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Um pOUCOalE~mde uma diacronia ou de um tempo diacronico, 0
acento que melhor pode cumprir a concepc;ao de tempo, no
pensamento de Emmanuel Levinas, e aquela em que 0 tempo
mesmo ja se define como 0 "sempre da nao coincidencia, mas
tambem 0 sempre da relar;ao"1•
diferencial desta pluralidade
de tempos, indicada no "dia" da diacronia, e a nao coincidencia
implicada, no sempre da definic;ao e no seu sentido precisado
do sempre da relar;ao. A separac;ao, como 0 essencial da naocoincidencia, e "uma distancia que e tambem proximidade, que
nao e uma coincidencia ou uma uniao frustrada mas que, como
dissemos, significa 0 suplemento ou 0 bem de uma socialidade
original"2•
E, nesse sentido, que vamos sustentar, nesse texto,
a ideia de que, em Levinas, 0 tempo vira a constituir 0 seu
sentido no instante e como instante da relar;ao etica. A
temporalidade,
que e constitutiva da realidade, que e forma e
conteudo 0 concreto da realidade, e, exatamente, a possibilidade
de perceber e viver, eticamente,
0 tempo,
toma-Io, em seu
sentido essencialmente humane: 0 sentido de um movimento
incessante de safda - de evasao - no e para 0 infinito etico de
um outro humano. Nessa perspectiva,
0 tempo realiza e e
condic;ao de realizac;ao do bem. Se 0 tempo precipita um ao
encontro com 0 Outro, igualmente a "condic;ao do tempo e a
relac;ao entre os seres humanos").
As obras De I'existence a I'existant (1947) e Le Temps et I'Autre
(1947-1948)4, privilegiadas no Texto que segue, nao dispensam
a referencia a outras obras importantes, como De I'evasion (19351936), Totalite et Infini. Essai sur J'exteriorite (1961), Difficile
Liberte (1963), De Dieu qui vient a I'idee (1982), Dieu, la mort
et Ie temps (1993), ou mesmo sua grande obra, Autrement
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I "Le temps signifie ce toujolll's (Ie In 1l01l-coi"llcidcIlCe,
Illais allssi cc toUjOUfS de In relation·'.
Le Te/llps ('1 I 'AllIn:, de ora em diante TA. Pr~face, 10.
Z"Distance qui est aussi proxil1Iih~ - laquclle n'est pas llne cO"lncidence Oll lint: union IlKlnqlll~e.
Illais signifie . IlOlIS I'avons dil - tout Ie surplus au tout Ie bien dOLiIlCsocialite originellc". TA.
Preface. 10.

qU'etre ou au-dela de I'essence (1974). A escolha por aquelas
duas responde a tentativa
de recorrer a textos que nao sao,
comumente, privilegiados pelos estudiosos de Levinas, mas que,
nem por isso, tem menor comprometimento
com a questao, aqui,
abordada de seu pensamento.
Mas hat tambem, uma inten<;ao
de investigar
a sua intui<;ao, em qualquer de suas fases de
exposi<;ao, como tendo, sempre, no sentido da temporalidade,
sua especial referencia.
Parece-me que, para esse Autor, a temporalidade
do tempo e 0
seu cumprimento etico, no instante em que 0 sentido do humano,
sua infinitude etica, pode realizar-se.

"0 objetivo destas conferencias consiste em mostrar
que 0 tempo nao remete a um sujeito isolado
e solitario,
mas que se trata da relar;ao mesma do sujeito com os demais"
Emmanuel LEVINASs
As conferencias,
proferidas por Levinas, no semestre de 19461947, no College Philosophique e que aparecem publicadas, em
1948, nos Cahiers du College Philosophique, sob 0 titulo Le Temps
et I'Autre, integram a primeira fase do pensamento deste Autor6 ,
eo tema do tempo e da temporalidade, ja neste come<;o, firmamse, como privilegiados e originais, no conjunto de sua obra e no
nucleo de sua Filosofia.
Dada a proximidade
tematica
e
cronologica do texto De I'existence 11 I'existant, aparecido em
1947, e sua aten<;ao especial as categorias do "il y a" - ha - e
da hip6stase, proponho a discussao que as duas obras sugerem,
entrela<;ando-as,
na perspectiva do presente Texto.
Para 0 desenvolvimento
desta tarefa que proponho, optei por
seguir 0 itinerario
das conferencias
de L Temps et I'Autre,
acrescentando,
ali, os temas de De I'existence 11 I'existant e
minhas observa<;5es.

