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Rola i znaczenie Kartezjańskiej idei Nieskończoności  

w metafizyce Levinasa1 

Le rôle et la signification de l'idée cartésienne  

de l'infini dans la métaphysique de Levinas 

 

 

Abstrakt: W zaprezentowanym artykule zostaje podjęta kwestia wpływu i znaczenia Kartezjańskiej 
Idei Nieskończoności na filozofię Emmanuela Levinasa. Celem artykułu jest udowodnienie tezy, że 
nie da się zrozumieć metafizyki Levinasa bez sięgnięcia do myśli Kartezjusza, szczególnie w aspekcie 
roli i znaczenia idei Nieskończoności. Myślenie Kartezjusza nie jest pierwszoplanową inspiracją, do 
której przyznaje się Levinas, jednakże warto zauważyć, że cała etyka żydowskiego myśliciela jest 
zbudowana właśnie na pojęciu „nieskończoności”. Dlatego też na początku tekstu krótko omówię 
ideę Nieskończoności, sformułowaną przez Kartezjusza w trzeciej Medytacji, a następnie skupię się na 
analizie oddziaływania tej idei na myśl Levinasa. W przedstawionym artykule prześledzona zostanie 
droga filozoficzna Levinasa oraz różne momenty i etapy ewolucji jego myśli, które trudno byłoby 
zrozumieć w oderwaniu od idei Nieskończoności Kartezjusza. Zarówno zawiązanie relacji z drugim 
człowiekiem, jak i z Bogiem, są możliwe dzięki absolutnej separacji między członami relacji. 
Utrzymanie tej separacji jest jednak możliwe dzięki transcendencji, a więc kluczowej dla artykułu: 
nieskończoności, która oddziela Toż-Samego od Innego. Zastosowanie idei nieskończoności w 
metafizyce/etyce umożliwia Levinasowi ochronę absolutnej inności/różnicy przed wchłonięciem w 
jednolitą i totalizującą całość, przed  zneutralizowaniem przez tożsamość. Kluczowe dla filozofii 
Levinasa pojęcia, takie jak bierność, odpowiedzialność, substytucja, bliskość, transcendencja są 
ufundowane właśnie na Kartezjańskim pojęciu Nieskończoności. W podsumowaniu tekstu zostaną 
przedstawione wątpliwości, które mogą pojawić się przy głębszej analizie myśli Levinasa, jak również 
krótko zostaną zestawione różnice w rozumieniu idei Nieskończoności, które w wyraźny sposób 
dzielą Kartezjusza i Levinasa. Obydwaj filozofowie zaczynają swoją drogę filozoficzną ze wspólnego 
punktu wyjścia: samotny podmiot, wychodząc poza siebie, dociera do Nieskończonego tym samym 
przełamując swoje egoistyczne istnienie. Jednakże u Kartezjusza dokonuje się to na drodze 
intelektualnego wysiłku poznającego Cogito a u Levinasa na drodze ofiarowania siebie Innemu w 
relacji etycznej. Kartezjusz odkrywa bowiem ideę nieskończoności w sobie jako ideę wrodzoną, a u 
Levinasa to odkrycie przychodzi z zewnątrz – od Innego. 
Słowa klucze: idea Nieskończoności, transcendencja, Inny, idea/ideatum, Kartezjusz, Levinas, relacja, 
bierność, odpowiedzialność, trauma 
 
Abstract: This paper deals with the influence and significance of the Cartesian Idea of the Infinite on 
the philosophy of Emmanuel Levinas. The aim of this paper is to prove the thesis that it is impossible 
to understand Levinas's metaphysics without referring to Descartes's thought, especially in the aspect 
of the role and meaning of the idea of Infinity. Descartes' thinking is not the primary inspiration that 
Levinas admits to, however it is worth noting that the entire ethics of the Jewish thinker is built 

                                                 
1 Artykuł przygotowany dzięki programowi "Doskonała Nauka" (DNK/SN/466899/2020) MNiSW w 
Polsce, w ramach programu: "(Ir)relevance of Phenomenology? (Im)pertinence de la phénoménologie?" 
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precisely on the concept of "infinity. " Therefore, at the beginning of the text I will briefly discuss the 
idea of Infinity as formulated by Descartes in the third Meditation, and then focus on analyzing the 
influence of this idea on Levinas' thought. The paper presented here will trace Levinas' philosophical 
path and the different moments and stages in the evolution of his thought, which would be difficult to 
understand in isolation from Descartes' idea of the Infinite. Both the establishment of a relationship 
with another person and with God are made possible by an absolute separation between the members 
of the relationship. Maintaining this separation, however, is made possible by transcendence, and thus 
central to the article: the infinity that separates the Self from the Other. The use of the idea of infinity 
in metaphysics/ethics enables Levinas to protect absolute otherness/difference from being absorbed 
into a unified and totalizing whole, from being neutralized by identity. Key concepts in Levinas's 
philosophy such as passivity, responsibility, substitution, proximity, and transcendence are founded 
precisely on the Cartesian notion of the Infinite. The text will conclude by outlining the doubts that 
may arise from a deeper analysis of Levinas's thought, as well as briefly juxtaposing the differences in 
understanding the idea of Infinity that clearly divide Descartes and Levinas. Both philosophers begin 
their philosophical journey from a common starting point: the solitary subject, going beyond himself, 
reaches the Infinite thereby overcoming his egoistic existence. However, in Descartes' case it happens 
on the way of intellectual effort of the cogitating Cogito and in Levinas's case on the way of offering 
oneself to the Other in an ethical relation. For Descartes discovers the idea of infinity within himself as 
an innate idea, while in Levinas this discovery comes from outside from the Other. 
Keywords: idea of Infinity, transcendence, Other, idea/ideatum, Descartes, Levinas, relation, 
passivity, responsibility, trauma 

 

Wprowadzenie 

  

Analizując filozofię Emmanuela Levinasa w kontekście współczesnej myśli 

francuskiej trudno byłoby zrozumieć jego teksty nie odwołując się do nowożytnych korzeni, 

z których wyrasta myślenie tego filozofia. Ciekawym wydaje się fakt, że pośród licznych 

inspiracji filozoficznych, wyraźnie widocznych  w twórczości Emmanuela Levinasa, postać 

Kartezjusza bynajmniej nie pojawia się na pierwszym planie. Z pewnością nazwiska takie jak 

choćby Hegel, Husserl czy Heidegger2 wywarły zdecydowanie większy wpływ na 

ukształtowanie się myśli tego francuskiego filozofa. Jednakże, biorąc pod uwagę status 

Kartezjusza jako „ojca filozofii nowożytnej” oraz jego rolę w kształtowaniu całej późniejszej 

tradycji współczesnego myślenia w kulturze francuskiej3, trzeba uczciwie przyznać, że 

niemożliwym byłoby zrozumienie metafizyki, a tym samym etyki Levinasa, bez sięgnięcia 

do Kartezjańskiej idei Nieskończoności. Idea ta, której chcemy przyjrzeć się bliżej w 

