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Abstract: According to the French phenomenologist Emmanuel Levinas, 

ethics – not ontology – is “the first philosophy”. In the following Article, we will 
reconstruct the Levinasian ethics from the perspective of the primacy of alterity, 
arguing that this focus on the Other may also have consequences for business eth-
ics. The distinction between the Same (Le Même) and the Other (L’Autre) helps 
the French thinker to surpass a solipsistic ontology (from Plato to Heidegger) and 
to get to the definition of the absolute radicality of the Other. The Other of Levi-
nas, the “Stranger in his strangeness,” irreducible to Me, receives the face of the 
“disadvantaged” (poor, widow, orphan, refugee, beggar, etc.), whom I must greet. 
Ethics can be summed up in the concept of “Being-for-the-Other” (the co-rigid 
opening of otherness to ipseity) or, in other words, “my goodness” (according to 
Platonic philosophy, which showed that Good transcends both Essence and Be-
ing). The Heideggerian phenomenology of death is transcended by Levinas under 
the influence of the ethics of otherness from Martin Buber’s I and Thou. Levinas 
claimed that the “death of the Other” is the “first death” starting from the biblical 
commandment “Thou shall not kill.” 
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Introducere

Potrivit lui Levinas, nu trebuie să construim întâi o filosofie, din care am putea 
deriva eventual o etică; conform gânditorului francez de origine lituaniană, etica 
este „filosofia primă”. Care este scopul acestei afirmații și care sunt consecințele ei 
pentru etica afacerilor? Levinas își dorește să deturneze istoria filosofiei, care este 
orientată spre un soi de solipsism ontologic (gândirea identității din perspectiva 
și prin mijloacele identității), spre o filosofie și o etică a alterității (domeniul lui 
celălalt înțeles ca celălalt). Folosind intuițiile filosofului francez, am putea spune 
că și etica afacerilor trebuie re-orientată spre alteritate, cu alte cuvinte, dacă dorim 
s-o constituim ca domeniu legitim științific (și mai ales dacă dorim să aibă sens, 
să treacă dincolo de simpla retorică și de convenționalul marketing), trebuie s-o 
scoatem de pe făgașul purului egoism dezumanizat mercantil, care caracterizează 
activitatea afacerilor. Studiindu-l și aplicându-l pe Levinas, am putea realmente 
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lega „filosofia primă” a eticii de componenta de business; altfel cei doi termeni 
nu vor indica decât un paradox sau o curiozitate. Pentru a ajunge la această real-
izare, trebuie să înțelegem principiile fundamentale ale eticii (mai exact această 
preeminență a alterității) din capodopera sa, Totalitate și infinit (1961).

Același și Celălalt

Levinas își începe demersul din Totalitate și infinit cu distincția esențială din-
tre Același (le Même) și Celălalt (L’Autre). Același sau Totalitatea este conceptul 
levinasian care se referă la „eu”, „subiect” sau „conștiință”, ființa capabilă să-și 
reprezintă realitatea și pe sine. Același este ființa identității (este aceeași cu ea 
însăși), ajungând la un fel de consistență internă și la totalitate (deplinătate). De 
asemenea, este ființa prin excelență pentru că există de una singură. Levinas este 
influențat de Kierkegaard, care considera că subiectul existent (ireductibil la con-
cept) dă întreaga măsură a gândirii (Solé 2021, 81). 

Filosofia tradițională a subiectului (a Eului pe scurt) este expresia clasică a 
Aceluiași: eul este unic – ca la Stirner –, fără gen și concept, separat și solitar. 
„Unicitatea Eului traduce separarea. Separarea prin excelență este singurătate și 
plăcere – fericirea și nefericirea sunt izolarea însăși.// Eul ne este unic precum 
Turnul Eiffel sau Gioconda. Unicitatea eului nu constă doar în a se găsi într-un 
exemplar unic, ci în a exista fără a avea un gen, fără a fi individuația unui con-
cept ... Eul este ... modul în care, concret, se realizează ruptura totalității, care 
determină prezența celui absolut altul. El este singurătate prin excelență. Secretul 
eului garantează discreția totalității” (Levinas 1999, 97). 