"E

0 tempo a limitar;ao pr6pria do ser finito ou a relar;ao do ser
finito com Deus?"7 . 0 Prefacio de Le Temps et I'Autre apresenta
ja uma provocac;;ao quanta a alguns lugares comuns da tradi<;ao
do pensamento filosofico: a negatividade,
atribu[da ao infinito,
refor<;ada
no tempo,
como compreensao
e finitude,
e,
paradoxalmente,
invertida, numa temporalidade como alteridade
real: uma nao-possibilidade
que indica a supera<;ao do tragico:
tempo, como transcendencia,
para 0 Dutro. Para Levinas, 0
tempo, como "modo do mais alem do serf como rela<;ao do
pensamento com outro" adquire seu sentido proprio, apenas,
nesta rela<;ao com 0 "absolutamente
outro", "ao Infinito"B;
apenas que, em dire<;ao oposta as Filosofias da Existencia, esta
possibilidade se faz possivel, a partir de uma impossibilidade
de
ser. A solidao do existir, eixo principal das conferencias
de Le
Temps et I'Autre, sera questionada,
ja, em De I'existence 11
I'existant, em seu sentido privilegiado,
desde uma subversao
daquilo que se costuma identificar, como a origem do mal: a
falta, a carencia de ser: "vamos tentar colocar em questao a
ideia de que 0 mal e defeito"9.
Levinas buscara a compreensao
do sentido da solidao
humana, implicado no existir das filosofias da existencia, como a
propria solidao do existir. Trata-se de um problema ontologico e
de uma busca que se inscreve no movimento do serf na dialetica
do existir: nao em uma no<;ao vazia, mas na "economia geral do
ser"lO. "Em que consiste 0 rigor da solidao?"ll,
em que sentido
se pode dizer que se e sozinho?
neste sentido mesmo de ser,
de que se existe - na intransitividade
do verba ser, que descreve
e da conta do fato da eXistencia, como algo que acontece em
absoluta solidao, que nao pode ser comunicado ou partilhado.
Viver com as pessoas, tocar as coisas, ter, com elas empatia,
trabalha-Ias,
"todas estas rela<;5es sao transitivas"l
2, algo que
nao acontece com 0 existir: "eu nao sou 0 Dutro, sou em
solidao"13. 0 existir do eXistente, sua existencia,
e algo que
permanece
enraizado
e privado ao que existe, nao admite
comunica<;ao nem safda: e "algo sem intencionalidade,
sem
rela<;ao. Os seres podem permutar [echanger] tudo salvo 0 existir.
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5 Vel'. :leima. nota 7.
"La Sitll:11ion de fnce-a-face semit I"nccomplissemenl me me ell! temps; ... Ln condition e1u
temps eSI dalls Ie rapporl elllre hllmaills 011dalls I·hisloire··. TA 69.
.; As edi.;oes 1Ililizadas nesse Tcxto. bem COIllO SllllS respeclivas lrndu<;oes para a lingua
portllgllesn
Oll espanhola.
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referidas nn Bibliografia.
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(.Cf.: SOUZA. R. T. Selllido e Alleridade ... PI'. 54-55: COSTA. M. L. L!villas: lima illlrodll<;ao.
especialmenle a Inlroduc;50 as paginas 19-30: SUSIN. L. C. 0 !lolI/i'm lIIessiol1;C() ... p. 13 e.
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Ser e, neste sentido, isolar-se mediante 0 existir. Sou monada
enquanto que SOU"l4.
A transitividade
da comunicac;ao e da expressao no mundo nao
alivia a intransitividade
do existir. 0 existir como 0 sentido ultimo
dos seres levou a um sentido radical, postulado como ultimo, e
transformou
"toda transitividade
em uma intransitividade
ultima"l 5. 0 vinculo entre 0 existir e 0 existente e privado e
indissoluvel, enquanto ac;ao de existir. Nesse sentido, poder tratar
da solidao significa aproximar-se
tanto mais da existencia em
relac;ao com 0 existente,
deste vinculo e de sua estrutura
ontol6gica necessaria. Por isso, para Levinas, a compreensao
desta solidao de existir obriga imiscuir-se
ao maximo
nesse
vinculo, chegar ao seu prindpio, ao "acontecimento
ontol6giCO
em que 0 existente contrai a existencia"l6,
para, de fato, testar
a sua indissolubilidade.
No modo de uma soberania, da conquista de um intervalo
de identidade, no anonimato do eXistir, a relac;ao entre 0 existente
e 0 existir, como presente que marca 0 inlcio do sujeito
e
preenchida,
nos recorrentes
recomec;os de seu empenho ~m
existir, em assumir a existencia como seu existir: "agir e assumir
um presente ... [e a] aparic;ao de um sujeito que esta em luta
contra essa eXiS!enCia, que esta em relac;ao com ela, que a
assume. 0 ate e essa assunc;ao"l7.
Esta primeira
relac;ao separac;ao entre existente e existir - e percebida, a partir da
recusa ao cumprimento
de uma tarefa: 0 engajamento
no existir
nao e destino, nao se converte em existente
como a esse
ultimo cabe recusar-se ao engajamento.
0 in~tante que, no
eterno,
posiciona
um existente,
apreende-se
desde esta
atividade que esta sendo cumprida: 0 existente nao e um modo
do eXistir, ele empenha-se em existir. Empenho marcado pelo

1 'OLe temps
Pref:1cc.

p.

eSI-il

8. grifo

13 limiwtion

memt:

de I'etre

fini

011

13 rdmioll

de ('fire

filii

h Dieu:",

TA.

nosso.

"Le Temps ct r Autre' pressclll Ie temps IlOIl pas call1llle horizon olliologiquc de l'etre de
rewnt. mais COIllI1lC de r~llI dl:lh de I"ell"c. comrlle relation de In 'pensee" 3 "Autre cL..comllle
relation au TOllt Autre. au Transl'cndanl.
n Infini", TA. Pr~face. 8.
'I "Nolls
allons essaycr de mcltre ell questioll r idee que Ie 1ll:l1est def~llll". De r existellce 3
I'exist:lllt. 20. de ora em diante illdicado pOl' EE seguido do IllllllCro cia pagina a que correspollde
:l referencia.
Ii