                                                 
2 W kontekście poniższego artykułu ważna wydaje się uwaga wypowiedziana pod adresem 
Heideggera przez Levinasa obciążająca tego pierwszego całą winą za redukcję nieskończoności i 
transcendencji poprzez osadzenie Dasein tylko w sferze bycia. Levinas nazywa egzystencję w ujęciu 
Heideggera „egzystencją pogańską” i pisze w tym kontekście: „Filozofia Heideggerowska stanowi 
apogeum myślenia, w którym to, co skończone nie odwołuje się do tego co nieskończone (…) 
Heideggerowska ontologia podporządkowuje stosunek z Innym relacji z Neutralnym”(Levinas, 2008, 
178-179). 
3Ciekawą diagnozę współczesnej filozofii francuskiej przedstawia Jacek Migasiński wskazując na 
trzech najważniejszych myślicieli w tym kręgu kulturowym, którzy wywarli największy wpływ na 
ukształtowanie współczesnej filozofii francuskiej. Montaigne, Pascal i Kartezjusz to trzej „ojcowie 
założyciele”, bez których nie da się zrozumieć dzisiejszej myśli francuskiej (Por. Migasiński, 2019, s. 
12). 
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poniższym artykule, stanowi bowiem podstawowe narzędzie do przybliżenia czytelnikowi 

przez Levinasa obszaru całkowitej inności oraz kondycji samego podmiotu, odchodzącego 

od idei samotnego Cogito4 w stronę relacji osobowej zawiązanej z Innym. Idea ta pozwala 

Levinasowi przekroczyć poziom ontologiczny, aby móc wejść w  relację etyczną, co 

postaramy się udowodnić w poniższym artykule. Obok licznych obrazów, często 

metaforycznych i symbolicznych, do których lubi sięgać Levinas, aby lepiej wyrazić sens 

swoich przemyśleń, Kartezjańska Idea Nieskończoności bez wątpienia plasuje się w 

czołówce tych najważniejszych. 

W zaprezentowanym poniżej artykule chciałabym pokrótce przedstawić w jaki 

sposób Levinas wykorzystuje Kartezjańską ideę Nieskończoności w swojej koncepcji 

transcendencji, która funduje szeroko rozumianą relacyjność. Jak zobaczymy poniżej 

Levinas, sięgając do Kartezjańskiej nieskończoności, czyni z niej jeden z ważniejszych 

fundamentów w budowaniu relacji metafizycznej z Innym: zarówno bliźnim, jak i Bogiem. 

Idea Nieskończoności, zaczerpnięta od Kartezjusza, posłuży Levinasowi do skonstruowania 

biernej podmiotowości, pozostającej w stanie nieustannego świadczenia dobroci i 

podejmowaniu bezgranicznej odpowiedzialności. Niezwykle istotne w tym przedstawieniu 

pozostaje wykazanie na jakiej drodze Kartezjańska nieskończoność pomaga Levinasowi 

wyrazić różnicę pomiędzy wewnętrznością a zewnętrznością i zachować absolutny 

charakter transcendencji, w wykraczaniu poza to, co immanentne. Śmiem przypuszczać, że 

Kartezjańska idea Nieskończoności umożliwiła Levinasowi skonstruowanie metafizyki 

absolutnej inności, rozsadzającej wszelką myśl i pojmowanie. „Idea nieskończoności nie 

powstaje w obrębie podmiotu myślącego, oznacza przekroczenie możliwych granic 

podmiotowości i tak właśnie ujęta, wyraża zasadniczą dysproporcję idei samej 

nieskończoności, której jest ona ideą” (Migasiński, 2002, s. 18).  Uwypuklenie roli i znaczenia 

Kartezjańskiej idei nieskończoności w myśli Levinasa ma na celu podkreślenie wyraźnej 

tendencji obecnej we współczesnej myśli francuskiej, która w XX i XXI w. wyraźnie dąży do 

przekraczania pozycji wyjściowych, testowania granic oraz kolejnych prób przekraczania 

własnej prawomocności. Przyjrzenie się z bliska znaczeniu idei Nieskończoności w filozofii 

Levinasa pozwala zrozumieć w jaki sposób współczesna fenomenologia ekscesywna5 coraz 

częściej odwołuje się do transgresji i korzystając z możliwości literackich, często 

                                                 
4 Migasiński analizując rolę i wpływ myśli Kartezjusza na współczesną filozofię francuską skupia się 
na 3 ideach kierunkowych obecnych u ojca filozofii nowożytnej: idei metody, idei Cogito i idei 
nieograniczoności woli (wolności), z tym że właśnie ta trzecia, w oczywisty sposób powiązana z 
omawianą w tym artykule ideą nieskończoności” w interpretacji Migasińskiego nie daje się oderwać 
od idei samotnego Cogito i co więcej to właśnie na nich oparta jest późniejsza metafizyka francuska 
(Por. Migasiński, 2019, s. 13). 
5 Szerzej na ten temat pisze w swojej książce  François-David Sebbah, uczeń i znawca filozofii 
Levinasa, który  omawia w swoich opracowaniach wyraźną tendencję współczesnej filozofii 
francuskiej do autotransgresji i testowania granic własnych obszarów (Por. Sebbah, 2001, s. 301-303 
oraz Sebbah, 2008, s. 186-189). 
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metaforycznych, próbuje wyrazić to, co wymyka się naszych tradycyjnym możliwościom 

poznawczym i językowym.  

 

1. Idea Nieskończoności u Kartezjusza 

 

Na początek  fragment z „Trzeciej Medytacji” Kartezjusza:  

 „Jest zaś rzeczą oczywistą, dzięki przyrodzonemu światłu rozumu, że przynajmniej tyle musi 

być rzeczywistości w całkowitej przyczynie sprawczej, ile w jej skutku, bo skąd – pytam – mógłby 

skutek wziąć swoją rzeczywistość, jak nie z przyczyny? A jakżeby przyczyna mogła mu ją dać, gdyby 

jej sama nie posiadała? Z tego jednak wynika, że ani żadna rzecz nie może powstać z niczego, ani też 

rzecz doskonalsza, tzn. taka, która zawiera w sobie więcej rzeczywistości, nie może powstać z mniej 

doskonałej; i to jest oczywistą prawdą nie tylko w odniesieniu do tych skutków, których rzeczywistość 

jest aktualna lub formalna, ale także w odniesieniu do idei, w których wchodzi w grę tylko 

rzeczywistość obiektywna” (Descartres, 2010, s. 45). 

Kartezjusz mówi, że jeśli posiadam w sobie ideę rzeczy zewnętrznych, nie mogę z 

całą pewnością stwierdzić, że te rzeczy istnieją  realnie, ponieważ to ja sam mogę być 

sprawcą ich idei. A jeśli jestem ich sprawcą, idee te mogą być czystymi przedmiotami 

umysłowymi. Inaczej jest w odniesieniu do Boga. Bóg bowiem, zgodnie z definicją 

Kartezjusza, to: „pewna substancja nieskończona, niezależna, o najwyższym rozumie i mocy, która 

stworzyła mnie samego i wszystko inne, co istnieje” (Descartes, 2010, s. 50). Z tej definicji Boga 

wynika Jego realne istnienie, ponieważ ja – jako substancja skończona - nie mogę być, 

zgodnie z zasadą przyczynowości, sprawcą idei substancji nieskończonej, ponieważ ja nie 

mogę być sprawcą czegoś, co mnie przewyższa w sposób eminentny. Idea Nieskończonego 

nie jest przeze mnie pojmowana jako prosta negacja skończoności, ponieważ, jak stwierdza 

dalej Kartezjusz: „przeciwnie, pojmuję to zupełnie jasno, że więcej rzeczywistości jest w substancji 

nieskończonej niż w skończonej, i że zatem jest we mnie w jakiś sposób na pierwszym miejscu ujęcie 

tego, co nieskończone, przed ujęciem tego, co skończone, czyli ujęcie Boga przed ujęciem mnie samego” 

(Descartes, 2010, s. 50).  Ponieważ ja jestem bytem skończonym, nie mogę być sprawcą idei 

Nieskończonego. Idea jako skutek wymaga przyczyny adekwatnej dla siebie, a zatem 

rzeczywistego istnienia Boga, który działa we mnie: to właśnie On zaszczepił we mnie swą 

ideę jako skutek swego działania. Idea Nieskończonego jest więc ostatecznie ideą wrodzoną. 

