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(1906-1995) viser, hvad der lægger grunden til den etiske tænkers ”ekstreme humanisme”, som kendetegner
hans filosofi. Ved at øse af to kilder, den jødiske tradition og Husserls fænomenologi, har Lévinas konsekvent

betrådt en tankemæssig vej, der stiller afgørende spørgsmål til Sartres eksistensfilosofi. I modsætning til
Sartre, der definerer mennesket som tvunget til at tage ansvaret for sit eget liv, forsvarer Lévinas en

humanisme, hvor mennesket bliver menneske i sit ansvar for det andet menneske. Inføringen i Lévinas
filosofi viser også, at hans tanker har berørinsgflade med poststrukturalismen, og forklarer, hvorledes Lévinas

bryder med hele den metafysiske tradition ved at sætte etikken over metafysikken. Hovedtemaet er det
enkelte menneskes forpligtende ansvar over for det andet menneske, der møder mig som ansigt. I bogen

gennemgås også samtidens filosofiske læsning og kritik af Lévinas.
Bernhard H.F. Taureck er en anerkendt tysk filosof og har skrevet denne indføring i Lévinas tanker. Bogen

udkom første gang på dansk i 1995 og genudgives nu i Hans Reitzels Forlags serie Klassikere.
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