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ROZMOWA JAKO ŹRÓDŁOWY DAR

Rzeczywistość człowieka nasycona stanowi w dużej mierze (roz)mow-ną 
partycypację. Człowiek to istota (roz)mow-na. Wbrew twierdzeniu Heidegge-
ra, iż gadanina stanowi „sposób bycia wykorzenionego jestestwa”32, trzeba po-
wiedzieć, że spontaniczność współbycia wyraża się przez prostotę roz-mowy 
w spotkaniu na ścieżce błądzenia i nasycania życia wartościami. Tym właśnie, 
nasycaniem życia wartościami, jest wszak ludzka koegzystencja. Idąc jeszcze 
dalej, można powiedzieć, że sprowadza się ona do miłości33. Miłość jest swo-
istym czynnikiem kreacji, manifestującym się pomiędzy nicością a bytem i de 
facto określającym zarówno byt, jak i nicość; jest ona zalążkiem absolutnego 
sensu bycia, co szczególnie mocno zostało wyeksponowane w chrześcijań-
stwie. Miłość wyraża się więc „twarzą w twarz”, a wymiar etyczny stanowi 
tylko jej warunek zewnętrzny, ponieważ to ona sama jest rdzeniem wszelkiej 
etyki. 

Relacja, a właściwie ścisłe powiązanie „ja” z Innym jako toż-samym, ma 
charakter źródłowy, jej modelem może być relacja matki z dzieckiem znajdu-
jącym się w jej łonie. Mowa wyrasta z więzi współbycia, w której następuje 
interakcja zachodząca głównie na bazie inteligencji emocjonalnej (EQ) czy 
też uczuciowej, przejawów nadziei, niepokoju bądź radości34. Mowa faktycz-
nie urzeczywistnia źródłową wspólnotę, wydarza się to jednak już w innym 
czasie, gdy zalążki mowy rozrosną się wskutek aktualizacji potencjału spo-
tkania. „Pierworodną” więź, więź zrodzenia, można też rozumieć jako obraz 
stworzenia. Pierwotny dar, jakim jest język, musi być darem miłości – każdy 
dar stanowi bowiem jej wyraz35. Można by zadać Lévinasowi pytanie, skąd 
pochodzi ów dar języka, jakie są jego źródła. Komu lub czemu zawdzięczamy 
dobrodziejstwo – a może przekleństwo – języka?36 Wszak człowiek nazywa, 
ale nie rozumie, mówi, ale nie jest rozumiany, komunikuje się, ale nie może 
się porozumieć – jakby nadal trwał na blankach Wieży Babel i tylko spierał się 

32  H e i d e g g e r, dz. cyt., s. 241. 
33  Por. M. S z u l a k i e w i c z, Dialog i metafi zyka. W poszukiwaniu nowej fi lozofi i pierwszej, 

Toruń 2006, s. 69. 
34  Zob. D. G o l e m a n, Inteligencja emocjonalna, tłum. A. Jankowski, Media Rodzina, Poz-

nań 1996. 
35  Por. L é v i n a s, Całość i nieskończoność, s. 203.
36  Wyrażając wątpliwość co do „oczywistości” pewnych stwierdzeń Lévinasa, nie podejmuję 

polemiki z francuskim fi lozofem, ale zmierzam do zgłębienia natury mowy i języka. Mówiąc że 
język jest rodzajem „przekleństwa”, chcę wskazać, że spotkanie „twarzą w twarz” może się doko-
nać tylko na najwyższym poziomie czystych uczuć, wolnej woli i otwartości umysłu. Cielesność 
natomiast – i jest to intuicja św. Pawła – stanowi swoistą przeszkodę w tego rodzaju spotkaniu, po-
wodując nieunikniony dysonans poznawczy, wskutek którego nasze porozumiewanie się jest tylko 
„odgrywanym współteatrem”. 
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o sens, który gdzieś zagubił. (Roz)mowa z jednej strony uwalnia świadomość 
niemożliwości komunikacji (doświadczył jej ten, kto próbował porozumieć 
się i wyrazić, przebywając w obcej językowo społeczności), z drugiej zaś 
w swoisty sposób „kanalizuje” jednak wypowiedź.

Jak zrodził się fenomen uogólniania, którzy Lévinas postrzega jako wy-
darzenie etyczne? W odpowiedzi można wskazać na ideę Stwórcy, który daje 
człowiekowi dar języka. Transcendencja jest „źródłowym dawaniem”37. Do-
chodzimy tu ponownie do pozanaturalistycznych źródeł swoistej metafi zyki 
języka współbycia osób. Źródła te odnajdujemy w wydarzeniu spotkania czło-
wieka z Bogiem w Rajskim Ogrodzie (por. Rdz 1,26-3,24)38. Dawanie oznacza 
równocześnie zobowiązanie i zaproszenie do rozwijania otrzymanego daru. 
Człowiek jednak nie jest w stanie udźwignąć daru mowy, a niewłaściwe korzy-
stanie z niego prowadzi do kryzysu porozumienia. Ten zaś skutkuje rozwojem 
ideologii wojny i konfl iktu (jako rzekomo zgodnych z ludzką naturą). 