 

2. Przejęcie idei Nieskończoności przez Levinasa 

 

 Kartezjańska idea nieskończoności jest dla Levinasa podstawowym narzędziem 

ukazania całkowitej inności, jest pewnego rodzaju modelem, który wyraża absolutną różnicę 

i dysproporcję między aktem myślenia a tym, co się myśli. Levinas zawdzięcza 

Kartezjuszowi koncepcję, że w idei nieskończoności jest „pomyślane” to, co zawsze 



BIBLIOTEKA KWARTALNIKA NAUKOWEGO FIDES ET RATIO  

 

 KWARTALNIK NAUKOWY FIDES ET RATIO  4(48)2021   ISSN  2082-7067 
 

 

Strona 29 

pozostanie wobec myśli na zewnątrz. Idea nieskończoności nie powstaje w obrębie 

podmiotu myślącego; oznacza przekroczenie możliwych granic podmiotowości i tak właśnie 

ujęta, wyraża zasadniczą dysproporcję idei i samej nieskończoności, której jest ona ideą. Idea 

nieskończoności jest sposobem bycia nieskończoności (l’infinition), czyli wytwarzaniem się jej  

w podmiocie jako swoistego objawienia. Nie jest tak, że nieskończoność najpierw jest, a 

potem się objawia; jej nieskończony charakter występujący w podmiocie w postaci idei 

absolutnej zewnętrzności, dotknięcia transcendencji, jest równocześnie wytwarzaniem się 

samej nieskończoności wobec danego podmiotu. 

Kartezjusz, rozmyślając nad ideą Boga,  zarysował proces  myślenia zmierzający do 

rozerwania ja myślę. To Descartes otworzył przed Levinasem drogę, która finalnie prowadzi 

do zerwania z Cogito. W interpretacji Kartezjusza nie tyle ważny wydaje się dla Levinasa 

dowód na istnienie Boga (jako byt eminentny, czyli w stopniu najwyższym, najdoskonalszy i 

być może już wykraczający poza ontologię), ale pewnego rodzaju „szczególne zerwanie ze 

świadomością, nie będące cofaniem się w nieświadomość, lecz otrzeźwieniem albo 

przebudzeniem z <dogmatycznego snu>, który utrzymuje się w głębi każdej świadomości 

spoczywającej na przedmiocie” (Levinas, 1994, s. 123).  W innym swoim tekście Levinas 

opisuje to jako: „Rozerwanie świadomości, rozerwanie, które nie jest wyparciem w 

nieświadomość, lecz wytrzeźwieniem czy przebudzeniem” (Levinas, 2008, s. 259). Na czym 

to polega? Cogitatum wykracza poza cogitatio, czyli sama idea Boga wykracza poza wszelką 

zdolność pojmowania, poza jakąkolwiek rzeczywistość formalną, tym samym niejako obala 

źródłowy charakter świadomości intencjonalnej. Wszelka myśl, ludzkie pojmowanie, 

nazywanie, sprowadza wszystko do sfery zaistnienia, do obecności i reprezentacji. Ale idea 

Boga rozbija tę myśl (Por. Levinas, 1994, s. 123). To „nieprzekraczalne odkrycie” – jak 

nazywa je sam Levinas – pokazuje, że nie ma idei Boga, ponieważ wychodzimy poza 

porządek, w którym idea prowadziłaby do bytu. Idea Boga, to po prostu Bóg we mnie. Tym 

samym Levinas widzi za Kartezjuszem Nieskończoność, która nie daje się pomyśleć ani 

pojąć czy zrozumieć, bo wykracza poza te procesy. Wprawdzie pisze o zamieszkiwaniu 

Nieskończoności w myśleniu, ale jest to zupełnie inny rodzaj zamieszkiwania niż zawarcie 

cogitatum w cogitatio.  „Jest to zamieszkiwanie bierne i do niczego niepodobne, bo nie można 

wziąć go na siebie” (Levinas, 1994, s. 124). To bierność wykraczająca poza wszelką znaną i 

pojmowalną dotąd bierność, która stanowi istotę przebudzenia – jak to nazywa Levinas.  

Wydaje się koniecznym wyraźne rozróżnienie w ramach Idei nieskończoności na 

pewną „realność formalną” i „realność obiektywną”, które stanowią oś radykalnego 

rozróżnienia, które wprowadza Kartezjusz, a które przejmuje za nim Levinas. „Realność 

formalną”6 sam Levinas określa formułą: „Inny w tym samym”, co oznacza, że to, co 

                                                 
6 Ten wątek szerzej podejmuje w swoim komentarzu do Levinasa Tadeusz Gadacz. Odwołując się do 
przywołanego rozróżnienia dwóch aspektów w Idei Nieskończoności pisze o aspekcie formalnym, że 
to właśnie tutaj ma miejsce pobudzenie tego co skończone przez to, co nieskończone co na tyle 
niepokoi, że rozsadza tożsamość i nie pozwala na spoczynek (Por. Gadacz, 1990, s. 264). 
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„więcej” (ideatum) zawiera się paradoksalnie w tym, co „mniej” (idea). Oznacza to, że 

nieskończoności nie można zawrzeć w skończoności, co dla Levinasa będzie równoznaczne 

z brakiem możliwości asymilacji Innego przez Toż-Samego. Jednakże to właśnie, ta 

radykalna inność, która wymyka się wszelkim możliwościom poznawczym i językowym, 

budzi mnie i otwiera na poszukiwanie Innego. Drugim aspektem jest „realność obiektywna”, 

która oznacza samą Nieskończoność. Nie nasze wyobrażenie jej, nie ideę, którą podmiot 

tworzy sobie w głowie, która go budzi, prowokuje i rozsadza od wewnątrz, ale 

Nieskończoność samą w sobie7.  To rozróżnienie wyraża pewną nieprzystawalność idei i 

ideatum, absolutne wymykanie się Nieskończoności z granic samej idei. Tę właśnie 

nieadekwatność Levinas będzie nazywał „myślą”, która myśli więcej niż myśli. To być może 

niejasne i mało precyzyjne, z logicznego punktu widzenia, pojęcie staje się bardziej 

zrozumiałe jeśli przypomnimy, że relacja między ideą nieskończonością a jej ideatum jest 

relacją etyczną (metafizyczną) a nie poznawczą. W swojej własnej interpretacji owego 

ideatum przejętego od Kartezjusza, Levinas będzie upatrywał Dobra, które przychodzi do 

człowieka właśnie z wymiaru nieskończoności i jest czymś bardziej fundamentalnym i 

pierwotnym niż samo myślenie. Dlatego też nowatorstwo i odkrywczość Levinasa, w 

stosunku do Kartezjańskiej idei Nieskończoności, będzie polegać na dotarciu do wymiaru 

Dobra, który owa Nieskończoność otwiera. A właśnie relacja między ideą a ideatum 

zaczerpnięta od Kartezjusza pozwala zachować absolutną transcendencję Dobra, które 

przekracza nasze wyobrażenia o nim i możliwości językowo-poznawcze. 