Același este subiectul ontologic în sine, care caracterizează copios întreaga 
istorie a filosofiei. Putem spune că filosofia europeană  „dezvoltă ... o constelaţie 
conceptuală dominatoare, care va traversa întreaga sa istorie: este vorba de acea co-
apartenenţă necesară între categoriile Identităţii, Unului, Totalităţii şi Fiinţei, aflate 
sub paradigma strălucitoare a Luminii şi a Ego-ului dominator. Toate acestea sunt 
situate de Levinas sub categoria generică a Aceluiaşi (Même)” (Ciocan 2007, 348). 
Dincolo de Același începe domeniul Celuilalt. Pentru Celălalt, Levinas folosește o 
seamă de termeni echivalenți: exterioritate, alteritate, infinit și transcendență (con-
cepte care depășesc, care trec dincolo de tărâmul eului). Celălalt nu este un sim-
plu concept (obiect al conștiinței) al Aceluiași: are o realitate externă, obiectivă, 
independentă. Trebuie insistat asupra aspectului conform căruia Celălalt nu este 
un simplu alter ego al Aceluiași: Celălalt este Celălalt tocmai pentru că nu este 
asemenea lui (Solé 2021, 82). 

Pentru a explica ponderea alterității în etica Celuilalt, trebuie remarcată și 
influența lui Martin Buber asupra filosofiei levinasiene. Acesta remarca în Eu și Tu 
(1923) că „La început este relația...” și că „Nu există niciun în sine, ci numai Eu 
din cuvântul fundamental Eu-Tu.” (Buber 1992, 29-32). Buber distinge între două 
tipuri de raportare. Avem, în primul rând, relația Eu-Acela, relația funcțională din-
tre Subiect-Obiect, din care lipsește reciprocitatea. În al doilea rând, avem relația 
deplină Eu-Tu („Tu” nu mai este un conținut pe care să-l reific, să-l obiectivez), 
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complet reciprocă, implicând experiența alterității. „Mă împlinesc prin Tu; deve-
nind Eu, îl rostesc pe Tu...”, observa Buber. (Ibid.)   

Potrivit lui Levinas, „raportul cu infinitul nu poate, desigur, să fie explici-
tat în termenii experienței – fiindcă infinitul depășește gândirea care-l gândește. 
În această depășire se produce însăși infinirea sa, în așa fel încât relația cu in-
finitul ar trebui explicitată în alți termeni decât cei ai experienței obiective. Dar 
dacă experiența înseamnă chiar relație cu cel absolut altul – cu alte cuvinte cu 
ceea ce depășește întotdeauna gândirea –, relația cu infinitul realizează experiența 
prin excelență” (Levinas 1999, 8-9). Astfel, trebuie să trecem de la hegemonia 
totalității (care nu poate fi caracterizată decât prin solipsism, control și egoism), 
către transcendență și infinit (domeniul Celuilalt). „Dacă ... relațiile etice pot să 
împlinească transcendența, este pentru că esența eticii se găsește în intenția sa 
transcendentă” (Ibid., 11).

Aici, filosoful francez face o distincție în interiorul alterității între altul și 
cel absolut altul (simpla alteritate și alteritatea radicală): „Capătul acestei mișcări 
[metafizice n.n.]– altundeva sau altul – este numit altul într-un sens eminent. 
Nicio călătorie, nicio schimbare de climat nu ar putea satisface dorința care animă 
această mișcare. Altul dorit în mod metafizic nu e «altul» precum pâinea pe care 
o mănânc, precum țara pe care o locuiesc, precum peisajul pe care-l contemplu, 
precum uneori eu însumi în raport cu mine însumi, precum acest «eu» și acest «al-
tul». Din aceste realități pot să mă «hrănesc» și, într-o foarte largă măsură, să mă 
satur, ca și cum ele doar mi-ar fi lipsit. Prin aceasta, alteritatea lor se resoarbe în 
identitatea mea de gânditor sau de posesor. Dorința metafizică tinde către cu totul 
altceva, către cel absolut altul” (Ibid., 17). 