W rozważaniach na temat daru mowy nie można pominąć kwestii mil-
czenia. Jest ono klasyfi kowane moralnie. Milczenie może być rozumiane 
jako od-mowa, jednakże bywa ono też wyższą formą (Roz)mowy. Lévinas 
zdaje się tego nie dostrzegać, chociaż dostrzega słabości mowy – przyzna-
je, że może ona „kłamać i skrywać”39. W pewnym sensie mowa polega na 
„wydobywaniu” sensu – przenosi w sferę uobecniania się bytu40. Negując 
podmiotowo-przedmiotowy model poznania, francuski fi lozof twierdzi, że 
„rzecz w sobie”41 nie odsłania się, lecz wyraża. Poznanie w rozumieniu Lévi-
nasa oznacza swoiste asystowanie objawianiu się twarzy rzeczywistości42. Byt 
jako taki zatem „mówi” do nas poprzez ekspresję swego bycia, uobecnia się 
w słowie, które wypowiedział i które jesteśmy zdolni zrozumieć43. Słowo jako 
mowa pozwala stanąć „twarzą w twarz” z Innym, czyli ofi arować się Innemu. 
Ta swoista „etyzacja” metafi zyki wskazuje, ze fenomen rozmowy można też 
rozumieć jako wymianę darów w bezpośredniości przekazu będącego w swej 
istocie przekazem miłości, przy czym miłość pojmowana jest substancjalnie 

37  L é v i n a s, Całość i nieskończoność, s. 203. 
38  Zob. M. G r a b o w s k i, Historia Upadku. Ku antropologii adekwatnej, Wydawnictwo 

WAM, Kraków 2011. 
39  L é v i n a s, Całość i nieskończoność, s. 212.
40  Por. tamże, s. 213.
41  Tamże.
42  Por. tamże.
43  Francuskie słowo „comprendre” (rozumieć) jest ściśle związane ze słowem „communiquer” 

(komunikować). Oba terminy zbudowane zostały w oparciu o wspólny prefi ks łaciński „com-”, który 
oznacza ,,wespół, razem”. Słowo „prendre” (wziąć) stanowiące podstawę słowotwórczą ,,compren-
dre”, wskazuje, że z-rozumieć, to ,,wziąć dla siebie”. Sam więc fenomen rozumienia należy ujmować 
w wymiarze „współ-rozumienia”: gdy pojawia się Inny, wraz z nim pojawia się możliwość „wzięcia 
dla siebie” tego co, rodzi się z „razem” (por. tamże, s. 71, przyp. tłumacza).    

(Roz)mowa jako ekspresja słowa w epifanii współbycia...
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– jako warunek współbycia, wewnątrz którego istniejemy. Być może taka 
interpretacja inspirowana jest opisem stworzenia z Księgi Rodzaju, w któ-
rym człowiek przedstawiony został najpierw jako partner swoistej rozmowy 
stwórczej, a następnie jako partner rozmowy dotyczącej kwestii dobra i zła. 
Czyn człowieka chcącego samodzielnie rozróżniać dobro i zło wyzwala całą 
lawinę wydarzeń tworzących historię. W człowieku pozostaje jednak pragnie-
nie nieskończoności, nieskończoność zaś wyraża się w twarzy. Nawiązując do 
Biblii, można powiedzieć, że człowiek nie jest w stanie istnieć bez Boga, ale 
Jego nieskończoność wykracza poza ludzkie wyobrażenia, stąd abstrakcyjne 
pojęcie Absolutu wydaje się nieatrakcyjne.  

Inny wydobywa obecność Toż-samego, dając mu możliwość określenia 
się. W przypadku małego dziecka jest to warunek przetrwania, który po doj-
ściu podmiotu do stanu dojrzałości nabiera bardziej względnego charakteru. 
Gloryfi kowana przez Lévinasa zewnętrzność musi jednak zostać odwrócona. 
Trudno bowiem zgodzić się z twierdzeniem, że „istnienie człowieka jest zja-
wiskowe dopóty, dopóki pozostaje on wewnętrznością”44, a „zewnętrzność 
bytu to moralność sama”45. To, co wewnętrzne, i to, co zewnętrzne, razem 
tworzą homeostazę bycia, szczególnie w wymiarze moralnym. Moralność nie 
jest „zewnętrznością”, ale czystą transcendencją wewnętrzności. Jeśli granice 
pojmowalności są granicami naszego świata, to w istocie istnieje tylko to, 
co „wewnętrzne”. Sam język jest bowiem wypadkową tego, co wewnętrzne, 
i tego, co zewnętrzne, z akcentem na to, co wewnętrzne. To, co zewnętrzne, jest 
zjawiskowe, a to, co wewnętrzne, objawia nam eidos. Mowa dotyczy nie tylko 
„drugiego”, ale właśnie owej „wewnętrzności”, z której jest wydobywana. 
Rozróżnienie wprowadzone przez Lévinasa ma więc niekiedy cechy kartezjań-
skiego dualizmu. „Wewnętrzność” i „zewnętrzność” to dwa oblicza tego, co 
określić można mianem współbycia. Żadna też relacja zewnętrzności uznana 
przez Lévinasa za relację „twarzą w twarz” nie jest relacją jednoznaczności, 
a wszelka odpowiedzialność opiera się na wewnętrznym zobowiązaniu. Zanim 
dokonamy skoku w sferę dobra, musimy się odnaleźć w żywiole mowy, w któ-
rej usłyszeć można zew odpowiedzialności. U postaw ekspresji leży bowiem 
ogólna możliwość zaistnienia w żywiole mowy. Działanie w sferze dobra musi 
najpierw uzyskać status samostanowienia i musi być oparte na decyzji pod-
jętej w ramach posiadanej wolności. Można oczywiście postawić hipotezę, 
że nasze doświadczenie jest efektem wcześniejszego współbycia w ramach 
społeczności, która umożliwia „wydobycie” z nas naszego człowieczeństwa, 

44  L é v i n a s, Całość i nieskończoność, s. 214. Ze stwierdzenia tego (można powiedzieć: anty-
kartezjańskego i antyhusserlowskiego) wynika, że fenomenologia Husserla zagubiła się na błędnej 
drodze poszukiwania eidosu. 

45  Tamże, s. 363. 
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