jednak nakazem, lecz życzeniem.
 Wreszcie, w wybaczeniu, o którym można mówić tylko na spo-
sób życzeniowy, chodzi o ewentualność aktywnego zapomnienia 
winy, długu wobec przeszłości, paraliżującego możność działa-
nia człowieka zdolnego 112. W ramach instytucjonalnych jego miej-
sce okazuje się marginalne – ogranicza się do należnych każdemu 
człowiekowi gestów szacunku, które nie dają się zinstytucjonalizo-
wać – gdyż zadaniem instytucji jest ustalanie odpowiedzialności 
i karanie winnych 113. Tymczasem wybaczenie polega na swoistym 
uwolnieniu podmiotu od jego czynu – nie w aspekcie jego fak-
tycznej sprawczości, lecz zadłużenia 114. Wina bowiem, będąc daną 
dla refleksji, odsyła do idei przypisania czynu uznawanego za zły 
działającemu człowiekowi, który rozpoznaje siebie jako sprawcę 
zwrotnie doznającego własnego działania w postaci wspomnienia. 
Dla doznania winy konstytutywne jest sprowadzenie w refleksji 
takich rozproszonych wspomnień do ośrodka pamięci dotyczącej 
samego siebie. To przyswojenie sobie możności działania w stanie 

111 Por. ibidem, s. 600. Jest tak z racji bliskości amnezji i amnestii. Ta ostatnia 
może być tylko wymogiem pilnej terapii społecznej, którym rządzi użyteczność, 
a nie prawda. Jako zinstytucjonalizowane zapomnienie jest ona „karykaturą wy-
baczenia” (ibidem, s. 644).

112 Por. ibidem, s. 603-617. Pojęcia winy i długu mają tutaj znaczenie ontolo-
giczne, jak u Heideggera; por. nasz przyp. 38. Ujawnia się tu charakterystyczne 
dla myśli Ricoeura przejście od człowieka winnego do człowieka zdolnego.

113 Por. ibidem, s. 618-628. Wybaczenie dotyczące samej winy tworzyłoby sy-
tuację bezkarności, a zatem może się ono odnosić jedynie ubocznie do winne-
go. Co więcej, w wielu wypadkach ustalenie podmiotu i odbiorcy wybaczenia 
nasuwa trudności, stąd Ricoeur mówi o jego aktach dokonywanych incognito. 
Niemniej jednak, nie oznacza to negacji sensowności takich gestów w obszarze 
instytucjonalnym; por. idem, Miłość i sprawiedliwość, tłum. M. Drwięga, Univer-
sitas, Kraków 2010, s. 51.

114 Por. idem, Krytyka i przekonanie, op. cit., s. 180.
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jego rozproszenia ujawnia rozdźwięk w stosunku do głębokiego 
pragnienia integralności własnego bycia. W tym kontekście poja-
wia się pytanie o możliwość oddzielenia działającego od jego dzia-
łania – uczynienia z winnego kogoś zdolnego do rozpoczęcia na 
nowo – odróżniając samą aktualizowaną przez niego zdolność od 
jej konkretnych urzeczywistnień 115. Takie podkreślenie właściwej 
dla podmiotu, niewyczerpanej zdolności zapoczątkowywania, sta-
nowi akt wiary – kredyt zaufania wobec istniejących w nim zaso-
bów odnowy samego siebie, które są określone przez jego pierwot-
ną dyspozycję do dobra. Owo wierzenie w fundamentalnie dobre 
usposobienie człowieka sytuuje się w istocie na granicy filozofii 
moralności i filozofii religii. Jakkolwiek udział religijnie pojętej łaski 
w odnowie działającego podmiotu i jej stosunek do wolności pozo-
staje sprawą filozoficznie nierozstrzygalną, to jednak zakłada się tu 
przynajmniej możliwość przywrócenia mu zdolności do działania 
innego niż to, za które ponosi winę. Ale wybaczenie w jeszcze jeden 
sposób nawiązuje do wymiaru religijnego – poprzez związek z da-
rem, a jednocześnie własną specyfikę, która je odróżnia od zwykłe-
go porządku wymiany 116. Z jednej strony, wzorzec niehandlowej 
wymiany zdaje sprawę z dwustronnej relacji pomiędzy przyzna-
niem się winnego i jego prośbą o wybaczenie oraz udzieleniem go 
przez ofiarę jego działań. Mimo iż na obrzeżach instytucji prośba 
taka warunkuje akt wybaczenia, to przecież może się ona spotkać 
z odmową. Właśnie owa możliwość uwydatnia, z drugiej strony, 
wertykalny dystans między uwarunkowaniem prośby o wybacze-
nie a bezwarunkowością jego ofiarowania. Przebaczenie wskazuje 
zatem na wymiar wysokości, któremu odpowiada raczej ewange-
liczne przykazanie nieodwzajemnionej miłości nieprzyjaciół aniżeli 
„złota reguła”: jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy 
im czyńcie. Ta ostatnia bowiem wpisuje się w logikę równoważno-
ści – dawania, aby otrzymać w zamian – podczas gdy to pierwsze 
jest wyrazem „logiki nadmiaru” z jej dewizą: „ponieważ zostało ci 
dane, sam dawaj” 117. O ile „złota reguła”, z właściwą dla niej logiką, 
wiąże się z ideą sprawiedliwości, o tyle polecenie miłości nieprzy-
jaciół ustanawia „ekonomię daru” – przekraczający etykę porządek 

115 Por. idem, Pamięć, historia, zapomnienie, op. cit., s. 647-652.
116 Por. ibidem, s. 629-636.
117 Idem, Miłość i sprawiedliwość, op. cit., s. 42; por. ibidem, s. 37-47.
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łaskawości i hojności, który nie ogranicza się do wymiaru religijne-
go 118. Ostatecznie, to w perspektywie ekonomii daru możliwe jest 
bezwarunkowe wybaczenie, uwalniające działającego od jego czy-
nu w imię wartości jego samego, która przewyższa jego działania.
 Jeżeli teraz w optyce wybaczenia podejmiemy zagadnienie pa-
mięci i zapomnienia, zasygnalizowany powyżej dylemat tożsamo-
ści bycia sobą ukaże się nam w nowym świetle. Z punktu widzenia 
wybaczenia, czyli ostatecznego spełnienia pamięci i zapomnienia, 
pamięć fortunna – udane przypomnienie – ucieleśnia podstawo-
we dla niej roszczenie: życzenie wierności 119. Rozpoznanie wspo-
mnień składających się na kruchą tożsamość niepowtarzalnego ży-
cia jawi się w tym kontekście jako „mały cud” – charakteryzuje je 
ta sama bezwarunkowość, która przysługuje aktom wybaczenia. 
Rozpoznanie stanowi uznanie tożsamości pomimo inności  – udane 
wspomnienie przedstawia to, co było, takim, jakim było w istocie, 
choć samo wspomnienie jest już czymś innym. Dzięki rozpozna-
niu pamięć fortunna staje się figurą szczęścia  – ukojenia, pojedna-
nia. Poprzez swą intencjonalność – roszczenie do wierności wobec 
przeszłości – nie przestaje jednakowoż być figurą troski  – poszu-
kiwaniem  tożsamości za pośrednictwem inności. Poszukiwanie to 
przechodzi przez etap krytyki historycznej, na którym pamięć jed-
nostki – na drodze konfrontacji z odmiennością pamięci zbiorowo-
ści, instytucji – koryguje swoją intencjonalność w oparciu o zasadę 
sprawiedliwości. Praktyka sprawiedliwej pamięci uruchamia z ko-
lei stosowne strategie wobec aktywnej mocy zapomnienia. Zna-
miennym, instytucjonalnym przykładem pamiętania o woli nie-
zapomnienia jest obietnica. Natomiast w odniesieniu do sytuacji 
narastającego tragizmu działania, gdzie nieodzowne staje się przy-
zwolenie na pewną stratę, żałoba jawi się jako trwała dyspozycja 
w obliczu nieuniknioności tej straty. To ona umożliwia zapomnienie 
długu wobec zmarłych w sensie uwolnienia go od winy i uznania 
w nim wiążącego nas dziedzictwa. Wszystkie te strategie sprawied-
liwej pamięci, włączające również zapomnienie, mają wszelako za 
podstawę antropologiczną strukturę pamięci jako postać troski. 

118 Por. Rozmowy w Castel Gandolfo, op. cit., s. 179. Logika hojności, która od-
znacza miłość, koryguje przy tym zasadę sprawiedliwości, zabezpieczając ją 
przed utylitarystycznym wyrachowaniem, natomiast sama jej wymaga w prze-
łożeniu na działanie; por. P. Ricoeur, Miłość i sprawiedliwość, op. cit., s. 47-50.

119 Por. idem, Pamięć, historia, zapomnienie, op. cit., s. 652 nn.
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Refleksyjnie służą więc tworzeniu i zachowywaniu tożsamości sa-
mego siebie. Tymczasem, w perspektywie eschatologicznego speł-
nienia, otwartej dzięki wybaczeniu – które to spełnienie pozostaje 
wszelako życzeniem – Ricoeur mówi o pragmatycznej postaci zapo-
mnienia jako bezczynności, beztroski 120. Jest ona nieodłączna od ży-
czenia pomyślności, formułowanego pod adresem pamięci. Ta for-
ma zapomnienia naznacza pracę pamięci i pracę żałoby swoistym 
znamieniem łaskawości, która ostatecznie cechuje samo rozpozna-
nie 121. Ukazuje beztroskę pamięci jako horyzont spełnienia dla pa-
mięci troskliwej. Właśnie ten rodzaj praktyki zapomnienia należy, 
jak się wydaje, powiązać z kultywowaniem „oderwania się” od sie-
bie, „wyrzeczenia się wyobrażeniowych projekcji tożsamościowego 
bycia sobą (soi) po własnej śmierci” 122. Co oznacza takie połączenie 
beztroski zapomnienia z praktykowaniem „oderwania”?
 Przede wszystkim nie chodzi tu o radykalny rozdźwięk mię-
dzy zachowywaniem siebie w imię etyki sprawiedliwości a wy-
rzekaniem się siebie ze względu na przygotowanie się do śmier-
ci. O istnieniu punktów styczności między obiema perspektywami 
świadczy chociażby związek zapomnienia jako beztroski z troską 
fortunnej pamięci, która – dzięki krytyce ze strony historii – pre-
tenduje do bycia pamięcią sprawiedliwą. Co więcej, w narracyjną 
strukturę tożsamości bycia sobą wpisuje się konfrontacja z takimi 
tekstualnymi zapośredniczeniami, jak Biblia czy traktaty Mistrza 
Eckharta, które prowadzą do zaniku ego i ogołocenia samego sie-
bie. Czynią to poprzez stałe odraczanie momentu odnalezienia oso-
bowego centrum – odpowiednika wyobrażeniowej jedności świata 

120 Por. ibidem, s. 665 n.
121 Podobną wymowę można przypisać badaniu różnych znaczeń rozpozna-

nia/uznania (reconnaissance) w książce Drogi rozpoznania, które to badanie wie-
dzie od znaczeń wyrażonych w stronie czynnej do gramatycznej formy strony 
biernej, właściwej dla sensu bycia uznanym. W tym kontekście uznanie rozpa-
trywane pod kątem daru uwydatnia nieredukowalne napięcie pomiędzy hojnoś-
cią a zobowiązaniem. Napięcie to odpowiada niewspółmierności miłości i spra-
wiedliwości i nie pozwala na zniesienie ostatecznej asymetrii, która utrzymuje 
się między tym, który jest sobą (soi), a innym w obopólnej wymianie, obejmującej 
ofiarowanie daru i jego przyjęcie z wdzięcznością. Koniec końców, to wdzięcz-
ność, możliwa jedynie wobec łaskawości pierwszego daru, ustanawia dystans 
pomiędzy dawaniem i oddawaniem, ocalając bezinteresowność; por. P. Ricoeur, 
Drogi rozpoznania, op. cit., s. 220-268.

122 Idem, Żyć aż do śmierci, op. cit., s. 76.

Copyri
gh

t b
y A

ka
demia 

Ign
ati

an
um w

 Krak
owie



465Pamięć i jej intencjonalność

owych tekstów 123. Zapośredniczenia te są więc literackim impulsem 
dla kultury „oderwania”.
 Skoro zapomnienie przyjmujące postać beztroski jest zależne 
od pamięci jako figury szczęścia, to, jak powiedzieliśmy powyżej, 
na poziomie kognitywnym nie może ono oznaczać zatarcia śladów 
(defektu pamięci), lecz ich przetrwanie – zapomniane zasoby, bę-
dące w pogotowiu i umożliwiające pamięć. Wskazuje zatem na ży-
cie, co jednogłośnie poświadczają problematyka autokonstytucji 
przepływu świadomości-czasu u Husserla, semantyka pragnienia 
u Freuda i zagadnienie trwania czystych wspomnień u Bergsona 124. 
Zapomnienie jako beztroska przemawia więc na rzecz pierwszeń-
stwa tematyki życia względem umierania – życia „aż do śmierci”. 
A owo „bycie przeciwko śmierci” jest podtrzymywaniem tożsamo-
ści samego siebie. Dlatego też, podkreślmy to ponownie, nie może 
tu być mowy o radykalnym rozejściu się perspektywy tożsamoś-
ciowej i praktyki „oderwania”. Z jednej strony, przygotowanie się 
do śmierci zakłada wykonanie pracy żałoby: „praktykowanie kosz-
tem p r z y w i ą z a n i a  d o  s i e b i e” 125, zapomnienie o sobie, dzięki 
któremu osiąga się gotowość na „to, co istotne”. Z drugiej strony, 
troska pozostaje. Właśnie jej utrzymywanie się dochodzi do głosu 
w pragnieniu przeżycia. Z kolei wyrzeczenie się jego wyobraże-
niowych projekcji w odniesieniu do własnego istnienia po śmierci 
idzie w parze z przeniesieniem go na innych, powierzeniem tego 
pragnienia ich trosce. Ricoeur mówi wprost: „Przeżycie to inni” 126. 
Owo przeżycie w innych może dotyczyć zarówno wymiaru hory-
zontalnego – tych, którzy nas przeżyją – jak i wertykalnego, gdzie 
oznacza zaufanie trosce Innego – zdanie się na pamięć Boga 127. Obie 
te drogi przeniesienia miłości życia na innego – w  perspektywie 

123 Por. idem, Miłość i sprawiedliwość, op. cit., s. 94 n. Zauważmy, że traktowa-
nie tych tekstów jako zapośredniczeń na drodze rozumienia samego siebie nie 
jest równoznaczne z przyjęciem religijnego punktu widzenia – dla filozofa sta-
nowią one najpierw dzieła twórczości literackiej.