Altfel spus, Levinas distinge între o alteritate primă (care este, de fapt, un soi 
de pseudo-alteritate: alteritate concepută pentru uzul eului) și alteritatea radicală 
(altul care nu sunt eu însumi), atrăgând atenție asupra pericolelor de a-l temati-
za pe acest altul prin analogie și simetrie cu eul, de a-l asimila și a-l îngloba în 
mine, care nu respectă noblețea și diferența alterității. Este extrem de dificil, dar în 
aceeași măsură necesar, să-l concepem pe celălalt pornind de la alteritatea sa, nu de 
la identitatea mea. Dacă nu reușim să trecem dincolo de sfera lui Aceluiași, atunci 
orice tentativă de etică (inclusiv etica afacerilor) este o pseudo-etică egologică (o 
filosofie a eului, care nu ține cont de alteritate decât pornind de la identitate: în 
esență egoism deghizat). 

Ținta lui Levinas în acest punct este Fenomenologia spiritului a lui Hegel (dar 
și ontologia solipsistă a lui Heidegger), care tematizând raportul dintre Același și 
Celălalt, îl concepe pe Celălalt pornind de la Același, considerând că alteritatea 
este oglinda sau copia identității. Potrivit lui Hegel, „Eul este identic până și în 
alterările sale. El și le reprezintă și le gândește. Identitatea universală, în care het-
erogenul poate fi cuprins, are osatura unui subiect, a primei persoane. Gândirea 
universală e un «eu gândesc»” (Ibid., 20). Reformulând, eul care intră în relație cu 
celălalt (în secțiunea celebră a Conștiinței de sine) și care se confruntă cu el, încer-
când să-l aservească, face parte tot dintr-o tentativă de consolidare a identității, nu 
de legitimare a alterității ca alteritate. Levinas îl acuză pe Hegel (și prin extensie, 
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întreaga filosofie occidentală) că relativizează domeniul Celuilalt, întărind, de fapt, 
formula clasică „Eu=Eu”, bazată pe autoreprezentarea divinității din Exod (3x14): 
„ego sum qui sum” („Eu sunt Cel ce sunt”). „Alteritatea, heterogenitatea radicală 
a Altuia nu este posibilă decât dacă Altul este altul în raport cu un termen a cărui 
esență este de a rămâne în punctul de plecare, de a servi drept intrare în relație, de a 
fi Același nu în mod relativ, ci absolut. Un termen nu poate rămâne în mod absolut 
în punctul de plecare al relației decât ca Eu” (Ibid., 20). 

Această alteritate este o pseudo-alteritate (o proiecțiile a eului pornind de la 
nevoile sale), iar fenomenologia hegeliană „exprimă universalitatea Aceluiași, 
care se identifică în alteritatea obiectelor gândite și în ciuda opoziției dintre sine și 
sine” (Ibid.). Levinas are o sensibilitate etică sporită care detectează denaturările 
raționalismului occidental, mai simplu spus, minciunile sale: dacă îl înțelegem 
pe Celălalt drept un alter ego, nu vom fi niciodată atenți la specificitatea sa și la 
nevoile sale diferite. Referindu-se la dictonul lui Rimbaud, filosoful francez ne 
instruiește în „jocul Aceluiași”, care se preface că-i pasă de Celălalt, la fel cum se 
preface că-i pasă de etică. „Alteritatea eului, care se ia drept altul, poate înflăcăra 
imaginația poetului tocmai datorită faptului că ea nu este decât un joc al Aceluiași: 
negarea eului de către sine este chiar unul dintre modurile de identificare a eului” 
(Ibid., 20-1).