••

cansac;o e a preguic;a, formas do esforc;o de seu engajamento,
que constituem
e descrevem
a recusa que interpoe,
no
anonimato,
0 intervalo
de uma identidade:
retardo sobre a
assunc;ao da tarefa: surgimento do si mesmol8.
Na posse de seu instante
presente,
na soberania
de sua
identidade, este eu, no mundo, deseja as coisas com que esta
e e, por elas, absorvido, enquanto desejaveisl9. A consciencia,
intenc;ao animada pelo desejo, da-se num movimento
em que
deseja 0 objeto e este e desejado, ha na existencia, no mundo
"um centro, ela nunca e anonima"20. A consciencia poe luz sobre
esta destinac;ao do objeto, enquanto desejavel,
revelando e
esclarecendo
0 mundo. A forma,
que apresentar
0 objeto
luminosidade da intenc;ao, preserva-se, como termo do desejo,
possibilitando,
ao eu, retirar-se
da presenc;a das coisas e
recolher-se
sua interioridade:
enquanto
no mundo, 0 eu
mantem-se
como um dentro e um fora, em que a primeira
liberdade
se manifesta.
A liberdade
de fazer, do mundo,
receptaculo de sentidos desta interioridade,
possul-Io, na luz
que 0 ilumina, como disposic;ao ao desejo. Nesse sentido, a
epoque ultrapassa os limites convencionais de toda contemplac;ao
e recoloca, na ingenuidade da visao, 0 exerdcio de uma Iiberdade,
o cumprimento
de uma soberania - permanencia do presente e
identificac;ao.
A exposic;ao demasiada ao ser puro, vivid a no horror do il y a ha -, e 0 recuo proposto por Levinas ao mais original dos vlnculos.
A impossibilidade
de diferenciac;ao, na ausencia dos presentes,
tornada presenc;a pura, remete
experiencia de uma noite de
insonia, quando, nao havendo 0 que vigiar, 0 recolhimento
ao
sono nao e possivel, vela-se a presenc;a de toda ausencia e 0
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III "Nolls crayons. en eft~1. a I'existence de problemes et (Ie structure olltologiques,
",II s'agit
d'affirmer que I'elre n'esl pas une notion vide, qu'il a sa dinleclique propre el que des notions
comme In solilUde 011la eolectivite appnr3iSSelll a un cennin moment de cette diakctiqlle (.,,)
NOlls voulolls preselller la solitude comme line cah~gorie de I'elre, ll1QllIre sa plnce c1:lIls line
dinlecliqut: de I'etre Oll, plulot, - em It: mot dialectiqlle a Ull seils plus determine, - b plnee de
la solitude dans I'economie generate de I'e,,·e·'. TA 17-18.
II "En quoi consiste I'acllite
de la solilude?", TA 21
12 'Toliles
ces relnlions SOIlI lr3nsilives: je tOllche Ull objet, je vois I' Autre", TA 21,
" "Mais je ne suis pas I' Alllre. k suis tout seul". TA 21.
I.• "C'est dOlle I'tlre
en moi, Ie fait que j'existt:, mon exister qui COl1stitlleI'element absolurnelll
intransilif. qudque chose sans intentiollalih~_ snns rapport. On pcut toul echall!2er entre elres
sallf j'exister. Dans ce seils. etre, c'est s'isoler par I'exisler. Je suis monacle en tal~1que je slIis",
TA 21.
"L. C. SUSIN. 0 homem messianico .... p. 156: neste mcsmo tilllio cr.: pp. 111-196.
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sussurro de um sih~nciosem nomes, excesso de ser.
A vigilia do insone, quando a noite torna-se espessa e nao ha
objeto para vigiar - apenas existir puro, htJ - e como uma
eternidade, sem comec;o, sem interrupc;5es e recomec;os ou
renovac;ao. Um alargamento do passado, no presente, em que
estes nao se podem diferenciar - nao ha tempo, uma "imortalidade
de que e imposslvel escapar"21. "0 ha, e 0 modo que tem 0
existir de afirmar-se em sua propria aniquilac;ao, se caracterizam
por uma vigilia sem recurso posslvel ao sono"22. 0 anonimato
irremisslvel do htJ e 0 mais tragico do tragico, que Levinas
encontra na impossibilidade
de "nao-ser", no Hamlet de
Shakespeare23. "Compreende [Hamlet] que 0 'nao ser' pode ser
imposslvel, e nao consegue dominar 0 absurdo nem sequer
mediante 0 suiddio. A noc;ao de ser irremediavelmente e sem
salda constitui 0 absurdo fundamental do ser. 0 ser eo mal, nao
porque seja finito, mas porque carece de Iimites. A angustia,
segundo Heidegger, e a experiencia do nada. Nao se trata, ao
contra rio, - se por morte entendemos nada - do fate de que
imposslvel morrer?"24.
Esse existir, para Levinas, nao e um "em-si", mas,
propria mente, ele e "ausencia de todo si, um sem-si"25, dal sua
eternidade, propria do que carece de um comec;o, e seu
anonimato, sua nao-identidade. Para que fosse um sujeito, seria
necessario, pelo menos e em prindpio, um comec;o26.E e neste
ha, neste existir sem existente, que se vai produzir uma
clivagem27, uma ruptura a que Levinas chamara hip6stase. A
hip6stase quer dar conta deste acontecimento em que, no verbo,
produz-se, vem, um substantivo - um existente: "0 evento pelo
qual 0 ate expresso por um verba torna-se um ser designado
por um substantivo"28. Esta clivagem, no existir, e exatamente
a ruptura operada por um presente, um comeC;o,um intervalo
que leva a identificac;ao deste existente, em que esta implicada
a possibilidade de seu evento, como eu, e 0 seu retorno a si,
como identico, como si mesmo, algo que
0 acontecimento
desta Iiberdade, no existir, 0 advento de um instante, em que

e
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II> "C'oncevoir
line situation Oll In solitude est depassee. c'est eprouver Ie principe mcrne e1u
lien entre I'exislalll el SOil exislir. ("est aller vel'S un evenement
olltologiquc Oll l'exiSInIlI
conlraCle I'existence. (' ..l Ce lien enlre ce qui existe el son exisler eSI-il indissoluble"". TA

"" e 23.

17 Agir. c'est assumer till pn~selll. ... I'appnriliOIl d'ull sujel Qui est nux prises avec ceue
exislence. Qui est en relalion avec elk, Qui "assume. L'acle eSI celie assomplion··. EE 45.
"Cf.: EE 30--17