124 Por. idem, Krytyka i przekonanie, op. cit., s. 137.
125 Idem, Żyć aż do śmierci, op. cit., s. 75.
126 Ibidem, s. 76.
127 W stosunku do owego uschematyzowania (w Kantowskim sensie) troski 

Boga w postaci jego pamięci, Ricoeur zachowuje powściągliwość z racji możliwe-
go w tym punkcie ustępstwa na rzecz wyobraźni. Był to zresztą przedmiot jego 
dyskusji z O. Abelem, por. ibidem, s. 77-83, oraz wstęp O. Abela, ibidem, s. 18.

Między...30 
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 otwartej przez ekonomię daru – spotykają się w idei służenia in-
nym, połączonego z darem życia 128.
 Czy jednak, wobec takich prób uschematyzowania własnego 
przeżycia w trosce Innego, można oddalić podejrzenie o niepełność 
„oderwania”, o utrzymywanie wyobrażeniowych projekcji? Odpo-
wiedzią Ricoeura na ten ewentualny zarzut jest przywołanie tema-
tyki łaskawości – „zawierzenia łasce” 129, które poświadcza próby re-
zygnacji z siebie, z własnych pragnień. Tą ostateczną łaską, z punktu 
widzenia refleksji nad ludzką kondycją, jest zapomnienie o sobie 
i przeżycie w innym, które dobrze oddają zasadnicze ukierunko-
wanie całej myśli francuskiego hermeneuty. Ów akcent położony 
na inność znamionuje również drogę refleksji, zakreśloną przez 
„koło” potrójnej mimesis. Rozumienie siebie, wychodząc od tego, co 
inne od opowieści – od przednarracyjnego pojmowania działania 
w świecie – i układając to w narracje, odnajduje odpowiednik tej in-
ności w świecie tekstu. Podobnie też refleksja powracająca do życia, 
które opuściła na rzecz pośrednictwa opowieści, napotyka na życie 
inne, bo krytycznie przemyślane. Równocześnie powrót ten, o ile 
dotyczy życia aż do samej śmierci, nie daje się domknąć w żadnej 
autorskiej narracji 130.

128 Por. ibidem, s. 84-91.
129 Ibidem, s. 79.
130 Por. idem, O sobie samym jako innym, op. cit., s. 270, a także por. F. Dosse, 

Paul Ricoeur. Les sens d’une vie (1913-2005), La Découverte, Paris 2008, s. 681.
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Académie Ignatianum de Cracovie

L’intentionnalité de la mémoire et le soi 
en face de la mort.

Remarques sur une divergence dans les travaux 
tardifs de Paul Ricoeur

Le lien entre la mémoire et l’être soi-même – en tant que personne, 
conscience de soi ou sujet – est actuellement largement discuté, 
à  propos de la problématique de l’identité, en particulier parmi les 
représentants d’écoles philosophiques analytiques (surtout de la 
philosophie de l’esprit), de sciences cognitives, de psychologie de la 
connaissance ou de neurobiologie 1. Quelques-unes de ces approches 
se réfèrent justement à la mémoire dans le contexte de la recherche 
d’un critère de l’identité d’un sujet ou d’une conscience de soi (du 
moi). Dans ce cas, il s’agit principalement de la mémoire autobiogra-
phique 2. Cette dernière implique, d’un point de vue objectif (dans 
la perspective grammaticale de la troisième personne – celle d’un 
observateur extérieur), la question de la persistance de traces mné-
siques au niveau neuronal 3. Sous un aspect subjectif (dans la pers-
pective de la première personne – phénoménologique), le problème 
qui s’impose est celui d’un fondement permettant de distinguer les 
expériences mnésiques personnelles des vécus  imaginaires, fictifs. 

1 Voir, par exemple, les conclusions du livre Introduction aux sciences cogni-
tives, D. Andler (dir.), Gallimard, 2004, p. 609ss.

2 Voir, par exemple, E. J. Lowe, An introduction to the philosophy of mind, Cam-
bridge University Press, 2006, p. 277s.

3 Nous allons développer ce point dans la suite de notre réflexion.
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Cette dernière question prend toute son ampleur dans le cadre 
des conceptions narratives de l’identité 4, et surtout celles pour les-
quelles l’identité est un effet de croisement de deux sortes d’inten-
tionnalité: celle qui est propre à la référence historique au passé et 
celle qui caractérise la fiction. Chacune des deux intentionnalités, en 
tant qu’elles véhiculent une prétention distincte – celle de la véracité 
pour la première, et celle de la vraisemblance pour la seconde  – au 
moins au premier regard, semble créer de graves difficultés qui se 
concentrent autour de la fidélité, constituant l’intentionnalité spé-
cifique de la mémoire. Un soupçon à l’égard de l’intentionnalité 
de la fiction  exige-t-il qu’on la remplace par une écriture critique 
de l’histoire – écriture dont l’un des objets serait désormais la mé-
moire? Comment son statut problématique se traduit-il dans notre 
être soi-même, en tant que nous sommes des étants faisant partie de 
l’histoire, et qui constituent leur identité propre en s’appuyant sur 
leur rapport de compréhension relativement à l’histoire? De telles 
questions nous permettent d’entrer dans le vif de la discussion que 
mène P. Ricoeur à la manière qui lui est propre – et qui est celle d’un 
« combat amoureux » (K. Jaspers 5) – dans les pages de l’une de ses 
oeuvres les plus tardives: La mémoire, l’histoire, l’oubli 6.
 Toutefois, l’objectif de la présente étude n’est pas une reconstruc-
tion simple et exhaustive de la position du penseur français, telle 
qu’elle est exposée dans le livre que l’on vient de mentionner. Notre 
présentation sélective de la théorie de la mémoire esquissée dans ce 
travail est d’emblée orientée par un problème particulier, à savoir 
celui qui a été formulé nettement dans l’entretien publié en 1995 
sous le titre: La critique et la conviction 7. Il s’agit présisément d’une 

4 Voir, à titre d’exemple: A. MacIntyre, After virtue. A study in moral theory, 
University of Notre Dame Press, Notre Dame 19842; D. Carr, Time, narrative and 
history, Indiana University Press, Bloomington 1986; Ch. Taylor, Sources of the self: 
the making of the modern identity, Harvard University Press, Cambridge 1989; On 
Paul Ricoeur. Narrative and interpretation, D. Wood (éd.), Routledge, London-New 
York 1991.

5 Cf. P. Ricoeur, Gabriel Marcel et Karl Jaspers. Philosophie du mystère et philoso-
phie du paradoxe, Editions du Temps Présent, Paris 1947, p. 202-206.

6 Idem, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Editions du Seuil, Paris 2003 (20001).
7 Idem, La critique et la conviction. Entretien avec François Azouvi et Marc de Lau-

nay, Hachette Littératures, Paris 2006 (19951), p. 235. Ricoeur revient sur cette 
question dans des notes des années 1995-1996, publiées à titre posthume sous le 
titre: Vivant jusqu’à la mort suivi de fragments, Editions du Seuil, Paris 2007, p. 84.

Copyri
gh

t b
y A

ka
demia 

Ign
ati

an
um w

 Krak
owie



469L’intentionnalité de la mémoire

divergence spécifique que Ricoeur exprime dans cet ouvrage: elle 
consiste dans la tension entre la défense du soi pour fonder une 
éthique (avec l’idée de la responsabilité et de la justice) et la pratique 
du « détachement » 8, du renoncement au soi, pour se préparer à la 
mort. En principe, cette divergence correspond à l’écart entre deux 
ordres de discours différents – philosophique et religieux – dont 
Ricoeur reconnaît l’autonomie. En résulte-t-il l’impossibilité totale 
d’une approximation philosophique du sens de cet écart entre les 
deux perspectives d’être soi-même – celle où on le maintient et celle 
où on y renonce? Ou bien au contraire, ce « détachement » consti-
tue-t-il un couronnement de l’orientation principale de la pensée an-
thropologique de Ricoeur, qui s’inspire d’une citation de Bernanos, 
souvent mentionnée par l’auteur: « La grâce est de s’oublier » 9?
 Nous admettons, à titre d’hypothèse de travail, soumise à la vé-
rification dans la présente étude, que c’est la mémoire, en tant que 
capacité de l’homme agissant et souffrant, et vu son lien avec la vie 
à  laquelle elle renvoie 10, qui peut éclairer la divergence signalée 
dans la réflexion tardive du philosophe français sur l’identité du soi.
 Ainsi définie quant à son objectif ultime, notre investigation 
exige des préparatifs. Premièrement, il faut évoquer la concep-
tion de l’identité narrative et l’idée de l’homme capable avec leurs 
 présupposés respectifs, constituant le « cercle » herméneutique sous 
la forme que lui donne Ricoeur (la triple mimesis). Ensuite, compte 
tenu de nos acquis, nous allons ébaucher les points cruciaux de la 
théorie de la mémoire, importants pour notre entreprise. En effet, 
les traits esquissés complètent l’identité dynamique de l’homme par 

8 C’est une allusion au traité de Maître Eckhart Du détachement, dans: Maître 
Eckhart, Du détachement et autres textes, trad. G. Jarczyk, P.-J. Labarrière, Rivages, 
Paris 1995. Cette « culture du « détachement »» veut dire, pour le philosophe 
français, un renoncement aux anticipations imaginaires de la « possibilité de la 
pure et simple impossibilité » du soi (Heidegger) sous forme d’une projection 
du souci de sa propre survie sur un « après » (la mort). Une telle projection res-
semble à la survie à laquelle, dans le cas de notre propre mort, auront part les 
autres; cf. P. Ricoeur, La critique et la conviction, op. cit., p. 235s, et idem, Vivant 
jusqu’à la mort, p. 75-77.

9 P. Ricoeur, La critique et la conviction, op. cit., p. 245, idem, Soi-même comme 
un autre, Editions du Seuil, Paris 1996 (19901), p. 36 (note 3), idem, Réflexion faite. 
Autobiographie intellectuelle, Esprit, Paris 1995, p. 78.

10 Que la mémoire se fonde sur la vie trouve son expression la plus directe à la 
dernière page de La mémoire, l’histoire, l’oubli, p. 657: « Sous l’histoire, la mémoire 
et l’oubli. Sous la mémoire et l’oubli, la vie ».
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la mise en valeur de l’une des capacités humaines. Pour les raisons 
que nous allons exposer par la suite, il s’avérera indispensable d’in-
clure dans nos réflexions sur la mémoire le domaine de la connais-
sance historique ainsi que le thème de l’oubli comme horizon de 
la  mémoire. Enfin, dans le cadre d’une réflexion de second degré, 
qui ressort de l’ambiguïté de notre rapport à l’histoire  – dont nous 
faisons partie et que nous faisons, grâce aux procédures d’objecti-
vation – et qui cherche à établir une signification de la condition 
historique humaine, nous allons revenir à la question du soi et au 
problème, signalé plus haut, de l’identité face à la mort.

Le « cercle » de la triple mimesis et l’identité 
narrative  de l’homme capable

La conception de l’identité narrative – formulée par Ricoeur – assi-
gnée à des individus ou à des communautés renvoie autant à l’héri-
tage de la philosophie réflexive qu’à des analyses existentielles. De 
la première tradition, elle puise surtout l’idée de la réflexivité (du 
retour sur soi-même) des oeuvres humaines par rapport aux actes 
subjectifs qui les constituent, et qui, à leur tour, renvoient à  leur 
centre dans la conscience 11. Par contre, concernant l’héritage de la 
pensée existentielle, elle reprend l’idée d’un enracinement existen-
tiel du sujet dans l’être, de son appartenance à l’ordre du désir et de 
l’effort pour exister 12. Cela reste d’ailleurs en lien avec la position 
tardive de Husserl sur la priorité ontologique du monde de la vie 13. 
Les deux héritages se rencontrent dans le cadre d’un  déplacement 

11 Cf. P. Ricoeur, Du texte à l’action. Essais d’herméneutique II, Editions du Seuil, 
Paris 1998 (19861), p. 29.

12 Cf. idem, Le conflit des interprétations. Essais d’herméneutique, Editions du 
Seuil, Paris 1969, p. 7-28. Il y a une corrélation entre les deux traditions, car le 
désir d’être est approprié par le sujet justement à travers la réflexion; cf. ibidem, 
p. 325. Les expressions de Ricoeur: « désir d’être » ou « effort pour exister » sont 
empruntées à J. Nabert; voir idem, Lectures 2. La contrée des philosophes, Editions 
du Seuil, Paris 1999 (19921), p. 225-236, et particulièrement p. 229.

13 Il s’agit, en l’occurrence, du statut du monde de la vie en tant que référent 
ultime de tout discours. Néanmoins, on n’accède à ce monde qu’indirectement, 
par la méthode appelée « questionnement à rebours » (question-en-retour – 
Rückfrage); cf. P. Ricoeur, A l’école de la phénoménologie, Vrin, Paris 2004 (19861), 
p. 361-377.

Copyri
gh

t b
y A

ka
demia 

Ign
ati

an
um w

 Krak
owie



471L’intentionnalité de la mémoire

principal du soi – c’est-à-dire de la conscience subjective – de la pre-
mière à la dernière position dans le discours (à quoi correspond 
grammaticalement la substitution de la troisième personne à la 
première). 

Dire soi, ce n’est pas dire je. (...) Le soi est impliqué à titre réfléchi dans 
des opérations dont l’analyse précède le retour vers lui-même 14.

En d’autres termes, l’opacité de la conscience pour elle-même 15 lui 
fait parcourir le chemin d’un « long détour » par ses oeuvres ob-
jectivées où elle se reconnaît et s’enrichit de leurs « propositions 
de sens », afin qu’elle revienne, au terme de ce « détour », sur 
elle-même. Si l’univers des significations à travers lesquelles un 
sujet quelconque se définit soi-même est constitué par ses propres 
oeuvres, actions (ou leurs effets), sa conscience de soi qui s’élargit 
est celle de quelqu’un agissant ou pouvant agir de la façon désignée 
par ces oeuvres. Or, quand les actions humaines, en tant qu’elles 
durent dans le temps, s’objectivent dans un texte 16 – ainsi que leurs 
sujets (agents) comme agissants et souffrants (affectés par l’action) – 
elles prennent nécessairement la forme du récit, de la narration 17. 
Cette dernière joue donc un rôle mimétique par rapport à l’activité 
humaine qui se développe dans le temps. Dans un tel fonctionne-
ment de la narration, on peut distinguer trois moments 18 qui for-
ment ensemble le « cercle » herméneutique de la compréhension (de 
l’homme en tant qu’agissant).
 Le premier moment de la mimesis accentue tout ce qui consti-
tue une compréhension préliminaire (une précompréhension) de 

14 Idem, Soi-même comme un autre, op. cit., p. 30.
15 Ce sont avant tout les « maîtres du soupçon » qui l’ont notée, dont Freud, 

en liaison avec la dépendance du soi par rapport à l’ordre du désir qui requiert 
une interprétation; cf. par exemple, P. Ricoeur, De l’interprétation. Essai sur Freud, 
Editions du Seuil, Paris 1995 (19651), p. 479-480.