W trzeciej Medytacji Kartezjusza Levinas odnajduje przekaz, że nieskończoność jest 

w pewnym sensie wcześniejsza we mnie od pojęcia skończoności, tzn. idea Boga od idei 

mnie samego. Zerwanie z aktualnością Cogito poprzez idee Nieskończoności w nas, 

przekłada się na bierność absolutną i radykalną, w której nie ma miejsca na receptywność, 

ale jest miejsce na bezmiar cierpienia (Por. Levinas, 1994, s. 125).  Jak to rozumieć?  Idea 

Nieskończoności zostaje w nas złożona. Levinas idąc tu za Kartezjuszem opowiada się za 

„zaszczepieniem w nas” idei Nieskończoności. Owo zaszczepienie, które wymaga uprzednio 

absolutnej bierności, przekłada się na zaskoczenie lub wrażliwość na coś, czemu nie można 

sprostać, na radykalną otwartość i przebudzenie. „Wszczepienie nam idei, której nie można 

ogarnąć, rozbija tę obecność wobec siebie samego, jaką jest świadomość, forsując zapory i 

kontrole, wywracając wymóg przyjmowania lub przyswajania wszystkiego, co przychodzi z 

zewnątrz” (Levinas, 1994, s. 125). 

Niezwykle istotny wydaje się tutaj moment negacji. Idea Nieskończoności we mnie 

nie może być rozumiana jako wynik formalno-logicznej negacji tego, co skończone. Takie 

rozumienie byłoby zdecydowanie niewystarczające i nie trafiałoby w sedno tego, o czym 

                                                 
7 Gadacz pisze w tym kontekście: „To, co transcendentne samo stanowi ideatum. Jest ono 
nieskończenie oddalone od idei. Dystans, który dzieli ideatum i ideę tego ideatum, jest zawartością 
samego ideatum” (Por. Gadacz, 1990, s. 266). 
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pisze Kartezjusz. Levinas bawi się słowem nieskończoność. In-finitum można i trzeba 

rozumieć nie tylko jako „nie” (zaprzeczenie), ale i „w” (we mnie). „Narodziny negatywności 

nie dokonują się w podmiotowość, która neguje, ale w samej idei nieskończoności, czyli w 

podmiotowości jako idei nieskończoności” (Levinas, 2008, s. 260). Nieskończoność nie 

oznacza tylko negacji, ale nieskończoność we mnie. To właśnie dlatego nieskończoność 

rozrywa skończoność8. Idea nieskończoności umożliwia samą podmiotowość, ponieważ 

została mi (we mnie) zaszczepiona w chwili mojego stworzenia. Rzeczywistość Cogito 

zostaje przerwana przez to, co niepojmowalne, czego nie da się pomyśleć w sposób 

intencjonalny.  

Jest to zatem idea an-archiczna, a więc przychodząca do człowieka spoza czasu, z 

przeszłości bardziej przeszłej niż jakakolwiek przeszłość, dostępna jedynie jako ślad w 

twarzy innego. Ten aspekt chronologii wydaje się tu istotny, ponieważ to właśnie pewna 

nieadekwatność między tym, co wcześniejsze a tym, co późniejsze umożliwia zaistnienie 

relacji metafizycznej. Ideatum jest wcześniejsze od idei. Nieskończoność jest przed 

skończonością.  Zatem ideatum przewyższa ideę, gdyż jest również czasowo tak odległe w 

przeszłość, tak dalekie od teraźniejszości, że nie sposób ująć ich relację w jakiejś zamkniętej 

całości. Absolutna pierwotność Nieskończoności oznacza jej transcendencję, jej wymykanie 

się temu co skończone, co tu i teraz, jej nieuchwytność. Idea Nieskończoności nie może 

zatem pochodzić od Ja, od samego myślącego podmiotu, i nie wynika z potrzeby, którą 

można by zaspokoić. Ona może budzić tylko pragnienie, które nigdy nie znajduje swego 

wypełnienia, bo jego natura polega na ciągłym budzeniu podmiotu9, na niepokojeniu go i 

wzywaniu do więcej niż być, do myślenia więcej niż się myśli. To idea, która wyczerpuje się 

w jawieniu się, w ukazywaniu, które swojego sensu bynajmniej nie czerpie z ukazywania się. 

Zetknięcie z tą ideą budzi nas, dokonuje przebudzenia świadomości, stając się w praktyce 

zobowiązaniem i znaczeniem, które coś nakazuje. Ten moment zaszczepienia idei 

nieskończoności we mnie Levinas określa traumą, kluczową dla dalszego kształtowania się 

podmiotowości.  

 

3. Idea Nieskończoności w relacji z drugim człowiekiem 

 

                                                 
8 Widać tutaj wyraźną inspirację Kartezjuszem, u którego Idea Nieskończoności nie jest zwykłą 
negacją skończoności. Kartezjusz sam przyznaje: „Pojmuję to zupełnie jasno, że więcej rzeczywistości 
jest w substancji nieskończonej niż w skończonej, i że zatem jest we mnie w jakiś sposób na 
pierwszym miejscu ujęcie tego, co nieskończone, przed ujęciem tego, co skończone” (Descartes, 2010, 
s. 50). 
9 Warto tutaj sięgnąć do opisu tej sytuacji u Jacka Migasińskiego, który m.in. pisze: „Idea 
Nieskończoności nie pochodzi zatem od <ja> i nie wynika z jakiejś potrzeby <ja>. Ruch pochodzi tu 
od myślanego bytu a nie od myślącego podmiotu (…). Wobec tego Nieskończoność nie jest 
<przedmiotem> poznania, na miarę kontemplującego spojrzenia, lecz Upragnionym budzącym 
Pragnienie, to znaczy odsłaniającym się przed myślą, która w każdej chwili <myśli więcej niż myśli>” 
(Por. Migasiński, 2002, s. 21). 
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Ten wstrząs (traumatisme), nad którym nie umiem zapanować, wywołany 

zaszczepieniem Nieskończoności w skończoności, dokonuje się w momencie stanięcia 

twarzą w twarz z drugim człowiekiem. To moment, który wyraźnie pokazuje, że 

Kartezjańska idea Nieskończoności otwiera Levinasowi drogę do skonstruowania jego 

własnej metafizyki, rozumianej jako etyka. Wydarzenie spotkania z Innym jest naznaczone 

(affection) obecnością Nieskończoności w twarzy Innego, który staje przede mną  i  nadaje 

etyczne znaczenie naszemu spotkaniu, wyprowadzając nas poza sferę bytu i wzywając mnie 

od odpowiedzialności za niego. Niemożność ujęcia Nieskończoności myślą generuje 

absolutną bierność mnie jako przyjmującego tę Nieskończoność. Intryga sensu zawiązana  w 

idei Nieskończoności oznacza, że nieskończoność w sposób radykalny 

wykracza/transcenduje poza i ponad wydarzenie spotkania z Innym. Levinas określa ten 

moment jako „bolesne przebudzenie”, „oślepienie, przy którym oko wytrzymuje więcej niż 

może wytrzymać, poparzenie skóry, która dotyka i nie dotyka tego, co ją parzy” (Levinas, 

