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Zamiast wstępu
Credo ut intelligam – formuła hermeneutyczna

Fides et ratio – Ateny i Jerozolima

Przekonanie o istnieniu wielowiekowej i nierozerwalnej więzi między 
hermeneutyką i religią nie powinno wydawać się ani zaskakujące, ani 
szczególnie odkrywcze. Starożytne hermeneutyczne spory o interpre-
tacje Pisma Świętego między szkołami w Antiochii i Aleksandrii uznać 
można za fundamentalne zarówno dla chrześcijańskiej filozofii, jak i dla 
religii. Także współczesne polemiki dotyczące interpretacji zasadnie 
pozwalają się wywieść z tych wczesnochrześcijańskich źródeł. Czy in-
terpretacja zakorzeniona jest przede wszystkim w języku, w gramatyce 
(jak sądzili antiocheńczycy), czy raczej wskazuje na sprawy ducha – treści 
wewnętrzne i ukryte pod postaciami alegorii, symboli i metafor (według 
aleksandryjczyków)? Także gdy przyjrzymy się wybitnym postaciom 
związanym z hermeneutyką, jak Orygenes, św. Augustyn, Friedrich 
Schleiermacher, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer, Paul Ricœur, 
dostrzeżemy ich osobiste uwikłanie w sprawy religii i wiary. Nie inaczej 
dzieje się we współczesnej myśli postsekularnej, a nawet ponowoczesnej, 
w której zorientowana religijnie hermeneutyka zdaje się wieść prym 
(wymieńmy tu choćby Richarda Kearneya, Johna D. Caputa, Charlesa 
Taylora, którego zasadnie należy w tę tradycję również włączyć, czy 
znanego przede wszystkim na Zachodzie Andrzeja Wiercińskiego, 
polskiego hermeneutę o międzynarodowej renomie). Chrześcijański 
wymiar hermeneutyki odnaleźć można także na gruncie hermeneutyki 
uprawianej przez jej polskich przedstawicieli, by wymienić tu choćby 
Czesława Bartnika, Andrzeja Bronka, Włodzimierza Lorenca czy An-
drzeja Przyłębskiego – mam tu na myśli przede wszystkim jego książkę 
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Dlaczego Polska jest wartością1. Sam także niejednokrotnie przywołuję 
w swoich rozważaniach problematykę tej niezwykłej relacji między 
hermeneutyką i chrześcijaństwem2.

Tym razem jednak mniej interesuje mnie historyczny wymiar tych 
związków, a bardziej problem innego rodzaju. Jestem przekonany, że za 
podstawową formułę hermeneutyki przyjąć można starą chrześcijańską 
wskazówkę: credo ut intelligam (uwierzyć, żeby zrozumieć). Może być ona 
interpretowana w szerokich kategoriach teologicznego i historycznego 
namysłu nad fides et ratio (wiarą i rozumem) czy tym, co metaforycznie 
przyjęło się określać formułą „Ateny i Jerozolima”. Eksponowane jest 
tu napięcie pomiędzy porządkiem wiary i porządkiem rozumu. Spo-
tkanie fides et ratio w wymiarze historycznym i teologicznym najpełniej, 
jak się wydaje, rozważył św. Jan Paweł II w swojej wydanej w roku 1998 
encyklice pod takim właśnie tytułem: Fides et Ratio. Z kolei dzieje 
sporu między Atenami i Jerozolimą stanowią jeden z klasycznych 
tematów filozofii europejskiej (pierwszym, który użył formuły „Ateny 
i Jerozolima”, był Tertulian), a jako przykłady wystarczyłoby podać 
choćby prace Lwa Szestowa czy Leo Straussa3. Nieprzypadkowo zagad-
nienie to stało się przedmiotem debat związanych z poczwiennictwem 
i słowianofilstwem rosyjskich myślicieli i pisarzy. Wśród tych ostatnich 
wyróżnić należałoby Fiodora Dostojewskiego, który w sposób rady-
kalny podjął krytykę zachodniej filozofii, uprzywilejowując w zamian 
światopogląd religijny. Pragnę jednak zaznaczyć, że wspomniane tu 
zagadnienia nie są przedmiotem mojego zainteresowania, domagałyby 
się zresztą niezależnego i szerokiego omówienia. Tymczasem interesuje 
mnie sama formuła credo ut intelligam, którą chciałbym zinterpretować 
jako formułę hermeneutyczną.

1 A. Przyłębski, Dlaczego Polska jest wartością. Wprowadzenie do hermeneutycz-
nej filozofii polityki, Poznań 2013.

2 Zob. moje książki Horyzonty nihilizmu (Poznań 2009); Kim jestem ja, kim je-
steś ty? Etyka, tożsamość, rozumienie (Poznań 2012); W poszukiwaniu sensu. Phronesis 
i hermeneutyka (Poznań 2016).

3 Zob. L. Szestow, Ateny i Jerozolima, tłum. C. Wodziński, Kraków 1993; 
L. Strauss, Jerozolima i Ateny oraz inne eseje z filozofii politycznej, tłum. R. Mordar-
ski, Kęty 2012.
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Credo ut intelligam –  
perspektywa chrześcijańska i hermeneutyczna

Formułę credo ut intelligam odnajdujemy po raz pierwszy u proroka 
Izajasza: „Jeżeli nie uwierzycie, nie zrozumiecie” (Iz 7,9). Warto wszak 
zauważyć, że jest to tłumaczenie pochodzące z Septuaginty (zwanej też 

„LXX” – od liczby siedemdziesięciu tłumaczy), które ulega już znacznej 
zmianie w Biblii Tysiąclecia, gdzie występuje ono w postaci: „Jeżeli nie 
uwierzycie, nie ostoicie się”4. Możliwość tych dwóch różnych tłumaczeń 
dostrzegał już zresztą św. Augustyn: Nisi credideritis, non intellegetis 
i Nisi crediteritis, non permanebitis5 (tę drugą formułę przetłumaczyć 
można inaczej i bardziej współczesnym językiem, niż zrobili to tłuma-
cze Biblii Tysiąclecia: „Jeśli nie uwierzycie, nie przetrwacie”). Nie da się 
ukryć, że w kontekście tych dwóch, wydawałoby się, skrajnie różnych 
tłumaczeń, pojawia się pokusa podkreślenia zgodnego z hermeneutyką 
egzystencjalną (Heideggerowską) nierozerwalnego związku między 
rozumieniem i byciem: rozumienie to wyróżniony sposób bycia czło-
wieka – rozumienie to każdorazowo podejmowane próby orientowania 
się w świecie, czyli właśnie to, co można odczytywać jako sens słowa 

„przetrwanie”. Rozumieć i  być  nie mogą zatem istnieć jedno bez 
drugiego, są tym samym. Wracając jednak do św. Augustyna: relację 
między wiarą i rozumieniem pojmuje on jako dwukierunkową, a więc 
zarówno: credo ut intelligam, jak i intellego ut credam. Święty Augustyn 
dostrzega niebezpieczeństwo kryjące się w samej formule credo ut intel-
ligam, która może przyjąć pejoratywną postać myślenia bezkrytycznego 
bądź czysto fideistycznego. Dlatego podkreśla filozof także, że i w wierze 
istnieje element rozumny: wiara bez rozumu byłaby niemożliwa6. Inną, 

4 Por. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, oprac. zespół 
biblistów polskich, Poznań 2005, s. 967 (Iz 7,9).

5 Zob. św. Augustyn, De doctrina christiana. O nauce chrześcijańskiej, tłum. J. Su-
lowski, Warszawa 1989, s. 67.

6 Zob. tenże, Listy [w:] Światła ekumeny. Antologia patrystyczna, wyb., oprac. 
i tłum. A. Bober SJ, Kraków 1965, s. 267. Święty Augustyn powiada: „Niech daleka 
będzie od nas ta myśl, jakoby Bóg nienawidził w nas to, przez co stworzył nas wyższy-
mi ponad pozostałe inne stworzenia. Niechaj także i to będzie od nas dalekie, byśmy 
w tym celu mieli wierzyć, by rozumu nie przyjmować lub rozumienia nie szukać; 
bo przecież nawet i wierzyć byśmy nie mogli, gdybyśmy nie mieli dusz rozumnych. 
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może i najważniejszą, interpretację formuły, o której mowa, odnajdujemy 
u św. Anzelma z Canterbury. Nie sposób nie przywołać tych słynnych 
i niezwykłych słów modlitwy filozofa: 

Nie usiłuję, Panie, przeniknąć Twojej głębi, gdyż w żadnym razie nie przyrównuję 
do niej mego intelektu; pragnę jednak do pewnego stopnia zrozumieć Twoją 
prawdę, w którą wierzy i którą kocha moje serce. Nie staram się bowiem zrozumieć, 
abym uwierzył, ale wierzę, bym zrozumiał. Albowiem i w to wierzę, że jeżeli 
nie uwierzę, nie zrozumiem7.

(Ostatnie zdanie po łacinie brzmi następująco: Neque enim quaero in-
telligere ut credam, sed credo ut intelligam). Święty Anzelm kładzie na-
cisk nie tyle na dwukierunkowość tej formuły, co raczej ten jej wymiar, 
który dotyczy wiary poszukującej rozumienia (fides quaerens intellectum).

Nie stawiam sobie za cel interpretacji tego niezwykle bogatego 
w tradycji chrześcijańskiej wątku, który tu przywołuję. Uznając go także 
za istotne dziedzictwo hermeneutyki, pragnę raczej przemyśleć zasad-
ność, jak wspomniałem wcześniej, uczynienia z tej formuły (dyrektywy? 
wskazówki?) istotnego filaru hermeneutycznej nie tylko refleksji, ale 
i wrażliwości. Aby tak się stało, konieczna jest, jak się wydaje, nowa 
interpretacja tej formuły. Czym zatem byłoby owo rozumienie przez 
wiarę czy za sprawą wiary? Czym miałaby być owa wiara poszukująca 
rozumienia w znaczeniu hermeneutycznym? I w jakim sensie owo 
hermeneutyczne rozumienie zdania credo ut intelligam przekraczałoby 
wymiar teologiczny czy czysto religijny? Najłatwiej odpowiedzieć na 

Żeby więc w pewnych rzeczach, należących do nauki zbawienia, a których rozumem 
jeszcze pojąć nie możemy (kiedyś jednak będziemy mogli), wiara wyprzedzała rozum 
i oczyszczała serce, aby zdolne było przyjąć i znieść światłość Wielkiego Rozumu, 
to przecież jest zgodne z rozumem. Przeto rozumnie powiedział Prorok: «Jeśli nie 
uwierzycie, nie zrozumiecie» [Iz 7,9 według LXX]. Rozróżnił on tu dwie rzeczy (wiarę 
i rozum) i dał zalecenie, abyśmy najpierw uwierzyli, a to w tym celu, byśmy to, w co 
już wierzymy, mogli zrozumieć. I dlatego właśnie wydaje się rzeczą rozumną, by 
wiara wyprzedzała rozum. Bo jeśli to zalecenie Proroka nie jest zgodne z rozumem, 
jest więc nierozumne, a od takiej myśli niech nas sam Bóg zachowa! Jeśli więc jest 
rzeczą rozumną, by wiara wyprzedzała rozum w pewnych rzeczach wielkich, których 
jeszcze pojąć nie możemy, to bez wątpienia ta choćby najmniejsza racja rozumowa, 
która nam to zaleca, właśnie ona wyprzedza wiarę”.

7 Zob. Anzelm z Canterbury, Monologion. Proslogion, tłum. T. Włodarczyk, 
Warszawa 1992, s. 144.
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ostatnie z pytań. W perspektywie filozofii chrześcijańskiej, jak zauważa 
Étienne Gilson, po pierwsze, wiara i rozum pojmowane są zasadniczo 
jako różne źródła wiedzy, po drugie natomiast, wiara pojmowana jest 
jako dar8. Tymczasem w sensie hermeneutycznym (1) wiara i rozumienie 
są w siebie wzajemnie uwikłane, zaś (2) sama wiara nie oznacza przede 
wszystkim daru (choć nie należy go wykluczać – w takim sensie jak 
ten, gdy nie odmawiamy komuś szczególnego wrodzonego talentu do 
czegoś), jest przede wszystkim rodzajem nas tawienia  wobec Boga, 
świata, drugiego człowieka, tekstów, kultury czy tradycji. To nastawienie 
posiada dwie strony: intencjonalną (noetyczną) i noematyczną (to znaczy 
dotyczącą tego, ku czemu wiara się kieruje). Intencjonalna strona wiary 
polega na otwar tośc i i  d ia log icznośc i  warunkujących rozumienie9. 
Mówiąc jeszcze inaczej, wiara pojmowana hermeneutycznie oznacza 
przede wszystkim postawę zawier z enia  (zawierzenie jest przecież 
także, jak dobrze wiadomo, jednym z podstawowych wymiarów wiary 
w sensie religijnym) czy – zaufania. W największym skrócie: otwar-
tość z kolei to nic innego jak gotowość na przyjęcie tego, co chce mi 
powiedzieć inny (tym innym może być Bóg, człowiek, tekst). Ponadto, 
jak zauważa Gadamer, otwartość to także sam sens zapytywania i fakt, 
że odpowiedź nie jest ustalona10. Otwartość implikuje przeto dialo-
giczność. Dialogiczność oznaczałaby zatem zaproszenie innego do 
rozmowy, w której zgadzamy się na wzajemne zadawanie pytań i na to, 
że dążymy do porozumienia11 (które wcale nie musi oznaczać przekona-
nia kogoś do własnych racji ani tym bardziej narzucenia ich; podobnie 
sensu dialogu nie stanowi przyjęcie cudzego stanowiska12). Rozmowa 
jest tym, co wciąż się toczy i gdzie nie pada, jak przekonująco poka-
zuje to Hans-Georg Gadamer, ostatnie słowo13. Wreszcie zawierzenie 

8 É. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, tłum. S. Zalewski, 
Warszawa 1987, s. 119 – 120.

9 Zob. H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, tłum. 
B. Baran, Kraków 1993 (tu: rozdz.: Hermeneutyczny prymat pytania, s. 337 i nn.).

10 Tamże, s. 338.
11 Tamże, s. 354 – 356.
12 Tamże, s. 341 – 342.
13 Tamże, s. 507. Ostatnie dwa słynne zdania Prawdy i metody brzmią: „Toczącej 

się rozmowy nie można podsumować. Zły to hermeneuta, który sobie wyobraża, że 
może lub że musi mieć ostatnie słowo”.
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(zaufanie, ufność) oznaczają postawę, w której znajduje się miejsce na – 
jak zauważa Adam Workowski – między innymi „oczekiwanie na coś, 
powierzenie czegoś lub liczenie na czyjąś dobrą wolę”14. Łatwo zauwa-
żyć, że wymienione tu fenomeny wyróżnione zostają jedynie formalnie, 
w istocie bowiem są w siebie wzajemnie uwikłane (na przykład trudno 
mówić o zaufaniu, nie odwołując się do otwartości). Zatem: fenomeny 
otwartości, dialogiczności i zaufania stanowią to, co można by nazwać 
intencjonalnym (noetycznym) wymiarem wiary. 