16 Nous nous référons ici à la phase de la pensée de Ricoeur où le texte de-
vient un modèle général de l’interprétation (et, par conséquent, d’une relation 
dialectique entre l’explication et la compréhension) et où l’action sensée est trai-
tée comme un texte; cf. idem, Du texte à l’action, op. cit., p. 205-236.

17 Ricoeur parle de la corrélation entre le temps (et partant l’action s’effectuant 
dans le temps) et le récit en termes de « nécessité transculturelle »; cf. idem, Temps 
et récit 1. L’intrigue et le récit historique, Editions du Seuil, Paris 1991 (19831), p. 105.

18 Cf. ibidem, p. 105-162.
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l’action – celle qui précède une configuration narrative de l’agir. 
Une telle objectivation en germe dans le champ pratique se fait 
grâce à des caractéristiques de l’action qui sont triples: structurelles, 
symboliques et temporelles. D’abord, l’action est définie structu-
rellement par un réseau conceptuel qui contient des activités, des 
buts, des motifs, des agents, des circonstances, une interaction, ou 
des résultats. L’ordre paradigmatique (synchronique) de la sphère 
pratique qui s’instaure ainsi, se soumet à une élaboration syntag-
matique (diachronique) ultérieure dans le cadre d’un récit. La deu-
xième sorte de traits indique la médiation symbolique de l’action 
qui prend corps dans des signes, des règles, et des normes. Ces 
médiations ont, à leur tour, un caractère publique, structuré (elles 
manifestent leur interdépendance), et contextuel (conditionnant 
l’interprétation), par quoi elles rendent l’action lisible – comme un 
« quasi-texte ». En outre, en tant que véhicules d’une normativité, 
d’évaluations, les symboles renvoient à une détermination originai-
rement éthique du domaine pratique. Enfin, les caractères tempo-
rels de l’action, contenus dans sa symbolisation courante, éloignent 
la compréhension que nous en avons d’un concept abstrait (linéaire) 
du temps, et ils la rapprochent de la conception du temps de Hei-
degger – laquelle correspond à la constitution existentielle de l’étant 
humain participant au monde (à sa préoccupation). C’est la concep-
tion du temps où nous sommes (de l’intratemporalité – Innerzeitig-
keit): du temps du souci 19. La priorité du souci et de sa temporalité 
propre va de pair avec l’établissement d’un lien entre une compré-
hension pré-narrative de l’action et le récit 20.
 Le deuxième moment mimétique marque le passage au ni-
veau des oeuvres narratives (celles de la fiction) 21. Ce qui joue ici 
un rôle médiateur décisif c’est l’intrigue ou mieux, l’acte de mise 

19 Cf. § 78-79 de l’ouvrage de M. Heidegger, Etre et temps, trad. E. Martineau, 
éd. numérique, p. 303-307. Remarquons qu’aussi bien l’idée du souci que celle 
d’un « présentifier s’attendant-préservant (ou oubliant) » sont d’une importance 
capitale pour les considérations sur la mémoire (et l’oubli).

20 Cf. P. Ricoeur, Temps et récit 1, op. cit., p. 108-125. Ricoeur parle d’une 
« structure pré-narrative de l’expérience »; ibidem, 141.

21 Dans la suite de la présente étude, nous reviendrons à la question de sa-
voir comment la configuration narrative concerne aussi le passé comme ayant 
été effectivement, et partant la mémoire. En revanche, la corrélation stricte entre 
la configuration narrative de l’action, en tant que temporelle, et le caractère tex-
tuel d’un tel agencement résulte d’un statut non autonome de la narration chez 
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473L’intentionnalité de la mémoire

en intrigue qui a un triple effet. Dans un premier temps, il trans-
forme une simple succession d’événements en une composition – il 
en forme une histoire. Dans un deuxième temps, la mise en intri-
gue ordonne les divers facteurs constitutifs du réseau conceptuel de 
l’action dans des groupes syntaxiques de sorte qu’il se produit une 
« concordance discordante », une synthèse de l’hétérogène. Enfin, 
l’acte configurant fait passer du caractère épisodique d’événements 
singuliers à la chronologie d’une histoire, constituant une totalité 
signifiante. Dès lors, la composition narrative présente, pour le lec-
teur, une figuration spécifique qui lui permet de suivre l’histoire. 
D’un côté, cette figuration est caractérisée par un schématisme, 
c’est-à-dire une synthèse, réalisée grâce à l’imagination, d’une com-
posante intellectuelle (d’une pensée) et d’une représentation intui-
tive (d’une concrétisation) de l’histoire racontée. De l’autre côté, la 
figuration narrative se distingue par ce qui caractérise une tradition, 
et qui consiste dans un balancement entre la sédimentation – une 
dépendance par rapport à des modèles formels, génériques ou ty-
pologiques du récit – et l’innovation: une transformation de ces mo-
dèles, soumise à des règles 22.
 Dans la mesure où le deuxième moment de la mimesis fait pas-
ser du niveau d’une compréhension préliminaire de l’action au ni-
veau de sa configuration narrative, le troisième moment correspond 
à un autre passage – celui du monde du texte au monde du desti-
nataire d’une oeuvre narrative (de son lecteur). Evidemment, cela 
suppose un entrecroisement des deux mondes par l’intermédiaire 
de l’acte de lecture – à la faveur de l’application au sens que lui donne 
Gadamer 23. L’activité même de lire se manifeste comme un jeu de 
contraintes et d’écarts, puisqu’elle est à la fois une formulation de 
jugements et un travail de l’imagination. Quand on parle de l’entre-
croisement du monde du texte et de celui du lecteur, on a affaire à la 
question du référent du texte (d’un récit créé) – autrement dit: on se 
heurte au problème d’un statut du monde fictif auquel se confronte 
la compréhension du destinataire qui, elle-même, est en dernier 

Ricoeur – de sa dépendance par rapport à la médiation textuelle. Cela met en 
évidence une fonction transcendantale du langage, et donc celle de la narration.

22 Cf. P. Ricoeur, Temps et récit 1, op. cit., p. 125-135.
23 Voir H.-G. Gadamer, Vérité et méthode. Les grandes lignes d’une herméneutique 

philosophique, trad. P. Fruchon, J. Grondin, G. Merlio, Editions du Seuil, Paris 1996 
(surtout: « Les grandes lignes d’une théorie de l’expérience herméneutique »).
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 ressort une compréhension de soi. À ce moment, Ricoeur plaide 
pour la fonction référentielle (une référence extralinguistique) de 
toutes les oeuvres littéraires, car à chaque fois, elles expriment, dans 
le langage, une expérience. Toutefois, il ne s’agit pas toujours d’une 
référence directe à des objets – celle qui est caractéristique du lan-
gage courant ou scientifique. Souvent, il est question de la référence 
appelée « de second degré », qui veut dire une orientation objec-
tive indirecte, et qui devient opérante par suite d’une suspension 
de la référence directe (littérale). C’est là un effet propre au langage 
métaphorique qui, en décrivant la réalité à nouveau et d’une ma-
nière créatrice, permet de souligner certains aspects de l’expérience 
inexprimables dans un autre discours 24. Le monde du texte renvoie 
donc à une expérience possible, à une manière possible de notre 
être au monde. L’entrecroisement, dans l’acte de lecture, des deux 
mondes – celui du texte et celui du destinataire – fait que la réfé-
rence devient dialogique: elle renvoie à la fois à la « chose » du texte 
et à la réalité d’appartenance du lecteur. Il s’ensuit que la compré-
hension qui s’effectue ici consiste à 

interpoler parmi les prédicats de notre situation toutes les significations 
qui, d’un simple environnement (Umwelt), font un monde (Welt) 25.

C’est pourquoi certaines dimensions de notre expérience sont l’objet 
d’une « augmentation iconique ».
 Et pourtant, la perspective ainsi ouverte d’une transformation, 
par le moyen du texte, du monde du destinataire impose de graves 
difficultés, si l’on prend en considération les différentes prétentions 
à la vérité dans le cas du récit historique et dans celui du récit de 
fiction, ce qui correspond à la différence de leurs intentionnalités 26. 
Cependant, il s’avère qu’eu égard au caractère temporel de l’action 27 

24 Nous ne pouvons pas nous étendre ici sur les dimensions créatrices du lan-
gage, mais nous renvoyons le lecteur au livre monographique de P. Ricoeur, La 
métaphore vive, Editions du Seuil, Paris 1975, et, avant tout, aux deux dernières 
études qu’il contient: « Métaphore et référence » et « Métaphore et discours 
philosophique ».

25 Idem, Temps et récit 1, op. cit., p. 151.
26 Cf. ibidem, p. 136-155.
27 En tant que telle, l’action non seulement se soumet, en vertu de la « néces-

sité transculturelle » déjà mentionnée (n. 17), à une composition narrative, mais 
aussi elle échappe à l’observation et au discours qui lui correspond.
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475L’intentionnalité de la mémoire

agencée dans une narration historique ou fictive, chacune des inten-
tionnalités spécifiques de ces deux classes narratives ne se concré-
tise sans faire des emprunts à l’autre. L’entrecroisement des réfé-
rences qui leur sont propres s’opère dans l’acte de lire, qui, dans le 
domaine de l’histoire, devient représentance – par une reconstruc-
tion du passé (une lecture de traces) – et qui, dans la sphère de la 
fiction, fonctionne comme une application: une appropriation par le 
lecteur du projet du monde auquel renvoie un texte. A la trace qui, 
située du côté de l’histoire, comme effet-signe, unit l’ordre de la cau-
salité physique (le présent d’une marque) et celui de la signifiance 
(le passé du révolu) – correspond, du côté de la fiction, le texte qui, 
à certains égards, détermine sa lecture, en laissant en même temps 
au lecteur une liberté d’achever tout ce qui reste en lui indéfini 28. Si 
la lecture des récits fictifs n’est pas totalement arbitraire, cela est dû 
à leur historicisation – par la présentation des événements comme 
passés du point de vue de la voix narrative – et à leur crédibilité à la 
faveur d’une vraisemblance par rapport à ce qui a été effectivement. 
Mais ce n’est pas la seule fiction qui, en concrétisant son intention-
nalité propre, a recours à des ressources typiques de l’histoire. Il  en 
est de même dans l’histoire, quant aux possibilités que donne la fic-
tion. La contrainte à laquelle se soumet l’historien est liée à la notion 
de dette envers les hommes du passé. Cette notion veut dire à la fois 
un départ (une distance causée par une perte) et une obligation qui 
s’exprime par le sentiment d’endettement. En même temps, l’his-
torien dispose surtout de traces dont la structure mixte – un effet 
présent qui se joint à une signification qui est une interprétation 
de l’absent – ne permet de reconstruire le passé qu’analogiquement. 
Une telle reconstruction prend la forme d’une représentance qui, de 
façon imaginaire, met le passé sous les yeux (en donne l’intuition), 
provoque une illusion de sa présence – l’illusion contrôlée par une 
distance critique – en tenant son lieu 29. Il en résulte que l’histoire 
aussi profite de stratégies rhétoriques de la fiction, dès lors qu’elle 

28 Cf. P. Ricoeur, Temps et récit 3. Le temps raconté, Editions du Seuil, Paris 1991 
(19851), p. 181-328.

29 Un rôle considérable revient ici au calendrier (qui rend possible la data-
tion), en tant que liant le temps cosmique avec le temps vécu, ainsi qu’au schéma 
d’un réseau des contemporains, des prédécesseurs et des successeurs qui unit 
le phénomène biologique de la suite des générations et l’idée intellectuelle de 
la reconstruction de leur règne; cf. P. Ricoeur, Temps et récit 3, op. cit., p. 331-334.
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persuade que l’on « voit » ce qu’elle raconte. Cela importe beaucoup 
dans le cas des rappels d’événements uniques qui forment une iden-
tité collective, et qui impliquent une individuation extrême à cause 
de l’horreur ou de l’admiration qu’ils suscitent 30.
 P. Ricoeur introduit la notion d’identité narrative, assignée à des 
individus ou à des communautés, justement en tant qu’effet de l’en-
trecroisement de l’intentionnalité historique et de celle de la fiction, 
dans le cadre du récit, dans la mesure où ce dernier dit l’expérience 
du temps 31. Cette sorte d’identité constitue une catégorie pratique, 
indiquant le sujet de l’action qui, par elle, détermine son ipséité, dif-
férente de sa mêmeté prise au sens substantiel ou formel. L’identité 
en question repose sur une structure temporelle – d’où son carac-
tère dynamique – et son sujet se manifeste à la fois comme lecteur 
et auteur de sa vie. Par contre, cette vie ne veut pas dire quelque 
chose de donné dans une expérience directe, mais elle est une vie 
examinée, « épurée, clarifiée par les effets cathartiques des récits 
tant historiques que fictifs véhiculés par notre culture » 32. Comme 
nous l’avons déjà dit, c’est le soi qui requiert une clarification, dans 
la mesure où il est opaque pour lui-même 33. Cela correspond au 
premier moment de la mimesis et renvoie à la sémantique du désir 
qui ne décèle que des traits pré-narratifs. Le troisième moment mi-
métique désigne l’identité narrative d’un individu ou d’une com-
munauté – celle qui est le produit d’interminables transformations 
et corrections du monde du destinataire (individuel ou collectif) de 
récits – transformations qui découlent d’une confrontation entre son 
être soi-même et les propositions de sens véhiculées par des narra-
tions. Le fait qu’une telle identité est ouverte à d’incessantes correc-
tions montre sa fragilité: dans la mesure où les facteurs historiques 
la rapprochent d’une chronique, les composantes fictives la désta-
bilisent. De plus, en ce troisième moment du « cercle » herméneu-
tique  – le moment qui dépend de l’acte de lire, consistant à recevoir 
les possibilités de sens contenues dans un texte – nous avons affaire 
à une opposition entre l’imagination et la volonté. La première, il est 
vrai, donne accès au monde du texte – à quoi correspond le moment 

30 Cf. ibidem, p. 329-348.
31 Cf. ibidem, p. 442-448.
32 Ibidem, p. 444.
33 Voir la note 15 ci-dessus.
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477L’intentionnalité de la mémoire

d’une stase dans la lecture – mais c’est seulement la deuxième qui 
est décisive, quant au passage à l’action – c’est un moment d’envoi 
dans la lecture. En ce sens, l’identité narrative ne peut pas se passer 
de la responsabilité comme constitutive du soi, même si elle n’en 
est pas une composante narrative. Il en est ainsi car les projets de 
sens exprimés dans les récits n’étant pas neutres d’un point de vue 
éthique, le choix entre eux revient au lecteur en tant qu’agent.
 La reconnaissance des limites de la conception de l’identité nar-
rative va de pair, chez Ricoeur, avec une analyse, objectivement 
orientée, de l’action humaine. C’est dans cette dernière qu’un sujet 
actif, en tant qu’efficient, se reconnaît soi-même comme un homme 
capable de dire, de faire quelque chose, de raconter – y compris la ca-
pacité de se raconter – d’être sujet d’imputabilité. L’identité person-
nelle est comprise ici dans les termes d’une oscillation constitutive 
entre un pôle relativement stable – celui du caractère (ce qui est le 
même) – et le pôle de la parole tenue: un modèle de l’être soi-même 
(ipse). Cette position « vacillante » indique justement qu’il s’agit, en 
l’occurrence, de l’identité de type narratif 34. Néanmoins, si l’on se 
souvient des limites, mentionnées ci-dessus, d’une telle conception, 
la question s’impose de savoir « comment tenir ensemble le carac-
tère problématique de l’ipse au plan narratif et son caractère assertif au 
plan de l’engagement moral » 35. Avec un déplacement d’accent du 
pôle des dispositions caractérielles acquises, permettant l’identifi-
cation, vers le pôle opposé – dans des cas limites où l’identité se dé-
fait – apparaît l’idée de la responsabilité. Elle se fonde sur la parole 
tenue, sur le maintien de soi qui s’exprime par la promesse. 