~ eu posiciona-se. 0 que Levinas sublinha, com esse presente,
e a sua func;ao de presente2 9, 0 atributo do presente de ser a
possibilidade do identico, do dominio privado sobre 0 existir.
Naquilo que, antes, Levinas denominou a "economia geral do
ser", 0 presente da hip6stase, a posic;ao do eu, no instante,
como uma subjetivac;ao
do anonimo,
prende 0 eu ao
acontecimento do ,irremediavel de sua solidao: seu indelegavel
ocupar-se de si. "E essencial considerar 0 presente no limite do
existir e do existente em que, func;ao do existir, transforma-se
ja em existente"3 o.
Ha, para Levinas, uma ambigUidade que e constitutiva da
existencia, quando pensamos que ela e tomada, enquanto
pertenc;a a um existente, porque 0 objeto da possessao e
necessario que exista, antes do advento da posse. Por isso,
esta c1ivagem,instalada exatamente neste limite entre 0 existente
e 0 existir, foi descrita, nos term os de uma recusa, na preguic;a
e no cansac;o. A presenc;a da existencia e a eternidade e a
indiferenciac;ao do anonimo: horror. Mas 0 instante que, nela, se
autoconstitui num atraso sobre si do presente, desde uma
separac;ao irremediavel, e vivido nesta aderencia, desde a
impossibilidade de abandonar a atitude de recuo a que cumpre 0
insta nte3 1.
o recuo face a insonia, a possibilidade de dormir, recorrer ao
sono como 0 inconsciente em que 0 eu se recolhe e evade-se
do ser puro, ocorre no posicionar-se do instante, quando 0 eu
pode se deitar sobre uma base. 0 recolhimento dessa consciencia
19 "Levinas.
guinda pela inspirar;:lo de Paul ValC:ry. que. pOl' sua vez. lcmbra Plntao. assume :.l
c:ltegoria. de :lesejo .como lima aSpirrH;:lO pura, acima da necessidade.
e sem mais corrdc;ao
com a pn~'ac;~o. aS~lrac;:io. que continua vigorosa. mesmo depois e n50 obstante a satisfac;:io
e a abundanc13. Valery 0 1I1lhn denominndo.
seguindo Plnt:io. de desejo !>em dereilo. E Levinas
o ass.Llm~ erll sell, discurso nessa direc;:io". Cf.: SUSIN. L. C. 0 homem messitlllico. especial mente
o prllllClrD capllulo
(0 homem soberano).
pp. :n-IIO e. as pngirlas 265-268,
sobre "0
Desejo" en be referir ainda que, neste texlO, trata das primeiras
obras de Levinas. de S~lIS
textos anles .de TOlalite el. Infini e Alilrement
qll'tlre
au all-del~l dt: I'esst:nct: e algumas
ressalvas se tazem necessnnas. 0 desir, COIllO modo do eu 110 mundo. gozo e frui,·ao. sofrern
llma imponallte
diferenciac;:io.
especialmenle.
em TOlalih:~ et Inrini: desde 1961. esle modo
da illlencionalidade
sera chamado
necessile Oll besoin, ficando reslrilo as necessidades
de
iden.lificaC;3o do eu. Pelo desir. Levinas expressara.
npenas. 0 desejo provocndo.
pOl' ullla
latt:ndade, lIllln safda que j::'i e sem retorno porque provocada pOl' IIIll InfinilO. 11m mnis alem
do see Tambel1l a gozo Oll a rruic;ao, jouissance.
sofrerao precisoes, bastarHe, relevantes
no
lexlO de 1961, passando para 0 lado do "saberleorico"
e c1eixallclo de ser ullW "aIlOSe da
sensibilidade'·. Cf.: SUSIN. idem. p.36. nOla 18. E Towlit" el Illfilli cOllferir a Seg~llcia e a
lerc~"'a ~nrle~ ... 111t~riorite el economie
e Le visage el I'exleriorile.
respeclivamente.
pam
~~~1l1 e.ld,el~l1flcac;rlO, separac;:lo. e desir como alxnura a rdaC;:lo etica. Cf.: TI pp. 111-277.
- Aussl !exIstence dans Ie monde n-l-elle 10lljollrs Ull centre; el!e n'est jamais anonyme". EE
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eo seu proprio recuo ao lugar, base do instante presente: ela
mesma constitui-se, enquanto tal, em um lugar, no eu, que
existe, como coisa pensante - que e substancia. A consciencia
nao se reduz a um conteudo do pensamento: ela e a possibilidade
mesma do recuo do presente, sobre si, na pregui<;a e na fadiga
de existir, como exposi<;ao demasiada ao ser. Essa retra<;ao se
realiza no esfor<;o, em que 0 presente se retrai sobre si mesm~
e permanece numa estancia do instante que irrompeu. Se e
deste "atraso do presente sobre si" que 0 presente se constitui,
o surgimento da consciencia confunde-se com 0 seu come<;o,
ela e materia-prima e a<;aode cria<;aosobre si mesma: 0 esfor<;o,
relacionado ao cansa<;o, e 0 cansa<;oda exposi<;ao ao ser puro
que impele a consciencia a retrair-se, num atimo de tempo em
que cumpre esse atraso, como assun<;aodo presente: seu casulo,
sua intimidade.
E e, nesta rela<;ao do existente com 0 seu eXistir, que Levinas
procura descrever 0 sentido da solidao de ser, de existir: 0
existente zela, por esta posse, como 0 seu poder privado, seu
come<;o,0 seu identificar-se: "para que possa haver um existente
neste existir anonimo, e preciso que seja posslvel uma safda de
si e um retorno a si, ou seja, a a<;ao propria da identidade.
Devido a sua identifica<;ao, 0 existente esta ja fechado em si
mesmo: e monada e solidao"32. Na evanescencia deste instante,
ele nao pode durar, sob pena de constituir passado e nao poder
ser todo identico: todo a partir de si. Esta evanescencia, ser
exclusivamente a partir de si, e "a situa<;ao dialetica que, mais
do que excluir, descreve um fenomeno que agora se imp6e: 0
'eu' Ue)"33. 0 eu, 0 presente, a posi<;ao, ou ditos em termos de
rela<;ao do existente com a eXistencia, sac este evento da
estancia do presente, mas sua contrapartida e 0 engajamento
total, a aderencia, sem equfvocos, a tarefa da permanente
reconquista do come<;o.
"Toda a agudez
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da existencia que se consome no
a presen<;a do presente.
o eu, como evanescencia, como presente, permite que se possa
distinguir 0 eu, no limite entre 0 existir e um existente, em
sentido rigoroso, tendo-o, apenas, como este instante presente
de uma clivagem, no existir, "fora das categorias do ser e do
nada"35 - um modo de existir, como identico a si mesmo, a
"primeira Iiberdade...liberdade do come<;o".0 existirtem um polo,
um ponto-de-partida percebido: "so ha existencia agora e a
partir de algo.C... ) E a Iiberdade do proprio dominio do existente
sobre 0 existir"36.
A solidao de existir corresponde a esta unidade indissoluvel,