Wiara posiada wszak i drugą stronę. Odnosi się ona do czegoś, zwraca 
się ku czemuś. To jednak uwaga dość niefortunna, gdyż wikłać może 
w język dualistycznego dyskursu podmiotowo-przedmiotowego. Na-
leżałoby raczej powiedzieć, że wiara jest tym, co pozwala się wypełniać 
przez jakiś inny obszar. W akcie wiary nie tylko przecież zwracam się do 
jakiegoś przedmiotu, ale pozwalam mu wkroczyć w swój własny obszar, 
zgadzając się na to, że może on ulec znacznemu przemodelowaniu. Tę 
sytuację zobrazować może prosty przykład. Gdy czytam dobrą książkę 
albo oglądam dobry film, nie skupiam się przede wszystkim na tym, by 
rozpoznać i przeanalizować konwencje, z którymi się spotykam, ani też 
nie dążę do „gwałtu interpretacyjnego” (w rozumieniu Susan Sontag czy 
Rolanda Barthes’a), lecz pozwalam na to, by dzieło wpłynęło na zmianę 
moich oczekiwań, przekonań wobec świata czy życia. Chodzi o to, bym 
zdolny był dokonać rewizji swoich własnych przedrozumień. Czym jest 
jednak to, ku czemu zwraca się poszukująca rozumienia wiara? Od-
powiedź na to pytanie już się pojawiała. Można by więc powtórzyć, że 
chodzi o świat innego, tekstu, kultury, tradycji i tak dalej. Czym jednak 
jest ten świat? To obszar doświadczenia. Nie eksperymentalnego, jak 
w naukach przyrodniczych, ale doświadczenia, które zawsze oznacza 
przejście (przez to, co ma charakter indywidualny i związane jest z nie-
pewnym, wymykającym się uogólnieniom i prawom)15. Doświadczenie, 

14 Przywołuję w tym miejscu tekst Adama Workowskiego zatytułowany Zaufanie 
jako troska. Tekst udostępniony w maszynopisie dzięki życzliwości Autora. Nie ma 
tu miejsca na szersze odwołania do znakomitych i pełnych subtelności rozważań 
krakowskiego filozofa, dlatego w tekście głównym zmuszony jestem abstrahować od 
wielu ważnych poruszonych w nim kwestii, dotyczących na przykład tego, czy zaufa-
nie ma charakter jednokierunkowy, czy – jak sądzi filozof – jest relacją obustronną.

15 Zob. H.-G. Gadamer, Prawda i metoda… (rozdz.: Analiza świadomości efek-
tywnodziejowej), s. 319 – 351. 
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o którym mowa, nie ma natury zaznajamiania się z czymś, a jego celem 
nie jest tak zwana wiedza obiektywna. Owo doświadczenie to zaab-
sorbowanie, przynależność do świata, który na rozmaite sposoby nas 
dotyka i porusza16. Skoro tak jest, to możemy jasno zobaczyć, że świat 
człowieka (obszar faktyczności, jak by powiedział Martin Heidegger) 
to nie jakiś przedmiot, który jawi się podmiotowi jako do-stawiony do 
niego, przed-stawiony mu i wy-stawiony, ale obszar, do którego człowiek 
sam egzystencjalnie przynależy. Jeżeli tak właśnie się dzieje, to oznacza 
to, że świat ten (wraz z całym systemem symboliczno-metaforycznych 
oraz semiotyczno-hermeneutycznych powiązań) domaga się właśnie 
rozumienia, które możliwe jest tylko na gruncie wiary. Dlaczego wiary? 
Wiara oznacza bowiem, jak zostało powiedziane wcześniej, dialogiczno-
-zawierzeniowe otwarcie na rozumienie tego, co nie daje się udowodnić 
ani uzasadnić matematycznymi metodami. Świat każdego z nas jest 
światem utkanym z tych metaforyczno-symbolicznych i semiotyczno-
-hermeneutycznych powiązań. Wobec tych powiązań mogę nabywać 
zawsze jakąś (neutralną, obiektywną) wiedzę. Z drugiej jednak stro-
ny egzystencjalny wymiar tego świata polega na tym, że odnoszę się 
do niego w aktach wiary. Zawsze przecież wierzę w pewne metafory, 
symbole, znaki, które pozwalają mi poszukiwać sensu własnej egzy-
stencji. Wierzę, aby głębiej ten sens rozumieć albo go odnaleźć. Rację 
ma jednak i św. Augustyn, który proponuje de facto jedną z możliwych 
formuł koła hermeneutycznego. Credo ut intelligam zakłada zarazem 
intellego ut credam. Im więcej rozumiem, im więcej pojąłem, tym głębiej 
mogę uwierzyć. Jeśli udało mi się pochwycić na przykład historyczne 
i kulturowe znaczenia wpisane w tradycję, symbole czy wartości, tym 
bardziej mogę w nie wierzyć. 

Wiara i rozumienie – rozumienie i wyjaśnianie

Jednym z podstawowych dylematów humanistyki, filozofii nauki, ale 
i hermeneutyki filozoficznej jest – od już ponad stu lat – spór pomię-
dzy rozumieniem (verstehen) i wyjaśnianiem, eksplanacją (erklären). 

16 Zob. M. Heidegger, Fenomenologia życia religijnego, tłum. G. Sowinski, Kra-
ków 2002, s. 12 i nn.
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To jeden z ważnych problemów, do których odnoszę się w tej książce, 
dlatego nie zamierzam szczegółowo go tu rozwijać. Zaznaczę jedynie, 
że metodologiczne rozróżnienie na verstehen i erklären nie daje się 
już dłużej utrzymać albo raczej nie daje się już dłużej utrzymać bez 
zastrzeżeń. Niezależnie od tego postawić można by pytanie o to, jak 
do tego zestawienia pojęć ma się para wiara – rozumienie? Gdyby-
śmy chcieli zachować tradycyjne znaczenia poszczególnych terminów, 
to musielibyśmy się zgodzić na takie: różnica między rozumieniem 
i wyjaśnianiem zasadniczo sprowadza się do tego, że hermeneutyczne 
pojęcie rozumienia jawi się jako nieodłączne od pojęcia wiary, podczas 
gdy pojęcie wyjaśniania wskazuje na operacje, które bez wiary znako-
micie się obywają. 

Interesuje mnie również, czy formuły wiary i rozumienia oraz ro-
zumienia i wyjaśniania mogą być zasadnie postrzegane w zawikłaniu: 

„uwierzyć, by rozumieć – wyjaśnić, by rozumieć?”. Wydaje się zrazu, że 
formuła pierwsza ma charakter osobisty, jest wezwaniem do osobistego 
zaangażowania, podczas gdy druga nieosobisty (wyjaśnianie dokonuje 
się na podstawie przedmiotowej, obiektywnej wiedzy). Czy jednak wy-
jaśnianie, a więc tak zwana wiedza przedmiotowa, nie może prowadzić 
(o czym już była wcześniej mowa) do rozjaśniającego rozumienia, które 
gruntowałoby wiarę? 

Warto w tym miejscu zauważyć, że rozpatrywany od strony me-
todologicznej problem związku wiary i rozumienia bezsprzecznie 
dostrzec możemy na gruncie hermeneutyki nowoczesnej, zwłaszcza 
w pracach Paula Ricœura. Zwraca on uwagę na istnienie dwóch róż-
nych stylów interpretacji: hermeneutyki skupiania sensu  (zwanej 
też hermeneutyką rekonst rukc j i i  reko lekc j i) oraz hermeneutyki 
pode j r z l iwośc i17. To właśnie pierwszy styl interpretacji zdefiniowany 
być może za sprawą wiary – wiary w sens. Jest on bowiem właśnie tym, 
co zostaje zrazu otwarte przez wiarę. Niezależnie od tego, do czego ów 
sens odniesiemy – do drugiego człowieka czy tekstu literackiego. Jak 
zauważa filozof:

17 Zob. P. Ricœur, O interpretacji. Esej o Freudzie, tłum. M. Falski, Warszawa 
2008, s. 35 – 42; tenże, Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, tłum. E. Bień-
kowska i in., Warszawa 2003.
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Znajdujemy się bez wątpienia w hermeneutycznym kole w tym sensie, że mogę 
zrozumieć tylko o tyle, o ile wierzę. Wyraz „wierzyć” biorę w jego najszerszym 
sensie, a nie w tym, który stosuje się przy spowiedzi; wskutek ruchu umożliwiającego 
wierzenie, rozumienie jest możliwe, mogę atoli wierzyć, tylko rozumiejąc18.

Otwierając się na tekst, nie tylko deklarujemy dobrą wolę jego rozu-
mienia, ale i sami partycypujemy w jego metaforyczno-symbolicznym 
języku: rozumienie jest już zawsze samorozumieniem. Przeciwieństwem 
hermeneutyki wiary poszukującej rozumienia, ufnej w to, co tekst do 
mnie mówi, wydaje się hermeneutyka podejrzliwości (z jej patronami: 
Friedrichem Nietzschem, Karolem Marksem i Sigmundem Freudem). 
To hermeneutyka, oferująca zwątpienie, nieufność, podejrzliwość19. 
Można by wszak zapytać, czy wymienione właśnie kolejno: zwątpienie, 
nieufność i podejrzliwość, nie są nieodłącznymi momentami towarzy-
szącymi każdej autentycznej wierze? 

Wiara i przedrozumienie 

Podobnie jak w poprzednim wypadku, gdy para pojęć „wiara – rozumie-
nie” zdała się zrazu i z pozoru alternatywą dla zestawienia „wyjaśnia-
nie – rozumienie”, można by zapytać, jak pojęcie „wiary” miałoby się do 
fundamentalnego dla hermeneutyki nowoczesnej pojęcia „przedrozu-
mień”? Zasadnie sądzić można, że to pytanie jest naprawdę ważne, po-
nieważ nie byłoby rewolucji zarówno w hermeneutyce (Heidegger), jak 
i w samych naukach humanistycznych, bez Heideggerowskiego pojęcia 
przedrozumienia20, które później zaadaptował do własnej hermeneutyki 
Hans-Georg Gadamer. Posłużył się on w zamian pokrewnymi pojęciami 
„przesądu” (vorurteil) w pozytywnym sensie tego słowa czy „przedsą-
du” (vor-urteil)21. Przypomnijmy więc krótko znaną hermeneutyczną 
prawdę: rozumienie dane jest zawsze na gruncie jakiegoś uprzedniego 

18 Tenże, Egzystencja i hermeneutyka, s. 145.
19 Sprawy te poruszałem już szerzej (w książce Kim jestem ja, kim jesteś ty? Etyka, 

tożsamość, rozumienie, Poznań 2012, s. 43 – 45), dlatego tutaj traktuję je już bardzo 
uogólniająco.

20 M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 1994, s. 210 – 218.
21 H.-G. Gadamer, Prawda i metoda…, s. 265 i nn. (zob. zwłaszcza rozdz.: 

Uprzedzenia jako warunki rozumienia).
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rozumienia. Na owe uprzednie rozumienia (przedrozumienia, przed-
sądy /przesądy) składa się całe kulturowe, historyczne, społeczne i eg-
zystencjalne (doświadczenie) ludzkie uposażenie, które pozytywnie 
warunkuje wszelką możliwość rozumienia. Rozumiem więc świat jako 
Polak, jako ten, któremu przyszło żyć w XXI wieku, jako mężczyzna, jako 
ten, który wyznaje takie czy inne wartości i ma określone przekonania. 
Zarazem: przedrozumienia nie są szablonem czy siatką z góry nakła-
danymi na świat, który pragniemy zrozumieć. Innymi słowy, przedro-
zumienia nie są gwarancją ustalonego i jednoznacznego rozumienia, 
stanowiącego konsekwencję uprzedzeń pojmowanych negatywnie (jak 
stereotypy, uprzedzenia rasowe i tym podobne), lecz przeciwnie. Są 
pozytywnym warunkiem rozumienia w tym sensie, że człowiek gotów 
jest je rewidować i reinterpretować – o ile rzeczywiście pragnie rozu-
mieć. Pojęcie „przedrozumienia” trzeba wreszcie uchwycić na gruncie 
czasowości egzystencji ludzkiej: odsyła ono bowiem do wspomnianego 
już wyżej historycznego i związanego z byłością uposażenia egzystencji 
ludzkiej, jednocześnie jednak nie dają się pomyśleć bez projektującego 
wybiegania w przyszłość, antycypowania czy konstruowania określone-
go horyzontu oczekiwań. W tym sensie przedrozumienia nie są nigdy 
w pełni wolne od tego, co wyznacza moje cele, potrzeby, wartości. Pro-
jektowanie nierozerwalnie wiąże się przecież z poszukiwaniem sensu. 
Tymczasem wiarę poszukującą rozumienia określiłem jako, powtórzmy, 
z jednej strony szczególne nastawienie hermeneutyczne, które można 
by scharakteryzować jako otwartość, dialogiczność i zaufanie, zwrócone 
ku jakiemuś innemu; z drugiej zaś strony jako postawę uczestniczącą 
w doświadczeniu tego, co pozostaje niepochwytne na gruncie metody 
i matematycznego dowodzenia.

Jeżeli przywołuję w tym miejscu najogólniejszą charakterystykę 
przedsądów i wnioski wcześniej zaproponowane w odniesieniu do wiary 
poszukującej rozumienia, to czynię to w jednym celu. Skoro prawdą her-
meneutyki jest przekonanie, że przedrozumienie poprzedza rozumienie, 
co miałaby znaczyć interesująca mnie formuła, głosząca uprzedniość 
wiary wobec rozumienia? Może pojęcia przedrozumień i wiary są po 
prostu pojęciami bliskoznacznymi? Wydaje się jednak, że są one raczej 
nierozerwalnie ze sobą splecione. W przedrozumieniach odnajdujemy 
mianowicie otwartość, gotowość do dialogu i zaufania wobec innego, 
jakiegoś „ty”. Z drugiej strony zawiera się w nich płaszczyzna oporu, 
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niechęci, nieufności czy obawy wobec innego. Czy jednak nie mamy 
tu do czynienia z drugą stroną wiary? Czy wiara nie jest napięciem 
między tymi postawami? Można by zaryzykować przypuszczenie, że 
wiara to istotny komponent wszelkich przedrozumień i wiąże się ona 
z ich projektującym (wybiegającym ku temu, co przyszłe), wymiarem. 
Z drugiej zaś strony przedrozumienia nie dają się do wiary zredukować, 
są bowiem pojęciem dużo szerszym, zdają przecież sprawę z szerokiego 
historyczno-kulturowo-społecznego uposażenia ludzkiej egzystencji. 
Ale i hermeneutyczna wiara wydaje się w innym kontekście pojęciem 
szerszym od przedrozumień. Wiąże się ona bowiem z hermeneu-
tycznym wymiarem prawdy jako odkr y tośc i. Warto zauważyć, że 
etymologicznie – jak pokazuje to Aleksander Brückner – słowo wiara 
odnosi się nie tylko do pojęć wierności i wiarygodności, ale i do prawdy. 
Mówimy tu przy tym o pierwotnym znaczeniu wiary, poprzedzającym 
dopiero późniejsze fides, które zachowało się w łacinie (verus – prawdzi-
wy, Veritas – prawda) i w języku niemieckim (wahr – staroniemieckie 
prawda, łaska)22. Moją intencją nie jest tu, rzecz jasna, dokonywanie 
interpretacji pod presją etymologii, niemniej kwestia ta niewątpliwie 
daje do myślenia. 