Ce que suggèrent les cas limites engendrés par l’imagination narrative, 
c’est une dialectique de la possession et de la dépossession, du souci et 
de l’insouciance, de l’affirmation de soi et de l’effacement de soi. Ainsi le 
néant imaginé du soi devient-il « crise » existentielle du soi 36.

A la faveur d’une telle situation de « crise », il s’avère que la construc-
tion vacillante de l’identité narrative – qui se fait et se défait sans 
cesse – est par essence déterminée par une relation dialectique avec 
l’altérité. Car il est clair 

34 Cf. P. Ricoeur, Soi-même comme un autre, op. cit., p. 140-150; 167-180.
35 Ibidem, p. 197.
36 Ibidem, p. 198.
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que ce dépouillement, évoqué par des penseurs aussi différents que 
Jean Nabert, Gabriel Marcel, Emmanuel Lévinas, ait affaire avec le pri-
mat éthique de l’autre que soi sur le soi 37.

Le passage qui se produit en ce point est celui d’un plan poétique 
à un plan pratique – de l’imagination à la volonté. Dans une telle 
perspective, la responsabilité concerne aussi bien les autres proches, 
avec qui nous sommes en relations dialogiques, que les autre loin-
tains dont l’incarnation sont des institutions où gouverne le prin-
cipe de la justice. Le lien strict entre la responsabilité et l’identité 
narrative – sur lequel repose l’imputabilité – est mis en lumière si 
l’on prend en compte la constitution temporelle des deux. Il en est 
ainsi parce que la possibilité de la responsabilité dans le présent 
suppose un rapport dialectique entre l’être le même (idem) et l’être 
soi (ipse). C’est ce rapport qui – tout en garantissant la persévérance 
dans le temps – donne au présent une cohésion: il unifie en lui le 
passé et l’avenir. D’une part, la responsabilité prend la forme d’une 
dette envers le passé, d’autre part, elle se manifeste comme une res-
ponsabilité des effets futurs de nos actions 38. C’est l’idée de la dette 
qui fait passer directement à la question du soi, dans le cadre de son 
rapport au passé.

L’intentionnalité de la mémoire et l’homme capable 
de se souvenir

P. Ricoeur parle à plusieurs reprises, dans le troisième volume de 
Temps et récit, du rôle de la dette comme facteur qui introduit une 
relation d’endettement envers les hommes du passé et, par consé-
quent, spécifie l’intentionnalité de l’histoire 39. Et pourtant, l’af-
faire n’est pas seulement celle de l’historien. Sur le plan de notre 
conscience historique – de notre compréhension de nous-même 
à la fois comme participants de l’histoire et ceux qui s’en occupent 

37 Ibidem.
38 Cf. ibidem, p. 341-343. Nous ne pouvons pas développer ici la problé-

matique des implications ontologiques de la notion de dette qui renvoient à la 
conception de la conscience en tant que figure intérieure de l’altérité.

39 Voir, par exemple: P. Ricoeur, Temps et récit 3, op. cit., p. 253-255, 273, 283, 
347, et aussi idem, Soi-même comme un autre, op. cit., p. 194.
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théoriquement – fonctionne aussi, comme dans le cas de l’identité 40, 
la dialectique des trois dimensions temporelles. Dans une telle ré-
flexion de second degré, qui puise à la sémantique des concepts his-
torique, à l’idée de faire l’histoire s’oppose celle d’être affecté par le 
passé (la tradition), et le présent vivant acquiert la valeur du temps 
de l’initiative – une médiation actuelle entre le révolu et ce qui vient. 
Autrement dit, du point de vue du passé et de l’avenir rendus pré-
sents, nous avons affaire à la polarisation, d’un côté, de l’espace 
d’expérience – de tout ce qui est acquis, approprié, rassemblé et stra-
tifié – et de l’autre côté, de l’horizon d’attente, de la visée du futur, 
contenant un potentiel de déploiement, de dépassement 41. En plus, 
il s’agit d’entretenir une relation dialectique entre les deux pôles du 
passé et du futur, de maintenir une tension entre eux – bref, de se 
garder de les séparer. Les catégories d’horizon d’attente et d’espace 
d’expérience s’élèvent ainsi au rang de conditions de possibilité de 
la pensée historique – elles prennent un sens métahistorique qui 
relève de l’anthropologie philosophique, et qui sert à comprendre 
notre existence dans l’histoire comme une composition de celle-ci 
à partir de souvenirs et d’espoirs 42. Puisque ces notions fonction-
nent à la fois de façon descriptive et normative, la persistance de 
leur rapport dialectique requiert, premièrement, un caractère bien 
déterminé (non utopique) des attentes, leur fixation dans l’expé-
rience courante, et deuxièmement, l’ouverture des possibilités non 
réalisées du passé, donc une certaine indétermination. Cette der-
nière exigence rend problématique directement l’intentionnalité de 
l’histoire: que veut dire sa prétention à la vérité du point de vue 
de la conscience historique, quelles sont ses implications éthiques 
et politiques? Tout d’abord, il n’est pas question de revenir à l’idée 
d’une conscience constituante. L’être affecté par le passé ou par 

40 Cf. la note 19.
41 Les notions d’espace d’expérience et d’horizon d’attente ont été introduites 

par R. Koselleck dans Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, 
Suhrkamp, Frankfurt am Main 1979. Les deux catégories se conditionnent réci-
proquement, sans être symétriques – dans la mesure où la première intègre de 
diverses perspectives de manière à les joindre dans l’expérience, la deuxième les 
désunit; l’attente n’est donc pas définitivement déterminée par l’expérience. Dans 
notre considération du sens de la conscience historique, nous nous appuyons sur 
P. Ricoeur, Temps et récit 3, op. cit., p. 374-423.

42 Cf. R. Koselleck, Vergangene Zukunft, op. cit., p. 352-353 (cité par Ricoeur). 
Cf. aussi P. Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 496-498.
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l’histoire renvoie à ce qui n’est pas notre oeuvre. Il se réfère à l’héri-
tage au sens d’une dette ou d’une tradition. L’influence de la tradi-
tion requiert, en outre, la recherche de la signification de ses traces 
(comme effets-signes) 43. A ce moment, apparaît le rôle spécifique de 
la mémoire en tant que véhicule de base de la tradition. Cette fonc-
tion privilégiée découle d’abord de son apport clarifiant à l’égard de 
la relation dialectique entre l’horizon d’attente et l’espace d’expé-
rience – relation qui est voilée par l’histoire. Ensuite, la priorité de 
la mémoire par rapport à l’histoire est une conséquence, d’une part, 
de son rôle de garant d’une continuité entre le passé et l’avenir, et 
d’autre part, de son appartenance à la même conscience 44.
 Ricoeur commence l’étude du phénomène de la mémoire – 
conformément à la tendance générale, conductrice de sa pensée – 
par les analyses de son intentionnalité, c’est-à-dire par la question 
concernant le quoi de la mémoire – de quoi est-elle mémoire? C’est 
seulement par la suite que la réflexion se tourne vers le sujet des 
actes mnésiques 45. En recourant à des médiations textuelles, le phi-
losophe français trouve chez Platon l’idée qu’

est contenu en nos âmes un bloc malléable de cire (...) quand nous pla-
çons ce bloc de cire sous les sensations ou sous les pensées, nous impri-
mons sur lui ce que nous voulons nous rappeler, qu’il s’agisse de choses 
que nous avons vues, entendues ou que nous avons reçues dans l’es-
prit. Et ce qui a été imprimé, nous nous le rappelons et nous le savons, 
aussi longtemps que l’image en est là; tandis que ce qui est effacé ou ce 
qui s’est trouvé dans l’incapacité d’être imprimé, nous l’avons oublié, 
c’est-à-dire que nous ne le savons pas 46.

43 Cf. P. Ricoeur, Temps et récit 3, op. cit., p. 412-413. C’est dans le cadre du do-
cument qu’a lieu une intégration de la trace et de la tradition.

44 Cf. Identität im Wandel. Castelgandolfo – Gespräche, K. Michalski (éd.), Institut 
für die Wissenschaften vom Menschen, Klett-Cotta, Stuttgart 1995. Il s’agit de 
l’entretien à Castel Gandolfo qui a eu lieu du 11 au 13 août 1994, lors duquel P. 
Ricoeur a présenté une esquisse de sa réflexion sur la mémoire. Elle comble un 
manque considérable par rapport au livre Temps et récit; cf. P. Ricoeur, La critique 
et la conviction, op. cit., p. 129s, 143-145. L’ouvrage La mémoire, l’histoire, l’oubli 
couronne cette réflexion.

45 Cf. P. Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 3-66. Entre la question 
de l’objet et celle du sujet de la mémoire se situe encore celle de la manière de 
se souvenir – d’une remémoration active – qui ressort à une pragmatique de la 
mémoire.

46 Platon, Théétète, 191 C-E, trad. M. Narcy (la citation suit celle de Ricoeur, 
idem, La mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 10).
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481L’intentionnalité de la mémoire

 Le texte cité dit l’essentiel de l’énigme de la trace mnésique: une 
certaine présence de quelque chose d’absent à quoi la trace se réfère. 
La représentation du passé en qualité de trace se caractérise par une 
intentionnalité double: elle renvoie, d’une part, à la cause dont elle 
est l’effet, et d’autre part, à ce qu’elle signifie en tant que signe, et 
qui reste encore actuel 47. Dans un tel contexte, le philosophe fran-
çais propose une triple division de la trace où il distingue: 1) la trace 
écrite dans un support matériel, susceptible d’être archivée (le sens 
propre à l’épistémologie de l’histoire); 2) la trace comme une impres-
sion éprouvée, une affection (un sens phénoménologique), et 3)  la 
trace corporelle, cérébrale, corticale (un sens neurobiologique) 48. 
Tout de même, puisque la trace mnésique est une image, elle peut 
facilement se confondre avec l’imaginaire.
 La recherche d’un trait distinctif de l’intentionnalité de la mé-
moire par rapport à l’imagination conduit Ricoeur à la lecture 
d’Aristote, pour qui « la mémoire est du passé » 49. La distance tem-
porelle – l’antériorité – décide de sa spécificité. De plus, le texte du 
Stagirite apporte des précisions précieuses, lorsqu’il oppose la mé-
moire comprise passivement – une simple évocation de souvenirs 
présents à l’esprit – à l’activité de se rappeler quelque chose au prix 
d’un effort 50. Ces distinctions préparatoires, empruntées à  l’An-
tiquité, constituent un prélude de l’approche phénoménologique 
de la mémoire – donc de l’investigation qui suppose un bon usage 
de celle-ci 51. Elle est – en tant que capacité de l’homme agissant 

47 C’est précisément dans cette double intentionnalité que réside un caractère 
problématique de la mémoire, car son aspect sémantique met en plein jour le 
manque d’une détermination définitive du sens du passé – ce que l’on peut ex-
primer – du point de vue de la conscience historique – comme une hésitation 
concernant l’interprétation de la dette morale à l’égard du passé; cf. Identität im 
Wandel, op. cit.

48 Cf. P. Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 16-18.
49 Aristote, « De la mémoire et de la réminiscence », dans: Petits traités d’his-

toire naturelle, 449 b 15, Les Belles Lettres, Paris 1953. C’est la traduction de P.  Ri-
coeur lui-même, s’inspirant de celle de langue anglaise de R. Sorabji, que nous ci-
tons; P. Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 19. « La mémoire n’existera 
pas en elle-même avant que le temps ne se soit écoulé », trad. R. Mugnier, dans: 
Petits traités d’histoire naturelle, p. 57.

50 En termes aristotéliciens, ce qui entre ici en jeu, c’est la distinction fonda-
mentale entre mn»mh et  ¢n£mnhsij.

51 Cela veut dire qu’au plan phénoménologique, la question des défaillances 
de la mémoire est hors de propos.

Między...31 
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et  souffrant, et vu la prétention à la fidélité qui lui est propre – le 
moyen unique et irremplaçable pour que l’on puisse se référer au 
passé 52. Une telle approche phénoménologique se révèle toute-
fois brisée, fragmentaire. Il en est ainsi parce que même si elle se 
concentre autour d’un même pouvoir – celui de se souvenir – et de 
sa réalisation (l’acte intentionnel), son objet intentionnel (un sou-
venir) se manifeste de multiples façons. Par conséquent, s’impose 
l’élaboration d’une typologie des souvenirs. Sa mise en oeuvre se 
divise en plusieurs étapes.
 Dans la première phase, c’est H. Bergson qui devient un guide 
pour Ricoeur. Avec l’auteur de Matière et mémoire, nous distinguons 
le souvenir spontané, c’est-à-dire la mémoire au sens strict, du sou-
venir appris qui est plutôt « l’habitude éclairée par la mémoire » 53. 
Le premier n’est qu’une représentation imagée de quelque chose de 
singulier, tandis que le second est une action, une répétition active. 
Leur opposition accentue le critère qui les sépare, à savoir la dis-
tance temporelle qui, cependant, tout en soulignant leur polarité, ne 
signifie pas de rupture de continuité entre eux. Bergson développe 
aussi la discrimination d’Aristote entre une possession passive et 
une recherche active de souvenirs. Il la formule à nouveau sous 
forme d’une paire: d’un côté, nous avons affaire au rappel instan-
tané et, de l’autre côté, au rappel laborieux. En plus, 

l’effort de rappel consiste à convertir une représentation schématique 
dont les éléments s’interpénètrent en une représentation imagée dont 
les parties se juxtaposent 54.