entre 0 existente e 0 seu existir, resultante da hip6stase 37.
Mais do que desespero e priva<;ao dos outros ou de companhia,
a solidao de ser do existente e, tambem, 0 exerdcio de sua
soberania,
de seu poder de ser, 0 seu domlnio numa
interioridade38. 0 pre<;opago por sua identidade e esta unidade
de si consigo, que, sobre seus ombros, pesa e que e preciso
velar, cuidar - nao e posslvel abandonar-se de si, e nisso consiste
toda a materialidade do sujeito: estar sempre remetido ao seu
si mesmo, ser livre e responsavel por si, ao mesmo tempo. A
liberdade que e come<;o- 0 presente - e liberdade que permanece
presa a si mesma, limitada por este compromisso consigo. 0
presente surgido, sob 0 fmpeto de um poder, torna-se
enclausurado, por este mesmo poder, como unico meio de manterse enquanto poder de ser. "Meu ser se duplica em um dever:
estou a cargo de mim mesmo. Nisto consiste a existencia
material"39. Aqui tem lugar uma provocante afirma<;aode Levinas:
estar comprometido consigo mesmo e 0 sentido da materialidade

reserva
instante

no ser ... o infinito
"34,

2~ "11 comprend que Ie 'ne pas eire' est peut-fire impossible et il Ile pell! pillS Ilwilriser
I'absurde, mcme par Ie suicide. La notion de I'elre irrernissible et sails issue. COtlstilUe I'absurdite
fOllci~re de I'elre. L'elre est Ie mal, lion pas parce que fini, mais pnrce que sans limites.
L'nllgoisse. d'apres Heidegger, est I'experience e111 neant. N'est-ellc pas, all rOlltraire, - si par
mort on elllend Ih~allt, - Ie fait qll'il est impossible de mourirT'. TA 29, a grifo e nosso.
1~ ·' il est precisemcilt absence de tout soi, Ull salls-soi·'. TA 27.
",
car un sujet est dejit un commencement",
TA 28.
21 "Mais
In verite de cClte 'dllnlilt~', l'accomplissemcllt de celte conquete SOllt attestes par
cennins moments de I'existence hUlllaine all I'ndherence de I'existence n I'existnllt nppal'nlt
camille un clivage", EE 27.
211 •••••
I'evenement par laquel I'acte exprime par Ull verbe devellait Ull etre designe par un
substantif',
EE 1-11.
2') "II ne s'agit pas d'un preselll decoupe dans un temps d'ores et dejn constitlle. d'llll
element
dl! temps. mais de In fOllction du presenl. de In dechirure qu'il opere dans I'infini impcrsonel
de j'exister. II est cOlllllle Ull schema olltologique" TA 32.

do sujeito, ser um existente, ser um corpo, significa um vinculo
ontol6gico encarnado em que "eu" e "si mesmo" nao podem
separar-se: essa e "toda materialidade do homem"40. 0 evento
da liberdade que rompe a eternidade do existir e acompanhado
por um corpo que encarna esta Iiberdade, 0 existente - e do
qual ela nao pode se separar. "Este carater definitivo do
existente, que constitui 0 tragico da solidao, e a materialidade.
A solidao nao e tragica porque e prival;ao do outro, mas porque
esta encerrada no cativeiro de sua identidade, porque e
materia"41. Nesse sentido, e nesse sentido muito pr6prio, e que
a "solidao uma ausencia de tempo"42, porque ela e 0 definitivo
da hip6stase: tempo hipostasiad043.
A vida quotidiana, para Levinas, longe de significar a aliena<.;ao
de nosso "destino metaffsico" ou mesmo uma queda no
inautentico,
revela-se "preocupa<.;ao pela salval;ao". Este
cotidiano no mundo apresenta-se, como possibilidade de
alimentar-se e saciar a fome como uma primeira tentativa de
saida do cativeiro do seu Si44:aquecer-se e saciar-se, como um
primeiro passo sincero em dire<.;aoa uma ruptura do vinculo
material da hip6stase. "Ao Iigar solidao e materialidade do sujeito
[ ... ] podemos compreender 0 sentido em que 0 mundo e nossa
existencia no mundo constituem uma tendencia fundamental do
sujeito para sobrepor-se
carga que ele representa para si
mesmo, para superar sua materialidade, ou seja, para romper a
Iiga<.;aoentre 0 eu eo si mesmo"45. Este distanciamento operado
pelo eu, em rela<.;aoao si, quando da existencia no mundo, dase no mundo, enquanto "conjunto de alimentos". Uma "maneira
de serIf como gozo: rela<.;aocom um objeto, Iimitada pelo objeto,
mas que 0 absorve, por constituir-se
desde a luz e 0
conhecimento. Perceber 0 mundo a disposi<.;ao,como alimento e
precisar ja 0 intervale que separa 0 eu do alimento - 0 objeto desde a ilumina<.;aodo mesmo e a sua demarca<.;aoou situa<.;ao
espacial. A possibilidade, aberta por esta luz, esta luminosidade,
e 0 sair - de si - em dire<.;ao a este longe em que esta 0
alimento, separado do eu: intervale que se abre, no qual 0 eu
salta sobre sua materialidade, deixa seu si, no instante da luz,
ao voltar-se para 0 objeto. Para Levinas, a vida cotidiana e uma
primeira moral: "contem ja um esquecimento de si. A moral dos
'alimentos terrestres' e a primeira moral. A primeira abnega<.;ao.
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III "II est essenliel de saisir Ie present
a la lin*e
['exister. il \'ire d~ja ell exisfant"'. TA 3::!.
H Cf. EF. 1:10-1.\1.
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Nao a ultima, mas e necessario passar por ela"46.
Mas esta luminosidade nao passara de um esquecimento,
produzido pela pr6pria luz e a distancia torna-s; .(en)coberta,
pela luz que mantem, nesse aconteci';1ento ontologlco, a o:lgem
do seu sentido, que Levinas chamara seu ~onto de referenCia.
Levinas descreve esta luminosidade, tambem, desde 0 evento
ontol6gico do sujeito, de sua estrutura hipostasiada. A raza~
acoplada a esta luz, a inteligibilidade do voltar-se para ... esta
implicando, ja, 0 franqueamento da distancia, num retorno
inevitavel ao si de onde, previamente, ja havia brotado 0 sentido.
A inteligibilidade, em que a razao se constitui, e a seguran<.;ado
identico, do transito no presente (indiferente ao passado e ao
futuro) em que 0 sentido nao provoca abertura, ele ve~ _do
interior - assegura-se de sua identidade, sua unidade, sua solldao.
"A razao e a luz por si mesmas consumam a solidao do ente
enquanto ente, realizam seu destino de ser absolutamente 0
unico ponto de referencia", a universalidade e 0 encontro da
Razao consigo mesma e "0 solipsismo nao e uma aberra<.;aonem