Revenind, este dificil (aproape imposibil), dar esențialmente necesar, să 
încetăm să-l constituim pe Celălalt pornind de la identitatea noastră și să-l vedem 
ca pe un altul în sine. Dacă nu trecem dincolo de constituția formală a identității, 
când înțelegem alteritatea doar ca reversul identități, nu avem șanse să decon-
struim imperiul Aceluiași: „Altul metafizic este altul într-o alteritate care nu este 
formală, într-o alteritate care nu e simplul revers al identității și nici într-o alteritate 
anterioară oricărei inițiative, oricărui imperialism al Aceluiași. Este Altul printr-o 
alteritate ce constituie conținutul însuși al acestui Altul; Altul printr-o alteritate 
care nu-l limitează pe Același căci, limitându-l, Altul nu ar fi în mod riguros Altul: 
prin comunitatea graniței, el ar fi, în interiorul sistemului, încă Același” (Ibid., 22). 

Cine este Celălalt? 

Levinas folosește simbolul Străinului (o metaforă gnostică pe care o întâlnim 
și la Camus, și la Cioran) pentru a accentua hetero-identitatea alterității și pen-
tru a insista asupra disjuncției dintre domeniul totalizator al Aceluiași și teritoriul 
infinit și transcendent al Celuilalt. „Altul în mod absolut este Celălalt. El nu se 
adiționează eului. Colectivitatea în care spun «tu» sau «noi» nu e un plural al lui 
«eu». Eu, tu nu sunt indivizi ai unui concept comun. Nici posesia, nici unitatea 
numărului, nici unitatea conceptului nu mă leagă de celălalt. Absența unei patrii 
comune face din Celălalt – Străinul; Străinul care mă deranjează «acasă». Străin 
însă înseamnă și liber. Asupra lui nu pot să pot. El scapă prizei mele printr-o latură 
esențială, chiar dacă dispun de el. El nu este în întregime în teritoriul meu. Însă nici 
eu, care nu am cu Străinul un concept comun, nici eu, ca și el, nu am gen. Suntem 
Același și Celălalt. Conjuncția și nu indică adiție și nici puterea unuia dintre ter-
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meni asupra celuilalt” (Ibid., 22). 
Revenind la definiția internă a alterității, se face distincția dintre Altul (care 

poate fi doar un alter ego al meu, pe care-l pot tematiza și concepe pornind de la 
mine) și Celălalt (cel care este cu totul altceva, cel absolut altul, pe care identitatea 
mea nu-mi dă datele să-l tematizez și să-l gestionez pornind de la ipseitate). „Eu” și 
„tu” (identitatea și alteritatea) nu sunt legate de un concept comun; cunosc definiția 
mea (autoconstituirea mea ca subiect), dar nu am habar care este conceptul și 
constituția celuilalt. Nu avem aceeași patrie („eu” sunt cetățean al Aceluiași), dar 
mă confrunt cu Străinul, care în toată „străinătatea” sa, „mă deranjează «acasă»”; 
sunt constrâns să-mi dezvolt o relație etică (iar pentru aceasta trebuie să concep 
o etică) cu acest Străin. Cum voi reacționa? Cum voi proceda? El este în același 
timp pe teritoriul meu, dar aparține „patriei” transcendenței, asupra căreia „nu pot 
să pot”. 

Pornind de la figura Străinului, filosof francez insistă că trebuie să trecem 
de la ontologie (care, de la Platon la Heidegger, s-a concentrat tot pe domeniul 
Aceluiași) la etică (la o gândire transsubiectivă a Celuilalt): „... critica nu-l re-
duce pe Altul la Același precum ontologia, ci pune în cauză acțiunea Aceluiași. 
O punere în cauză a Aceluiași ... se face prin Altul. Această punere în cauză a 
spontaneității mele prin prezența Celuilalt se numește etică” (Ibid., 26). O astfel de 
etică metafizică precedă chiar ontologia, Celălalt având prioritate față de solipsis-
mul egologic al Aceluiași: „Străinătatea Celuilalt – ireductibilitatea sa la Mine, la 
gândurile mele, la posesiile mele – se realizează prin chiar această punere în cauză 
a spontaneității mele, ca etică. Metafizica, transcendența – întâmpinare a Altuia 
de către Același, a Celuilalt de către Eu – se produce în mod concret sub forma 
punerii în cauză a Aceluiași de către Altul, altfel spus ca și etica desăvârșind esența 
critică a cunoașterii” (Ibid., 26). 