Wiara – prawda – phronesis

Związek prawdy jako odkrytości (aletheia, a nie korespondencja czy ade-
kwacja) z wiarą wydaje się oczywisty, o ile spojrzymy nań z perspektywy 
natury refleksji humanistycznej czy nauk humanistycznych. Sprzeciwiają 
się one matematyzacji świata, co przede wszystkim oznacza, że nie mogą 
posługiwać się matematycznymi sposobami weryfikacji swoich sądów. 
Mówiąc jeszcze inaczej, pojęcie prawdy należy odmiennie rozumieć 
w naukach humanistycznych i w naukach ścisłych. W tych drugich do 
prawdy (pojmowanej logicznie czy korespondencyjnie) dociera się za 
pomocą metody, a teorie muszą poddawać się weryfikacji. W naukach 
humanistycznych natomiast, podobnie jak w egzystencjalnym doświad-
czeniu, prawda nierozerwalnie wiąże się z wiarą poszukującą rozumienia, 

22 A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1974 (hasło: 
wiara, s. 611).
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owym Anzelmowskim fides quaerens intellectum. Jest to prawda, pod-
kreślmy raz jeszcze, niedająca się dowieść matematycznie. Mówi o tym 
niejednokrotnie Hans-Georg Gadamer, który w związku z przyjęciem 
takiej właśnie perspektywy wiąże prawdę z mową, a przeto i z retoryką. 
W tym sensie prawda to po prostu eikos – prawdopodobieństwo. Ten 
rodzaj prawdy dochodzi do głosu poprzez mowę: pragnę przekonać 
innego do tego, w co sam wierz ę, ale czego nie jestem w stanie udo-
wodnić23. Gadamer podkreśla zarazem, że warunkiem roszczenia do 
prawdy jest właśnie otwartość24, która stanowi podstawowy wymiar 
wiary. Refleksję nad związkiem między wiarą a prawdą podejmuje także 
w swej encyklice Fides et ratio św. Jan Paweł II. Rozróżnia on prawdy, 
w które po prostu się wierzy i które przyjmuje się jako obiektywne; 
i takie prawdy, które przyjmuje się dopiero po osobistej weryfikacji25. 
Formule „uwierzyć, by zrozumieć” należy przypisać szczególną wartość 
hermeneutyczną. Rozumienie nie jest bowiem tym, co odnosi się do 
jakiejś przedmiotowej wiedzy, ale do takiej wiedzy, która dana może 
być jedynie na gruncie wiary.

W rozdziale dwudziestym szóstym swej encykliki papież powiada 
wprost, że prawda pojawia się zrazu pod postacią pytania o sens życia. 
Innymi słowy: mogę rozumieć tylko to, co mnie osobiście obchodzi, 
a więc to, w co wierzę, bądź czego dopiero poszukuje moja wiara. W tym 
sensie też poszukująca rozumienia wiara staje po stronie tej mądrości, 
która w sposób szczególny charakteryzuje humanistykę: phronesis. Ta 
zaś kieruje egzystencjalnym obszarem praxis. Problematyka ta domaga 
się już szerszego omówienia.

* * *

Powyższe rozważania pragnę zaproponować jako rodzaj wstępu do tej 
książki. W pełni świadom jestem problematyczności proponowanego 
tu ujęcia, nie ukrywam jednak, że od dawna już w tę stronę prowadziła 

23 H.-G. Gadamer, Wiek filozofii. Rozmowy z Riccardem Dottorim, tłum. J. Wilk, 
Wrocław 2009, s. 73 – 75.

24 Tamże, s. 72.
25 Jan Paweł II, Fides et ratio, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 1998, nr 11, 

s. 64 – 79 (tu rozdz. 31).
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mnie naukowa intuicja. Tytuł książki Być i rozumieć nie odnosi się bez-
pośrednio (metatekstowo) do żadnego z rozdziałów, ale ma charakter 
obejmującej je klamry. Wskazuje na hermeneutyczną prawdę, że ro-
zumienie to nic innego jak sposób naszego bycia, dlatego pojęcia bycia 
i rozumienia są po prostu nierozdzielne. 

Być i rozumieć. Szkice z humanistyki hermeneutycznej to kontynuacja 
projektu humanistyki hermeneutycznej, wyraźnie zarysowanej już 
przynajmniej w dwóch poprzednich moich książkach: Kim jestem ja, 
kim jesteś ty? Etyka, tożsamość, rozumienie (2012) oraz W poszukiwaniu 
sensu. Phronesis i hermeneutyka (2016). Tym razem postanowiłem skon-
centrować się przede wszystkim na refleksji, która swe tradycje czerpie 
nie tyle z samej szeroko pojętej hermeneutyki, ale z jej związków z fe-
nomenologią: z fenomenologii hermeneutycznej. 

Niniejsza książka podzielona została na trzy części: pierwsza nosi 
tytuł Wokół interpretacji, druga: Wokół dyskursów, trzecia wreszcie: Wokół 
Tadeusza Różewicza. Praca ma charakter interdyscyplinarny i wiąże ze 
sobą zagadnienia natury filozoficznej, literaturoznawczej oraz kultu-
roznawczej. Część pierwsza ma znaczenie podstawowe, pokazuje bo-
wiem, że centralnym wymiarem ludzkiej egzystencji jest interpretacja. 
Pojęcie interpretacji problematyzowane jest tu zarówno w odniesieniu 
do zagadnień dotyczących (tradycyjnie) interpretacji tekstu (literaturo-
znawstwo), jak i, w sensie szerszym, do interpretacyjnej natury ludzkiej 
egzystencji (hermeneutyka egzystencjalna), wreszcie – wspomnianej 
kultury nowoczesnej, którą nazwać by można kulturą interpretacji 
(kulturoznawstwo). Część druga książki to uszczegółowienie tego, co 
pojawia się w części pierwszej. Skupiam się jednak na problemach dys-
kursu fenomenologiczno-hermeneutycznego, a także na jego związkach 
z dyskursami: artystycznym, retorycznym i semiotycznym. Część trzecia, 
najkrótsza, stanowi próbę pokazania fenomenologii hermeneutycznej 
w działaniu interpretacyjnym. W związku z tym postanowiłem wybrać 
dwa wiersze Tadeusza Różewicza i zaproponować ich interpretację 
w perspektywie fenomenologii hermeneutycznej zorientowanej ku 
problematyce wiary i religii. 

Na koniec chciałbym podziękować wszystkim, którzy pomagali mi 
podczas powstawania tej książki swoimi uwagami i sugestiami oraz 
samym byciem i rozumieniem. Niemal połowa pracy powstawała 
w niezwykle dla mnie ważnym, trudnym (gdyż związanym ze śmiercią 
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mojego Ojca), ale i pięknym okresie „krakowskim”, w ramach oraz 
przy okazji uczestnictwa w „Boskim grancie”, którego kierownikiem 
jest (bo wciąż jest, a nie był) dr Józef Ruszar. Jemu też pragnę okazać 
swą szczególną wdzięczność – także za rozmowy i spotkania grantowe, 
które odbywały się z wielką intensywnością w Krakowie w Instytucie 
Myśli im. Józefa Tischnera przy ulicy Sławkowskiej od 2016 roku. 
Dziękuję przy tym wszystkim innym uczestnikom grantu za wspólny 
czas, pracę i dzielone chwile.

W sposób szczególny pragnę podziękować również Profesorom 
i Przyjaciołom: Andrzejowi Szahajowi, za istotne inspiracje w zakresie 
problematyki filozofii interpretacji oraz Andrzejowi Wiercińskiemu, 
dzięki któremu podczas stażu we Fryburgu Bryzgowijskim trafiłem 
na ścieżkę fenomenologiczną.



Wokół interpretacji





Nauki humanistyczne:
między teorią a praktyką

Wokół kryzysu nauk humanistycznych

Któż mógłby się spodziewać tego, że po ponad stu latach od tak zwanego 
przełomu antypozytywistycznego, na gruncie którego ukonstytuowały 
się nauki humanistyczne, w opozycji do nauk przyrodniczych, na nowo 
dziś trzeba będzie zmierzyć się z pytaniem o charakter i legitymizację 
tych pierwszych. Wydaje się bowiem, że refleksję humanistyczną orga-
nizuje współcześnie następujący dylemat: czy humanistyka potrzebuje 
dziś teoretycznego umocnienia, ufundowania, czy może się bez niego 
obejść? Pytanie to nabiera wagi choćby ze względów praktycznych: 
spotykamy się obecnie z tendencją instytucjonalnego i politycznego 
marginalizowania humanistyki. Są tacy, którzy chcieliby wyrzucić ją 
poza ramy standardów naukowych, co przełożyć się w konsekwencji 
może na coraz poważniejsze ograniczenia dotacji czy nawet (co zresztą 
już się dzieje) na zamykanie jednostek naukowych. Przyczyn tej sytuacji 
jest oczywiście wiele, między innymi neoliberalny postulat, by naukę 
pozbawić przysługującej jej bezinteresowności w poszerzaniu wiedzy, 
a w zamian wyróżnić jako wartościowe naukowo jedynie te badania, 
które sprzyjać będą rozwojowi przemysłowo-ekonomicznemu. Innymi 
słowy: nauka winna przyjąć postawę służebną w stosunku do zawsze 
głodnego systemu kapitalistycznego czy – mówiąc bardziej filozoficz-
nie – rozumu instrumentalnego (technicznego)1. Postulat tego rodzaju 
praktycznie eliminuje nauki humanistyczne ze społecznej gry. Słyszałem 

1 Pisze o tym Max Horkheimer [w:] tegoż, Krytyka instrumentalnego rozumu, 
tłum. H. Walentowicz, Warszawa 2007.
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nieraz argument, że nauki humanistyczne nie pozostają tu bez winy, 
gdyż same nierzadko dystansują się od ideału naukowości, deklarując 
zbliżenie z literaturą czy sztuką w ogóle. Winą – mówią niektórzy – 
obarczyć by należało poststrukturalistów (z ich dowodzeniem, jakoby 
humanistyka była po prostu odmianą dyskursu literackiego2), a w sensie 
szerokim – hermeneutów, którzy w sposób szczególnie dobitny przy-
czynili się do osłabienia rygoru naukowego i odrzucenia możliwości 
poznania. W przeciwieństwie do nich naukowość humanistyki ratowały 
niegdyś nurty takie jak fenomenologia czy strukturalizm. Na taki zarzut 
pozwolę sobie odpowiedzieć następująco: sugestia, jakoby ufundowane 
w hermeneutyce nauki humanistyczne kwestionowały naukowy rygor, 
a poznanie zastępowały radykalnym sceptycyzmem poznawczym (przy 
okazji także: odrzuceniem wartości takiej jak prawda), jest kompletnym 
nieporozumieniem. Co więcej, nauki humanistyczne w ich herme-
neutycznym wydaniu wspomniany rygor zachowują, choć ma on inny 
charakter niż ten, który odnajdujemy na gruncie nauk przyrodniczych 
(ścisłych). Nauki humanistyczne są nie mniej ścisłe, lecz gdzie indziej 
należy upatrywać w nich ścisłości3. Ta zorientowana jest na człowieka 
wraz z jego osobowym uposażeniem, na które składają się język, histo-
ria, religia, wartości, tradycja, egzystencjalne doświadczenie, czyli po 
prostu – kultura. Mówiąc jeszcze inaczej – nauki humanistyczne kon-
centrują się na innych niż w naukach przyrodniczych celach; w miejsce 
opisu wprowadzają interpretację, zaś w miejsce neutralnego, obiekty-
wistycznego poznania proponują mówić o wiedzy interpretatywnej 

2 Dość ironiczny wydźwięk ma jednak fakt, że próby osłabiania teorii w imię 
praktyki literackiej przebiegały na gruncie wysublimowanych sporów i uzasadnień 
teoretycznych. Co więcej, trudno nie zgodzić się również z przekonaniem, że wojna 
wypowiedziana teorii prowadzona była z pozycji metateoretycznych. Mówiąc jeszcze 
inaczej, spór o nauki humanistyczne rozgorzał na gruncie poststrukturalizmu mię-
dzy – w gruncie rzeczy – wyznawcami dwóch różnych teorii: tej, która pojmowana 
była tradycyjnie jako obiektywny metajęzyk, i tej, która pojmowana była jako jeden 
z możliwych i nieostatecznych opisów (czy raczej: interpretacji) o charakterze lite-
rackim (to znaczy zorganizowanym przede wszystkim wokół przekonania o fikcjo-
nalności, czyli nieweryfikowalności prawdziwościowej, dyskursu). Osłabienie tych 
teoretycznych sporów (za i przeciw teorii) oznaczało zarazem kres paradygmatu 
poststrukturalnego, którego miejsce zastąpiły rozmaite swobodne języki interpretacji 
czy tendencje albo mody, zwane potocznie zwrotami. 

3 M. Heidegger, Drogi lasu, tłum. J. Gierasimiuk i in., Warszawa 1997, s. 70 – 71.
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czy historycznej, którą charakteryzuje przekroczenie rozszczepienia 
podmiotowo-przedmiotowego, właściwego naukom przyrodniczym. 

Zdając sobie sprawę z delikatności czy słabości dyscyplinarnych 
granic, chciałbym jednak zachować s łabe  (w Vattimowskim sensie 
tego słowa) rozróżnienie w nauce nie tylko na nauki przyrodoznaw-
cze i humanistyczne, ale również społeczne. Te ostatnie zbliżają się do 
nauk przyrodniczych wtedy, gdy silnie akcentują istnienie praw i reguł, 
i w tym sensie oddalają się od nauk humanistycznych, które podkreślają 
rangę tego, co osobowe i indywidualne, istniejące ponadto w horyzoncie 
aksjologicznym. Ktoś mógłby mi zarzucić, że mimo wszystko nazbyt 
konserwatywnie podtrzymuję przecież rozróżnienia w podziale nauk. 
Tak jednak nie jest: granice między nimi utraciły dawną wyrazistość 
i ostrość. Doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, że charakterystyka 
nauk przyrodniczych (i po części społecznych) nie daje się już dziś 
sprowadzić do wyznaczników naukowości, które zdominowały naukę 
w wieku XIX (ideologia scjentystyczna). Nie sposób jednak do wyznacz-
ników tych się nie odwołać. Stanowiły one bowiem krytyczne wyzwanie 
dla rodzących się ponad sto lat temu nauk humanistycznych – dlatego 
w odniesieniu do tych wyznaczników nadal możliwy i uprawniony jest 
namysł nad humanistyką. To, co w istotny sposób się zmieniło, to fakt, że 
nauki przyrodnicze, właśnie za pośrednictwem nauk humanistycznych, 
także mogły na nowo dokonać wglądu we własną istotę. I okazało się, 
że coraz wyraźniej dostrzegają one, że wyznaczniki teorii naukowych 
ukonstytuowane przez scjentyzm stają się również dla nich samych 
krytycznym wyzwaniem. Duża w tym rola filozofów, zwłaszcza filo-
zofów nauki. Już Martin Heidegger dostrzegał konieczność zniesienia 
zwyczajowego rozróżnienia na wyjaśnianie (nauki przyrodnicze) i ro-
zumienie (nauki humanistyczne), dowodząc, że to, co charakteryzuje 
nauki humanistyczne, stanowić winno istotną część samowiedzy nauk 
przyrodniczych. Paul Ricœur jeszcze bardziej skomplikował rozróżnie-
nie między wyjaśnianiem i rozumieniem, o czym będzie szczegółowo 
mowa w kolejnej części tekstu. Istotną rolę odegrały tu przede wszystkim 
odkrywcze poglądy polskiego mikrobiologa, ale i, jak zauważa Andrzej 
Przyłębski4, autora hermeneutycznej teorii wiedzy – Ludwika Flecka 

4 A. Przyłębski, Krytyka hermeneutycznego rozumu. Preliminaria, Kraków 2016, 
s. 116 – 137.
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oraz Thomasa Kuhna5. Warto zauważyć, że polski naukowiec znacznie 
wyprzedził pod tym względem amerykańskiego myśliciela. Nie sposób 
nie wymienić w tym kontekście innego niezwykle ważnego filozofa 
nauki – Paula Feyerabenda6. Niezależnie jednak od tego, jak bardzo 
zmieniła się samoświadomość nauk przyrodniczych, jak bardzo poddały 
się one duchowi „humanizacji”, nie zmienia to istotnego faktu, że nauki 
humanistyczne nadal mogą być, a może powinny być, interpretowane 
w szerokim kontekście założeń, które historycznie je ukształtowały. 
Dlatego warto więc tym założeniom ponownie się przyjrzeć i dostrzec 
w nich istotny rdzeń rygoru postępowania naukowego. Ktoś mógłby 
pomyśleć, że historyczne spojrzenie na charakter nauk humanistycz-
nych dowodzić może anachronicznego ich pojmowania. Taki zarzut 
łatwo jednak odeprzeć przez wykazanie, że historyczne ugruntowanie 
humanistyki nie przeczy wcale, a w istotny sposób umożliwia jej współ-
czesną, by nie rzec: ponowoczesną, różnorodność. Czy moglibyśmy 
mówić dziś przynajmniej o takich podstawowych zwrotach w naukach 
humanistycznych, jak zwrot lingwistyczny, etyczny, narratywistyczny, 
religijny czy afektywny, gdyby nie miały one uzasadnienia w humani-
styce hermeneutycznej?