um sofisma: e a estrutura mesma da razao"47. Por isso, a
intencionalidade da consciencia, para Levinas, e 0 corolario do
sur plus que rompe com 0 anonimato do existir, mas a distin<.;ao,
por ela operada, entre 0 eu e as coisas, nao e suficiente para
romper com a solidao da luz que "nos faz donas do mundo
exterior" na mesma medida em que faz-se "incapaz de encontrarnos um interlocutor"48.
A transcendencia nesse sentido, permanece na imanencia. 0
espa<.;o,que a luz' permite perceber entre 0 eu e 0 objeto, s~ra,
sempre, um espa<.;ode conquista do eu sobre 0 51 mesm04 . A
inten<.;aoao mundo, a luminosidade que a acompanha e torna
possivel a posse, designam esta unidade entre 0 existente e a
existencia que nao pode ser rompida: este vinculo em que viver,
como pure existir, cumpre-se, como definitivo.
o definitivo da hip6stase e 0 presente, com todo 0 sentido da
sua posi<.;ao,evanescencia no identico, solidao. Nao ha saidas.
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possible un depart de soi et un relQur a soi. c'est-a-dire I'oeuvre memc de I'idenlite. Par son
identification, ['exsit<llli s'est c1~ja refenne Sill' lui-meme: il est monacle et solitude". TA 31J) ;'("est
precisemcnl parce que Ie present est tine fa,oll d'accomplir Ie 'u partir de soi' qu'il
est loujollrs evanescence....L'evanescence semil donc la forme esselllielle dll commencement.
Mais cette evanescence, comment peul·elle abolltir a qllelqlle chose? Situation dialecliqlle qui
deeril plutot qu'dle n'exclul uu phenol1leue qui s'il1lpose I1lninlennnl: Ie 'je· ... TA 32-:1:1.
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A transcendencia
nao pode ser pensada, desde 0 presente:
tudo 0 que, nele, pode haver, e ja possuido, como condic;ao
mesma de 0 presente se posicionar. 0 presente cumpre, na sua
estancia, uma solidao que so pode ser absoluta. 0 tempo, nesse
sentido, enquanto simultaneamente
e negado pelo presente, e
sua unica possiblidade
de salvac;ao: "0 tempo nao traduz a
insuficiencia da relac;ao com 0 ser que se realiza no presente,
mas que ele e destinado
a remediar
0 excesso do contato
definitivo, cumprido no instante"so.
0 resto e dor e sofrimento.
A dor, 0 sofrimento atesta, apenas, 0 irremediavel de ser. Neles,
"encontramos em estado puro 0 definitivo que constitui a tragedia
da solidao"s1.
Sofrer fisicamente
e nao poder esquecer-se ou
Iibertar-se
do fate de que se
em materialidades2•
Nao ha
fuga: "no sofrimento
se produz a ausencia de todo refugio"S3,
eis que a origem da dor, 0 motivo do sofrimento, e precisamente
aquilo a que ele mantem preso quem sofre: a dor do corpo, 0
sofrimento da conquista, e a possibilidade de poder, Iiberdade:
ser. 0 sofrimento
e 0 "fato de se estar encurralado
[accule]
pel a vida e pelo ser. Neste sentido,
0 sofrimento
e a
impossibilidade
do nada"S4• Nele, permanece
e realiza-se a
identificac;ao.
Mas a identificac;ao
e esta posic;ao do eu, no
existir anonimo: nao se pode, pela identidade, definir 0 sujeito.
Ela e 0 "evento da identificac;ao do sujeito"ss.
A "ante-sala"
da morte, em que tambem se pode descrever 0
sofrimento,
tem, para Levinas,
um sentido singularmente
diferente desta permanencia, vivida no sofrimento. A proximidade
da morte, no sofrimento,
significa, para esse Autor, 0 inusitado
que sempre pode - ou esta prestes a - acontecer, quando os
Iimites do posslvel estenderam-se
ate 0 seu final. Assim como a
impossibilidade
do nada pode ser experimentada,
no instante do
sofrimento,
a morte proxima e, mais do que 0 insucesso de
saber, ou 0 impossivel de saber, aquilo que e refratario a toda
luz, a todo saber. Uma recusa
luz, a morte nao se encontra no
intervalo
presente, entre 0 eu e 0 si: a luminosidade
deste
poder hipostasiado nao a contem e nao a alcanc;a. A "incognita
da morte significa que a propria relac;ao com a morte nao pode
ter lugar sob a luz; que 0 sujeito entra em uma relac;ao com algo
que nao provem dele. Poderiamos dizer que se trata da relac;ao
com 0 misterio"S6•
o sofrimento cumpre-se, neste sentido, nao apenas como uma
impotencia, mas como uma impotencia vivid a na espera. Aqui, 0
sujeito, para Levinas, e tomado desde uma pura passividade,
sem poderes ou atividades 7. A espera, que preenche 0 presente

e

a

do sofrimento,
reclamC\1;i~frlfH~~,lJ;,onfia uma outra forma de
fCla<;ee, Uffia autra espeeie ee e)C;perib'1~iaC:jueFlea ffiais aC:juelas
do saber e da posse, mediadas pela luz. E preciso haver promessa
de amparo, remissao de siSB• Refrataria ao presente, misterio
que se anuncia e permanece misterio, a morte nao integra a
posic;ao do eu: ela nunca e presente. Por isso, este tempo sem
tempo da hipostase permanecera sofrimento.
0 "fato de que a
morte e incompreensfvel,
de que assinala 0 fim da virilidade e
do heroismo do sujeito .... [porque] a morte nunca e agora"S9,
faz, de sua proximidade, 0 instante em que 0 sofrimento mesmo
arrasta 0 eu ao irresponsavel
de si, ao que Levinas chama 0
momenta do pranto e dos soluc;os: nessa ocasiao 0 sofrimento
e puro e nao ha intervalo entre ele e 0 eu que sofre, nao ha
espac;o para interpor-se
entre eles 0 peso de ser: e a pura
irresponsabilidade60•
A passividade do sujeito, na relac;ao com a
morte, eo que de fate impede que se afirme da mesma, ser um
nada como modo de ser deste sujeito, em que ele se nadifica. A
nadificac;ao, pela morte, seria, ainda, uma possibilidade de assumila, uma possibilidade do sujeito a que a morte mesma estaria
reduzida. "0 nada e imposslvel", se nao 0 fosse, ele "deixaria ao
homem a possibilidade de assumir a morte, de arrancar
servidao
da existencia uma soberania suprema"61.A
relac;ao do eu com
este misterio ocorre, como uma relac;ao com 0 futuro. Morte e
futuro, passividade e impossibilidade,
sac trac;os demarcatorios
do dominio do sujeito. A futuridade do acontecimento
da morte
e a impossibilidade,
face
qual 0 sujeito e passivo, delimitam a
sua esfera de poder. "0 importante
na iminencia da morte e
que, a partir de certo momento, ja nao podemos poder. E
exatamente
ai onde 0 sujeito perde seu dominio de sujeito"62•