1994, s. 128), które wymusza na mnie postawę bierności bardziej biernej niż jakakolwiek 

wcześniejsza bierność. Właśnie na takim gruncie  negatywność In z Infiniutum rodzi 

pragnienie, które nie sposób zaspokoić10.  To pragnienie Nieskończoności, które żywi się 

własnym głodem i które „coraz bardziej pragnie – to znaczy oddala się od spełnienia – w 

miarę jak przybliża się do Pożądanego” (Levinas, 1994, s. 129).  To pragnienie wykracza poza 

sferę ontologii, nie określa swojego celu albo kresu (w przeciwieństwie do potrzeby) i nigdy 

nie znajduje swojego spełnienia. Pragnienie nieskończoności, które budzi się we mnie w 

relacji z Innym, poprzez spotkanie jego wzywającej i apelującej twarzy, to w swej istocie 

pragnienie Dobra rozumianego jako bezinteresowność, dawanie siebie drugiemu i 

nieustające odpowiadanie na apel płynący z jego twarzy. Levinas nie boi się w tym miejscu 

sięgnąć do terminu „Miłość” pisząc, że „Miłość jest możliwa tylko dzięki idei 

Nieskończoności – dzięki Nieskończoności, która została mi wszczepiona, dzięki owemu 

<więcej>, które dewastuje i budzi <mniej>” (Levinas, 1994, s. 129). Aby Pragnienie 

Nieskończoności nie powracało do sfery immanencji i nie zamykało się w niej, musi ono cały 

czas  wykraczać poza byt, transcendować go nieustannie aby ocalić swoją bezinteresowność. 

To, co jest w nim pożądane (Dobro, Bóg), musi być w pragnieniu oddzielone – jako to, co 

ciągle upragnione, jako nieosiągalne, ale bliskie  poprzez ślady, które zostawiło w twarzy 

Innego. Właśnie dlatego Dobro odsyła mnie do drugiego człowieka, a relacja etyczna z nim 

                                                 
10 Pragnienie (Désir) zostaje przeciwstawione potrzebie (Besoin) w filozofii Levinasa. O ile potrzeba 
należy do porządku Tego Samego (Toż-Samego) i można ją zaspokoić, o tyle pragnienie rodzi się w 
porządku transcendencji, w sferze tego, co inne. Właśnie Idea Nieskończoności umożliwia mi 
pragnienie, które nigdy nie znajdzie swojego wypełnienia. Jak zauważa Forthomme potrzeba nie 
może być traktowana jako czysta negacja a pragnienie jako coś pozytywnego. „Pragnienie 
metafizyczne to ubóstwo bogactwa lub niewystarczalność pełni. Rzeczywiście to pragnienie może 
narodzić się tylko u tego, który już więcej nie potrzebuje; jest to potrzeba zbytkowna, która rodzi się 
począwszy ode mnie samego lub od totalności zaspokojonej. I to, nawet jeśli pragnienie metafizyczne 
w żaden sposób nie może zrodzić się począwszy od Tego Samego sytego, bez apelu ze strony 
Zewnętrzności” (Fothomme, 1979, s. 183). 
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staje się przestrzenią, w której objawia się Nieskończoność. To jest owo przebudzenie, o 

którym mówi Levinas, przebudzenie do bliskości, do dawania dobroci, do 

odpowiedzialności za Innego. Nieskończoność czyni mnie całkowicie biernym względem 

drugiego, jego zakładnikiem, który jeszcze zanim usłyszy wezwanie, już jest wierny 

zobowiązaniu, którego nie podjął w swojej wolności, ale które zostało mu wyznaczone w 

czasie anarchicznym. 

Na etapie Całości i nieskończoności Levinas korzysta z idei Nieskończoności 

Kartezjusza żeby odseparować zewnętrzność od wewnętrzności i tym samym zachować 

transcendentny charakter Pragnienia. „Pragnienie doskonale bezinteresowne – dobroć. 

Pragnienie i dobroć zakładają konkretną relację” (Levinas, 2002, s. 41). Kartezjańska idea 

nieskończoności służy tu Levinasowi do opisu epifanii twarzy, do przekazania jej ekspresji i 

sensu. „Twarz Innego w każdej chwili niszczy i przekracza plastyczny obraz, który we mnie 

zostaje jako idea na moją miarę i na miarę swojego ideatum – jako idea adekwatna ( 

Levinas, 2002, s. 42).  „Idea Nieskończoności (…) wydarza się konkretnie jako relacja z 

twarzą. I tylko idea N. zachowuje zewnętrzność Innego w stosunku do Toż-Samego, 

pomimo tego stosunku” (Levinas, 2002, s. 229). Kartezjańska idea Nieskończoności pozwala 

również Levinasowi zachować absolutną inność Innego napotkanego w wydarzeniu 

spotkania: „Inny pozostaje nieskończenie transcendentny, nieskończenie obcy – ale jego 

twarz, wydarzająca się jako epifania i wzywająca mnie, odrywa się od świata” (Levinas, 

2002, s. 227) .  

Jednakże z czasem Kartezjańska idea Nieskończoności nabiera jeszcze głębszego 

wyrazu, kiedy „późny” Levinas (etap Inaczej niż być lub ponad istotą) stosuje ją i czerpie z niej 

w budowaniu podmiotowości w znaczeniu ofiarniczym. Etyczne znaczenie Nieskończoności 

przedstawia wychodząc od relacji z bliźnim i mojej odpowiedzialności za niego. Bierność 

podmiotowości nie jest czystą abstrakcją, ale polega w praktyce na rozsadzeniu immanentnej 

obecności i przybiera formę coraz bardziej radykalnej odpowiedzialności za Innego.  Ciągle 

wrastająca odpowiedzialność, w miarę podejmowania jej, oznacza całkowite zerwanie z 

moją wolnością i wolnością Innego. „Moja odpowiedzialność – wbrew mnie – ponieważ jest 

sposobem, w jaki Inny przeszkadza mi albo mi się narzuca, to znaczy jest mi bliski, polega 

na słuchaniu lub słyszeniu tego krzyku. Jest przebudzeniem. Bliskość bliźniego to moja 

odpowiedzialność: zbliżać się to być strażnikiem swojego brata, a być strażnikiem swojego 

brata, to być jego zakładnikiem” (Levinas, 1994,  s. 135). Nieskończoność, z  której 

przemawia do mnie Inny, rozbija moją dotychczasową tożsamość i wystawia mnie jako 

zakładnika, w pozycji jeden-za-drugiego w gotowości ofiarowania siebie za bliźniego. 

