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Wolność negatywna jest natomiast określona przez Berlina jako 
brak przeszkód dla potencjalnych wyborów. Jej zakres wyznaczają 
granice wolności drugiego człowieka: 

wolność spol eczeństwa, klasy czy grupy, w tym sen sie słowa wolność, mie-
rzy się s ilą tych granicznych barie r oraz liczbą i znaczeniem dróg, które 
pozostawiają do wyboru swoim członkom'' . 

Ten swoisty minimalizm etyczno-polityczny, jest minimalizmem 
jedynie pod względem formalnym. Swoje maksymalistyczne oblicze 
ujawnia zaś w zderzeniu z rzeczywistością: wówczas widać dopiero spek-
trum celów i sposobów życia jakie można realizować w jego cieniu. 

Berlin opowiada się jednoznacznie po stronie tradycji intelektual-
nej związanej z pojęciem wolności negatywnej i akceptacją pluralizmu. 
U źródeł tej deklaracji leżą pewne przekonania epistemologiczne i an-
tropologiczne. Berlin nie poddaje ich wprawdzie systematycznemu 
namysłowi, ale łatwo je zrekonstruować szukając takich śladów w jego 
licznych esejach. Główną cechą tych przekonań jest sceptycyzm co do 
możliwości poznawczych człowieka, oraz idąca za nim niewiara w moż
liwość doskonałego przełożenia idei na praktykę etyczną i polityczną: 

Kiedy zdobywa my wiedzę o świecie [ ... ) w sposób nieuchronny dostrzegamy 
i opisujemy tylko pewne jego właściwości - te, które są niejako publiczne i 
które przyciągają uwagę z powodu określonych korzyści [ ... ] z powodu na-
szych potrzeb praktycznych lub zainteresowań teoretycznych : są to aspekty 
świata , na podstawie których możliwa jest komunikacja między lud źmi'. 

Berlin jako przeciwnik determinizmu podkreśla znaczenie czynników, 
których nie da się przewidzieć i zawczasu poznać. Prawa i zasady teore-
tyczne formułowane są zawsze w doniesieniu do obiektów idealnych, rze-
czywistość oferuje natomiast niezmierzoną liczbę ich modyfikacji. Kon-
kretna sytua<;ja różni się od każdej innej sytuacji pod względem 

tych [ ... ) aspektów, które sprawiają, że jest nieuchwytna dla nauki , gdyż sta-
nowią ten jej skladnik, którego żadne uogólnie nie, ponieważ jest uogólnie-
niem, nie jest w stanie ująć6 . 

Zarówno w przypadku fragmentu rzeczywistości jak i konkret-
nej jednostki ludzkiej mamy - twierdzi Berlin - co najmniej dwa 
poziomy: dostępną i łatwą do opisania, publiczną powierzchnię, z któ-

•l Ibid., s. 232. 
5 Isaiah Berlin, Zmysł rzeczywistości, przeł. M. Filipczuk, Poznań: 2002, s. 39. 
6 Ibid. , s. 51. 
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wieniem, pojęciem można manipulować. Można stworzyć hierarchię 
przedstawień, całościowy system zawierający reprezentacje. Po dro-
dze gdzieś gubi się przedmiot poznania. Dlatego Levinas twierdzi, 
że widok oblicza drugiego człowieka nie powinien zachęcać nas do 
poznawania go, ale do rozmowy. Rozmowa jest relacją właściwszą 
dla dwojga ludzi, niż relacja podmiot poznający i przedmiot (pod-
miot) poznawany. 

W Calości i nieskończoności Levinas przeciwstawia sobie metafi-
zykę i ontologię. Metafizyką, która jest także etyką, nazywa spotka-
nie z drugim, nietematyzowalnym człowiekiem. Twierdzi, że to naj-
ważniejsze, najbardziej pierwotne doświadczenie, które jest 
jednocześnie konstytucją wszelkich sensów . Wiąże je z niewyrażalno
ścią, nieprzedstawialnością, nieredukowalnością. Ontologia natomiast, 
to pewien system teoretyczny, tradycyjnie pojęta filozofia. Metafizy-
ka poprzedza - zdaniem Levinasa -ontologię i jest jej jedynym uza-
sadnieniem. To znaczy, że ontologia, fi lozofia, są o tyle zasadne, o ile 
uznają pierwotność i nadrzędność spotkania Ja- Inny. Poznanie on-
tologiczne sprowadza innego do pojęcia7 , dlatego jego wynik może 
być wykorzystany przeciw innemu. Punktem odniesienia takiego 
poznania jest często jedynie spójność, totalność - twierdzi Levinas. 