Trebuie pus accentul pe „străinătatea” Celuilalt (cu alte cuvinte, pe carac-
terul de „non-eu” al alterității, care mă pune în dificultate, date fiind constituția 
și proveniența ei diferită). Etica este definită ca punerea în cauză a spontaneității 
mele de subiect, ca întâmpinare a Altuia ca Altul de către identitatea mea de 
Același. Potrivit lui Levinas, dacă n-ar exista acest Celălalt căruia trebuie să-i ies 
în întâmpinare, acest Celălalt care mă deranjează „acasă”, n-ar exista nici etică: 
prin excelență, (ca etică, spre a fi constituită drept etică), etica este etica alterității. 
Dacă nu facem din etică „filosofia primă”, nu ieșim deloc din sfera solipsistă a 
ontologiei, din cercul totalizator (și totalitar) al eului: „Filosofia occidentală a fost 
cel mai adesea o ontologie: o reducere a Altuia la Același, prin interpunerea unui 
termen mediu și neutru care să asigure înțelegerea ființei” (Ibid., 26).

Gânditorul francez militează împotriva unei filosofii a Neutrului, deoarece 
neutralizarea Altuia este „chiar reducerea lui la Același” (Ibid., 27). De aseme-
nea, se poziționează contra filosofiei înțelese ca egologie, pentru că aceasta „se 
bazează așadar pe suficiența esențială a Aceluiași, pe identificarea sa de ipseitate, 
pe egoismul său” (Ibid.). De ce este periculos individualismul extrem ori solip-
sismul ontologic? Pentru că – în absența eticii alterității, în absența întâmpinării 
chipului celuilalt – duce la etatism, la violență și la război, la acel bellum omnium 
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contra omnes, menționat de Hobbes. Concret, în cazul eticii afacerilor, solipsismul 
conduce la un soi de autism, care refuză orice canal de comunicare cu sfera inter-
subiectivă și care ne face surzi la nevoile colegilor sau subordonaților noștri. 

„«Eu gândesc» este echivalent cu «eu pot», o apropriere a ceea ce este, o 
exploatare a realității. Ontologia ca filosofie primă este o filosofie a puterii. Ea 
conduce la Stat și la nonviolența totalității, fără a se înarma împotriva violenței 
care fundamentează această nonviolență și care apare în tirania Statului ... Univer-
salitatea se prezintă ca impersonală, iar aceasta e o altă formă de inuman” (Ibid., 
29). În cazul în care capacitatea este derivată din gândire (ne amintim și de acel 
scientia potentia est al lui Bacon), ontologia ca filosofie a subiectului are pretenția 
de a controla și de a supune realitatea. Mai mult, totalitarismul universalității onto-
logice este o mostră impersonală a filosofiei neutrului, o altă formă de anti-uman-
ism. Dincolo de faptul că înțeleasă astfel este o filosofie a puterii, ontologia devine 
o filosofie a nedreptății.

Cum putem să-l înțelegem pe Celălalt ca Celălalt și nu ca o expresie a Aceluiași 
(„a mea”)? De exemplu, deseori, când întâlnim pe cineva, avem înclinația de a-l 
trata drept o persoană care ne împărtășește, parțial, caracteristicile și dorințele. 
„Dar ce se întâmplă dacă ceilalți nu sunt imaginile mele în oglindă? Dacă ceilalți 
chiar au idei și nevoi diferite? Cum pot să-i tratez etic dacă nu recunosc această 
diferență?” (Jones, Parker, ten Bos 2005, 75) Trebuie să ne comportăm astfel încât 
să-l recunoaștem pe altul drept Celălalt (în specificitatea sa, în „străinătatea” sa – 
altul nu este un alt eu) și nu putem face acest lucru dacă nu refuzăm reducția sa la 
categoria Aceluiași. 