Na czym stoimy?

Odpowiedź na pytanie o istotę nauk humanistycznych chciałbym zako-
twiczyć zrazu w dawnych sporach o tożsamość humanistyki z przełomu 
XIX i XX wieku. Nie da się bowiem tego szczególnego historycznego 
i konstytutywnego dla nauk humanistycznych momentu zlekceważyć. 
Z drugiej zaś strony przyszłość i sens tej dyscypliny postrzegam w ich 
hermeneutycznym charakterze, który znalazł wyraz w hermeneuty-
ce filozoficznej czy w tym, co równie dobrze określić by można feno-
menologią hermeneutyczną. 

5 L. Fleck, Psychosocjologia poznania naukowego. „Powstanie i rozwój faktu naukowe-
go” oraz inne pisma z filozofii poznania, red. Z. Cackowski, S. Symotiuk, Lublin 2006; 
T.S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, tłum. H. Ostromęcka, Warszawa 2009.

6 P. Feyerabend, Przeciw metodzie, tłum. S. Wiertlewski, Wrocław 1996.
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Spróbuję ten pogląd pokrótce uzasadnić. Czy pytanie: „Na czym 
stoimy?”, nie wydaje się nazbyt fundamentalne? Pytanie to trzeba 
jednak zadać nie po to, by poszukiwać odpowiedzi w duchu jakiegoś 
fundacjonizmu (fundamentalizmu), lecz raczej po to, by zarysować 
wstępny horyzont tożsamości nauk humanistycznych. Chodzi tu także 
przede wszystkim o odpowiedź na pytanie, czy humanistyka potrze-
buje dziś jakiejś szczególnej teorii, a jeśli tak, to jakiej? Czy nie żyjemy 
już raczej w czasach, które określić należałoby – tak jak czyni to Terry 
Eagleton – czasami „końca teorii”7? Mimo że niemal w pełni podzie-
lam rozpoznania Eagletona, to jednak nie chciałbym się zgodzić co do 
wyrażonego przez niego przekonania. „Koniec teorii” dotyczy bowiem 
teorii „twardych” czy „mocnych”, takich jak marksizm czy strukturalizm; 
dotyczy on także tego, co nazwać by można końcem monoparadygma-
tyzmu, zastąpionego przez wielość rozmaitych języków teoretycznych, 
które nie roszczą sobie już jednak pretensji do jedynie słusznej prawdy 
zarezerwowanej dla „obiektywnego” metajęzyka. 

Szczególny pluralizm i osłabienie twardych zasad zachodzące w hu-
manistyce odnajdujemy de facto w samych założeniach tych nauk sprzed 
stu lat, właśnie w tym, co sprawiło, że nauki humanistyczne uznano 
za wyrosłe ze sprzeciwu wobec scjentyzmu czy pozytywizmu. Świado-
mość humanistyczna w sposób szczególny zaczęła powracać do samej 
siebie, odkąd odkryła fundacjonistyczno-pozytywistyczne założenia 
ukryte w strukturalizmie. Choć strukturalizm – zwłaszcza w nauce 
o literaturze czy w antropologii – wyrósł także na gruncie przełomu 
antypozytywistycznego, to przecież w istotny sposób pozytywizmu 
nie zakwestionował. Co więcej, był jego swoistą kontynuacją8. Mówiąc 
jeszcze inaczej: wiele współczesnych języków humanistyki wyrasta 
właśnie ze wspólnego „prajęzyka”, który narodził się na przełomie 
XIX i XX wieku. Jeżeli do tego „prajęzyka” pragnę się teraz odwołać, to 
po to, by pokazać, że teorię w humanistyce należy rozumieć w sposób 
szczególny. Nie jest to bowiem (tu odwołam się do ważnego Arysto-
telesowskiego podziału mądrości) teoria wywiedziona z rozumu ma-
tematycznego (sophia), będąca – w etymologicznym sensie greckiego 
słowa theoria – zdystansowanym i uprzedmiotowiającym oglądem. Nie 

7 T. Eagleton, Koniec teorii, tłum. B. Kuźniarz, Warszawa 2012, s 29  – 44.
8 M. Januszkiewicz, W-koło hermeneutyki literackiej, Warszawa 2007, s. 185 – 187.
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jest to również – tym bardziej – mądrość typu techne, ta bowiem cha-
rakterystyczna jest dla wiedzy typu know-how, urzeczywistniającej się 
we wszelkim wytwarzaniu (poiesis); mówiąc najprościej – w technice. 
Teoria w naukach humanistycznych nie jest zatem teorią we właściwym 
sensie, gdyż nierozerwalnie wiąże się ze sferą praktyki (praxis) i z tym 
typem rozumu, który Arystoteles określa mianem phronesis, słowem, 
które w języku polskim tłumaczone jest jako mądrość praktyczna, roz-
tropność czy rozsądek9. W związku z tym trzeba też zauważyć, że teoria 
w naukach humanistycznych nie pozwala się bez zastrzeżeń uzgodnić 
z tradycyjnymi wyznacznikami teorii naukowych, przyjętych w naukach 
przyrodniczych (ścisłych). Wśród tych wyznaczników wymieniam pięć: 
(1) depersonalizację podmiotu epistemologicznego, (2) obiektywizację 
przedmiotu badanego, (3) metodę, bez której naukowe poznanie nie jest 
możliwe, (4) ahistoryczność oraz (5) sprawdzalność. Raz jeszcze – aby 
być dobrze zrozumianym – pragnę podkreślić umowność i historycz-
ność tych wyznaczników, które przecież poddane zostały znaczącym 
modyfikacjom w naukach przyrodniczych. Szczegółowo pokazują to 
wspomniani przeze mnie wcześniej i związani z naukami ścisłymi 
Ludwik Fleck, Thomas Kuhn czy Paul Feyerabend. Mówiąc w naj-
większym skrócie, wszyscy oni podali w wątpliwość obowiązywanie 
tych wyznaczników w naukach przyrodniczych. Choć to bardzo ważna 
kwestia i ważna zmiana w świadomości metodologicznej nauk – odkryły 
tu one szansę na zbliżenie i powinowactwa, które z kolei wyrażają się 
w badaniach inter- czy nawet transdyscyplinarnych – to jednak nie 
wpływa ona w istotny, czyli modyfikujący sposób na założenia nauk 
humanistycznych wywodzących się przecież z protestu wobec wyznacz-
ników nauki „twardej”. I właśnie dlatego jest rzeczą uzasadnioną, by tę 
historyczną sytuację sprzeciwu w tym miejscu przywołać i przedstawić.

Wokół opozycji wyjaśnianie – rozumienie

Jeśli ujmiemy nauki humanistyczne od strony historycznej, to na 
pierwszym planie dostrzeżemy w ich kontekście pojęcie rozumienia 

9 Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, Warszawa 2008 (tu: 
VI księga).
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(Verstehen) jako ich wyróżnik szczególny i przeciwstawiony wy jaśn ia -
niu  (Erklären), pojęciu opozycyjnemu, charakteryzującemu nauki przy-
rodnicze. Dokonanie tego metodologicznego rozróżnienia przypisuje 
się powszechnie Wilhelmowi Diltheyowi (1833 – 1911). Trzeba wszak 
zauważyć, że po raz pierwszy wyraźnie posłużył się nim (kilkadzie-
siąt lat wcześniej), choć nie w systematyczny sposób, Johann Droysen 
(1808 – 1884), przedstawiciel niemieckiej szkoły historycznej. Co ciekawe, 
nie znajdziemy odwołań do niego ani u Diltheya, ani u Heideggera 
(Droysen przywołany zostanie dopiero przez Hansa-Georga Gadame-
ra w Prawdzie i metodzie). Dlatego warto choć kilka słów poświęcić 
temu znawcy tematu, którego badania historyczne, dotyczące między 
innymi Aleksandra Wielkiego, popadły w zapomnienie, podczas gdy 
jego pomysły z zakresu metodologii nauk wydają się na wskroś nowo-
czesne i warte uwagi.

Najważniejszą pracą z zakresu metodologii Droysena jest rozprawa 
z 1862 roku zatytułowana Podniesienie historii do rangi nauki, stanowią-
ca miażdżącą i ironiczną polemikę z Henrym Buckle’m i jego wizją 
przyrodniczo zorientowanej nauki, wymierzoną w historię jako, rze-
komo, nienaukową10. Buckle wyobraża sobie, że historia powinna być 
taką nauką, która zdolna by była dowodzić faktów historycznych na 
podstawie jakichś praw ogólnych. Tymczasem Droysen (wiele lat przed 
Friedrichem Nietzschem!) kwestionuje istnienie nagich czy czystych 
faktów. Te dotyczą bowiem tego, co miało miejsce i do czego nie mamy 
już bezpośredniego dostępu. Neguje Droysen również absolutne uza-
sadnienia w nauce i opowiada się po stronie jednostkowego, choć ściśle 
skomunikowanego ze wspólnotą. Taka komunikacja siłą rzeczy nabiera 
charakteru etycznego. Można więc powiedzieć, że niemiecki historyk 
wprowadza etykę jako istotny komponent refleksji humanistycznej. 
Widać to wyraźnie w związku z pojęciami wyjaśniania i rozumienia, 
które pojawiają się we Wstępie do Zarysu historyki. W § 14 autor odno-
towuje: „Zgodnie z przedmiotem i naturą ludzkiego myślenia istnieją 
trzy możliwe metody naukowe: spekulatywna (filozoficznie lub teo-
logicznie), fizykalna, historyczna. Ich istotą jest: poznawać, wyjaśniać, 

10 J.G. Droysen, Zarys historyki, tłum. M. Bonecki, J. Duraj, Bydgoszcz 2012, 
s. 59 – 77.
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rozumieć. Stąd dawny kanon trzech nauk: logika, fizyka, etyka”11. Szersze 
rozwinięcie tej kwestii podaje Droysen w § 37 Metodyki, gdzie przeko-
nująco objaśnia powody, dla których nauki historyczne sprzeciwiają się 
opartemu na przyczynowości wyjaśnianiu:

Krytyka nie poszukuje poc z ą t k u, nie wymaga go też interpretacja. W świecie 
moralnym nie ma niczego niezapośredniczonego. Badanie historyczne nie zamierza 
niczego wyjaśniać, tj. wywodzić tego, co późniejsze, z tego, co wcześniejsze, zjawisk 
jako koniecznie wynikających z praw, jako zwykłych skutków i rozwinięć. Gdyby 
logiczna konieczność tego, co późniejsze, zawierała się w tym, co wcześniejsze, 
to zamiast świata moralnego otrzymalibyśmy analogon wiecznej materii i jej 
przemian. Gdyby życie historyczne było jedynie ponownym wytwarzaniem tego 
samego (Gleichen), to byłoby ono pozbawione wolności i odpowiedzialności; nie 
mając treści moralnej, byłoby czymś o tylko organicznej naturze12. 

Lektura tego niedługiego fragmentu pozwala nam zdać sprawę z na 
wskroś nowoczesnego myślenia niemieckiego historyka, to znaczy sposo-
bu, w jaki scharakteryzowane zostają nauki historyczne (humanistyczne): 
(1) do ich istoty należy interpretacja; (2) stanowi ona formę zapośredni-
czonego dostępu do zjawisk; (3) to, czym zajmuje się humanistyka, nie 
daje się wyprowadzić z praw ogólnych ani do nich sprowadzić; (4) nauki 
humanistyczne nie wytwarzają „tego samego”, lecz zwracają się ku temu, 
co indywidualne; (5) to, co indywidualne, nierozerwalnie związane jest 
ze wspólnotą, co sprawia, że nauki humanistyczne rozgrywają się w ho-
ryzoncie etycznym. 

Wielkim następcą Droysena, historyka, był Wilhelm Dilthey – filozof. 
Rozwinął on rozróżnienie na rozumienie i wyjaśnianie w sposób sys-
tematyczny i uczynił je podstawą metodologicznego odróżnienia nauk 
przyrodniczych i humanistycznych. Celem – który z naszej perspektywy 
ma charakter przede wszystkim historyczny – było uwolnić refleksję 
humanistyczną spod dyktatu kryteriów naukowości stworzonych przez 
dyscypliny spod znaku pozytywizmu (scjentyzmu), ale i zaproponować 
alternatywę dla propozycji podziału nauk (na nomotetyczne i idio-
graficzne) zgłoszonej przez neokantystów – Wilhelma Windelbanda 
i Heinricha Rickerta. O ile więc nauki przyrodnicze (zakotwiczone 
w myśleniu deterministycznym i naturalistycznym) posługiwać się mają 

11 Tamże, s. 23.
12 Tamże, s. 31 – 32.
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metodą wyjaśniania, która odnosi się do procesów przyczynowo-skut-
kowych i praw ogólnych, o tyle dla nauk humanistycznych (zwanych 
przez Diltheya i do dziś przez tradycję niemiecką naukami o duchu – 
Geisteswissenschaften) istotna jest metoda rozumienia, skupiona na sen-
sach zobiektywizowanych wytworów ducha ludzkiego, uwzględniająca 
w sposób istotny także to, co jednostkowe, co wymyka się regułom. 
Wytwory te utożsamiał Dilthey zrazu z tekstami pisanymi, później 
rozszerzył ten zakres o wszelkie wytwory kultury. Filozof nie kładł 
jednak nacisku na różnice, które miałyby dotyczyć przedmiotu badań. 
Zarówno jedne, jak i drugie nauki mogą bowiem mieć ten sam przed-
miot (którego podstawą jest doświadczenie życiowe). Różnią się one 
natomiast sposobem jego ujmowania: nauki przyrodnicze poprzestają na 
uzewnętrznionych, to jest danych empirycznie i zmysłowo, zjawiskach, 
nauki humanistyczne natomiast to, co uzewnętrznione, interpretują 
w kategoriach wnętrza. Powiada więc filozof: „Proces, w którym na 
podstawie znaków z zewnątrz dostarczanych przez zmysły poznajemy 
sferę wewnętrzną, nazywamy rozumieniem”13.