Nieskończoność, która naznacza mnie poprzez wezwanie z twarzy Innego11, czyni mnie 

                                                 
11 Warto zauważyć w tym miejscu, że bazując na kartezjańskiej idei Nieskończoności Levinas oddaje 
tutaj transcendencję Innego względem Toż-Samego a tym samym paradoksalność sytuacji w której to, 
co  najbardziej zewnętrzne, dalekie, inne ode mnie, porusza mnie najmocniej i budzi do etycznej 
otwartości. Migasiński opisuje paradoksalność tej sytuacji pisząc o „poruszonym, wrażliwym etycznie 
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odpowiedzialnym bez granic za brata mojego, poza wszelką umową, poza wszelką 

teraźniejszością, poza wszelką wolnością, ponieważ to ja zostałem wyznaczony przez Dobro 

do owej bezinteresowności. Ideatum nieskończonego Dobra pod każdym względem 

przewyższa ideę nieskończonego Dobra, którą przyjmuję na siebie. Ideatum winy, 

odpowiedzialności, ofiary przewyższa pod każdym względem winę, odpowiedzialność i 

ofiarę, którą przyjmuję na siebie i jestem gotów wyrazić. Właśnie dlatego odpowiedzialność 

za Innego rozbija moją tożsamość od środka i  w żaden sposób nie pozwala mi 

ukonstytuować siebie w jedności i spójności zamkniętej całości. Od tej pory moje istnienie 

polega na ciągłym wykraczaniu poza siebie w dawaniu siebie bez końca Innemu.  

„Odpowiedzialność nie zostawia mi czasu, rozbija teraźniejszość skupienia, czyli wracania 

do siebie i sprawia, że zawsze jestem spóźniony: raczej stawiam się na wezwanie bliźniego, 

niż mu się ukazuję. Odpowiadam, ponieważ zostałem wezwany. Kamienne jądro mojej 

substancji uległo już rozbiciu Ale odpowiedzialność, na którą otwieram się w tej bierności, 

godzi we mnie jako coś całkowicie mojego, bo nikt nie może mnie w niej zastąpić. Wzywając 

mnie niczym oskarżonego,  który nie zdoła odeprzeć oskarżenia, czyni ze mnie – w 

zobowiązaniu – byt nie dający się zastąpić i jedyny. Jakby wybrany. O tyle właśnie, o ile 

odwołuje się do mojej odpowiedzialności, zabrania, by ktokolwiek mnie wyręczył. Skoro 

nikt nie może mnie zastąpić, nie mogę bez uchybienia, czyli bez winy, bez kompleksu, uciec 

od twarzy bliźniego: zostaję oddany Innemu bez możliwości ucieczki” (Levinas, 1994, s. 134-

135). Niewątpliwie odpowiedzialność stanowi kwintesencję nieskończoności u Levinasa. 

Odpowiedzialność to absolutny bezkres, powołanie bez granic prowadzące mnie aż do 

sytuacji jeden-za-drugiego, czyli substytucji. Odpowiedzialność bez końca prowadzi do idei 

ofiarowania siebie za drugiego, co u Levinsasa jest szczytem etycznego heroizmu. W tym 

sensie nieskończoność prowadzi mnie niejako do doskonałości etycznej utożsamionej w 

praktyce z moralnym samobójstwem. 

 

4) Idea Nieskończoności w relacji z Bogiem 

 

Zaczerpnięty od Kartezjusza formalny zarys służący do wyrażenia relacji 

metafizycznej zachodzący między Tym Samym a Innym, znajduje swoje zastosowanie nie 

tylko w relacji z Innym rozumianym jako drugi człowiek, ale również z Innym rozumianym 

jako Bóg. Idea nieskończoności pozwala zachować Levinasowi nie tylko absolutną inność 

drugiego człowieka, ale także absolutną inność i transcendencję tego Trzeciego. Widać 

ponownie, że idea Nieskończoności przekracza nasze myślenie i zdolności poznawcze dążąc 

w stronę relacji o charakterze osobowym, gdzie teoretyczne dywagacje na temat Boga zostają 

                                                                                                                                                         
podmiocie, skłanianym do odpowiedzi na <błaganie>  bliźniego. Radykalna <separacja > pomiędzy 
mną a <wymiarem boskości> przeobraża się w radykalną <bliskość> relacji społecznej. 
Transcendencja <dzieje się> w relacji etycznej i sytuuje nas poza kategoriami bytu”(Por. Migasiński, 
2017, s.  183). 
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zastąpione pragnieniem Nieskończonego, podziwem i zachwytem12. Nieprzekraczalny 

dystans między ideą a ideatum u Kartezjusza znajduje swoje odzwierciedlenie w pojęciu 

separacji, które ma zastosowanie zarówno w relacji z drugim człowiekiem, jak i z Bogiem. 

Bóg jest tak nieskończenie inny ode mnie, że ja nie mam żadnej możliwości na objęcie Go 

rozumem, poznaniem, myślą; nie grozi  Mu z mojej strony jakakolwiek możliwość 

„wchłonięcia” lub sprowadzenia do płaszczyzny tego samego (tożsamości). Ja posiadam w 

sobie Jego ideę, jednakże sam Nieskończony nieskończenie przewyższa swoją ideę13. Levinas 

stwierdza: „Ten Sam i Inny jednocześnie znajdują się w relacji i uwalniają się od tej relacji, 

pozostając absolutnie odseparowanymi. Idea Nieskończonego domaga się tej separacji” 

(Levinas, 2002) Levinas odrzuca po raz kolejny metafizykę jedności i całości opowiadając się 

po stronie metafizyki inności i nieskończoności. Odrzucając klasyczne stanowisko wielu 

filozofów (np. Parmenidesa, Plotyna, Spinozy), którzy dążyli w swoich systemach do idei 

jedności i zespolenia z tym co pierwsze, Levinas widzi konieczność zerwania z taką tradycją 

aby ocalić prawdziwą transcendencję. Można zauważyć, że pomocą służy Mu w tym Platon 

ze swoją ideą Dobra, która doskonale wpisuje się w formalny model idea - ideatum 

Kartezjusza i dopełnia pojęcie pragnienia metafizycznego. Istnienie absolutnego, 

nieskończonego Dobra, które wzywa człowieka i budzi w nas jego najgłębsze pragnienie, 

stanowi kwintesencję relacji metafizycznej z Bogiem. O ile Plotyn widział wszystko jako 

pochodzące od Jedni i będące emanacją w ramach całości, to Platon odwrotnie: Dobro 

znajduje się ponad wszystkim i jest tak radykalnie inne od tego co znane, że nie nasyci 

żadnej potrzeby, ale zawsze będzie budzić coraz to głębsze pragnienie. Odcinając się od 

Plotyńskiej tradycji  wszechobejmującej całości Levinas, przy zastosowaniu Idei 

Nieskończoności Kartezjusza, przełamuje totalizujący sposób pojmowania relacji 

metafizycznej na rzecz Boga jako, którego można tylko pragnąć a nie potrzebować14. 