Dar cine este mai concret acest Celălalt al lui Levinas? Gânditorul francez 
ne oferă figurile celor „dezavantajați” pentru a ilustra etica sa. „Alteritatea Altuia 
... nu rezultă din identitatea sa, ci o constituie: Altul este Celălalt. Celălalt în cali-
tate de celălalt se situează într-o dimensiune a înălțimii și a smeririi – glorioasa 
smerire; el are fața celui sărac, a străinului, a văduvei și a orfanului și, în același 
timp, a stăpânului chemat să investească și să îndreptățească libertatea mea” (Ibid., 
223). Aici descoperim unul din punctele forte ale acestei etici și anume asime-
tria dintre Același și Celălalt, precum și diferența de responsabilitate dintre mine 
și semenul meu. „Datoria mea este mereu mai mare pentru că îmi revine numai 
mie, mie căruia epifania chipului îmi impune o obligație etică” (Solé 2021, 81). 
Întâlnirea cu chipul gol, nevoiaș al săracului, străinului, văduvei și orfanului mă 
supra-responsabilizează pe mine în calitate de subiect etic. Iar eterogenitatea din-
tre mine și Străin „împiedică stabilirea unor echivalențe sau revendicarea unor 
contrapartide”. „Faptul că relația etică este asimetrică distinge gândirea morală a 
lui Levinas de toate celelalte. Datoria impusă chipului este o dreptate mai presus și 
dincoace de legalitate și de acte”. (Ibid.) Mai mult, această supra-responsabilizare 
(care este asimetrică și nici nu așteaptă un răspuns echivalent de la Celălalt ori o 
recompensă) amintește de preceptul etic al lui Alioșa din Frații Karamazov: „Cu 
toții suntem responsabili unii față de alții, dar eu sunt mai responsabil decât toți 
ceilalți”.  

Ce trebuie să fac în calitate de subiect al eticii alterității? Cum pot trece 
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de la ontologia fundamentală (care este înțeleasă de Levinas tot ca o filosofie a 
identității, deși explorează concepte precum Sein și Dasein) la etica alterității ca 
„filosofie primă”? Ce înseamnă a-fi-pentru-celălalt? „A fi pentru celălalt înseamnă 
a fi bun. Conceptul de Celălalt nu are desigur niciun conținut nou în raport cu con-
ceptul de eu. Însă a-fi-pentru-celălalt nu este un raport între concepte a căror com-
prehensiune ar coincide, nici conceperea unui concept de către eu, ci bunătatea 
mea. Faptul că, existând pentru celălalt, exist altfel decât exist pentru mine este 
morala însăși. Ea învăluie din toate părțile cunoașterea mea de Celălalt și nu se de-
sprinde de această cunoaștere printr-o valorizare a celuilalt, în plus față de această 
cunoaștere primă. Transcendența ca atare este o «conștiință morală». Conștiința 
morală împlinește metafizica, dacă metafizica constă în a transcende” (Levinas 
1999, 234). 

A-fi-pentru-celălalt (deschiderea co-originară a ipseității către alteritate) este 
„bunătatea mea”. Morala însăși este, potrivit lui Levinas, o modificare a situației 
ontologice primare: exist altfel decât exist pentru mine, existând pentru celălalt. 
Înțelegem, astfel, că una dintre consecințele depășirii ontologiei spre etica primă 
este nu numai recunoașterea alterității ca alteritate, ci o mutație a structurii identității. 
Dacă în istoria filosofiei Celălalt a fost înțeles doar în raport cu Același (și pornind de 
la el), primatul Celuilalt nu înseamnă neapărat înțelegerea Aceluiași drept un Celălalt 
(reflecția lui Rimbaud), ci modificarea structurii Aceluiași într-o asemenea măsură 
încât o parte însemnată a sa devine receptivă/ deschisă către Celălalt. 