Diltheyowskie rozróżnienie jest z pewnością bardzo ciekawe i ode-
grało istotną rolę w rozumieniu humanistyki: uprawomocnia ono między 
innymi nauki humanistyczne jako ugruntowane w rozumieniu, to znaczy 
w hermeneutyce. Jednakże rozróżnienie to od początku spotykało się 
z krytyką (bardzo ciekawie ujmuje te kwestie Andrzej Przyłębski14). 
Martin Heidegger dowodził, że wszystkie nauki u swych podstaw mają 
interpretację, z drugiej zaś strony przekonywał, że nawet w naukach 
przyrodniczych dostrzegać możemy uprzedmiotowiające wyjaśnianie15. 
Interpretacyjne, kulturowe i społeczne aspekty aktywności naukowej 
w przyrodoznawstwie celnie wskazywali wspomniani już wcześniej 
Fleck, Kuhn czy Feyerabend. Z pewnością jednak najbardziej szcze-
gółową analizę rozumienia i wyjaśniania przeprowadził – co ciekawe – 
hermeneuta, Paul Ricœur16. Jego zasadnicza teza brzmi: wyjaśnianie 
i rozumienie nie stanowią przeciwstawnych biegunów, ale są w siebie 

13 W. Dilthey, Pisma estetyczne, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 1982, s. 292 
(rozdz. Powstanie hermeneutyki).

14 A. Przyłębski, Krytyka…, s. 30 – 46.
15 M. Heidegger, Drogi lasu…, s. 72 – 73.
16 P. Ricœur, Filozofia osoby, tłum. M. Frankiewicz, Kraków 1992, s. 15 – 32 

(rozdz. Wyjaśniać i rozumieć).
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dialektycznie uwikłane. Swoje rozważania koncentruje Ricœur w od-
niesieniu do teor i i t eks tu, teor i i dz ia łan ia i  t eor i i h i s tor i i. 

Teor ia teks tu. Oto w najprostszej sytuacji dialogu, mówi filozof, 
„wyjaśnianie i rozumienie prawie się pokrywają. Kiedy sam nie rozumiem, 
proszę was o wyjaśnienie, a wyjaśnienie, które mi dajecie, pozwala mi 
lepiej zrozumieć”17. Sytuacja zmienia się jednak wtedy, gdy mamy do 
czynienia z tekstem pozbawionym swego zdarzeniowego charakteru 
(to jest żywego kontekstu rozmowy). Wtedy to, aby rozumieć, bez-
względnie potrzebuję wyjaśnienia. Ricœur uważa, że może je zapewnić 
analiza strukturalna (rozumienie zapośredniczone przez wyjaśnianie). 
Ale i z drugiej strony „nie ma wyjaśnienia, które nie kończyłoby się ro-
zumieniem”18. W związku z tym mówi filozof o łuku interpretacyjnym, 
polegającym na przejściu od rozumienia naiwnego, przez wyjaśnianie, 
ku rozumieniu głębokiemu, naukowemu.

Teor ia dz ia łan ia. Ricœur przywołuje dyskusję toczącą się w dru-
giej połowie lat 50., pod wpływem Johna L. Austina i Ludwiga Witt-
gensteina, w której poruszono podobny problem, tyle że w miejsce słów 

„wyjaśnianie i rozumienie” używano słów „przyczyna i powód (motyw)”. 
Różnica między nimi polega na tym, że przyczyna oznacza stały fakt 
poprzedzający, podczas gdy powód odnosi się do porządku logiki (a nie 
przyczyny). Podstawowa argumentacja dyskutantów dotyczyła tego, że 
te pojęcia pochodzą z dwóch różnych gier językowych. Ricœur dekon-
struuje tę dychotomię. Pokazuje na przykład, że możliwa jest przyczyno-
wość bez motywacji, to znaczy – przymus. Nie sposób przypisać wtedy 
działaniu człowieka motywu. Podlega on raczej prawu przyczynowości 
(w grę wchodzą tu przede wszystkim wszelkie nieświadome „motywy”). 
Przykładem odwrotnym byłyby rzadkie, zdaniem filozofa, przypadki 
motywacji czysto racjonalnej (jak w grze w szachy). Ricœur zauważa 
więc: „Zjawisko człowieczeństwa mieściłoby się w przedziale pomiędzy 
przyczynowością, która wymaga, by ją wyjaśniać, a nie by ją rozumieć, 
oraz motywacją wchodzącą w zakres czysto racjonalnego rozumienia”19. 
Człowiek przynależy, zdaniem filozofa, zarówno do porządku przyczy-
nowości, jak i motywacji, do porządku wyjaśniania i porządku rozumienia.

17 Tamże, s. 19.
18 Tamże, s. 20.
19 Tamże, s. 23 – 24.
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Teor ia h i s tor i i. W tym przypadku mamy do czynienia z podob-
nym sporem. Jedni historycy są zdania, że historyczne zdarzenia należy 
rozumieć pod kątem jednostkowych ludzkich zamiarów, planów i mo-
tywów. Drudzy twierdzą, że historię należy uprawiać metodami nauk 
przyrodniczych przez odwoływanie się do istnienia praw. Tymczasem 
Ricœur pokazuje, że w historii nie kierujemy uwagi na jakieś ukryte 
prawa, ale na przebieg, obrót spraw danej historii, co zmusza nas do 
antycypowania jej ciągu dalszego i korygowania tych antycypacji. Gdy 
już jednak zaznajamiamy się z całością historii – doświadczamy jej ro-
zumienia. Zasadniczą funkcją wyjaśniania jest to, że „pozwala śledzić 
historię, gdy rozumienie utknęło w martwym punkcie”20. Podsumowując, 
zauważa filozof rzecz niezwykle ważną: 

Nie ma dwóch metod, metody wyjaśniającej i metody rozumiejącej. Ściśle 
mówiąc, tylko wyjaśnianie jest metodyczne. Rozumienie jest raczej pierwiastkiem 
niemetodycznym, który w naukach interpretujących tworzy całość z metodycznym 
pierwiastkiem wyjaśniania. Ten pierwiastek poprzedza wyjaśnianie, towarzyszy 
mu, kończy je i w ten sposób je skrywa. W zamian za to wyjaśnianie odsłania 
rozumienie w sposób analityczny. W wyniku tego dialektycznego związku 
pomiędzy wyjaśnianiem i rozumieniem powstaje bardzo złożona i paradoksalna 
zależność pomiędzy naukami humanistycznymi i naukami przyrodniczymi21. 

Budowanie wyobrażenia o naukach humanistycznych i przyrodni-
czych w kategoriach opozycji wyjaśnianie – rozumienie, jeśli nawet 
samo w sobie nie jest już kontrowersyjne, to przynajmniej nie stanowi 
jakiegoś metodologicznego zobowiązania. Pojęcia te mogą jednak być 
przydatne jako operacyjne i komplementarne względem siebie. Ro-
zumieć możemy to, co można wyjaśnić. Jednakże osłabienie opozycji 
między wyjaśnianiem i rozumieniem nie dyskredytuje w żaden sposób 
pojęcia rozumienia w refleksji hermeneutycznej, w której należy inter-
pretować je po heideggerowsku, czyli ontologicznie. Oznacza to wtedy, 
że rozumienie nie jest żadną metodą ani procedurą czy narzędziem 
badawczym, ale wyróżnionym sposobem bycia, po prostu: sposobem 
ludzkiego istnienia.

Pomimo osłabienia opozycji wyjaśnianie – rozumienie nie wydaje 
się rzeczą słuszną porzucanie rozróżnienia na nauki przyrodnicze 

20 Tamże, s. 31.
21 Tamże.
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i humanistyczne. Jest ono nadal zasadne, można je jednak charaktery-
zować w inny sposób, na przykład jak powiada Neil Cooper, jako roz-
różnienie na rozumienie i poznawanie22 lub po prostu hermeneutykę 
i epistemologię, jak chciałby Richard Rorty23. Można też jeszcze inaczej. 
W pełni mianowicie zgadzam się z wyrażonym przez Andrzeja Przy-
łębskiego przekonaniem, że humanistykę hermeneutyczną rozpatrywać 
należy w nierozerwalnym związku z praktyką życiową i ludzkim do-
świadczeniem, z podejmowanymi przez człowieka próbami odnalezienia 
się, orientacji w świecie i rozumienia napięcia między bliskim i obcym. 
Z tego to powodu różnicę między naukami humanistycznymi i przyrod-
niczymi należałoby być może rozpatrywać w horyzoncie pytań o sens 
i wartości w przypadku nauk humanistycznych i neutralnej, niezaanga-
żowanej postawy w tej kwestii, jaką reprezentują nauki przyrodnicze24. 

Zakwestionowanie dualizmu podmiotowo-przedmiotowego –  
implikacje dla nauk humanistycznych

Podmiotowo-przedmiotowy dualizm w nauce ma swe źródło w filozofii 
kartezjańskiej i przełomie polegającym na ustanowieniu człowieka 
podmiotem, to znaczy podstawą (z języka greckiego – hypokeimenon – 
podstawa, po łacinie subiectum) wszelkiego poznania i orientacji w świe-
cie. To, że wcześniej w historii filozofii i kultury europejskiej człowiek 
nigdy nie był postrzegany jako podstawa – przynależał bowiem raczej 
do porządku boskiego czy porządku natury – ma znaczenie istotne. 
Odtąd, w świecie nowoczesnym, człowiek staje się „miarą rzeczy” (by 
odwołać się tu do zasady homo mensura Protagorasa). Nie jest to przy 
tym człowiek empiryczny, człowiek z krwi i kości, lecz raczej ktoś, kto 
wkracza w boskie kompetencje – przynajmniej gdy chodzi o zdolność 
zdystansowanego patrzenia: zewsząd i znikąd. Nie sposób w tym kon-
tekście nie zauważyć, że taki podmiot nazwać by można teoretycznym, 
gdyż jego ogląd rzeczy etymologicznie scharakteryzowany być może 

22 A. Przyłębski, Krytyka…, s. 10.
23 R. Rorty, Filozofia a zwierciadło natury, tłum. M. Szczubiałka, Warszawa 

1994, s. 281 – 316.
24 A. Przyłębski, Krytyka…, s. 12 – 13, 34.



Nauki humanistyczne: między teorią a praktyką 37

przez słowa theoria czy theoreo oznaczające właśnie zdystansowany ogląd, 
przyglądanie się, patrzenie; theoretikos z kolei to: oglądający, kontem-
plujący, a mówiąc prościej: niezaangażowany. Podmiot ten dookreślać 
możemy również innymi nazwami: epistemologiczny, to znaczy pozna-
jący, czy – jak chciałby Edmund Husserl – podmiot transcendentalny. 
Podmiot transcendentalny nie jest bytem pośród innych światowych 
bytów, czyli podmiotem empirycznym; to raczej podmiot, któremu 
świat dany jest w posiadanie25. Naprzeciw tak pojętego podmiotu usy-
tuowany zostaje zatem przedmiot, a więc to, co poznawane. Poznanie 
oznacza tu zobiektywizowanie, resp. wyabstrahowanie czy – mówiąc 
jeszcze innymi słowami – pełne zdekontekstualizowanie (kontekst 
uniemożliwiałby bowiem adekwatne i obiektywne widzenie przed-
miotu). Tak rozumiane rozszczepienie na podmiot i przedmiot okazało 
się fundamentem nowożytnej i nowoczesnej nauki. Ujęcie to jawi się 
nam w przebraniu obiektywizmu. Czy obiektywizm nie jest właśnie 
ideałem nauki? Tymczasem sprawy mają się właśnie zgoła inaczej. Czy 
nie jest bowiem w istocie tak, że przedmiot podporządkowany zostaje 
tu nieuchronnie panującemu nad nim podmiotowi – subiectum – a więc 
subiektywności26? Że to przedmiot zostaje jedynie przed-stawiony,  
wy-stawiony i do-stawiony do podmiotu? Mamy tu więc raczej do czy-
nienia z subiektywizacją, której synonimem jest uprzedmiotowienie. Nie 
bez powodu pisze Heidegger w Liście o humanizmie (1946) o „panowaniu 
subiektywności”, „bezwarunkowym uprzedmiotowianiu wszystkiego” 
czy „panoszeniu się uprzedmiotowienia jako jednolitej dostępności 
wszystkiego wszystkim”27. Z kolei w Czasie światoobrazu (1938) powiada: 

Uprzedmiotowienie bytu dokonuje się w przed-stawianiu (Vor-stellen), w którym 
zmierza się do tego, by wszelki byt ustawić przed sobą w taki sposób, aby rachując, 
człowiek mógł mieć pewność bytu, to znaczy być pewnym. Nauka jako badanie 
pojawia się dopiero wtedy i tylko wtedy, gdy prawda przekształciła się w pewność 
przedstawiania28. 

25 R. Sokolowski, Wprowadzenie do fenomenologii, tłum. M. Rogalski, Kraków 
2012, s. 122.

26 R. E. Palmer, Manifest hermeneutyczny (Fragmenty), tłum. M. Król, W. Lu-
bowiecki, „Pamiętnik Literacki” 1992, nr 1, s. 151 – 152.

27 M. Heidegger, Znaki drogi, tłum. S. Blandzi i in., Warszawa 1995, s. 132 (List 
o humanizmie).

28 Tenże, Drogi lasu…, s. 76.
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Nauki humanistyczne, pozostające w ścisłym związku z wrażliwością 
czy z myśleniem hermeneutycznym, nie chcą przystać na dyktat uprzed-
miotowienia. W sensie najbardziej ogólnym choćby z tego względu, że 
mają do czynienia ze światem ludzkiej egzystencji, która nie chce być 
uprzedmiotowiona, poddana reifikacji. Chodzi tu także o coś jeszcze 
innego: humanistyka pragnie przekroczyć myślenie, które swój cel 
odnajduje dopiero w pewności. W pewności subiektywnego ugrun-
towania wiedzy. Dotyczy to wielu obszarów. Czy na przykład nauka 
o literaturze może być sprowadzona do literaturo-znawstwa (świadomie 
używam tu dywizu dla podkreślenia podmiotowego stosunku do nauki), 
pojętego jako zgromadzenie odpowiedniej ilości informacji na temat 
konkretnego dzieła czy procesu historycznoliterackiego? Albo: czy 
dzieło literackie sprowadzić możemy po prostu do osiągnięcia wiedzy 
na temat kompozycji lub użytych w nim środków stylistycznych? Czy 
rozumienie sprowadzić możemy tylko do znawstwa?