                                                 
12 Ciekawe, że Kartezjusz przechodzi podobną drogę w docieraniu do Stwórcy. Zaczynając od 
pewności Cogito (u Levinasa odpowiednikiem jest  egoistyczny Toż-Samy zatopiony w świecie 
potrzeb, używania i rozkoszowania się) dochodzi do Nieskończonego, którego można tylko 
kontemplować i podziwiać (u Levinasa także Nieskończony jako kwintesencja inności przekracza to, 
co skończone i podważa wszystko co wcześniej było mi znane). Kartezjusz pisze w trzeciej Medytacji: 
„Chciałbym zatrzymać się na jakiś czas na kontemplacji Boga, rozważyć Jego przymioty i oglądać, 
podziwiać i uwielbiać piękno tego niezmierzonego światła, tyle, ile potrafi znieść wzrok mojego 
przyćmionego umysłu” (Decartes, 2010, s. 56). 
13 Warto przywołać w tym miejscu komentarz Marka Jędraszewskiego, który omawia zastosowanie 
kartezjańskiej struktury formalnej w myśli Levinasa podkreślając znaczenie separacji, w następujący 
sposób: „Między Bogiem a człowiekiem zachodzi rzeczywista separacja: wszystko może być 
sprowadzone do świadomości z wyjątkiem Boga, On istnieje rzeczywiście oddzielony od podmiotu, 
owszem, to On jest jego fundamentem. Ujmując rzecz negatywnie możemy stwierdzić, że w tej relacji 
ten, który zawiera, nie pochłania zawieranego przedmiotu, ponieważ ja nie mogę zawrzeć  w sobie 
Nieskończonego, a także zawierany przedmiot nie pochłania tego, który zawiera, ponieważ ja jestem 
odseparowany od Nieskończonego” (Jędraszewski, 1990, s. 115). 
14 Jędraszewski  piszę w tym kontekście o negatywnym rozumieniu relacji metafizycznej u Levinasa, 
która porzuca optykę jedności, całości, tożsamości opartą za zasadzie partycypacji. „Partycypacja 
oznacza bowiem, zdaniem Levinasa, taką relację człowieka z Bogiem, która jest czymś typowym dla 
religii, gdzie człowiek zanurza się niejako w sacrum w sposób nieuświadomiony, gdzie poddaje się 
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W świetle przedstawionych analiz rodzą się pewne wątpliwości i można postawić 

wynikające z nich pytania: Jak można pragnąć tego, który jest absolutnie inny ode mnie? W 

jaki sposób i na jakiej drodze „dotyka” mnie i „budzi mnie” ten Inny skoro jest on absolutną 

innością? Gdzie znajduje się ten punkt/obszar wspólny, który w ogóle umożliwia nam 

relację mimo absolutnej przecież separacji? Dlaczego podmiot pragnie skoro nigdy tego 

pragnienia nasycić nie może? W jaki sposób działa tutaj idea nieskończoności, że pragnienie 

jest nieustająco pogłębiane a podmiot nie zniechęca się w pragnieniu coraz więcej? To 

pytania, które odsłaniają pewne braki i niedostatki w konstrukcji Levinasa a jednocześnie 

zmuszają czytelnika do dalszych poszukiwań. 

 

Zakończenie i wnioski  

 

Podsumowując: Niewątpliwie kartezjańska struktura formalna oparta na 

nieprzystawalności idei do ideatum wyznaczyła Levinasowi model jego własnej struktury 

metafizycznej, poprzez który pragnął on wyrazić relację między Toż-Samym a Innym. 

Zaczerpnięta od Kartezjusza idea Nieskończoności pozwoliła Levinasowi utrzymać 

transcendencję Innego w relacji z Toż-Samym i ocalić ją przed jego totalizującymi intencjami. 

Kartezjusz wyszedł od pewności Cogito żeby potem dojść do Nieskończonego. Podobną 

drogę pokonuje Levinas, dla którego oddalenie i dystans (separacja) są momentem 

niezbędnym i koniecznym do spotkania z Innym. „W idei nieskończonego myśli się to, co 

zawsze pozostaje zewnętrzne w stosunku do myśli” (Levinas, 2010, s. 8) i dodaje dalej w 

podobnym duchu „odległość, jaka dzieli ideatum od idei, wyznacza treść samego ideatum. 

Nieskończoność przysługuje bytowi transcendentnemu jako transcendentnemu, 

nieskończoność jest tym, co absolutnie inne” (Levinas, 2002, s. 39). Dlatego też podmiot 

nigdy nie może pojąć Nieskończoności – może w sobie zawierać jedynie jej ideę, ponieważ 

na tym właśnie polega prawdziwa transcendencja – na radykalnej różnicy między ideą i jej 

ideatum. Dzięki radykalnej różnicy między ideą a ideatum zaczerpniętej od Kartezjusza, 

Levinas zachowuje prawdziwą transcendencję. Jeżeli Kartezjusz uważał, że podmiot 

poprzez swoją poznającą świadomość i możliwości intelektualne może zapanować nad 

wszystkimi ideami oprócz idei Boga, to podmiot u Levinasa też może dominować i władać 

nad wszelką innością, ale nie może osiągnąć tej władzy nad Innym. Ten Inny jest bowiem 

absolutną transcendencją, wymykającą się moim władczym tendencjom, który pozostawia 

mi jedynie swoją ideę. 

Jednakże, oprócz omówionych w artykule podobieństw w rozumieniu 

Nieskończoności u Kartezjusza i Levinasa, warto na koniec przywołać także istotne różnice, 

które jednak są widoczne pomiędzy koncepcjami obu filozofów. Kartezjusz dotarł w swoich 

                                                                                                                                                         
emocji i nawet ekstazie, gdzie wystawia się na gwałt ze strony tego sacrum” (Jędraszewski, 1990, s. 
123). 
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Medytacjach do stwierdzenia o istnieniu Boga analizując ideę  Nieskończoności, którą w sobie 

posiadał jako ideę wrodzoną.  Zatem idea Nieskończoności pojawia się u Kartezjusza 

wewnątrz podmiotu, który odkrywa ją jako przedmiot swojej spekulacji. U Levinasa jest 

inaczej: idea nieskończoności przychodzi do mnie z zewnątrz, od Innego, jako absolutnie 

inna i różna ode mnie; prowadzi Levinasa do przekonania,  że  istnienie Boga wymyka się 

wszelkim procesom intelektualnym i właściwie nie wymaga ono żadnego dowodu. Dla 

Levinasa pierwotny jest bowiem stosunek etyczny a dla Kartezjusza poznawczy. To pociąga 

za sobą poważną konsekwencję: u Kartezjusza klasyczna metafizyka zajmuje jedno z 

najważniejszych miejsc a etyka znajduje się daleko w tle. Levinas inspirując się i rozwijając 

właśnie Ideę Nieskończoności  wytycza nową drogę, która ma go zaprowadzić dalej niż 

dotarł Kartezjusz. Spotkanie Innego (a szczególnie jego wzywającej twarzy) pozwala 

Levinasowi uznać pierwszeństwo etyki przed wszelkimi innymi dziedzinami filozofii i co 

więcej: właśnie ją utożsamić z metafizyką.  To właśnie tam, we wzywającej mnie z wymiaru 

Nieskończoności twarzy Innego, przebijają ślady Boga „Etyka, poza wizją i pewnością, 

zarysowuje strukturę zewnętrzności jako taką. Moralność nie jest gałęzią filozofii, lecz 

filozofią pierwszą” (Levinas, 2002, s. 367). Zatem Całość i nieskończoność Levinasa, które 

odsłania się jako rozważania o prima philosophia utożsamionej z etyką rości sobie prawo do 

zajęcia miejsca Kartezjańskich „Meditationes de prima philosophia”. Ślady Boga, odciśnięte w 

obliczu Innego, pokazują porządek inny niż bycie. To jest porządek nie z tego świata, poza 

byciem, wyrażający absolutną transcendencję niedostępną dla myśli i ludzkiego poznania, 

ale transcendencję, która budzi wrażliwość, apeluje do człowieczeństwa, wzywa do 

humanizmu. Taka nieskończoność nie może być zrozumiana ani dzięki rozumowi ani dzięki 

empirii, ale może być przeżywana jako głębia doznania, jako moja bierność względem 

Innego15. Levinas wyraża to w słowach: „Takie znaczenie jest znaczeniem śladu. Ponad, skąd 

przychodzi twarz, znaczy jako ślad. Twarz jest w śladzie Nieobecnego (…) twarz jest 

jedynym otwarciem, w którym znaczenie Transcendentnego nie unieważnia transcendencji 

(...) Bycie jako pozostawianie śladu to mijanie, odchodzenie, uwalnianie się ze świata” 

(Levinas, 2008, s. 209-210)16. 