Altfel spus, „Celălalt îl transformă pe cel ce-l vede pe Celălalt” (Jones, Parker, 
ten Bos 2005, 76). Ori, în cuvintele poetului Antonio Machado, „Ochiul pe care-l 
vezi nu este/ ochi pentru că-l vezi tu;/ e ochi pentru că te vede el pe tine” (apud Solé 
2021, 91). O alterizare (imprimare a Celuilalt în Același) a subiectului (tradițional 
hegemonic, construit pe supra-identitatea divină Eu=Eu, „Eu sunt Cel ce sunt”) 
este un lucru benefic pentru că duce la compasiune (recunoașterea esenței umane 
în Celălalt, în nevoiaș, în refugiat, în cerșetor, în marginal) și la empatie. În con-
textul eticii afacerilor, primatul alterității în etică înseamnă, în primul rând, să ne 
punem în pielea celuilalt, să încercăm să-i înțelegem problemele și să reacționăm 
la nevoile sale. Probabil cel mai greu lucru este, din această perspectivă, este să 
construim o relație post-ierarhică: să mă simt supra-responsabilizat precum Alioșa 
Karamazov dacă sunt într-un post de conducere, amintindu-ne și de comentariul 
lui John Stuart Mill (2018, 94) asupra „slujirii” din Evanghelii: cel mai înalt este 
cel ce servește, nu cel ce stăpânește. 

Revenind la Levinas, existența (sau situația mea ontică) este modificată atunci 
când exist pentru celălalt, pentru că a-fi-pentru-celălalt este bunătatea. În Repub-
lica (VII, 509b), Platon arăta că „binele nu este esența, ci mult deasupra acesteia 
ca demnitate și putere”. Potrivit fenomenologului francez, această afirmație indică 
preeminența (și superioritatea) eticii față de ontologie, pentru că „binele se află 
dincolo de esență sau Ființă” (Solé 2021, 85). Această anterioritate a eticii față de 
ontologie presupune și un primat al subiectului care se pune în slujba alterității 
(acționând pentru binele Celuilalt) față de individului care este preocupat de pro-
pria consolidare și autoîntreținere (acționând doar pentru interesul Aceluiași). 
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De ce trebuie concepută etica drept etică a alterității? Practic, există patru 
metode de a relaționa cu ceilalți oameni: „(1) îi putem trata drept obiecte; (2) îi 
putem trata drept Același (eul care nu recunoaște decât eul altuia); (3) îi putem tra-
ta ca pe alții (alter ego – alteritate înțeleasă identitate „coruptă”); (4) îi putem trata 
ca pe Celălalt” („Altul în calitate de altul este Celălalt” Levinas 1999, 53). Pentru 
Levinas, doar în relația cu Celălalt, cu alteritatea radicală, se găsește etica. „Dacă 
există o esență eticii, ea constă în relația cu Celălalt. Mai exact, etica presupune o 
deschidere a subiectului, o disponibilitate a acestuia de a-și permite să fie schimbat 
prin experimentarea diferenței Celuilalt” (Jones, Parker, ten Bos 2005, 75). 

„Eu” „Tu” Proces Rezultat Istoria filosofiei 
Același Obiect Reificare Eu>obiect Totalitarism, 

colonialism
Același Același Egologie Eu=Eu Platon, Fichte, 

Schelling
Același altul Pseudo-alteritate Eu=altul=Eu Hegel, Hei-

degger
Același Celălalt Alteritate

radicală
Eu<Celălalt Levinas, Buber 

Schema 1. Cum îi tratăm pe ceilalți? 