Jeśli zatem nie chcemy przyjąć takiego rozwiązania, to musimy uza-
sadnić odrębne stanowisko. Podstawowe uzasadnienie zasadza się na 
przekształceniu, zrewidowaniu czy po prostu zniesieniu rozróżnienia 
podmiotowo-przedmiotowego. Podmiot w hermeneutycznie zoriento-
wanej humanistyce nie może być już dłużej pojmowany jako podmiot 
epistemologiczny, teoretyczny czy transcendentalny. To bowiem podmiot, 
który nie jest usytuowany na zewnątrz świata, który chce poznać; nie 
dysponuje on również boskim punktem widzenia czy „widzeniem zni-
kąd”. Na odwrót: jest to podmiot już usytuowany, jego bycie to przecież 
bycie-w-świecie, to znaczy bycie-przy. W przeciwieństwie do podmiotu 
epistemologicznego, pozbawionego uprzedzeń i zdepersonalizowa-
nego, podmiot nauk humanistycznych jest podmiotem empirycznym, 
w jego żyłach – by sparafrazować Wilhelma Diltheya – płynie krew. 
Oznacza to, że podmiot ten (o ile określenie „podmiot” jest tu w ogóle 
na miejscu! – należałoby raczej nadać mu postać cudzysłowową czy – 
mówiąc językiem Vattima – słabą) posiada wymiar osobowy. Jest osobą. 
Implikuje to cały szereg konsekwencji. 

Po pierwsze (wymieniam nie według ważności), z aangażowanie. 
Ten, kto podejmuje wysiłek rozumienia – także w tym najbardziej 
praktycznym sensie – sam przynależy do świata, który usiłuje pojąć, 
z czego wynika imperatyw zaangażowania. Nie mam tu przy tym na 
myśli zaangażowania politycznego czy społecznego – te są bowiem 
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wszakże dopiero możliwymi zachowaniami i działaniami danymi na 
gruncie bardziej źródłowego, to znaczy egzystencjalnego zaangażowa-
nia w próbę zrozumienia swojej własnej sytuacji. A w związku z tym: 
zaangażowanie to nic innego jak pasja poszukiwania sensu. Inaczej: 
zaangażowanie rozumiem tu jako podstawowy wymóg egzystencjalny, 
którego jednak prywatywną czy negatywną postacią może być odmowa 
zaangażowania.

Po drugie, sposób rozumienia świata „podmiotu” dany jest na gruncie 
tego, co Heidegger nazywa przedrozumieniem, a Gadamer prze-
sądem czy uprzedzeniem. Owe przedrozumienia czy uprzedzenia 
zaświadczają o usytuowaniu „podmiotu”. Nie rozumiemy świata inaczej 
jak tylko na gruncie naszego usytuowania, na które składają się między 
innymi nasza kultura, język, religia, historia, tradycja, wartości i prze-
konania. Trzeba podkreślić: nie stanowią one wszakże negatywnego, 
ale pozytywny warunek rozumienia otaczającego nas świata. Czy nie 
oznacza to wszakże, że owe przedrozumienia mogą być potraktowane 
jako matryce, szablony lub klisze, sztywno nakładane na rzeczywistość, 
którą pragnie się zrozumieć? Bez wątpienia, sytuacji takich nie udaje się 
uniknąć, zwłaszcza w życiu codziennym czy „nastawieniu naturalnym” – 
jak powiedziałby Husserl29. Jednakże postawa naukowa domaga się prze-
cież wysiłku zdawania sobie sprawy z przedrozumień, wyznaczających 
nasz horyzont rozumienia rzeczy. Ten horyzont, by ponownie odwołać 
się do fenomenologii, jest ruchomy, to znaczy: poddaje się rewizjom 
i przekształceniom. Co ma jednak skłaniać czy umożliwiać takie rewizje 
i reinterpretacje? Tym czymś jest to, co rozumiane, to, co poddawane jest 
rozumieniu. Nie wolno już nazwać tego przedmiotem, bo przedmiot – 
jak pamiętamy – był zaledwie tym, co biernie poddawało się zdystanso-
wanemu oglądowi podmiotu; sposobem bycia przedmiotu było zarazem 
bycie wyłączone z wszelkiego kontekstu. Teraz sytuacja znacząco się 
zmienia: „przedmiot” nie jest już przed-stawiony i przeciw-stawiony 
 podmiotowi, a „podmiot” nie jest tym, który przedmiot sobie wy-sta-
wia i do-stawia. Okazuje się bowiem, że wikłają się i warunkują siebie 
nawzajem w szczególnym nierozerwalnym splocie bliskości.

29 E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, tłum. D. Gie-
rulanka, Warszawa 1967, s. 86 – 101.



40 Wokół interpretacji

Po trzecie zatem, sytuacja, o której mowa, każe nam odszukać nowe 
imiona dla tej relacji. Odtąd będzie to związek Ja – Ty. Związek nie 
jednostronny, lecz dialogiczny. Oznacza to, że Ja, usiłując zrozumieć Ty, 
samo siebie na nowo rozumie. Rozumienie będzie tu bowiem zawsze 
samorozumieniem. Rozumienie innego nieuchronnie przekształca bo-
wiem mnie samego. Rzecz jasna, nie chodzi tu przecież tylko o relacje 
międzyludzkie. Dialogiczna relacja Ja – Ty dotyczy sposobu rozumienia, 
z jakim do czynienia mamy w humanistyce. Ty, o którym mowa, mo-
że być dzieło literackie, a spotkanie z nim nie oznacza dla mnie tylko 
możliwości nabycia wiedzy przedmiotowej, ale dostrzeżenie czegoś, co 
wcześniej było przede mną ukryte, a co w nieoczekiwany sposób każe 
mi zrewidować własne samorozumienie. Podobnie dzieje się w spotka-
niu z dziełem malarskim, dziełem filmowym, architektonicznym i tym 
podobnymi. I dalej jeszcze: owym „Ty” są dla mnie także tradycja czy 
kultura, do których się odnoszę, cały świat wartości duchowo-sym-
bolicznych, ról i hierarchii społecznych, wreszcie rzeczy materialnych, 
składających się także, w nie mniejszym stopniu, na kulturę. A to, co 
kulturowe, niezależnie od tego, czy będzie to kultura symboliczna, 
społeczna czy materialna, domaga się naszej interpretacji. Interpretacji, 
która nigdy zresztą nie będzie ostateczna, bo do natury dialogu, jak 
wiemy od Gadamera, należy to, że nigdy się nie kończy30. Dzieje się 
tak dlatego, że rozumieć to zawsze już rozumieć inaczej31, ponieważ 
rozumienie nie odbywa się w warunkach laboratoryjnych, ale zawsze 
jest skontekstualizowane. Nie trzeba już dodawać, że kontekst ulega 
przemianie: rozumiemy w zmieniających się warunkach czasu i prze-
strzeni, kultury i techniki i tym podobnych; to, co rozumiane, odkrywa 
się przed nami z kolei zawsze z jakiejś określonej strony, ujawnia ten 
czy inny aspekt, podczas gdy my skazani jesteśmy na nieuchronność 
zmieniającej się perspektywy oglądu. Dlatego też wszelkie rozumienie 
rzeczy podlega niekończącemu się procesowi negocjowania.

Po czwarte, natura niekończącego się dialogicznego rozumienia ma 
swoje uzasadnienie w jego językowym charakterze. J ęz yk  stanowi 
kolejny filar nauk humanistycznych, ponieważ, parafrazując Gadamera, 
jeżeli coś może w ogóle być rozumiane, to dlatego, że przynależy do sfery 

30 H.-G. Gadamer, Prawda i metoda, tłum. B. Baran, Kraków 1993, s. 507.
31 Tamże, s. 282.
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języka. Nie sposób w tym kontekście nie przywołać sporu o definicję 
istoty człowieka, która swe źródło ma w Arystotelejskim dzoon logon 
echon. Tradycja racjonalistyczna, umocowana w logiczno-matematycznej 
wykładni świata po dziś dzień objaśnia tę formułę jako animal rationale: 
człowiek to istota, która posiada (matematyczny) rozum. Tymczasem 
Martin Heidegger w swoich marburskich wykładach o Arystotelesie 
wykazał podstawowy błąd translatologiczny i dowiódł, że klasyczna 
definicja człowieka winna brzmieć zupełnie inaczej: człowiek to istota, 
która ma język. A więc człowiek to ten, kto rozumiejąco może odno-
sić się do świata tylko za pośrednictwem języka, którego podstawową 
funkcją jest otwieranie świata. Więcej: człowiek nie tyle nawet ma ję-
zyk, ale przynależy do niego, przynależy do językowej natury świata32. 
Język jako warunek odkrytości świata okazuje się zarazem warunkiem 
otwarcia na innego, na drugiego człowieka, otwarcia Ja na Ty. Tak oto, 
w konsekwencji językowej natury rozumienia, nauki humanistyczne 
w bezsprzecznie racjonalny sposób uzasadniać mogą nierozerwalny 
związek z etyką. Spotkanie między Ja i Ty możliwe jest bowiem właśnie 
na gruncie języka i wpisanej weń dialogiczności.

Po piąte, doświadczenie. Jeżeli na podstawie tego, co dotąd po-
wiedziane, moglibyśmy określić naturę refleksji podejmowanej przez 
nauki humanistyczne jako zaangażowane (1) i określone przez przedro-
zumienia (2) dialogiczne, a w konsekwencji etyczne (3) rozumienie dane 
na gruncie źródłowej językowości (4), to nie sposób nie dostrzec, że to, 
co nierozerwalnie wiąże się z tak zarysowanym sposobem reflektowania 
(rozumienia), to doświadczenie. Pojęcie doświadczenia nierozerwalnie 
związane jest z refleksją hermeneutyczną i wiele miejsca zajmuje już w roz-
ważaniach Friedricha Schleiermachera, a zwłaszcza Diltheya33. Pojęcie 
to zrazu skłonni jesteśmy jednak wiązać z naukowym eksperymentem 
charakterystycznym dla nauk przyrodniczych, jako polegające, mówiąc 
najkrócej, na działaniu, które ma wywoływać w tych czy innych zjawi-
skach określone skutki. Doświadczenie jako eksperyment pozwala także 

32 M. Januszkiewicz, W poszukiwaniu sensu. Phronesis i hermeneutyka, Poznań 
2016 (tu rozdz.: „Bytem, który może być rozumiany, jest język”. Zwrot lingwistyczny 
w hermeneutyce). 

33 W. Dilthey, Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych, tłum. 
E. Paczkowska-Łagowska, Gdańsk 2004, s. 90 – 100.
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w naukach przyrodniczych na kontrolowanie badanych zjawisk. W tym 
sensie eksperyment w naukach przyrodniczych odnosi się do tego, co 
określić możemy mianem poznania, które oznacza także zapoznawanie 
się. Zdecydowanie inaczej wygląda to jednak w refleksji humanistycznej. 
Bardzo dobitnie ujął tę kwestię Heidegger w Ontologii (hermeneutyce 
faktyczności): „Hermeneutyka nie powinna ukierunkowywać się […] na 
jakieś zapoznawanie się […], lecz na egzystencjalne poznawanie […], 
tzn.  bycie”34. Dodaje też zaraz, że zadaniem filozofii jest takie poznawa-
nie wyrastające z faktycznego życia, w którym człowiek (Dasein) odnosi 
się do samego siebie35. Myśl ta rozwinięta zostanie później w Byciu 
i czasie, gdzie Dasein określone zostaje jako byt, któremu w jego byciu 
chodzi o nie samo36. Z kolei w Fenomenologii życia religijnego Heidegger 
ujmuje problem doświadczenia dwojako: (1) z perspektywy aktywności 
doświadczającej i (2) z perspektywy czegoś, co dzięki tej aktywności 
zostaje doświadczone. Poprzez wskazanie tych dwóch perspektyw chce 
ukazać filozof ich nierozerwalny związek (widać wyraźnie zniesienie roz-
różnienia na podmiot i przedmiot). Wypowiada tu również ważną myśl: 

„Doświadczać” to nie znaczy „zaznajamiać się”, lecz konfrontować się z… [w której 
to konfrontacji] utwierdzają się formy doświadczanego. Doświadczanie ma 
zarówno pasywny, jak i aktywny sens. [Słowo] „faktyczny” oznacza, że coś nie 
jest rzeczywistością naturalną, że nie jest przyczynowo zdeterminowane, że nie 
jest rzeczywiste na sposób rzeczy37.

Można więc powiedzieć, że pojęcie doświadczenia wyraźnie potraktowa-
ne tu zostaje w opozycji do „zaznajamiania się” charakterystycznego dla 
poznania o charakterze przedmiotowym, obiektywizującym, opartego 
na wyjaśnianiu przyczynowym. Doświadczenie jest szczególnym spo-
sobem związania doświadczającego i tego, co doświadczane. Oznacza 
to zarazem, że pojęcie doświadczenia wyklucza również niewzruszoną 
pewność samoupewnionego w sobie podmiotu kartezjańskiego. 

34 M. Heidegger, Ontologia (hermeneutyka faktyczności), tłum. M. Bonecki, 
J. Duraj, Toruń 2007, s. 24.

35 Tamże, s. 25.
36 Tenże, Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 1994, s. 271.
37 M. Heidegger, Fenomenologia życia religijnego, tłum. G. Sowinski, Kraków 

2002, s. 12.
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Hans-Georg Gadamer, który poświęcił problemowi doświadcze-
nia wiele miejsca (nie tylko w Prawdzie i metodzie), zauważa, że do-
świadczenie we właściwym sensie nie oznacza kształtowania wielkości 
ogólnych, to znaczy potwierdzania jedynie tego, co już znane, ale ma 
w gruncie rzeczy negatywny charakter: „Doświadczenie stale odrzuca 
fałszywe uogólnienia, a to, co uważane za typowe, typowości niejako 
pozbawia”38. Doświadczenie jest raczej tym, co nas przemienia, co nie-
uchronnie wiąże się z zaskoczeniem i z nową wiedzą. Doświadczenie 
ujawnia zarazem swój wymiar dziejowy (historyczny) i informuje nas 
o własnej skończoności, wyznaczając granice między tym, co ludzkie, 
i tym, co boskie. Nieprzypadkowo idzie też w parze z cierpieniem, gdyż 
często uczy właśnie przez nie: każe nam widzieć świat w horyzoncie 
niepewności39. Podsumowaniem tego ledwie zarysowanego wątku może 
być ciekawa wypowiedź Doroty Wolskiej: 

Detranscendentalizacja myśli, jej historyzacja i egzystencjalistyczne wyczulenie 
przynoszą ideę doświadczenia, którego instrumentem jest szeroko rozumiane 
przeżywanie świata. Kluczową kategorią jest tu kategoria sensu (zdecydowanie 
nieredukującego się do znaczenia) i przy całej niejasności tego, czym sens jest, 
byłoby trudno bez jego uwzględnienia doświadczenie pojąć i opisać40.

Po szóste, h i s tor yczność. Stanowi ona kolejną konsekwencję od-
rzucenia rozszczepienia podmiotowo-przedmiotowego, a więc tego, co 
nazwać moglibyśmy detranscendentalizacją. Nie da się ukryć, że nauki 
humanistyczne wiele zawdzięczają nie tylko filozofii, ale i naukom hi-
storycznym. W związku z nimi ponownie należałoby przywołać Johanna 
Droysena, który – jak zauważa Elżbieta Paczkowska-Łagowska – stwo-
rzył najdoskonalszą metodologię badań historycznych41, a możemy ją 
rozpatrywać w opozycji do pozytywistycznie pojmowanego historyzmu, 
zorientowanego na gromadzenie faktów. Niemiecki historyk zauważa, 
że ludzka świadomość jest na wskroś historyczna (a nie bezczasowa – 

38 H.-G. Gadamer, Prawda i metoda…, s. 329.
39 Tamże, s. 332 – 333.
40 D. Wolska, Doświadczenie – ponownie rzeczywista kwestia humanistyki [w:] 

Nowoczesność jako doświadczenie, red. R. Nycz, A. Zeidler-Janiszewska, Kraków 
2006, s. 47.