Ce qui est ainsi surmonté par l’effort du rappel, c’est l’horizon de 
l’oubli qui, néanmoins, ne relève plus de la phénoménologie de la 
mémoire, étant donné que celle-ci a recours à l’usage heureux de 
notre capacité de nous souvenir.
 A l’étape suivante de l’investigation, l’allié de Ricoeur est E.  Hus-
serl, l’auteur des Leçons pour une phénoménologie de la conscience 

52 Cf. P. Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 25ss.
53 H. Bergson, Matière et mémoire. Essai sur la relation du corps à l’esprit, éd. élec-

tronique réalisée à partir de la 72e éd., PUF, Paris 1965, p. 49.
54 Idem, L’Energie spirituelle, dans: Oeuvres, PUF, Paris 1963, p. 941 (notre cita-

tion suit celle de Ricoeur, idem, La mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 36).
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483L’intentionnalité de la mémoire

 intime du temps 55. Ses analyses des objets persistant dans le temps 
ont permis de distinguer, dans la continuité des modifications de 
conscience liées à l’écoulement, le souvenir primaire (une réten-
tion qui élargit la conscience du présent) du souvenir secondaire 
(un ressouvenir, une reproduction qui rend quelque chose présent 
de nouveau) 56. Cela veut dire, d’une part, que la perception même 
d’un objet temporel se caractérise par une étendue – elle se déploie 
dans un présent « vivant », non pas abstrait – et d’autre part, que 
la rétention est primitive, et non pas dépendante de l’imagination. 
Les modifications que subit l’appartenance du souvenir primaire au 
présent constituent en même temps une composante matérielle de 
l’expérience de la continuité de l’écoulement du temps. Sa durée (un 
continu des « non-maintenant » qui s’en vont dans le passé) implique 
un commencement (un « maintenant » actuel). Chaque rétention 
renvoie donc par nécessité aux rétentions qui l’ont précédée, et en 
dernière analyse, à l’impression originaire dont elle, tout de même, 
diffère au plan phénoménologique. En s’appropriant la division de 
Husserl, Ricoeur voit ses avantages, d’abord, dans une concrétisation 
de l’expérience du présent de sorte qu’il soit « vivant », et ensuite, 
dans le rattachement des modifications progressives du souvenir 
à  l’expérience d’écoulement du temps. Par ailleurs, il se distancie 
du modèle perceptif du présent, qui domine dans cette distinction, 
et qui ne tient pas compte de sa dimension pratique (l’initiative) et 
affective. En général, il fait des réserves sur la position principale du 
présent qui suggérerait son statut quasi-métaphysique 57.
 En outre, une charge idéaliste dans l’interprétation des acquis 
de Husserl, en la focalisant uniquement sur le pôle réflexif de l’in-
tentionnalité de la mémoire, marginalise sa référence au monde. 
Ce manque d’équilibre est comblé par une typologie, empruntée 
à E.S. Casey, des modes de fonctionnement de la mémoire qui assu-
rent justement un passage de la conscience au monde, en montrant 
la dimension non réflexive de l’intentionnalité mnémonique. Casey 
parle de trois modes en question. Le premier est celui de « rappe-
ler » (Reminding) en ce sens qu’un objet fait que l’on se souvient de 

55 E. Husserl, Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps, 
trad. H. Dussort, PUF, Paris 1964.

56 Cf. ibidem, § 11-19.
57 Cf. P. Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 37-43.
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quelque chose. Le deuxième mode mnémonique consiste à évoquer 
(Reminiscing) le passé à plusieurs. Enfin, le troisième mode est la 
reconnaissance (Recognizing) qui constitue une confirmation d’un 
souvenir en tant que souvenir: ce qui est ainsi reconnu, c’est l’alté-
rité d’un souvenir actuel par rapport à ce qui est révolu et dont il est 
le souvenir 58. Dans ce contexte également, une question apparaît, 
à savoir celle d’une « localisation » des souvenirs ou bien des « lieux 
de mémoire » qui fonctionnent comme des impulsions ou une base 
de rappel. A cet égard, le corps propre joue un rôle particulier, tant 
en ce qui concerne la localisation qu’à propos de la datation – le rôle 
du point de référence absolu pour les autres lieux ou dates 59.
 Si l’on revient à la perception de l’essence du phénomène du rap-
pel, la question importante qui se pose est de savoir ce qui le distin-
gue de l’image (Bild). Indubitablement, le souvenir est une présenta-
tion en image, c’est-à-dire une re-présentation (Vergegenwärtigung), 
une présentification de quelque chose, par quoi il diffère de la pré-
sentation pure et simple – d’une présence originaire (Gegenwärti-
gung). Dans la mesure où l’on fait abstraction du lien qui attache la 
rétention et la reproduction au temps, peut-on indiquer un autre 
facteur qui les différencierait par rapport au phantasme (la fiction)? 
Un tel critère apparaît dans le cas de la reproduction et se réduit 
au moment « positionnel » (posant l’être 60) de ce qui relève de la 
présentification. C’est la manière dont le souvenir pose les choses 
passées, en les rendant – indirectement, à la faveur d’une présen-
tation en image – (comme) présentes 61. Le problème du rapport 
entre le souvenir et l’image ressurgit lorsqu’on introduit la distinc-
tion de Bergson, opposant le « souvenir pur » au souvenir-image. 

58 Cf. ibidem, p. 44-48.
59 Cf. ibidem, p. 48-53. En ce point s’effectue une intégration des deux pers-

pectives: phénoménologique et cosmologique. Nous en avons déjà parlé dans la 
note 29, quant au temps. Voir aussi M. Heidegger, Etre et temps, § 24.

60 « La conscience en général est ainsi faite qu’elle répond à un double type: 
modèle original (Urbild) et ombre, conscience positionnelle et conscience neutre. 
L’une a pour caractéristique que sa potentialité doxique conduise à des actes do-
xiques qui posent réellement l’être, l’autre, qu’elle engendre uniquement l’ombre 
(Schattenbild) de ces actes, uniquement la modification de neutralité correspon-
dante »; E. Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie, trad. P. Ricoeur, Gal-
limard, 1989 (19501), p. 386 (§ 114).

61 Cf. P. Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 54-61. Voir aussi 
E.  Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie, op. cit., p. 370-374 (§ 111).
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485L’intentionnalité de la mémoire

Ce dernier « participe du « souvenir pur » qu’il commence à ma-
térialiser, et de la perception où il tend à s’incarner », tandis que 
« le souvenir pur, indépendant sans doute en droit, ne se manifeste 
normalement que dans l’image colorée et vivante qui le révèle » 62. 
Et pourtant, « imaginer n’est pas se souvenir » 63, parce que même 
si le souvenir s’actualise en image, l’identification inverse n’est pas 
nécessairement vraie: l’imaginaire en tant que tel ne renvoie pas au 
passé; il peut seulement le supposer comme un élément qui lui est 
constitutif – cela en fait un souvenir. Quoique la fonction de présen-
ter en image, propre à l’imagination, ne s’oppose pas radicalement 
à la référence au passé, il en va autrement quand on tient compte de 
la possibilité d’une hallucination. Un souvenir fidèle du passé im-
plique qu’il faut prendre garde à deux extrêmes: celui de la fiction 
(d’une production pure) et celui de l’hallucination. Cela veut dire 
que l’imagination se situe dans une position médiane qui corres-
pond au souvenir-image. Celui-ci, tout en effectuant le passé absent, 
tend à le reconnaître dans la perception, ce qui est accompagné du 
sentiment du « déjà vu » 64.
 Bien que toutes les distinctions et spécifications constituent une 
contribution précieuse de l’approche phénoménologique à l’égard 
d’une théorie de la mémoire, elles ne concernent tout de même que 
son usage heureux. Par contre, la problématique du rappel en sa 
qualité d’activité dépasse la dimension purement cognitive et em-
brasse également une pragmatique de la mémoire qui, à son tour, 
prend en considération aussi ses abus caractéristiques. Nous pas-
sons, à  ce moment, de ce dont nous nous souvenons à la question 
du comment nous nous en souvenons. La première manière abu-
sive d’utiliser notre mémoire est une forme artificielle de celle-ci, 
à savoir l’art de mémorisation – la mnémotechnique. Elle privilégie 
l’imagination par une sorte de « localisation spatiale » d’objets de 
la mémoire dans l’esprit. Cela se réalise aux dépens de leur tem-
poralité, c’est-à-dire au prix de l’antériorité qui les spécifie et de 
tout ce qui est événementiel. De plus, la mnémotechnique consti-
tue une dénégation de l’oubli dans la mesure où elle masque les 
difficultés  inséparables de  la persistance et de l’évocation de traces 

62 H. Bergson, Matière et mémoire, op. cit., p. 80.
63 Ibidem, p. 82.
64 Cf. P. Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 64-66.
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mnésiques 65. En ce sens, il n’y a pas de place, en elle, pour une 
passivité – elle n’est qu’une activité. Une telle dénégation de l’ou-
bli s’avère décisive pour la reconnaissance des limites de l’art de 
mémorisation en ce qui concerne sa prétention d’incarner un usage 
exemplaire de la mémoire 66.
 Cependant, cet effet d’une non-manifestation du côté passif de la 
mémoire n’est pas uniquement l’oeuvre de la mnémotechnique. La 
pathologie de la mémoire naturelle se heurte, dans le domaine de 
la psychanalyse, au phénomène de la mémoire empêchée qui s’ex-
prime par une « compulsion de répétition », ce qui veut dire un pas-
sage à l’action au lieu de l’évocation de souvenirs 67. Le rappel, à vrai 
dire, est aussi une activité – un travail de mémoire (de remémora-
tion) – mais en même temps, il est strictement lié à la reconnaissance 
d’une présence des traces d’affections (impressions) passées. C’est 
ce qui manque aux actes compulsifs. Dans le cas de la perte d’un ob-
jet d’amour (par exemple, la mort d’un proche), la mélancolie joue 
un rôle analogue à la compulsion de répétition. Elle prend la place 
du travail du deuil non effectué: au lieu d’éprouver un manque 
dans son environnement, le moi l’éprouve en lui-même. Les ressem-
blances entre les actes compulsifs et les états de mélancolie permet-
tent de comparer le travail de mémoire au travail de deuil. L’évoca-
tion de souvenirs – la reconnaissance d’une persistance de traces du 
passé – a beaucoup à voir avec la soumission aux exigences du réel, 
c’est-à-dire à la contrainte d’accepter une perte, de se détacher d’un 
objet d’amour qui est absent 68. La perlaboration (le remaniement) – 
à savoir l’accomplissement du travail de mémoire qui passe par le 
travail de deuil – débouche sur une libération: une réconciliation 
avec l’objet perdu et intériorisé. Cette libération est accompagnée 
d’une sublimation de la tristesse éprouvée qui peut se transformer 
en gaieté. La mémoire-remémoration libératrice joue donc un rôle 
critique, en s’opposant à la mémoire-répétition qui n’a pas de re-
cours à une critique 69. Dans un tel effort critique, la mémoire profite 

65 Elle équivaut à la mémoire-habitude selon la typologie de Bergson.
66 Cf. P. Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 69-82.
67 Cf. ibidem, p. 83-97.
68 « Le travail de deuil est le coût du travail du souvenir; mais le travail du 

souvenir est le bénéfice du travail du deuil »; ibidem, p. 88.
69 A ce moment-ci, la typologie de Bergson s’impose encore une fois. Sur la 

critique de la mémoire, cf. Identität im Wandel, op. cit.
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487L’intentionnalité de la mémoire

de renseignements de l’histoire dont, d’une part, elle est la matrice, 
mais par laquelle, d’autre part, elle est corrigée et purifiée 70. Le pas-
sage de la mémoire à l’histoire est assuré par l’intermédiaire du té-
moignage en tant que prolongement narratif de la mémoire et, en 
même temps, fondement du discours historique. Néanmoins, le prix 
à payer est, en l’occurrence, celui d’un écart épistémologique entre 
le récit oral d’un témoin et le souvenir archivé (la trace écrite). Par 
conséquent, la question qui se pose concerne la légitimité de l’appli-
cation des catégories psychanalytiques décrites plus haut à la mé-
moire collective et à l’histoire. Ce qui justifie un tel élargissement de 
leur usage, c’est la constitution bipolaire de l’identité personnelle et 
communautaire de sorte que, dans leur structure, s’entrecroisent les 
facteurs privés et publics. A ce point de vue, le travail de la mémoire 
apparaît comme une écoute de témoignages qui se fait dans l’espace 
publique de la discussion 71. Ces abus, à leur tour – qu’il s’agisse 
d’un excès ou d’un défaut de mémoire – prouvent une omission de 
ce travail, ce qui équivaut à un manque de critique 72.
 C’est justement le côté pratique de la mémoire, et particulière-
ment le fait qu’elle soit manipulable, qui montre sa fragilité consti-
tutive, dépendant du caractère dynamique et instable de l’identité 
temporelle d’un individu ou d’une communauté. À ce moment, les 
deux problématiques – celle de la mémoire et celle de l’identité – 
convergent, en attirant de plus en plus notre attention sur le su-
jet: celui qui se souvient. La faiblesse essentielle de la mémoire, que 
nous avons notée ci-dessus, est triplement conditionnée 73. Premiè-
rement, son lien strict avec le temps décide de son oscillation entre 
la mêmeté (être le même) et l’ipséité (être soi) dans une tension dont 
la rupture signifierait un enfermement dans le même (la compulsion 
de répétition). En outre, si la mémoire constitue une composante de 
l’identité, par le moyen de la fonction narrative, la sélectivité propre 
aux récits donne l’occasion de manipulations qui s’expriment par 
des idéologies. Deuxièmement, la fragilité de la mémoire résulte 
de sa confrontation avec l’altérité, dans la mesure où celle-ci est 