Concluzii. „Să nu ucizi” 

După Levinas, primatul ontologiei asupra eticii (care este atât de evident în 
filosofia lui Heidegger) legitimează violența asupra Celuilalt, pornind de la hege-
monia subiectului totalizator. Conceperea eticii ca „filosofie primă” și ca etică a 
alterității are rădăcini iudaice: în centrul său ar putea sta imperativul moral „să nu 
ucizi”. „Acest infinit, mai tare decât crima, ne rezistă deja în chipul său, este chipul 
său, este expresia originară, este primul cuvânt: «să nu ucizi»” (Levinas 1999, 
172). „... în afara conștiinței mele morale Celălalt nu ar putea să se prezinte ca 
Celălalt, iar chipul său exprimă imposibilitatea mea morală de a aneantiza” (Ibid., 
205). Heidegger, când enunța principiul non-reprezentabilității morții, punea ac-
cent pe moartea „mea”, pe individualitate: „Nimeni nu-i poate lua altuia propriul 
său fapt-de-a-muri... Orice Dasein trebuie de fiecare dată să ia asupră-şi propriul 
său fapt-de-a-muri. Potrivit esenţei ei, moartea este, în măsura în care ea «este», 
de fiecare dată a mea. Ceea ce înseamnă că moartea este o posibilitate cu totul 
aparte prin care, de fiecare dată, Dasein-ul propriu are pur şi simplu ca miză fiinţa 
sa” (Heidegger 2003, 320). Cu alte cuvinte, nimeni nu-mi poate lua moartea mea, 
nimeni nu poate muri în locul meu. Mai mult, nu avem acces la moartea celorlalți 
cum avem acces la moartea noastră: ființa-întru-moarte proprie individualizează, 
pe când moartea celorlalți ne deturnează de la tragedia morții proprii și capaci-
tatea de a ne mobiliza existențial și de a ne accepta finitudinea. Am putea spune 
că relația Dasein-ului cu moartea îl personalizează asemenea unui rit de inițiere.

Levinas nu este deloc de acord cu această finitudine egologică. În primul rând, 
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fenomenologul francez arată că subiectul nu-și mai păstrează puterea și hegemonia 
în fața morții: „Moartea anunță un eveniment faţă de care subiectul nu mai este 
stăpân, un eveniment în raport cu care subiectul nu mai este subiect” (Levinas 2014,  
57). De fapt, moartea „frânge ... caracteristica esenţială a subiectului, anume cea 
de a fi putere, capacitate, voinţă de înstăpânire şi de dominare, egoism ontologic al 
faptului de a fi în vederea lui însuşi” (Ciocan 2007, 356). Mai mult, pentru Levinas, 
nu moartea proprie, ci moartea celuilalt este moartea dintâi [mort première] (Levinas 
2014,  59), „ce va deschide un sens radical nou al umanului, marcat de exigenţa etică 
a lui «să nu ucizi» şi a responsabilităţii ultime” (Ciocan 2007, 364). Filosoful francez 
arată că „faptul de a muri, ca fapt de a muri al celuilalt, îmi afectează identitatea de 
Eu” (Levinas 2014,  62), cu alte cuvinte structurile intime ale subiectivității intră în 
rezonanță și sunt modelate de moartea Celuilalt. 

Pornind de la problema morții, Levinas ne invită să ne imaginăm o lume în 
care nu moartea mea este evenimentul principal, ci moartea celuilalt. Cum ar fi să 
ne mobilizăm toate resursele spre a încerca să-l salvăm pe Celălalt, resurse care, 
de obicei, sunt dedicate propriului instinct de conservare? Lucrurile devin și mai 
complicate pentru că Celălalt nu este un alter ego („unul de-al nostru”), ci însăși 
personificarea „străinătății”, expresia diferenței, Cel marginal, pe care sunt dator să-l 
protejez. Am putea spune că în acest punct filosofia primă a eticii (inclusiv a eti-
cii afacerilor) migrează spre transcendență („trans-ascendență”), spre o înțelegere 
teologică a existenței, în care primează simțul de sacrificiu. Asta nu ne împiedică să 
recunoaștem că putem fi capabili, chiar la un nivel modest, să existăm pentru ceilalți 
altfel decât existăm pentru noi (în asta vede Levinas esența moralei) și să înțelegem 
bunătatea drept un mod de a fi-pentru-celălalt, care trebuie practicat activ. 
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