Este nao mais poder, a que tambem esta sujeito 0 existente, no
modo como assume a sua existencia, pae-no diante de uma
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J.J ''TOllIe J':lCllih~ du present lient a son engagement snns r~serve el ell quelqlle m3niere S:lIlS
consolation dans I'elre", "II est au cOlltraire,
"infini
de I'existence qui se conSOlllme dans
l·il1slal1l.. ..·. EE 132-134. grifos 110SS0S.
." "saisi iI la limile de I'exisler et de l'exislal1t, comllle fOIlClioll d·hYPoslase.
Ie moi se place
d'emblee
ell dehors des oppositiol1s
du variable et du permal1el1l. com me ell dehors des
categories de I'etre et du l1eal1l. Le paracloxe cesse qual1d 011 cOlllprelld que Ie 'je' l1'esl pas
inilialemelll un existant. mais Ie mode d'exister lui-meme. qu'il n'existe pas a propremtnt
parler". TA 33.
Jt> Premiere
libene ... la liberte dll COlllmencemenL
( ... ) C'est a pnnir de quelqut chose
mainltnnnl qu'il y a existence. (...) Libene de l'emprise meme de l'exist3nt sur I'exister". TA
34.
11 "Ia solitude
... comm~ I'unite indissoluble entre I'existallt et SOil exister, (...) Elle tielll n
I'oeuvre de l'hYPoslase".
TA 35.
JtI ·'La solilUde Il'est done pas sculemcnt un desespoir Cl Ull abandon, mais aussi une virilile
et
une fiene cl line sOllverainele·'. TA 35.
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alteridade, algo que naose da ao gozo,
luz, e "cuja existencia
mesma esta feita de alteridade"63, acontecimento
que, ao inves
de confirmar a solidao do existente, quebra-a.
A futuridade da morte, modo de sua alteridade, quebra 0 definitivo
da hipostase:
0 presente em que a existencia
e solitaria.
poder da morte sobre 0 eu rompe 0 definitivo do retorno, na
impossibilidade
de conhece-Ia. Ha no existir, desde entao, uma
pluralidade que independe do eu e 0 depoe. Nao ha comunidade
na existencia: sobrevem, ao eu, um poder que Ihe e estranho e
misterioso64.
Uma alteridade radical, que nao padec;a
sob a categoria de uma exterioridade,
compreendida
em um
horizonte, em um alcance luminoso, e 0 que Levinas pretende,
ao intenta-Ia desde a diferenc;a que e temporal, que eo sentido
de uma impossibilidade
de conversao ou sobreposic;ao: por mais
que se Ihes aproxime,
0 abismo que os separa, permanece
intransponivel.A
relac;ao com 0 Outro, como relac;ao com 0 futuro,
quer resguardar,
de fato, 0 sentido dessa separac;ao radical
entre 0 eu e 0 Outro que se relacionam, ao mesmo tempo em
que qualifica, desde 0 acontecimento mesmo do tempo, 0 advento
deste outro
soberania
do eu, rompendo-a
e salvando-o,
efetivamente,
do cativeiro do mal de ser. Nao esta
disposic;ao
do eu, optar ou nao, pela relac;ao com 0 outro, nao ha modo
algum de apropriar-se
dele e suscitar a relac;ao: como 0 futuro,
nao e 0 presente que vai ate ele, ele e que "cai sobre" 0 presente
e "apodera-se"
dele: na relac;ao com 0 tempo, com 0 outro, 0
eu e pura exposic;ao. Igualmente ao que acontece com 0 futuro,
o que caracteriza
0 surgimento
do outro e 0 inusitado,
0
imprevisto de seu acontecimento:
a surpresa em que acontece
o futuro e 0 que Ihe e proprio.
Na mortalidade do sujeito, em seu sofrimento para manter, com
a morte, qualquer relac;ao possivel, mostra-se, para Levinas, 0
desejo que qualifica a vida, alem da necessidade e alem da
soberania, desejo de "morrer e ser ao mesmo tempo"65. Desenhase, entao, 0 sentido de uma alteridade
radical, um primeiro
acontecimento
que pode servir, de "rascunho",
relac;ao com 0
outro concreto, com uma alteridade com rosto certo e rosto
humano. E aqui que deve recair 0 acento de Levinas sobre 0
significado ontologico do acontecimento
de uma alteridade:
0
maximo de sua proximidade e 0 misterio, 0 acontecimento,
nao
a alteridade. "Vencer a morte significa manter uma relac;ao com
a alteridade
do acontecimento
que e ainda uma relac;ao
pessoal"66.
A estrutura da separac;ao, feita temporalidade,
significa este
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ainda nao completo de um ser que se abandonou a um desejo
de que nao pode retornar. Mas significa, tambem, a posse de
um tempo unico que nao esta referido a um tempo comum e que
nao pode serf por esse, absorvido.
A relac;ao com uma alteridade radical insinua-se na futuridade
da morte que abre uma primeira fissura, no presente definitivo
da hipostase; fissura pela qual comec;am a entrar os primeiros
anuncios de alteridade - convites
evasao de si - no primeiro
instante de tempo que convida ao movimento
em sua direc;ao,
em direc;ao temporalidade.
Ao identificar a morte com 0 futuro, Levinas, ainda, nao qualifica
este futuro de um sentido temporal.
acontecimento
da morte
e futuro, mas, ainda, nao e tempo e, por isso, precisamente,
nao ha possibilidade de assumi-Ia: nao hi! possibilidade de relac;ao,
no presente, com este futuro absoluto.
futuro, oferecido pela
morte, e um "futuro para ninguem, e que so pode converter-se
em um elemento do tempo se entra em relac;ao com 0 presente"67.
A questao torna-se, entao, saber que relac;ao sera esta entre 0
presente e 0 futuro, 0 intervalo que medeia 0 "ja nao mais
presente"
e 0 "ainda
nao futuro"
e que os resguarda
do
aniquilamento
de um e de outro, na projec;ao do presente no
futuro e vice-e-versa.
"A relac;ao com 0 futuro, a presenc;a do
futuro no presente tambem parece cumprir-se
no face-a-face
com 0 outro. A situac;ao do face-a-face representaria a realizac;ao
mesma do tempo; a usurpac;ao do outro por parte do presente
nao acontece ao sujeito solitario, mas
relac;ao intersubjetiva.
A condic;ao do tempo
e a relac;ao entre humanos
ou na
historia"68. Uma relac;ao que mantenha a separac;ao entre os
instantes que fazem, da realidade, algo real, que se da no tempo
e como tempo, precisa ser pensada, desde uma situac;ao inicial,
em que este tempo humanizado,
a temporalidade,
seja nao,
apenas, assegurada, mas, fundamentalmente,
radicalizada.
sentido radical do tempo e nao poder ser apreendido, nao poder
ser dito, na reduc;ao a uma logica,
logica da indiferenciac;ao