Oczywiście ontologii i prób poznania drugiego człowieka nie da 
się uniknąć. Sam Levinas pisze książkę, tworzy ontologiczny sys-
tem, używa pojęć. Dlatego zdaje się, że to, co nazywa rozmową jest 
pewnym modelem, pewnym punktem odniesienia. Ów punkt odnie-
sienia przypomina Berlinow'ską "drugą sferę" - niemożliwą do ade-
kwatnego opisu, ale za to niezmiernie istotną cząstkę ja . LEwinas 
wspomina o kimś trzecim i o konieczności ustalenia w związku z nim 
praw, zasad społecznych, które muszą być pewnymi powszechnika-
mi nie mogącymi opierać się wyłącznie na najbardziej pierwotnej 
i nietematyzawalnej relacji spotkania. Trzeci to ten, który nie uczest-
niczy w spotkaniu, który jest obecny gdzieś w t le, który jest "przed-
stawicielem" społeczności. Właśnie dla trzeciego, pozostającego poza 
pierwotną relacją Ja - Inny, ustanowione jest prawo. I to jest moim 
zdaniem miejsce styku filozofii Emmanuela Levinasa z liberalną kon-
cepcją wolności negatywnej. 

7 Por. np. Emmanuel Levinas, Calość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, 
przeł. M. Kowalska, Warszawa 1998, s. 32. 
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3. Dwa pluralizmy 

Język jakim posługuje się Berlin jest zdecydowanie bardziej kon-
wencjonalny i mniej emfatyczny. Sam projekt nie jest też tak rady-
kalny jak Levinasowski, ale wydaje się, że - jak już pisałem - u jego 
podstaw leżą podobne intuicje. Berlin, jak na klasycznego liberała 
przystało, twierdzi, że 

teoria polityki jest gałęzią filozofii momlnej: jej punktem WY,jścia jest odkry-
cie lub zastosowanie pojęć moralnych w sferze stosunków politycznych8

. 

Zgodnie z tym należy też traktować pojęcie wolności negatywnej. 
Nie jest to wyłącznie dystynkcja pragmatyczna. Jakich wartości broni 
więc ta koncepcja? Pluralizmu społecznego, pluralizmu celów życia, 
pluralizmu niewspółmiernych i często pozostających w sprzeczno-
ści ze sobą wartości. Prywatności ja i prywatności innego człowie
ka. Innego, którego nigdy nie poznamy w pełni, nigdy nie zrozumie-
my do końca jego motywów i jego życiowych celów. Innego, który 
jest po prostu kimś od nas odmiennym, właśnie kimś innym. 

Levinas, wychodząc od obawy o uprzedmiotowienie poznawanego 
podmiotu, proponuje wprowadzenie innej, właściwszej, bardziej etycz-
nej relacji. Przypisuje jej najwyższe znaczenie i dowodzi jej niezastę

powalności. W Calości i nieskończoności przedstawia drogę, którą musi 
przebyć ja, aby ta relacja mogła dojść do skutku. Levinas korzysta 
przy tym - jak zwykle zresztą - z pojemnych metafor. Ja pierwotnie 
zatopione jest, jak mówi Levinas, w żywiole. Do żywiołu należy także, 
jak się wydaje rzeczywistość społeczna. Ja egzystuje w pewnej rze-
czywistości (także społecznej), która je pochłania, ale też pozwala się 
tym zatopieniem radować; Levinas nazywa to rozhoszowaniem się. 
Rozhoszowanie się jest kategorią polemiczną - wprowadzona zostaje 
w odpowiedzi na pragmatyzm charakteryzujący używające narzędzi 
Dasein w Byciu i czasie Martina Heideggera. Ja przede wszystkim 
rozkoszuje się światem, dopiero później dostrzega poręczność i uży
teczność jego elementów. Z czasem próbuje ustanowić swą eksteryto-
rialność w łonie żywiołu, przestrzeń wolną od bezpośrednich zagro-
żeń, buduje dom. Dom to Levinasowska metafora skupienia 
i możliwości przedstawienia sobie świata. W domostwie wyodrębnia 
się z żywiołu, staje się samowystarczalnym, Toż-Samym. Wydaje się, 