41 E. Paczkowska-Łagowska, O historyczności człowieka. Studia filozoficzne, 
Gdańsk 2012, s. 42.
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jak w modelu kartezjańskim) oraz że historia wyznacza najistotniejszy 
rys człowieczeństwa. Jeśli poszukujemy „gatunkowego” określenia istoty 
człowieka, to jest nią historyczność. Z faktu tego wynika możliwość no-
wego ujęcia koła hermeneutycznego: na ile rozumiem historię, na tyle 
rozumiem siebie samego i na odwrót42. Droysena-historyka uważa się za 
wielkiego poprzednika Wilhelma Diltheya-filozofa. Uwalnia się on od 
Heglowskiej spekulatywnej filozofii dziejów, ujmującej świat z perspektywy 
transcendentalnej, a w zamian proponuje perspektywę od wewnątrz: życie 
poznajemy od strony życia. Rozumienie w naukach humanistycznych, 
odnosząc się do „zobiektywizowanych wytworów ludzkiego ducha”, to 
znaczy do kultury, nieuchronnie zanurzone jest w tym, co historyczne. 
Historyczność czy, jak by powiedział Heidegger, dziejowość rozumienia 
nierozerwalnie związana jest przecież z faktem, że sam człowiek to istota 
określona przez czasowość. Nie można mówić o rozumieniu, o ile nie 
odniesie się go do przedrozumień. Te ostatnie wyznaczane są przez to, 
co przeszłe, związane z pamięcią czy historyczno-kulturowym usytu-
owaniem. Z drugiej strony rozumienie usytuowane w tym, co przeszłe, 
okazuje się w istocie projektujące, to znaczy odnoszone nieustannie do 
tego, co przyszłe, do możliwości. Jeżeli taka, to znaczy czasująca, jest 
natura naszego rozumienia, to trudno nie zobaczyć, że w konsekwencji 
nasze interpretacje świata (tu także: teorie naukowe) mają charakter hi-
storyczny, podobnie jak i wytwory (tu: wyniki badań) tych interpretacji.

Po siódme, prob lem metody. Nietrudno zauważyć, że metoda 
w nauce przychodzi w sukurs myśleniu opartemu na kategoriach pod-
miotowo-przedmiotowych. Błędem jest przekonanie, że hermeneu-
tyka (zwłaszcza w wersji Gadamerowskiej) odrzuca pojęcie metody 
w nauce i kwestionuje zasadność nauk ścisłych. Co najwyżej odrzuca 
pozytywistyczną koncepcję nauki43. Chodzi raczej o coś innego, mia-
nowicie o pokazanie, że w naukach humanistycznych metoda nie musi, 
a nawet nie może być traktowana jako conditio sine qua non docierania 
do prawdy. Istnieje bowiem cały szereg istotnych czynników, które 

42 H. Schnadelbach, Filozofia w Niemczech 1831 – 1933, tłum. K. Krzemieniowa, 
Warszawa 1992, s. 90 –  91.

43 Najszerzej i w najbardziej przekonujący sposób o pojmowaniu metody u Ga-
damera pisze Andrzej Przyłębski: tenże, Krytyka…, rozdz. Prawda kontra metoda? 
Krytyka poznania naukowego w hermeneutyce Gadamera.
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dla poznawania prawdy są niezwykle ważne, choć nie mieszczą się 
w obrębie postępowania metodycznego: doświadczenie osobiste, wy-
obraźnia, wartości – a zatem to wszystko, co w istotny sposób składa 
się na (kulturowo-historyczne) przedrozumienia, stanowiące zaplecze 
rozumienia (interpretacji). Gadamer powiada nawet, że różnica między 
naukami przyrodniczymi a naukami humanistycznymi sprowadza się 
nie tyle do różnic między metodami, co do różnic między celami sta-
wianymi sobie przez nauki. Jak powiada Andrzej Przyłębski: 

Owa „różnica celów” polega na tym, że podstawowym zadaniem nauk huma-
nistycznych jest umożliwienie zrozumienia kultury, w której żyjemy (lub ktoś 
żyje/żył), po to także, by na podstawie władzy sądzenia, wykształconej podczas 
badania i niezależnie od niego, rozumnie w tej kulturze partycypować, w szerokim 
sensie słowa „partycypacja” 44. 

Krytyka metody, związana zatem przede wszystkim z różnicą celów, 
okazuje się więc w hermeneutyce krytyką pewnej koncepcji nauki – 
zmatematyzowanej i opartej na wierze w obiektywne, nagie fakty. Ta-
kiej, opartej na logice, koncepcji nauki przeciwstawił wyraźnie Martin 
Heidegger egzystencjalne ujęcie nauki (odnajdujemy je w § 69a Bycia 
i czasu). Nauka rozumiana egzystencjalnie nie jest bynajmniej, jak mo-
głoby się wydawać, odrzuceniem teorii. To raczej swoista koincydencja 
teorii i praktyki, gdyż każda teoria ma swoją praktykę. W logicznym 
rozumieniu nauki, powiada Heidegger, najistotniejsze znaczenie po-
siadają zdania formułowane jako sądy logiczne, to znaczy takie, które 
podlegają prawdziwościowej weryfikacji (zdania prawdziwe i zdania 
fałszywe). Przez ten typ zdań zrozumiała staje się natura nauk ścisłych. 
Formułują one bowiem zdania, które określić moglibyśmy jako przed-
miotowe czy obiektywizujące. Znaczenie tych zdań dane jest bez reszty 
w formułowanej przez nie eksplicytnie treści. Tymczasem Heidegger 
pokazuje, że problem rozumienia należy widzieć w perspektywie her-
meneutycznego „jako” (rozumieć to zawsze pojmować coś „jako” coś), 
w odróżnieniu od „jako” apofantycznego, które dotyczy wypowiedzi 
asertorycznych. „Jako” hermeneutyczne to zawsze „jako” usytuowane: 
jeśli coś rozumiem, to rozumiem to już zawsze w jakiejś sytuacji45. 

44 Tamże, s. 107.
45 Heidegger pisze o tych sprawach także w § 33 Bycia i czasu.
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Rozumienie zatem, jako usytuowane, stanowi rodzaj doświadczenia, 
to zaś charakteryzuje zawsze otwartość. Tymczasem metoda – widać 
to wyraźnie choćby na przykładzie obcowania z dziełem literackim – 
stanowi nierzadko dogmatyczny sposób odgraniczenia odbiorcy/in-
terpretatora od doświadczenia dzieła46. To, że refleksja w naukach 
humanistycznych może obywać się bez metody, wcale nie świadczy 
jeszcze o tym, że jest ona chaotyczna czy irracjonalna. Posługuje się 
przecież logiką argumentacji, która rozwija się w procesie myślenia 
czy „wmyślania” w rzecz, którą pragnie rozumieć. Rozumienie nie jest 
poprzedzone przez jakąś daną z góry metodyczną aplikację, lecz samo 
jest już rodzajem applicatio 47.

Między teorią i praktyką

Powróćmy do wyjściowych pytań. Czy humanistyka potrzebuje dziś 
jakiejś szczególnej teorii, koniecznej do jej legitymizacji? Czy może 
potrzebuje jakiejś wyjątkowej metody, która byłaby dla niej warunkiem 
niezbędnym dla odkrywania prawdy? Chyba nie. Refleksja charak-
terystyczna dla nauk humanistycznych (zwłaszcza w jej hermeneu-
tycznym kształcie, o którym była tu mowa) podążać może wieloma 
drogami i ścieżkami. Niepotrzebna jest jej też jakaś określona metoda, 
aczkolwiek potrzeba jej świadomości metodologicznej. A jaka między 
nimi różnica? Metoda wyznacza z góry pewien sposób postępowania. 
Zaś świadomość metodologiczna oznacza po prostu szerokie i zawsze 
nieostateczne (gdyż wciąż poddawane interpretacji) horyzonty: jeden 
odkrywa przed nami rozmaite historyczne, zakotwiczone w tradycji, 
sposoby myślenia; drugi ukazuje usytuowane wobec tamtych wyzwania 
płynące z tego, co przyszłe, tego, co wiąże się z właściwym, to znaczy 
projektującym, jak powiedziałby Heidegger, charakterem rozumienia. 
Z jednej strony refleksja humanistyczna, ponieważ jest refleksją, zawsze 
przybierać będzie pewien kształt teoretyczny, który dochodzić będzie do 
głosu w interpretacjach i dociekaniach pojętych jako zobiektywizowane 
wytwory ducha ludzkiego. Z drugiej strony jednak, czego pragnąłem 

46 R.E. Palmer, Manifest hermeneutyczny…, s. 167.
47 Zob. H.-G. Gadamer, Prawda i metoda…, s. 291 i nn.
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dowieść, refleksja humanistyczna zanurzona będzie zawsze w tym, co 
najbardziej praktyczne: ludzkim doświadczeniu, byciu blisko świata, 
rzeczy i ludzi. Oznaczałoby to z kolei, że nauki humanistyczne mają 
charakter fronetyczny, zanurzone są bowiem w mądrości praktycznej – 
phronesis – mądrości, która każe nam stawiać pytania o wartości i sens 
naszego istnienia w świecie, którego kształt i sposób „weryfikacji” wy-
znacza niekończąca się i oparta na dialogu interpretacja48.

48 Szerzej w tej sprawie zob. M. Januszkiewicz, W poszukiwaniu sensu…





Kultura nowoczesna –
kultura interpretacji

Problem kultury – problem interpretacji

Pewne wątpliwości należałoby wyrazić już na wstępie. Dlaczego oto 
wyróżniona zostaje kultura nowoczesna? Czy kultura par excellance, 
a więc kultura symboliczna, myślowa, określona przez swój komunika-
cyjny charakter, nie ma wymiaru interpretacyjnego, nie jest nastawiona 
na interpretację? Można też dyskutować, czy interpretacyjnego aspektu 
nie ma również kultura techniczno-użytkowa, w odniesieniu do której 
powiada się, że stanowi ona zespół czynności, wykonywanych według 
określonych reguł, czynności nienastawionych jednak na interpretację. 
Zasadność tej wątpliwości można przecież ugruntować w refleksji Mar-
tina Heideggera, który szeroko uzasadnia to, że zasadniczy charakter 
i wyróżniona postać bycia-w-świecie człowieka polega na rozumieniu1 
(do kwestii tej jeszcze powrócę). Można by wobec tego zapytać jesz-
cze inaczej: czy sformułowanie „kultura interpretacji” nie jest niczym 
innym jak tylko tautologią, skoro kultura w szerokim sensie okazuje 
się domeną interpretacji? Nacisk jednak chciałbym położyć na fakt, 
że zdaliśmy sobie sprawę z nastania formacji nowoczesnej kultury, co 
zmieniło w istotny sposób nasz pogląd na kształt i istotę interpretacji. 
Stała się ona (inaczej niż było to w kulturze przednowoczesnej) wy-
różnioną praktyką społeczną. Odmieniła ona sposób naszego doświad-
czania i pojmowania świata. Stało się tak dlatego, że charakter kultury 
późnej nowoczesności wyznaczyło usytuowanie człowieka w świecie 

1 Filozof zajmuje się tym przede wszystkim w książce: tenże, Bycie i czas, tłum. 
B. Baran, Warszawa 1994.
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demokracji naznaczonej rozmaitymi pluralizmami: kulturowym, świa-
topoglądowym, politycznym, społeczno-obyczajowym, estetycznym 
i tak dalej. Jak powiada Andrzej Szahaj:

Ów pluralizm społeczny, polityczny, kulturowy i światopoglądowy odpowiada 
za pojawianie się wciąż nowych interpretacji starych tekstów, prowadząc do 
permanentnej destabilizacji ich znaczenia. Wcześniejsza ich względna stabilność 
była wynikiem względnej stabilności i jednorodności wspólnot interpretacyjnych 
(w niektórych okresach być może wręcz jednej wspólnoty interpretacyjnej), a więc 
względnej stabilności społecznej i kulturowej. Kluczem zatem do zrozumienia 
tego, co się dzieje obecnie z tekstami (w tym i tekstami religijnymi czy filozoficz-
nymi), jest analiza procesów pluralizacji kontekstów kulturowych i subregionów 
kompetencji kulturowej, typowej dla współczesnych społeczeństw zachodnich2.

W tym kontekście wyłania się wstępne ujęcie problemów związku mię-
dzy typem kultury a typem interpretacji. W kulturze nowoczesności, 
a zwłaszcza późnej nowoczesności, nabiera ono zgoła radykalnie od-
miennego kształtu niż w kulturze przednowoczesnej czy tradycyjnej. 
Tę ostatnią należałoby określić mianem homogenicznej. Przez wieki 
zresztą tak właśnie kulturę pojmowano, czego wyrazem są tradycyjne 
definicje kultury, przynajmniej począwszy od ujęcia Johanna G. Her-
dera. Jego koncepcja kultury skupia się zasadniczo na przeświadczeniu, 
że kultura wyznaczana jest przez jednorodność społeczną, etniczną 
jedność i granice, które odcinają daną kulturę od innych3. Jak widać, 
mamy tu do czynienia z unifikującą koncepcją kultury, w obrębie której 
wyróżnić można zawsze jakiś wspólny mianownik dla ludzkich myśli, 
przekonań, wartości, działań czy potrzeb. W tradycyjnej antropologii 
zawsze zwracano uwagę na kulturę jako szczególnego rodzaju całość, 
w sposób wyjątkowy związaną z jakimś terytorium i okalającymi je 
granicami. Jak zauważa Wojciech J. Burszta:

W najróżniejszych skądinąd konwencjach rozumienia kultury, jakich antropo-
logia dopracowała się od połowy XIX stulecia, powracającym motywem jest jej 
związek z „kultywowaniem” terytorium. O każdej z kultur zakłada się, że ma 

2 A. Szahaj, Granice anarchizmu interpretacyjnego, „Teksty Drugie” 1997, nr 6, 
s. 23 – 24.

3 Zob. W. Welsch, Transkulturowośc. Nowa koncepcja kultury, tłum. B. Susła, 
J. Wietecki [w:] Filozoficzne konteksty rozumu transwersalnego. Wokół koncepcji W.W. 
Welscha, red. R. Kubicki, cz. 2, Poznań 1998, s. 197 – 198.
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ona swoją lokalizację przestrzenną, że jest zawsze „skądś” i zawiera się „gdzieś”. 
Nawet klasyczna definicja kultury, sformułowana przez Edwarda B. Tylora, 
która określa ją jako „złożoną całość” składającą się z takich składników, jak 
wiedza, religia, sztuka, moralność, prawo czy obyczaje – implicite zakłada, że 
sposób, w jaki ludzie żyją i nadają sens światu, zależy także od świadomości 
własnej odrębności wobec innych „złożonych całości”, zamieszkiwanych przez 
ograniczone terytorialnie wspólnoty. Granice mojej kultury są granicami mojego 
świata, zdaje się podpowiadać Tylor, a myśl tę podchwycili później kulturowi 
relatywiści. Mój świat to system przekonań i wierzeń, które podzielam ze 
współziomkami, homogeniczna i zwarta całość gwarantowana dzięki wzajemnym 
więzom i kontaktom w określonych granicach4.