dos multiplos instantes do tempo. Faz-se precisa uma relac;ao
entre os instantes, que nao esteja submetida a um termo medio,
mediac;ao da luminosa soberania do presente. Uma relac;ao
que assegura a temporalidade do tempo, seu moviemtno continuo
de instantes, expostos e em relac;ao, Levinas chamou-a etica,
a primeira filosofia.
Mas esse e tema para outro escrito, desde outros escritos.
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"MOil etre se double d'lIll avail': je suis encombre par Illoi-memc. Et c'est cela, I'existence
materielle". TA 37.
'" "Les relations ol1tologiqlles ne SOI1tpas des liens desincarnes. La relation entre Moi et Soi
n'est pas lIlle inoffensive reflexion de I'esprit sur Illi~lllellle, C'est tOllte la materialite de
1'l1omme". TA 38.
~I "ee definilif
de l'existant qlli constitue Ie tragique de la solitude. c'est In materialile, La
solitude n'est pas tragique pnrcc qll'elle est privation de I'autre. mais parce qu'clle est enfennce
dans la captivite de SOil idcntitc. parce qu'elle est matiere", TA 38. E, ainda. "Ln solitude
n'est pas malldite par elle-memc. Illais pm sa signification olltologique du definitif', EE 1..J...t,
~! "L1 solitude eSI line absence (Ie temps". TA 38, grifo
110SS0.
~'''Le temps donne. hypostasie lui-meme. experimcilte. Ie lemps a parcourir a trnvers lequel
Ie slljel charrie 5011idel1lite, cst un temps incapable de denoller Ie lien de I'hypostase", TA J8.
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~~"(1 Y n otr~ chose que de In naivete dans la dementi que I~s massesopposel1t allx elites qlland
elles se preocclipent de pain plus que d'nngoisse". "L1 IUlle econimique ~st deja de plain-pied
line h,lle pOllr Ie sailit parce qll'elle est fondee dans la dialectiqlle meme de I"hypostase par
laqllelle se constitlle la premiere libcne··. TA -12 e 44.
~'i "En raltnchant
la solitude a In materialite elu sujet. In materialitc etant son enchall1ement
h soi-Ill~me, nous pouvons c01l1prendre dans quel sellS Ie Illonde et noire exist(:llce dans Ie
monele constituent une (It~marche rondamentale du sujet pour surlllonter Ie poids ClU'il est a
lui-Illeme, pour surmonter 1:1 materialite. c'est-a-dire pour denouer Ie lien entre k: soi et Ie
moi". TA 44.
~(,"Deja die [vie quotidiennel contient Ull oubli de sui. La morale des 'nollrritures terreslres'
est la premiere morale. L1 premiere abnegation. Pas In derniere. mais il faut passer par la··. TA
46.
H "La
raison et la Illmiere par ell~s-Ill~ll1es. consomment In solilllde de I'etallt en tant
qu·et;]111. accomplissent s;] destinee d'etre a tom Ie selll et lInique point de repere". "En
englobam Ie tout dans son ulliversalitc. la rnison se retrollve elle-m~me dan~ la solitude. Le
solipsislllt: n't:st ni 1I1lt:aberration. ni Ull sophisme: c'est la structure memc de la r:lisotl", TA
48.
-Ill •• •.• Ia raison ne trOllve jamnis d'nutre raison a qui parler,
la lllmihe. IlOUSrend maitre du
monde eXll~rielir. mais t:st incapable de 1l01lSy decouvrir un pair". TA 48.
" Cf. TA 53-5-1.
~u ·' .. .le temps ne traduit pas I'insllffisance
de la relation avec I'etre qui s'accomplil dans Ie
present. Illais qu'il est nppelc a remedicr a I'exces du comnct delinitif qu'accolllplit I'instant".
EE 147.
51 "Dans ia peine, dans la dOllleur. dans In soutTrance, nOliS retroliVOIlS, a i'etat de purete, Ie
definitif. qui constillle Ia tragedie de la solilllde", TA 55,
52 "Le conlellll de la souffrance se COlifond avec !'illlpossibilite
de se detacher de In soullrnnce",
TA 55.
~] "11 y a dnns la souffrnnce line absence de tollte rt:l'uge, Elle est Ie fait d'etre directelllellt
expose il I'elre·'. TA 55.
" "Elk [Ia sOllffrance] eSt Ie fail d'etre accule il la vie et il I'etre. Dans ce sens. la sOllffrance
est impossibilite dll 11I~ant".TA 56.
55 "L'idelltificatiol1
est precisement la position Illeme d'un elant au seill de I'etre anonyme
et anvnhissant. On ne pellt donc pas definir Ie sujet par I'identite. puisqlle I'idelltite recele
I'evenement de I'identification du sujet". EE 149-150.

r,..]

5(, "I'illconnu
de In mort signirie que In relation 1ll~llle avec la mon Ile petit se fairt: dans la
lumihe; que Ie sujet est en relation avec ce qui Ile vient pas dt: lui, NallS pOllrrions dire qu'il est
en relation avec k mysterc". TA 56.
57 TA 57 c 58.
~ll "Dans Ie savoir, tOllte passivite est. par I'intermediairc
de la IUl1liere. activite. [ ...] la morl
annonce Ull evenelllent par rapport auquel Ie sujet n'est plus slljet". TA 57.
5'.1 ••••• ;]U fait que la mort est insaisissable. qu'elle marque la fin de 1::1
virilite et de l'hero'lsme du
slljet. { ...J La mort n'est jamnis maintenant". TA 59,
,," TA 59-60.
"Le 11l~Jntest impossible, ("est lui qui Jurnit laisse I'homme In possibilile d'assumer la
mort d'arrncher a In servitude de I'existence line supreme maitrisc", TA 61.
62 "Ce qui est important
a I'approche de I;] mort. c'cst qu'fl un certain moment IlOllS nc
pouvons plus pOllvoir; c'est en cel;] jllstemel1l que Ie sujel perd as Illaltrise meme de sujet", TA
62.
.. qllclque chose dOllt I'existence meme eSI faite d'alterih~, Ma solitude ainsi n'est pns
confirlllee pllr la mon, Illnis brisee par In mon". TA 63.
'" Cf. TA 63.
I,) ••••• nous vOlilollS a la fois mOllrir et ~tre". TA 66.
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(,(,··Vnincre la morl. c'eSI entretenir avec I'alterile de I'evenemelll line relation qui doit etre
encore personnelle··.
TA B.
(.1 ··Car eel a\'enir qui n·est a persollne. eet avcnir que I'homme
ne pellt pas assumer. pOllr
devenir till elL~ll1elltdu temps doil lout de llleme entrer en relation avec Ie present"·. TA 68.
(,~··La relntion avec I'nvenir. In presence de I':wenir dans Ie present semble encore s'nccomplir
dans Ie faee-n-face nvec alilrui. Ln situmion de face-a-facc
scrail I'accomplissemenl mCtllC ell!
temps: l'empietelllt:llt dll present sur I'nvcnir Il'est pas Ie fait d'ul1 sujet sellt. mals Ia relation
intersubjeclive. La condition elu temps est dans Ie rapport entre humains ou dans I'histoire··.
TA 69.