70 Cf. P. Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 105-106, 646-650.
71 Cela permet de mettre en parallèle le travail de l’historien et celui du juge; 

cf. ibidem, p. 413-436.
72 Cf. ibidem, 94-97, 182 et l’entrée « Travail de mémoire » dans: O. Abel, J.  Po-

rée, Le vocabulaire de Paul Ricoeur, Ellipses, Paris 2009, p. 127-130.
73 Cf. P. Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 97-105.
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mal supportée, perçue comme une menace. Troisièmement, c’est 
l’héritage de la violence, présent en particulier dans la dimension 
communautaire de l’identité, qui déstabilise la mémoire, puisqu’il 
s’avère que le sens des événements fondateurs pour un peuple est 
problématique, ambigu. Les deux dernières raisons de la faiblesse 
de la mémoire se réfèrent au point de convergence de l’approche co-
gnitive et de la perspective pragmatique. Cette convergence ouvre 
une voie jalonnée par l’idée de justice qui, pour sa part, en tenant 
compte de la composante d’altérité, définit le devoir de mémoire 74. 
Elle permet d’extraire, de souvenirs terrifiants, leur valeur exem-
plaire par quoi la mémoire prend le sens d’un projet orienté vers 
l’avenir 75. Ce projet englobe une tâche triple: celle de rendre justice 
à un autre que soi – à des hommes du passé; celle de payer la dette 
liée à l’héritage et d’établir un bilan concernant ce dernier; et celle 
d’accorder la priorité morale aux victimes. Le sens de la justice, ex-
primé dans ces obligations, se concrétise dans la critique que la mé-
moire subit de la part de l’histoire. C’est ainsi seulement que l’usage 
heureux de la mémoire peut également être juste 76. Comme nous 
l’avons dit, la coïncidence des deux thématiques – celle de la mé-
moire et celle de l’identité – conduit de la question de savoir com-
ment se souvenir du passé à la question du sujet de la mémoire.
 La compréhension de soi, par laquelle l’homme apparaît pour 
lui-même à la fois comme celui qui, objectivement, fait de l’histoire 
et celui qui, subjectivement, fait l’histoire, requiert la médiation de 
la conscience de sa propre condition par des analyses relevant de la 
connaissance historique. La reconnaissance de la fonction critique 
et cathartique de ces analyses suppose une application des catégo-
ries psychanalytiques déjà discutées à la mémoire et à l’identité au 
plan collectif. La mémoire ainsi instruite devient « historique » 77. 
Cependant, une présentation développée du passage du sujet in-
dividuel au sujet collectif de la mémoire dépasse le cadre de la pré-
sente étude, qui est délimité par le thème du soi en face de la mort 

74 Cf. ibidem, p. 105-111.
75 C’est pourquoi, du point de vue de la conscience historique, on peut formu-

ler ce devoir de mémoire en termes d’une relation dialectique de l’espace d’expé-
rience et de l’horizon d’attente.

76 Cf. P. Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 650.
77 De ce fait, elle constitue un élargissement par rapport au particularisme de 

mémoires collectives; cf. ibidem, p. 512-517.
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dont sera surtout souligné l’aspect individuel 78. C’est pourquoi nous 
nous bornerons uniquement à quelques remarques à propos de l’as-
cription de la capacité de se souvenir à un individu.
 Dans la discussion avec la tradition du « regard intérieur », l’her-
méneute français démontre l’enracinement de celle-ci dans l’expé-
rience ordinaire et dans le langage courant, ce qui atteste un carac-
tère originairement privé de la mémoire. Elle est donc mienne, mon 
propre, et rattache originellement ma conscience au passé, en ren-
dant possible mon orientation quant à l’écoulement du temps. Au-
gustin dans les Confessions loue sa grandeur, en disant entre autres 
que « l’esprit et la mémoire sont un » 79, et même que c’est « bien la 
mémoire qui retient l’oubli » 80. Mais dans la mesure où Augustin 
subordonne sa réflexion sur la mémoire à la théorie du triple pré-
sent, il réduit la première à une présence, dans l’esprit, des choses 
passées 81. Ainsi, il surestime, d’après Ricoeur, l’importance du pré-
sent « vivant » aux dépens de l’altérité du passé 82. En revanche, 
dans l’oeuvre de J. Locke, le penseur français retrouve une concep-
tion purement réflexive de l’identité que l’auteur de l’Essai philoso-
phique concernant l’entendement humain définit par la référence de soi 
à soi-même comme étant le même en différents temps 83. Dans ce 
contexte, la mémoire se manifeste comme un élargissement rétros-
pectif de la réflexion. Egalée de la sorte à la conscience, elle décide 
de l’identité. Et pourtant, une tension spécifique se fait remarquer 
dans cette théorie: les phases de l’oubli et du sommeil renvoient 
plutôt à la « même existence continuée » – à une « union vitale », 

78 Il faut toutefois noter que Ricoeur parle d’une triple attribution de la mé-
moire: à soi, aux autres proches et aux autres lointains (la dimension collective, 
institutionnelle); cf. ibidem, p. 152-163. « (...) pour se souvenir, on a besoin des 
autres »; ibidem, p. 147.

79 Saint Augustin, Les Confessions précédées de Dialogues philosophiques. Oeuvres, 
I, trad. P. Cambronne et al., Gallimard, 1998, p. 995 (X,XIV,21).

80 Ibidem, p. 997 (X,XVI,24).
81 « Il y a trois temps: le présent du passé, le présent du présent, le présent du 

futur. (...) il y a bien dans l’âme ces trois modalités du temps (...) Le présent du 
passé, c’est la mémoire »; ibidem, p. 1045-1046 (XI,XX,26).

82 Cf. P. Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 115-122.
83 Néanmoins, chez Locke, il n’y a pas de distinction entre la mêmeté et l’ip-

séité, d’où il résulte que sa pensée sur l’identité tourne seulement autour du pre-
mier pôle de la dialectique dont parle Ricoeur; cf. idem, Soi-même comme un autre, 
op. cit., p. 150-152.
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c’est-à-dire à la vie – comme constitutive de l’identité 84. Le dernier 
représentant de la tradition du « regard intérieur », qui devient inter-
locuteur de Ricoeur à propos du sujet de la mémoire, est E. Husserl. 
Le philosophe français note que, dans la phénoménologie des objets 
temporels, au moment où l’on passe de la conscience d’objets à la 
conscience intime du temps (ou la conscience-temps tout court qui 
est le flux absolu constituant le temps) – à quoi correspond l’aban-
don de l’intentionnalité « transversale » en faveur de l’intentionna-
lité « longitudinale » – on perd l’altérité propre à l’intentionnalité 85. 
Par conséquent, un moment important s’efface aussi, à savoir celui 
qui spécifie le ressouvenir par rapport aux autres manières de se fi-
gurer quelque chose en images  – le moment « positionnel ». Il en est 
ainsi par suite du fonctionnement de la métacatégorie de la « modi-
fication » (de modalités de la conscience) à laquelle correspond, du 
côté phénoménal, la « continuité de dégradés ». La métacatégorie 
dont il est question permet d’inclure les rétentions dans le cadre 
de la perception, tandis que pour ce qui est des ressouvenirs (des 
reproductions), elle les assimile dans une suite de rétentions qui se 
succèdent 86. Dans la mesure où elle anéantit de la sorte l’altérité in-
troduite par la distance temporelle, la métacatégorie de la modifi-
cation annule aussi la raison d’être de la reconnaissance, qui est une 
attestation de l’identité dans le différent. Ce qui en résulte, c’est la 
mise en valeur de la position du présent « vivant ». Par contre, l’exi-
gence de sa relativisation, au nom de la dialectique de l’espace d’ex-
périence et de l’horizon d’attente 87, renforce en retour la spécificité 

84 Cf. idem, La mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 123-128. Cf. aussi J. Locke, 
Essai philosophique concernant l’entendement humain, trad. M. Coste, Pierre Mor-
tier, Amsterdam 1735, p. 273-275, 277 (livre II, ch. XXVII, § 23-25 et 29) – éd. 
numérique.

85 Cf. P. Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 131-141. Ce flux « n’est 
rien de temporellement ‘objectif’. C’est la subjectivité absolue, et il a les proprié-
tés absolues de ce qu’il faut désigner métaphoriquement comme ‘flux’ (...) Pour 
tout cela, les noms nous font défaut »; E. Husserl, Leçons pour une phénoménologie 
de la conscience intime du temps, op. cit., § 36. « En tant que phénomène, [le flux] se 
constitue lui-même »; ibidem, § 39. Les citations suivent celles de Ricoeur: idem, 
La mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 135 et idem, Temps et récit 3, op. cit., p. 79.

86 Cf. E. Husserl, Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps, 
op. cit., § 30 et 35.

87 Cette exigence est indispensable du point de vue de la réflexion sur le sujet 
de la mémoire qui participe à l’histoire. Une telle réflexion reconnaît la finitude 
de toute compréhension et se réfère au concept dialogique de la vérité – qui veut 
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491L’intentionnalité de la mémoire

du souvenir comme objet de la mémoire, en faisant revenir de l’in-
tentionnalité « longitudinale » à l’intentionnalité « transversale ». En 
plus, le dialogue de Ricoeur avec la tradition du « regard intérieur » 
montre ce qui est durable à la base de la mémoire – l’existence, la vie. 
A ce moment de notre analyse, nous pouvons déjà – au plan d’une 
métaréflexion concernant la condition historique humaine, donc les 
conditions existentielles de possibilité d’être à la fois le sujet et l’ob-
jet de l’histoire – aborder le problème du soi en face de la mort.

Le soi face à la mort

Notons d’abord que le discours sur la mort de celui qui en parle 
(sa propre mort) engendre des difficultés d’un genre particulier. 
Elles sont liées à la perspective instaurée par la théorie narrative de 
l’identité. D’une part, la médiation de la compréhension de soi par 
des récits peut effectivement 

émousser l’aiguillon de l’angoisse en face du rien inconnu, en lui don-
nant imaginairement le contour de telle ou telle mort, exemplaire à un 
titre ou à l’autre » et ainsi « concourir à l’apprentissage du mourir 88.

Mais d’autre part, ma propre mort rend impossible que je la com-
prenne en termes d’une fin narrative et, en conséquence, elle rend 
problématique l’idée même de l’unité narrative d’une vie – le récit 
de ma mort ne peut être fait que par ceux qui me survivront 89. Cela 
n’interdit pas, il est vrai, le transfert de configurations littéraires à la 
vie, par le moyen de l’acte de lire, mais met en évidence les limites 
d’une telle entreprise 90. C’est pourquoi la question de la mort poten-
tiellement marque aussi les limites du caractère transcendantal du 

dire une critique des prétentions à la vérité préalablement reconnues (en une pré-
somption de vérité) – concept déjà présent dans la pratique de communication. 
Cette réflexion fait également référence à la lecture où tous les livres accessibles 
sont ouverts pour le lecteur; cf. P. Ricoeur, Temps et récit 3, op. cit., p. 406-411, 
idem, La mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. III.

88 Idem, Soi-même comme un autre, op. cit., p. 192.
89 Cf. ibidem, 189-190.
90 « Mais écrire la vie est une autre histoire. Inachèvement »; idem, La mémoire, 

l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 657. Cf. aussi idem, La critique et la conviction, op. cit., 
p. 143. Quoique la narration elle-même embrasse la rétrospection et le devance-
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langage 91. A partir du moment où, au terme de la vie, la dimension 
de quelque chose de « fondamental », d’« essentiel » se dévoile, on 
ne peut pas d’emblée exclure qu’il soit pertinent, en la circonstance, 
d’employer la catégorie d’expérience immédiate 92 mais inaccessible 
dans le présent vivant. Le problème qui nous intéresse – celui d’une 
opposition entre le maintien et le détachement de soi – trouverait 
une justification partielle dans la relation bipolaire qui oppose une 
pluralité irréductible – comme celle de langues naturelles ou celle 
d’appartenances religieuses – à l’unité en face de l’essentiel où la 
pratique de la traduction, donc une hospitalité à l’égard de l’altérité, 
devient inutile 93. Mais le caractère limitatif de la mort, manifeste 
par rapport au récit, implique-t-il l’impossibilité d’une meilleure ex-
pression de cette divergence au sein du soi, étant donné que l’écart 
entre les deux perspectives coïncide avec la limite de la validité 
du statut transcendantal du langage? A ce qui semble, il en est au-
trement. En revanche, deux conséquences importantes découlent 
d’une telle limitation imposée au récit.
 En premier lieu, au caractère insaisissable de la fin narrative 
qu’est la mort correspond l’accentuation, par Ricoeur, du thème de 
la vie – la vie jusqu’à la mort – au lieu d’anticipations imaginaires 
de son terme 94. C’est ainsi qu’il découvre une partialité des consi-
dérations existentielles de Heidegger, se focalisant sur l’être pour la 
mort, et il propose une lecture alternative de la possibilité de mou-
rir. Si l’on prend en compte la problématique du corps propre, qui 
a été omise par l’auteur de Être et temps, et qui relie perspectives sub-
jective et objective, un « long détour » de la compréhension de soi – 
qui passe par des acquis des sciences biologiques – devient possible. 
Le savoir sur la mort appris de la sorte, dans une distance critique, 
est ensuite approprié, même s’il diffère encore radicalement du dé-
sir de vivre. Ce n’est que dans l’optique de l’« économie du don », 

ment, son transfert à la vie ne peut concerner qu’une étape déjà révolue de cette 
dernière; cf. idem, Soi-même comme un autre, op. cit., p. 191-193.

91 Voir la note 21 ci-dessus.
92 Cf. P. Ricoeur, La critique et la conviction, op. cit., p. 220, 242, 254-256, idem, 

Vivant jusqu’à la mort, op. cit., p. 43-47. Pour Ricoeur, toutefois, la question reste 
ouverte.

93 Voir idem, Sur la traduction, Bayard, Paris 2004, p. 21-52.
94 Cf. idem, La critique et la conviction, op. cit., p. 220, 235-237, idem, Vivant 

jusqu’à la mort, op. cit., p. 35-52, 75-77, idem, La mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., 
p. 465-467.
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493L’intentionnalité de la mémoire

caractéristique de la charité chrétienne, qu’une nécessité factuelle 
peut se transformer en une acceptation que l’on a à mourir 95.
 En second lieu, les limitations que la narration manifeste 
à l’égard de la mort comme la possibilité la plus propre poussent 
encore à une autre conclusion. La médiation de la compréhension 
de soi par des textes historiques ou fictifs traitant de la mort permet 
à leur lecteur d’accomplir – en confrontation avec la mort d’autrui – 
un travail du deuil anticipé, puisqu’après sa mort, c’est à ce deuil 
qu’auront part ses proches 96. La perte de quelqu’un d’autre qui nous 
est proche apparaît d’abord comme un appauvrissement partiel de 
soi-même. La réconciliation avec elle par l’intermédiaire du deuil 
prend la forme de sa double intériorisation: elle concerne à la fois la 
perte d’un autre et la perte future de soi 97.
 Mais la structure narrative de l’identité, liée à la mémoire, signale 
quelque chose de plus. Comme, dans le récit, l’intrigue contient de 
nombreux « lieux d’indétermination » 98, c’est ainsi que la mémoire, 
soumise à un traitement narratif 99, renvoie à son horizon qu’est 
l’oubli 100. La thématique de l’oubli est justement d’une importance 
capitale pour l’opposition énigmatique de la défensive du soi, du 
maintien de soi, d’un côté, et de la pratique du « détachement » de 
soi, de l’autre côté.
 La réflexion concernant l’oubli ne se laisse pas, de toute façon, 
enclore dans le cadre d’un discours philosophique homogène. Il en 
est ainsi parce que même si la forme passive de l’oubli ressort encore 
aux conditions existentielles de possibilité de la situation historique 

95 Nous reviendrons plus loin à la question de la signification de cette autre 
optique.

96 Cf. P. Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 467-468. Voir aussi 
idem, Vivant jusqu’à la mort, op. cit., p. 48-73 où l’on trouve justement un témoi-
gnage d’un tel travail du deuil.