I na koniec ostatnia kwestia warta podkreślenia. Można zauważyć, że podmiot 

Kartezjusza i podmiot Levinasa zaczynają swoją egzystencję w tym samym punkcie: Cogito 

Kartezjusza jest samotne dopóki nie dojdzie do Idei Nieskończonego w sobie i Toż-Samy u 

Levinasa jest samotną hipostazą skazaną na zabieganie o siebie i utrzymywanie się w sferze 

potrzeb egoistycznego bycia. Wydostanie się poza sferę samotnego czy egoistycznego ego 

                                                 
 
16 Migasiński analizując bierność, która jest otwarta na odczytywanie śladów Nieskończonego, zwraca 
uwagę na nowy porządek: nie tylko poza byciem, ale i porządek nie-bycia. Takie rozumienie 
nieskończoności uwalnia ją z bycia ideą a przenosi na poziom etycznej otwartości, czyli bierności 
względem Innego. „Być na sposób zostawiania śladów, na sposób przemijania i odchodzenia, to 
właściwie nie-być. Tak ujęta transcendencja/nieskończoność nie może już być <ideą>, nie może 
wykazywać żadnego podobieństwa z bytami <z tego świata>” (Por. Migasiński, 2017, s. 188). 
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dokonuje się poprzez odkrycie transcendencji17. Samotne Cogito odkrywa w swoim umyśle 

ideę nieskończoności a tym samym zasadę swojego istnienia jaką jest nieskończony Bóg. To 

otwiera przed nim drogę  nowych możliwości, wykraczania poza własną subiektywność, 

gdzieś dalej i wyżej. U Levinasa droga przebiega podobnie: Toż-Samy, wcześniej skupiony 

jedynie na zaspokajaniu swoich potrzeb związanych z byciem, dopiero w momencie 

spotkania z Innym odkrywa relacyjność będącą zaprzeczeniem jego dotychczasowego życia. 

Okazuje się, że - podobnie jak u Kartezjusza - idea nieskończoności przemawiająca przez 

twarz Innego, odsłania przede mną nowy, inny wymiar: transcendencję, odkrywając przede 

mną nową, radykalnie inną od poprzedniej, perspektywę bycia inaczej. Można więc 

zaryzykować stwierdzenie, że w przypadku obu filozofów idea Nieskończoności nadaje 

ostateczny sens egzystencji człowieka. Levinas podsumuje ostateczny sens kartezjańskiej idei 

Nieskończoności pisząc: „Muszę mieć ideę nieskończoności, która, jak uważa Descartes, jest 

także ideą doskonałości, aby poznać moją własną niedoskonałość” (Levinas, 2008, s. 185).  

Zatem zależność podmiotu od Nieskończoności jest kwestią oczywistą u obydwóch 

filozofów. Egzystencja podmiotu ma sens tylko i wyłącznie dzięki odniesieniu do tego co 

transcendentne i wykraczające poza świat skończoności. 

Można także zauważyć, powracając do wątku obecnego we wprowadzeniu do 

powyższego artykułu, że idea Nieskończoności wprowadzona  do nowożytnego myślenia 

przez Kartezjusza, a odkryta na nowo przez Levinasa w czasach współczesnych, dowodzi  

istnienia fundamentalnej potrzeby wykraczania, przekraczania, szeroko rozumianej 

transgresji i transcendencji we francuskiej filozofii18. Nieustannie obecne pragnienie 

wyrażania tego co niemożliwe, wykraczania poza obowiązujące ramy i systemy, pojawia się 

u kolejnych francuskich myślicieli. Przywołany w powyższym artykule motyw idei 

Nieskończoności zaczerpniętej od ojca nowożytnej myśli nowożytnej pokazuje od jak dawna 

tkwi w myśleniu francuskim pragnienie wykraczania i pokonywania barier, a odkrycie 

przestrzeni nieskończoności przez Kartezjusza umożliwia realizowanie tego pragnienia do 

dziś. 

 

Bibliografia: 

Adamiak, M. (2008). O kobiecie, która nawiedza myśl. Kobieta jako figura inności w koncepcji 

podmiotu Emmanuela Levinasa, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i 

Profesjonalne. 

                                                 
17 O wychodzeniu podmiotu poza swoje ego, przekraczaniu dotychczasowych ograniczeń związanych 
ze sferą bycia, o kolejnych możliwościach transcendencji i transgresji, pisze Marzena Adamiak 
analizując koncepcję nieskończoności u Kartezjusza (Por. Adamiak, 2007, s. 53-55). 
18 Doskonałą genezę kondycji współczesnej filozofii francuskiej szeroko przedstawia Jacek Migasiński 
wskazując na rolę  G. Bataille’a, P. Klossowskiego, M. Blanchota,   M. Foucaulta, J. Derridy,  G. 
Deleuze w kształtowaniu współczesnej filozofii francuskiej. (Por. Migasiński, 2017, s.175-180 oraz 
Migasiński, 2019, s. 11-17) 



BIBLIOTEKA KWARTALNIKA NAUKOWEGO FIDES ET RATIO  

 

 KWARTALNIK NAUKOWY FIDES ET RATIO  4(48)2021   ISSN  2082-7067 
 

 

Strona 39 

Descartes, R. (2010). Méditations métaphysiques, ouvrage en ligne, http://abu.cnam.fr/cgi-

bin/donner_html?medit3. 

Forthomme, B. (1979). Un philosophie de la Transcendance : la métaphysique d’Emmanuel Levinas, 

Paris: La pensée Universelle. 

Gadacz, T. (1990). Wolność a odpowiedzialność. Rosenzweiga i Levinasa krytyka Heglowskiej 

wolności ducha, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej. 

Jędraszewski, M. (1990). Wobec Innego. Relacje międzypodmiotowe w filozofii Emmanuela 

Levinasa, Poznań: Wydawnictwo UAM. 

Migasiński, J. (2019). W stronę fenomenologii nie zjawiskowej, Warszawa: PWN. 

Migasiński, J. (2017), Levinas: filozofia opętania?, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, 2 (102), 

175-193. 

Levinas, E. (1994). De Dieu qui vient à l’idée, trad. [en polonais] M. Kowalska, Kraków: Znak. 

Levinas, E. (2002). Totalité et infini, trad. [en polonais] M. Kowalska, Warszawa: PWN. 

Levinas, E. (2008a). Dieu, la mort et le temps, trad. [en polonais] J. Margański, Kraków: Znak. 

Levinas, E. (2008b). En découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger, trad. [en polonais] E. 

Sowa, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN. 

Sebbah, F-D. (2001). L’épreuve de la limite. Derrida, Henry, Levinas et la phénoménologie, Paris: 

PUF. 

Sebbah, F-D, Salanskis J.-M. (2008). Usage contemporains de la phénoménologie, Paris : Ed. 

Sens&Tonka. 

 

http://abu.cnam.fr/cgi-bin/donner_html?medit3
http://abu.cnam.fr/cgi-bin/donner_html?medit3