8 Isaiah Berlin, Dwie koncepcje .. . , op. cit., s. 186. 
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Dom poprzez gościnność staje się warunkiem możliwości spotkania 
z innym. Choć, jak twierdzi Agata Bielik-Robson, niezależność, którą 
gwarantuje domostwo, może mieć miejsce zawsze, ponieważ jest pewną 
stalą kondycyjną 10 , a więc czymś ponadhistorycznym i niezwiązanym 
z klimatem kulturowym, bo człowi.ek [. .. ] zawsze posiada egzystencjalną 
nwżliwość "bytu odseparowanego" 11

, to nie sposób zaprzeczyć, że są for-
macje kulturowe takiej indywidualnej konstytucji ja sprzyjające i takie, 
które w dużym stopniu ją utrudniają. Separację, własną konstytucję, 
będącą punktem wyjścia dla dalszego poszukiwania, ułatwia nam - cze-
go próbuję w tej pracy dowieść - powszechna akceptacja idei wolności 
negatywnej. Agata Bielik-Robson interpretuje natomiast Levinasow-
ską separację jako wycofanie się w głąb siebie, czyli jako jeden ze sposo-
bów realizacji wolności pozytywnej. 

Dom, eksterytorialność i konstytucja ja, nie są -jak już powie-
działem - w refleksji Levinasowskiej celem, a jednie pewnym eta-
pem prowadzącym do najistotniejszego dla tej filozofii zdarzenia: 
spotkania twarzą w twarz, wyjścia ku innemu. Spotkania, które 
związane jest z tym co Levinas, podkreślający niesymetryczność 
relacji Ja - Inny, nazywa inwestyturą wolności, nadaniem ja wolno-
ści przez Innego. Czyli, mówiąc językiem filozofii politycznej, Levi-
nas w Całości i nieskończoności ostatecznie proponuje jednak wol-
ność pozytywną. Ale to dopiero ostatni etap konstytucji samego ja 12

• 

Inwestytura wolności, wolność pozytywna, jest wszelako czymś w tej 
filozofii tak pierwotnym, że Levinas twierdzi, iż wymyka się ona po-
znaniu, jest niemożliwa do przedstawienia i zakomunikowania, moż
na tylko do niej odesłać w ten upośledzony sposób, na jaki pozwala 
nam nasz nieuchronnie powiązany z reprezentacją i ontologią język. 

10 Agata Biełik-Robson, Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę 
duchowości, Kraków 2000, s. 260. 

11 Ibid., s. 255. 
12 Wbrew np. Silnano Petrosino i ks . Markowi Jędraszewskiemu, którzy twier-

dzą, że późniejsza ważna książka Levinasa, Inaczej niż być lub ponad istotą., jest 
dopełnieniem Calości i nieskończoności, rozdzie lam poglądy Levinasa z tych 
dwóch okresów. Ze względu na sposób traktowania wolności i porządek konsty-
tucji Toż-Samego można mówić o "wcześniejszym" i "późniejszym" Levinasie. 
W Inaczej niż być ... nie ma momentu budowy domostwa, a an-archiczny, pra-
źródlowy moment nadania odpowiedzialności poprzedza moment powstania 
świadomości i wolność . W Inaczej niż być ... nie ma miejsca na wolność nega-
tywną. 
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ślić, minimalistyczną, która umożliwia spotkanie dwóch jednostek, 
nie określając jednocześnie kształtu ostatecznych relacji między nimi. 
Dlatego zasada wolności negatywnej obowiązująca na poziomie spo-
łecznym, obowiązująca także trzeciego, chroniąc pluralizm celów 
i wartości, doprowadzić może dopiero do tego specyficznego, bar-
dziej pierwotnego pluralizmu w Levinasowskim sensie. Pluralizmu, 
który nie jest jedynie wielością numeryczną, a który może zaistnieć, 
kiedy potraktuję drugiego człowieka jako kogoś innego i spróbuję 
wejść z nim w pierwotną relację etyczną. Pluralizmu opartego na 
powstrzymaniu się od prób poznania i zinternalizowania drugiego, 
opartego na gotowości wyjścia naprzeciw, gotowości do stanięcia 
twarzą w twarz - jak mówi o tej relacji Levinas. Ten metafizyczny 
pluralizm możliwy jest dzięki powstrzymywaniu się od narzucania 
jednostkom jakiejś odgórnej, spajającej ich ze sobą idei. Wolność ne-
gatywna poprzez swój minimalizm formalny i aksjologiczny pozwa-
la więc na pozostawienie maksymalnej przestrzeni dla tego, co nie 
może być poddane prawu powszechnemu. Akceptując odmienność 
innego człowieka, umożliwia zaistnienie pierwotnej relacji etycznej 
pomiędzy dwiema różnymi od siebie jednostkami. Relacji, która prze-
kracza już prawo powszechne. 