97 L’interprétation du travail de l’historien en termes de sépulture – sur la-
quelle nous ne pouvons pas nous attarder davantage dans cette étude – renforce 
encore l’ontologie opposée à celle de Heidegger (qui est celle de l’être pour la 
mort) – l’ontologie de l’être contre la mort où un rôle essentiel est joué par le tra-
vail du deuil; cf. idem, La mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 480.

98 Selon l’expression de R. Ingarden; cf. P. Ricoeur, Temps et récit 3, op. cit., 
p.  305.

99 « (...) la mémoire n’est rien sans raconter »; P. Ricoeur, Vivant jusqu’à la mort, 
op. cit., p. 63.

100 Cf. Identität im Wandel, op. cit. L’oubli protège la mémoire de l’illusion 
d’une réflexion totale; cf. P. Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 537.
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de l’homme, sa forme active à l’extrême opposé – le pardon – relève 
déjà d’un ordre différent, à savoir d’une eschatologie de la repré-
sentation du passé. Or, pour celle-ci, le moyen d’expression le plus 
approprié est l’optatif 101. A ce changement de la manière dont fonc-
tionne le discours mène la voie qui passe par une typologie des di-
vers sens de l’oubli. Par rapport à son sens passif, on peut distinguer 
un aspect négatif – l’effacement des traces – et positif – la persistance 
des traces où l’oubli signifie des ressources inactives, en réserve. Les 
deux sens se situent dans la dimension cognitive de la probléma-
tique de l’oubli. La question de savoir ce qui rend impossible l’ac-
tivation de ses ressources inactives indique le moment du passage 
du plan cognitif – celui de l’oubli profond – au plan pragmatique 
de l’oubli manifeste. A ce niveau-là, par contre, l’exercice de l’oubli 
veut dire soit un défaut du travail de remémoration – c’est-à-dire 
une passivité de la mémoire qui prend la forme d’une compulsion 
de répétition – soit un abandon de l’effort de se souvenir active-
ment, qui s’exprime par des ruses, par la sélectivité de souvenirs, 
où se manifeste le côté actif de l’oubli. Cependant, ce sens pratique 
de l’oubli diffère radicalement de son autre forme active qu’est le 
pardon, ressortant déjà à un discours à l’optatif. Ce dernier thème 
ouvre une nouvelle perspective interprétative de la signification de 
la mémoire et de l’oubli pour la condition historique de l’homme. 
C’est justement l’optique eschatologique du pardon qui rend pos-
sible un discours sensé sur la culture du « détachement » de soi, 
même si cela se fait sur le mode d’un voeu. Examinons brièvement 
les points essentiels de la typologie de l’oubli afin de rapporter en-
suite nos acquis à la question de l’être soi-même.
 L’oubli lié à l’effacement des traces renvoie au sens corporel de la 
trace mnésique, qui a été distingué plus haut et qui se réduit à un en-
gramme présent dans le cerveau, et dont la réactivation est à la base 
du phénomène de la reconnaissance 102. En général, Ricoeur se tient 

101 Cf. P. Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 536-543, 593-595, 
642-643 et Identität im Wandel, op. cit. Il s’agit donc là d’une conjonction de l’énon-
cé expressif avec l’énoncé directif – d’un mode intermédiaire entre l’indicatif et 
l’impératif. Il se rattache à la « logique de surabondance » qui est propre à l’éco-
nomie du don, et qui s’oppose à la « logique d’équivalence », caractéristique de 
l’idée de la justice; cf. P. Ricoeur, Amour et justice, Editions Points, Paris 2008, 
p.  35. Nous reviendrons à cette distinction importante.

102 Cf. idem, La mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 539-541, 543-553.
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495L’intentionnalité de la mémoire

sur la réserve par rapport au problème des conditions neuronales 
du psychisme, en accentuant l’écart épistémologique existant entre 
le discours de la neurobiologie et le discours phénoménologique 
auquel s’ajoutent la philosophie réflexive et l’herméneutique 103. Le 
philosophe se déclare pour un dualisme sémantique à propos de 
ces approches – pour une hétérogénéité et une irréductibilité de 
leurs perspectives – ce qui n’équivaut pas à un dualisme ontolo-
gique. Il se montre sceptique en ce qui concerne la possibilité d’un 
troisième discours intermédiaire qui serait un « amalgame » séman-
tique spécifique, à la manière de l’énoncé selon lequel « le cerveau 
pense ». Au plan cognitif, ce dernier (le cerveau) n’est que la cause 
sine qua non – le substrat matériel dont l’apport dans la compréhen-
sion de soi d’un sujet se réduit aux cas d’un dysfonctionnement. En 
revanche, au plan pratique, la corrélation entre la neurologie et la 
phénoménologie prend le sens d’une correspondance. La précau-
tion d’une telle position n’exclut pas que les deux discours puissent 
se motiver réciproquement, et même elle le présuppose 104. Dans la 
mesure où il revient à la neurobiologie d’étudier objectivement ce 
qui rend possible la pensée – la trace mnésique en tant qu’effet – 
c’est à la philosophie qu’appartient une réflexion existentielle sur 
son aspect de signe 105 – sur ce qui nous fait penser (nous y incite). 
Dans la première de ces deux perspective, l’oubli apparaît comme 
une dysfonction et s’approche de phénomènes tels que le vieillisse-
ment et la mort. Dans la seconde optique uniquement, il peut res-
sortir à la problématique de la mémoire heureuse.
 Une telle constatation nous conduit au thème de l’oubli lié à la 
persistance des traces. A cet égard, la reconnaissance se manifeste 
comme une expérience de base. Elle constitue, d’après la locution 
de Ricoeur, un « petit miracle » de la mémoire heureuse, son acte 
par excellence – car il s’agit là de reconnaître l’identité (d’une re-
présentation présente) malgré l’altérité (la passéité d’une chose 

103 La réactivation d’engrammes est une chose; la persistance d’une impres-
sion originaire en est une autre.

104 Voir, par exemple, L’intentionnalité en question. Entre phénoménologie et re-
cherches cognitives, Dominique Janicaud (éd.), Vrin, Paris 1995; Phenomenology and 
philosophy of mind, D. W. Smith, A. L. Thomasson (éd.), Oxford University Press, 
2005. Notons que l’on y suppose la non-contradiction entre les deux approches.

105 La dimension sémiotique d’une trace matériellement présente permet de 
voir en celle-ci un signe de quelque chose de révolu, et non seulement un effet 
d’une cause efficiente.
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reconnue) 106. La reconnaissance effectue ce qui demeure énigma-
tique pour la spéculation – qu’est-ce qui la rend possible? Une sorte 
de présupposition rétrospective se fait jour ici, à savoir la croyance, 
s’appuyant sur la reconnaissance, que quelque chose de l’impres-
sion originaire a dû persister, et qu’à la fois, cela même a été perdu 
pour la conscience – quoique non pas définitivement – puisque le 
retour d’un souvenir, qui conditionne la reconnaissance, a pu avoir 
lieu. Ricoeur se réfère en ce point aux considérations de Bergson 
contenues dans l’ouvrage Matière et mémoire 107, où tout ce qu’il y a de 
durable, quant à la mémoire, est défini comme des souvenirs à l’état 
pur – inactifs, virtuels, schématiques et inconscients. Ce genre de 
souvenirs diffère de leur réalisation dans les souvenirs qui revien-
nent sous forme d’image, et qui se situent entre le pôle du souvenir 
pur, où la distance temporelle est la plus grande, et le pôle de l’action 
habituelle dans le présent. La polarisation de la représentation et de 
l’action, mise en lumière dans la typologie de la mémoire proposée 
par Bergson, atteste, à son tour, la différence et l’indépendance de la 
mémoire-représentation par rapport au cerveau. La persistance des 
souvenirs apparaît comme une survivance par soi – une disponibi-
lité fondamentale, d’un point de vue attaché au présent, du passé 
originairement virtuel. On peut l’illustrer au moyen du cône repré-
sentant le temps dont la pointe est le corps agissant maintenant, et 
les ressources du passé déjà inactif augmentent jusqu’à la base, donc 
à mesure que la distance temporelle devient de plus en plus impor-
tante. Cette impuissance des souvenirs survivants mais inactifs est 
liée, chez Bergson, à leur latence, à l’inconscience de leur existence. 
Il s’ensuit que la conscience du présent est – par opposition – l’atten-
tion à la vie 108. Ricoeur, en dialoguant avec les neurosciences, réin-
terprète la dichotomie du cerveau-action et de la mémoire-repré-
sentation de manière à nuancer les oppositions de Bergson. Selon 
l’herméneute français, si l’approche neuronale n’a à voir qu’avec les 
actions physiques, saisies de façon purement objective, et pour les-
quelles le cerveau est instrument, il revient à l’action au sens d’un 
vécu d’unir les dimensions de l’expérience vive présupposées dans 

106 Cf. P. Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 556-574.
107 Cf. H. Bergson, Matière et mémoire, op. cit., p. 80-105.
108 Chez Husserl, la conscience du flux (la conscience-flux) constituant le 

temps prend une signification proche de celle-ci. Cf. E. Husserl, Leçons pour une 
phénoménologie de la conscience intime du temps, op. cit., § 36.

Copyri
gh

t b
y A

ka
demia 

Ign
ati

an
um w

 Krak
owie



497L’intentionnalité de la mémoire

la représentation avec leur concrétisation au sein de celle-ci. La re-
connaissance fonctionne justement comme un tel acte unissant le 
souvenir pur et le souvenir-image. L’union de l’action et de la repré-
sentation se trouve à la base de l’identité de l’homme.
 On peut qualifier d’oubli profond cette survivance par soi des 
souvenirs, dans les conditions d’impuissance, d’inconscience, de 
virtualité – en réserve. Cette figure de l’oubli constitue une condi-
tion existentielle de possibilité de la mémoire 109. Elle signale surtout 
une disponibilité, grâce à quoi elle établit un lien entre la mémoire 
profonde et la mémoire-habitude. Les ressources de cet oubli « en 
réserve » recèlent non seulement les structures formelles de la pen-
sée, mais aussi l’origine ontologique qui diffère d’un événement da-
table – une force de vie, l’origine, le fondement oublié qui renvoie 
au-delà de la chronologie 110. Enfin, la forme positive de l’oubli signi-
fie aussi un potentiel oublié, en fondant ainsi la dialectique de l’es-
pace d’expérience et de l’horizon d’attente. L’oubli « en réserve » se 
rapporte à l’idée du passé où l’aspect de l’ayant-été effectif prévaut 
sur celui du n’être plus. L’ayant-été fait que les ressources oubliées 
deviennent disponibles pour le travail de mémoire.
 Après être passé du plan cognitif au plan de l’action humaine, 
l’oubli prend le sens d’un obstacle sur la voie du rappel 111. La ré-
pétition est une variante de l’oubli qui consiste à empêcher la mé-
moire. L’inaccessibilité des souvenirs ne nie toutefois pas leur per-
sistance et la possibilité de leur retour. C’est pourquoi les analyses 
de Freud confirment la thèse de Bergson concernant la survivance 
des traces du passé, bien qu’elles la corrigent sur un point. Dans les 
écrits du père de la psychanalyse, l’inconscient a un caractère éner-
gétique, pulsionnel, non pas inactif comme chez Bergson. Les deux 
perspectives s’avèrent cependant accordables, dans la mesure où le 
travail de remémoration – donc l’effort d’accéder à la sphère des 
pulsions – est accompagné du travail de deuil: l’acceptation d’une 
impuissance envers le manque causé par une perte. Les manipula-
tions affectant l’oubli – comme la mémoire – ont leur origine dans la 
fragilité de l’identité, et partant dans sa médiation narrative qui se 

109 Cf. M. Heidegger, Etre et temps, op. cit., § 68a.
110 Ricoeur mentionne, dans ce contexte, la création au sens de F. Rosenzweig 

et la donation dont parle J.-L. Marion.
111 Cf. P. Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 574-584.
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caractérise par la sélectivité inéluctable du récit. Ainsi est ouvert le 
chemin menant à une crise d’identité. Mais c’est justement cette pos-
sibilité qui exclut l’oubli comme devoir qui annulerait l’opportunité 
de se réapproprier la dette nous liant au passé 112. Car ce n’est pas la 
contrainte du silence qui s’avérerait pertinente à propos de ce qui 
est difficile à oublier, mais une tentative de le dire d’une manière 
apaisée. Cependant, cela n’est pas un impératif, mais un voeu.
 Enfin, dans le cas du pardon dont on ne peut parler que sur un 
mode optatif, il s’agit de l’éventualité d’un oubli actif de la culpa-
bilité, de la dette à l’égard du passé, puisqu’elle paralyse la possi-
bilité d’agir de l’homme capable 113. Dans le cadre institutionnel, la 
place du pardon se montre marginale – elle se réduit à des gestes de 
considération dus à chacun, à une culture de la considération qui 
ne se laisse pas institutionnaliser – car les institutions doivent tâ-
cher d’établir la responsabilité et punir les coupables 114. Par contre, 
le pardon consiste dans un déliement spécifique – il délie le sujet 
de son acte, non pas en ce qui concerne sa causalité de fait, mais 
l’endettement 115. La faute, étant une donnée de la réflexion, renvoie 
à l’idée de l’imputation, à l’homme agissant, d’un acte tenu pour 
mauvais. Ainsi l’homme se reconnaît comme agent affecté en retour 
par sa propre action, sous la forme d’un souvenir. Ce qui est consti-
tutif du sentiment de culpabilité, c’est l’opération qui ramène, au 
sein de la réflexion, de tels souvenirs dispersés au centre de la mé-
moire du soi-même. Cette appropriation de la puissance d’agir dans 
l’état de sa dispersion revèle un écart par rapport au profond désir 
d’intégrité de l’être popre de chacun. Dans ce contexte, la question 

112 Cf. ibidem, p. 589. Il en est ainsi en raison de la proximité entre l’amnésie et 
l’amnistie. Celle-ci ne peut être exigée que pour la raison d’une thérapie sociale 
urgente que régit l’utilité, et non pas la vérité. En tant que l’oubli institutionna-
lisé, elle est une « caricature du pardon » (ibidem, 634).