4. Ku wolności do 

Dla Levinasa wolność negatywna jest więc punktem wyjścia dla reali-
zacji tego, co naprawdę istotne - spotkania twarzą w twarz . Ale i dla 
Berlina, liberała klasycznego, pojęcie wolności negatywnej pełni także 
rolę służebną. Berlin nie zajmuje się już tym, co kryje się wewnątrz 
szańca negatywnej wolności, prywatnością, Levinas tam dopiero za-
czyna właściwą refleksję. To podstawowa dzieląca ich różnica. Ale obaj 
w gruncie rzeczy snują refleksję moralną i obaj konstruują model, któ-
ry w realiza<ji moralnych celów ma pomóc. Berlin konstruuje w związ
ku z tym pojęcie wolności negatywnej, pojęcie modelowe, zasadę mini-
malizmu aksjologicznego, która w praktyce jest trudna do utrzymania, 
ale stanowi pewien punkt odniesienia. Levinas próbuje wskazać nam 
pewną sytuację pierwotną, która jest de facto niemożliwa do scharak-
teryzowania, ale można do pewnego stopnia na nią, by tak rzec, napro-
wadzić. I także ta sytua<ja pierwotna, spotkanie, jest jak się zdaje pew-
nym modelem, który szczególnie dla życia społecznego może być jedynie 
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uwagę nieskończoną jednostkowość i niepowtarzalność zdarzenia. Nie 
da się stworzyć tak idealnego prawa, żeby pozwalało ono wniknąć 
w tę skomplikowaną, niepowtarzalną i z istoty niemożliwą do nazwa-
nia strukturę, jaką jest każdy człowiek. Można wprowadzić jedynie 
niedoskonałą, minimalną zasadę, która zostawia możliwie dużo miej-
sca dla tego wszystkiego, co nie daje się określić w powszechnikach: 
dla konstytucji i rozwoju tożsamości ja, dla konstytucji i rozwoju toż
samości Innego, i dla spotkania ich obu. Taką zasadą zdaje się być 
właśnie zasada wolności negatywnej . 

Pozostaje jeszcze zastanowić się, co nowego wprowadza kontekst 
odczytania liberalizmu w perspektywie myśli Levinasa. 

Przede wszystkim uwypukla niezmiernie ważny wątek filozofii Ber-
lina -jego wypowiedzi dotyczące ograniczeń wszelkich dyskursów, a więc 
także - a może przede wszystkim - praw i zasad ogólnych. 

Schematy upraszczają z łożoną tkankę ludzkiego życ i a - pisa] Berlin - za-
miast podążać za j~j logiką usilują one tę logikę z mieniać, dostosować ją do 
symetrii i prostoty samych schematów i nie zwracają dostatecznej uwagi na 
bezksztaltną, pulsującą rzeczyw i s tość lud zkiego Ũycia.'" 

Levinasowski kontekst osłabia i problematyzuje zasadność zarzu-
tu formułowanego przez komunitarystów. Zarzutu, jakoby liberalna 
wizja człowieka atomizowała społeczeństwo. Levinas dowodzi tego, co 
Berlin często tylko sygnalizuje: więź społeczna, więź międzyludzka nie 
może być w żaden sposób projektowana zasadami powszeclmymi, a jej 
uwzględnianie w dyskursie społecznym mija się z celem. Ogólność owego 
dyskursu uniemożliwia bowiem uchwycenie owej drugiej, niepowta-
rzalnej, jednostkowej sfery bycia człowiekiem. A tylko owa jednostko-
wość może być podstawą do stworzenia więzi. 

Marcin Waligóra 

16 Isaiah Berlin, Zmysł rzeczywistości, op. cit., s. 59. 