113 Cf. ibidem, p. 593-608. La notion de culpabilité et celle de dette ont ici une 
signification ontologique, comme chez Heidegger. Apparaît en ce point un pas-
sage caractéristique chez Ricoeur de l’homme coupable à l’homme capable.

114 Cf. ibidem, p. 608-619. Le pardon de la faute même créerait une situation 
d’impunité, donc il ne peut se référer que marginalement au coupable. De plus, 
dans de nombreux cas, l’établissement du sujet et du destinataire du pardon pose 
des difficultés. C’est pourquoi Ricoeur parle des actes incognito du pardon. Néan-
moins, cela ne nie pas le sens de tels gestes dans le domaine des institutions; cf. 
idem, Amour et justice, op. cit., p. 42.

115 Cf. idem, La critique et la conviction, op. cit., p. 190-191.
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se pose de savoir s’il est possible de délier l’agent de son action – de 
faire d’un coupable quelqu’un qui serait capable de recommencer, 
en distinguant la capacité qu’il actualise, d’une part, et ses réalisa-
tions concrètes, d’autre part 116. Une telle accentuation de la capacité 
de commencer, propre au sujet et inépuisable en lui, constitue un 
acte de foi – un crédit concernant les ressources de régénération de 
soi-même existant en lui – ressources que définit sa disposition pri-
mitive au bien. Cette croyance en la propension fondamentale de 
l’homme au bien se situe, en effet, à la frontière de la philosophie mo-
rale et de la philosophie de la religion. Même si l’apport de la grâce 
dans la régénération de l’agent et son rapport à la liberté restent phi-
losophiquement indécidables, on y suppose au moins la possibilité 
de rétablir l’aptitude de l’agent à une action autre que celle dont il 
est coupable. Mais le pardon fait allusion à la dimension religieuse 
d’une autre manière encore – par son lien avec le don et, en même 
temps, par sa spécificité qui le distingue d’un ordre ordinaire de 
l’échange 117. D’un côté, le modèle de l’échange non marchand rend 
compte de la relation bilatérale entre l’aveu d’un coupable auquel 
s’ajoute sa demande de pardon et l’acte de l’accorder de la part de 
la victime de son action. Bien qu’en marge des institutions, une telle 
demande conditionne l’acte de pardon; elle peut se heurter à un re-
fus. C’est justement cette possibilité qui, de l’autre côté, met en re-
lief une distance verticale entre la conditionnalité de la demande 
de pardon et l’inconditionnalité de l’acte de pardon. Celui-ci se ré-
fère donc à la dimension de hauteur à  laquelle correspond plutôt le 
commandement évangélique d’aimer les ennemis sans retour que la 
« règle d’or »: ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, 
faites-le pour eux pareillement. Car cette règle relève de la « logique 
d’équivalence » – de donner pour recevoir en retour – tandis que le 
commandement de l’amour des ennemis appartient à la « logique 
de surabondance » avec sa devise: « puisqu’il t’a été donné, donne 
à ton tour » 118. Dans la mesure où la « règle d’or », avec sa logique 
propre, se rapporte à l’idée de la justice, le commandement en ques-
tion institue l’« économie du don » – un ordre qui dépasse celui de 
l’éthique, et qui se caractérise par la bienveillance et la générosité et 

116 Cf. idem, La mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 637-642.
117 Cf. ibidem, p. 619-626.
118 Idem, Amour et justice, op. cit., p. 35; cf. ibidem, p. 32-39.
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ne se borne pas à la dimension religieuse 119. En dernier ressort, c’est 
dans la perspective de l’économie du don qu’est possible le pardon 
inconditionnel qui délierait le sujet agissant de son acte, au nom de 
la valeur de l’agent, prédominant sur celle de son action.
 Si maintenant, dans l’optique du pardon, nous abordons la ques-
tion de la mémoire et de l’oubli, le dilemme du soi, signalé plus 
haut, se montrera sous un nouveau jour. Du point de vue du par-
don, donc de l’accomplissement ultime de la mémoire et de l’oubli, 
la mémoire heureuse – la remémoration réussie – incarne sa pré-
tention fondamentale: le voeu de la fidélité 120. La reconnaissance 
des souvenirs dont se compose l’identité fragile d’une vie singu-
lière se manifeste, dans ce contexte, comme un « petit miracle » – 
elle est caractérisée par la même inconditionnalité que celle qui est 
propre aux actes de pardon. La reconnaissance est une attestation 
de l’identité en dépit de l’altérité – un souvenir réussi représente ce 
qui était tel qu’il était effectivement, bien que le souvenir même soit 
déjà une autre chose. A la faveur de la reconnaissance, la mémoire 
heureuse devient une figure du bonheur – d’un apaisement, d’une 
réconciliation. Néanmoins, par son intentionnalité, c’est-à-dire par 
sa prétention à la fidélité au passé, elle ne cesse d’être une figure 
du souci – une recherche de l’identité par l’intermédiaire de l’alté-
rité. Cette recherche traverse l’étape d’une critique historique où la 
mémoire d’un individu – sur le chemin d’une confrontation avec 
l’altérité de la mémoire d’une collectivité et celle des institutions – 
corrige son intentionnalité, en s’appuyant sur le principe de la jus-
tice. La pratique d’une mémoire qui serait juste mobilise, à son tour, 
les stratégies adéquates à l’égard de la puissance active de l’oubli. 
Il est un exemple remarquable, institutionnel, de se souvenir de la 
volonté de ne pas oublier: la promesse. En revanche, pour ce qui est 
des situations du tragique de l’action qui croît, là où il s’avère in-
dispensable de consentir à une perte, le deuil apparaît comme une 
disposition durable face à l’inévitable perte. Une telle disposition 
rend possible un oubli de la dette envers les morts, au sens où elle 
libére de la faute et reconnaît dans la dette un héritage qui nous 

119 Cf. Identität im Wandel, op. cit. Ainsi, la générosité, qui est un trait distinctif 
de l’amour, corrige le principe de la justice, en le gardant de calculs utilitaires. 
Par contre, elle-même requiert la justice au moment où elle passe à l’action; cf. 
P.  Ricoeur, Amour et justice, op. cit., p. 40-41.

120 Cf. P. Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 642ss.
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lie. Pourtant, toutes les stratégies de la juste mémoire, y compris 
l’oubli, ont pour fondement anthropologique la structure de la mé-
moire comme forme du souci. Partant, réflexivement, elles servent 
à construire et maintenir l’identité de soi-même. Par contre, sur le 
plan de l’accomplissement eschatologique ouvert par le pardon  – cet 
accomplissement étant tout de même un voeu – Ricoeur parle d’une 
forme pragmatique de l’oubli qui serait un désoeuvrement, une 
insouciance (l’insouci) 121. Elle est inséparable du voeu d’une réus-
site adressé à la mémoire. Cette forme de l’oubli marque le travail 
de mémoire et celui de deuil d’un trait spécifique de la grâce qui, 
en dernier ressort, caractérise la reconnaissance elle-même 122. Elle 
montre l’insouciance de la mémoire comme horizon d’accomplisse-
ment pour la mémoire soucieuse. Il semble que c’est justement cette 
sorte de pratique de l’oubli qu’il faut associer à la culture du « déta-
chement » de soi, du « renoncement aux projections imaginaires du 
soi identitaire après la mort propre » 123. Que veut dire une telle affi-
nité de l’insouciance de l’oubli et de l’exercice du « détachement »?
 En premier lieu, il ne s’agit pas là d’une dissonance radicale entre 
le maintien de soi pour une éthique de la justice et le renoncement 
au soi pour se préparer à la mort. Qu’il y ait des points de conver-
gence entre les deux perspectives en témoigne, tout au moins, le lien 
entre l’oubli comme insouciance et le souci de la mémoire heureuse 
qui – grâce à la critique de la part de l’histoire – prétend être une 
mémoire juste. En outre, ce qui s’inscrit dans la structure narrative 
du soi, c’est la confrontation avec des médiations textuelles telles 
que la Bible ou les traités de Maître Eckhart, qui conduisent à une 

121 Cf. ibidem, p. 655-656.
122 Une signification comparable de la reconnaissance se trouve dans l’étude 

de ses diverses significations dans le livre Parcours de la reconnaissance, où l’on 
passe des significations exprimées à la voix active à celles à la voix passive. Cette 
dernière forme grammaticale est propre au sens d’être reconnu. Dans ce contexte, 
la reconnaissance considérée sous l’angle du don met en valeur une tension ir-
réductible entre la générosité et l’obligation. Cette tension correspond à l’incom-
mensurabilité de l’amour et de la justice et interdit de supprimer l’ultime dissy-
métrie persistant entre le soi et l’autre dans l’échange réciproque qui inclut l’offre 
du don et sa réception avec gratitude. En fin de compte, c’est la gratitude (la 
reconnaissance), possible seulement face à la gratuité du premier don, qui établit 
une distance entre le donner et le rendre, en préservant ainsi le désintéresse-
ment; cf. idem, Parcours de la reconnaissance. Trois études, Gallimard, 2005 (20041), 
p. 341-401.

123 Idem, Vivant jusqu’à la mort, op. cit., p. 75.
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disparition de l’ego et à un dépouillement de soi. Elles le font par un 
retardement continuel du moment de la reconnaissance d’un centre 
personnel – l’équivalent d’une « unité imaginative » du monde de 
ces textes 124. Ces médiations constituent donc des impulsions litté-
raires en faveur de la culture du « détachement ».
 Si l’oubli prenant la forme de l’insouciance dépend de la mé-
moire en tant que figure du bonheur, il s’ensuit que – comme nous 
l’avons dit ci-dessus – au plan cognitif, cela ne peut pas vouloir dire 
l’effacement des traces (un défaut de mémoire), mais leur persis-
tance – les ressources oubliées, étant en réserve et rendant possible 
la mémoire. Alors, l’oubli en question indique la vie, ce qui est attes-
té à l’unanimité par la problématique de l’autoconstitution du flux 
de la conscience-temps chez Husserl, par la sémantique du désir 
chez Freud, et par la survivance des souvenirs purs chez Bergson 125. 
L’oubli comme insouciance plaide donc pour la priorité du thème 
de la vie par rapport à celui du mourir – la vie « jusqu’à la mort ». 
Or, un tel « être contre la mort » est un maintien de l’identité de 
soi-même. C’est pourquoi, soulignons-le encore une fois, il ne peut 
pas être question d’une discordance radicale de la perspective iden-
titaire et de la pratique du « détachement ». D’une part, la prépa-
ration à la mort implique le travail de deuil qui consiste à « l’exer-
cer aux dépens de l’attachement à soi » 126, s’oublier soi-même, grâce 
à quoi on serait disposé pour l’« essentiel ». D’autre part, le souci 
demeure. Justement, le fait qu’il se maintient se fait jour dans le dé-
sir de survivre. En revanche, le renoncement aux projections imagi-
naires concernant l’existence propre après la mort va de pair avec 
un transfert de ce désir sur les autres – il est confié à leur souci. Ri-
coeur le dit directement: « La survie, c’est les autres » 127. Cette survie 
dans les autres peut se référer aussi bien à la dimension horizon-
tale – à ceux qui nous survivront – qu’à la verticale où elle signifie la 
confiance mise dans le souci de l’Autre – on se confie à la mémoire 

124 Cf. idem, Amour et justice, op. cit., p. 73-74. Notons que le fait que l’on prend 
ces textes pour des médiations sur le chemin de la compréhension de soi-même 
n’équivaut pas à l’acceptation d’un point de vue religieux – pour un philosophe 
ce sont d’abord des oeuvres littéraires.

125 Cf. idem, La critique et la conviction, op. cit., p. 143.
126 Idem, Vivant jusqu’à la mort, op. cit., p. 75.
127 Ibidem, p. 76.
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de Dieu 128. Les deux voies du transfert sur l’autre de l’amour de la 
vie – sur le plan ouvert par l’économie du don – se rejoignent dans 
l’idée du service pour les autres, lié au don de la vie 129.
 Néanmoins, face à de telles tentatives de schématiser sa propre 
survie dans le souci de l’Autre, peut-on écarter le soupçon d’un 
« détachement » incomplet, d’une persistance des projections ima-
ginaires? La réponse de Ricoeur à d’éventuels reproches de ce genre 
est l’évocation de la thématique de la grâce – de « la confiance dans 
la grâce » 130, qui atteste des essais de renoncer à soi, à ses propres 
désirs. Cette grâce ultime, du point de vue de la réflexion sur la 
condition humaine, consiste dans l’oubli de soi et dans la survie 
dans l’autre, qui disent bien l’orientation principale de la pensée en-
tière de l’herméneute français. L’accent mis sur l’altérité est aussi un 
trait distinctif de la voie réflexive, circonscrite par le « cercle » de la 
triple mimesis. La compréhension de soi, partant de ce qui est autre 
que le récit – d’une compréhension pré-narrative de l’agir dans le 
monde – et en composant des narrations, retrouve un équivalent 
de cette altérité dans le monde du texte. A son tour, la réflexion qui 
fait retour à la vie qu’elle a abandonnée en faveur de la médiation 
du récit, rencontre une vie autre parce qu’examinée de manière 
critique. En même temps, ce retour, dans la mesure où il concerne 
la vie jusqu’à la mort, ne se laisse achever dans aucune narration 
d’auteur 131.

128 A propos de ce schématisme (au sens kantien) du souci de Dieu sous forme 
de sa mémoire, Ricoeur se tient sur la réserve en raison d’une possible conces-
sion, en ce point, à l’imaginaire. C’était d’ailleurs l’objet de sa discussion avec 
O.  Abel; cf. P. Ricoeur, Vivant jusqu’à la mort, op. cit., p. 77-83, et la préface de 
O.  Abel, ibidem, p. 19-20.

129 Cf. ibidem, p. 84-91.
130 Ibidem, p. 78-79.
131 Cf. idem, Soi-même comme un autre, op. cit., p. 193, et aussi F. Dosse, Paul 

Ricoeur. Les sens d’une vie (1913-2005), La Découverte, Paris 2008, p. 681.
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