Takie pojmowanie kultury budowali antropolodzy w odniesieniu do 
kultur niewielkich społeczności tubylczych. Tego rodzaju myślenie wy-
daje się także uzasadnione na gruncie społeczeństw przednowoczesnych 
(tradycyjnych). Mam tu na myśli choćby grecką polis czy Europę średnio-
wieczną z charakterystycznym dla niej uniwersalizmem chrześcijańsko-

-łacińskim. Homogeniczność tej kultury znajdowała podstawy filozoficz-
ne u Arystotelesa czy św. Tomasza z Akwinu, którzy wyraźnie podkre-
ślali konieczność kształtowania bytu społecznego w oparciu o podstawy 
moralne: dobro wspólnoty. Dodajmy wszakże, że owo dobro wspólne 
przyjmowało zasadniczo kształt czytelny, gdyż paradygmat moralny 
cechowała (przynajmniej) względna jednorodność. Zasadzała się ona 
między innymi na przekonaniu, że ludzie to istoty rozumne5, a przeto 
zdolne rozpoznawać, co jest dobrem dla wspólnoty. Dodajmy również, 
że indywidualistyczne zapędy powściągane były przez taką wizję świata 
i kultury, w których człowiek winien podporządkowywać własne par-
tykularne dobro i interesy dobru i interesom zbiorowości6 (w kulturze 
przednowoczesnej wspólnota poprzedza jednostkę w sensie logicznym). 

Obecnie jednak holistyczna koncepcja kultury posiada już tylko war-
tość historyczną. Antropolodzy przyznają, że nawet z ich punktu widze-
nia homogeniczna wizja kultury sprawdzała się zasadniczo w odniesieniu 
do niewielkich egzotycznych wspólnot plemiennych. Sięgano do ich 
przykładu właśnie między innymi dlatego, że w związku z europejską 

4 W.J. Burszta, Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia, Warszawa 2008, s. 47.
5 Cechy tej wszak nie przyznawał Arystoteles niewolnikom, sługom czy głupcom. 
6 Zob. T. Buksiński, Racjonalność współdziałań: szkice z filozofii polityki, Poznań 

1996.
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kulturą nowożytną ujęcia takie od początku były nieuprawnione z uwagi 
na złożoność i wielowymiarowość kultury Zachodu7. To, co wydarzyło 
się zwłaszcza w kulturze późnej nowoczesności, znalazło wszakże grunt 
u samych podstaw kultury nowoczesnej, której początki sytuować można 
nawet w okresie humanizmu renesansowego8. Zasada antropocentryzmu 
i idea humanizmu nowożytnego okazały się subiektywistyczną adapta-
cją formuły homo mensura, wygłoszonej przez greckiego sofistę Prota-
gorasa z Abdery: „Człowiek jest miarą wszystkich rzeczy: tych, które 
są, że są i tych, które nie są, że nie są”. Narodziny i stopniowy wzrost 
indywidualizmu dosięgnęły wówczas nawet myśli religijnej, zwłaszcza 
hermeneutyki protestanckiej. Mimo że wyeksponowała ona wagę te-
go, co określamy jako sola scriptura, to jednak równocześnie przyznała 
ona przecież szczególną rangę pozycji indywidualnego interpretatora9. 

Współcześnie tymczasem nie mamy wątpliwości, że pojęcie kultury 
zmieniło swój kształt w sposób radykalny: nie chodzi tylko o jej zróż-
nicowanie (pokazane na gruncie wielokulturowości, cultural studies), 
ale i przesunięcia wielu ważnych kwestii pojęciowych: z tożsamości ku 
różnicy, z terytorializacji ku deterytorializacji10, zacierania się granic 
intra- i interkulturowych. Wolfgang Welsch zauważa:

Społeczeństwa nowoczesne są w tak wysokim stopniu zróżnicowane, że jednorod-
ność nie jest już dłużej ich cechą konstytutywną ani osiągalną […]. Społeczeństwa 
nowoczesne są dziś wielokulturowe i obejmują mnóstwo różniących się sposobów 
i stylów życia. W społeczeństwie istnieją po pierwsze różnice pionowe: kultury 
dzielnicy robotniczej, dzielnicy bogatej czy sceny alternatywnej nie wykazują 
wspólnego mianownika. Po drugie zaś istnieją również podziały poziome: ze 
względu na płeć, różnice między kobietą a mężczyzną lub między preferencjami 
hetero- a homoseksualnymi; podziały te mogą tworzyć zupełnie różne wzorce 
życia, tak więc […]: jednorodność, tradycyjna koncepcja kultury dowodzi swej 
faktycznej nieadekwatności, gdyż nie radzi sobie z wewnętrzną różnorodnością 
nowoczesnych kultur. […] etniczne zjednoczenie jest również wątpliwe11.

7 Zob. W.J. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998.
8 G. Vattimo, Społeczeństwo przejrzyste, tłum. M. Kamińska, Wrocław 2006, 

s. 16; M. Bierdiajew, Nowe średniowiecze, tłum. M. Reutt, Komorów 1997, s. 15.
9 Zob. W.G. Jeanrond, Hermeneutyka teologiczna. Rozwój i znaczenie, tłum. 

M. Borowska, Kraków 1999, s. 46 – 47.
10 W.J. Burszta, Świat jako więzienie kultury…, s. 52 – 54.
11 W. Welsch, Transkulturowość…, s. 198 – 199.
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Nietrudno zauważyć, że te dwie najogólniej zarysowane koncepcje kul-
tury w istotny sposób przekładają się na sposoby interpretowania świata. 
Kultura rozumiana homogenicznie implikuje taki typ interpretacji, którą 
określiłbym metonimiczno-a legor yczną, kultura rozumiana zaś 
w sposób (późno)nowoczesny z kolei – interpretację, którą chciałbym 
nazwać metafor yczno-symbol iczną. Interpretacja metonimiczno-

-alegoryczna zakłada szczególny prz ymus  „gramatyki”12, który doty-
czy konieczności wiązań rozmaitych form życia społecznego, wartości, 
potrzeb i działań ludzkich podług reguły przyległości, przystawalno-
ści, jasności i przejrzystości. W efekcie konstruowane znaczenia zdają 
się przyjmować postać literalnych, jednoznacznych i obowiązujących. 
Wbrew wczesnośredniowiecznemu podziałowi hermeneutycznemu na 
sensus litteralis i sens alegoryczny interpretacji można by powiedzieć, że 
także sens alegoryczny implikuje może nie dosłowność (w końcu alegoria 
jest figurą), ale jednoznaczność, która gwarantowana jest nie tyle przez 
charakter interpretowanych zjawisk, ile przez określoną świadomość, 
wiedzę i tradycję kulturową, nakazujące niebudzące wątpliwości i jedno-
znaczne przyporządkowania semantyczne. Owa jednoznaczność i lite-
ralność interpretacji stanowi, jak można sądzić, zaplecze pewnej wyższej 
unifikującej interpretacji (metainterpretacji ustanawianej przez porządek 
władzy albo zdroworozsądkowy obraz rzeczywistości), roszczącej sobie 
pretensje do ostatecznego wykazania, jak rzeczy w istocie się mają. Ina-
czej jeszcze: dla przedstawicieli kultur homogenicznych świat jawi się 
metonimicznie, czyli jako wyraźnie uporządkowany i wprost dany; albo 
też dopuszcza się pośrednictwo dydaktycznej i jednoznacznej alegorii.

Inaczej rzecz się ma w kulturze późnej nowoczesności. Nie ma 
już jednej określonej interpretacji świata, jest ich wiele. Z racji swej 
mnogości interpretacja świata nabiera charakteru metaforyczno-sym-
bolicznego. Metafora staje się domeną wolnośc i  interpretacyjnej 
przejawiającej się w możliwości rozmaitego typu wiązań porządków 
do siebie często nieprzystających, krzyżujących się, niewspółmiernych, 
a czasem sprzecznych. Dotyczą one wielości sposobów życia i bycia 
człowiekiem, rozmaitych postaw, różniących się systemów wartości. 

12 Przez „gramatykę” rozumiem tu jakieś określone centrum (na przykład zwią-
zane z władzą albo obowiązującą wizją świata), skłaniające do postrzegania świata 
w kategoriach jednoznacznych i ostatecznych.
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„Horyzontalizm” interpretacyjny kultur homogenicznych zastąpiony 
zostaje „wertykalizmem” nawarstwiających się perspektyw, które tracą 
znamiona przezroczystości i dosłowności. Alegorię (wspartą dyrek-
tywami interpretacyjnymi) zastępuje zaś niejasny i niejednoznaczny 
symbol, pozbawiony danych z góry reguł interpretacji.

Nowoczesność: epoka interpretacji

Kultura, a w szczególności kultura myślowa, symboliczna, jest nie-
uchronnie obszarem interpretacji. Interesuje mnie w szczególności pełna 
ambiwalencji i sprzeczności kultura (późno)nowoczesna, ponieważ to 
właśnie na jej gruncie mamy do czynienia ze szczególnym rozplenie-
niem interpretacyjnego podejścia do świata, które staje się w istocie 
podstawowym doświadcz en iem bycia-w-świecie. Jeżeli kultura 
stanowi obszar nieustannie ewoluujących historycznie form, to i pro-
blem interpretacji nabiera wymiaru nieodzownie historycznego. Jak to 
się stało, że zasadnie powiedzieć dziś możemy: żyjemy w epoce wielości 
interpretacji. I co z tego dla nas wynika? Przyjrzyjmy się pokrótce kil-
ku zasadniczym zjawiskom, które takiemu stanowi rzeczy towarzyszą.

Media i znaki

Powiada się obecnie, że nasza rzeczywistość jest światem masowej 
komunikacji. Momentem inicjalnym okazało się wymyślenie druku, 
który spowodował znaczące poszerzenie skali oddziaływania tekstów 
jako tworów materialnie zobiektywizowanych. Wraz z pojawieniem 
się druku możemy mówić przynajmniej o dwóch ważnych zjawiskach, 
mających istotny wpływ na charakter interpretacji. Po pierwsze, za-
sadniczej zmianie uległ sposób rozumienia komunikacji, do tej po-
ry sprowadzany raczej do trójczłonowego układu konwersacyjnego 
(nadawca – komunikat – odbiorca). Wynalazek druku zmienia jednak 
ten schemat komunikacyjny, poszerzając go o wydawcę oraz rynek 
i zwiększając liczbę odbiorców (którzy z kolei także między sobą tworzą 
układ komunikacyjny innego rzędu). Po drugie i zarazem w związku 
z tym, osłabieniu nieuchronnie ulega instancja nadawcza (autor), która 
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nie tylko nie wchodzi w bezpośrednią komunikację ze swymi odbior-
cami, ale i traci wpływ na swoje dzieło, które zaczyna żyć własnym 
życiem, alienując się od swego twórcy na płaszczyźnie poziomej (czas 
wydania dzieła) i pionowej (wzrastający dystans czasowy, który staje 
się dystansem hermeneutycznym)13. Proces ten okazuje się szczególnie 
ciekawy w przypadku dzieła literackiego, z zasady wpisanego w obszar 
tego, co metaforyczne i niejednoznaczne. Wraz z rozwojem technolo-
gii i kształtowaniem się rynku wydawniczego procesy komunikacyjne 
ulegają dalszemu skomplikowaniu: układ komunikacyjny nie jest już 
tylko sferą przekazu (czy procesu), ale sytuacji (czy aparatu)14. Podobną 
sytuację obserwować też możemy nie tylko na płaszczyźnie tekstów 
pisanych/literatury, ale i innych dziedzin sztuki (jak plastyka czy mu-
zyka). Problematyczne staje się zatem odnajdywanie obiektywnych 
znaczeń wytworów artystycznych, ponieważ nie gwarantuje ich już 
dłużej nadawca (autor). Na arenie nowoczesności pozostają w związku 
z tym jedynie tekst (rozumiany szeroko jako tekst kultury) i odbiorca/
interpretator (problem ten zostanie jeszcze rozwinięty). Trudności 
dotyczące poszerzenia pola interpretacji pogłębiają się jednak dużo 
bardziej z racji technologicznego postępu i związanego z nim rozwoju 
mediów. Z początku wydawało się, że media służyć będą (tak przynaj-
mniej myśleli Theodor W. Adorno i Max Horkheimer) ugruntowaniu 
jednowymiarowego obrazu świata. Okazało się jednak całkowicie inaczej, 
gdyż rozwój prasy, radia, telewizji czy Internetu wyrwały się spod kon-
troli władzy (nieważne: totalitarnej czy kapitalistycznej) i doprowadziły 
do gwałtownego rozmnożenia obrazów świata15. Ekspansja mediów 
i towarzyszący jej wzrost znaczenia płaszczyzny tak zwanego aparatu/
sytuacji (w języku tradycyjnym: środka, nośnika przekazu) przekłada 
się na zupełnie nowy problem. Chodzi mianowicie o to, że jak poka-
zał to znakomicie McLuhan, „środek przekazu sam jest przekazem”: 

13 Zob. P. Ricœur, Hermeneutyczna funkcja dystansu [w:] tegoż, Język, tekst, in-
terpretacja, tłum. P. Graff, K. Rosner, Warszawa 1989, s. 224 – 245; tenże, Model tekstu: 
działanie znaczące rozważane jako tekst, tłum. J. Falkowska, „Pamiętnik Literacki” 
1984, z. 2, s. 329 – 354; H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozo-
ficznej, tłum. B. Baran, Kraków 1993, s. 358 – 363.

14 Zob. J. Lalewicz, Proces i aparat komunikacji literackiej [w:] Problemy teorii 
literatury, wyb. H. Markiewicz, Wrocław 1988, seria 3, s. 457 – 470.

15 G. Vattimo, Społeczeństwo przejrzyste…, s. 19.
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medium is a message16. W konsekwencji przekaz nieodróżnialny od 
jego nośników nabiera charakteru warstwowego i traci swą czytelność. 
A skoro tak, to także interpretacja wyrzeka się roszczeń do adekwatnego 
opisu świata i poprzestawać musi na tym, co tymczasowe, aspektowe, 
fragmentaryczne.

Dodać warto, że rozwojowi mediów współtowarzyszy różnorodność 
kodów semiotycznych nie tylko takich jak – co zrozumiałe – obraz 
czy dźwięk, ale też takich, które związane są z modą, ubiorem (nie 
tylko tym mocno zsemiotyzowanym, jak na przykład w subkulturach 
młodzieżowych, ale w ogóle), marką, kolorystyką, zapachem, muzy-
ką, kulinariami, mową ciała i gestów, sposobami zachowań i tak dalej. 
Dzięki semiotyce staliśmy się świadomi tego, że, po pierwsze, język 
naturalny nie jest ani jedynym, ani koniecznie uprzywilejowanym ko-
dem17. Po drugie, zdaliśmy sobie też sprawę z tego, że te rozmaite kody 
nie występują niezależnie od siebie, ale nierozerwalnie splatają się ze 
sobą, krzyżują, dialogują: ich ruchliwa migotliwość okazuje się więc 
wyzwaniem dla interpretacji, zawsze jednak niepewnej swego, ułomnej, 
z zasady niezdolnej do pełnego ogarnięcia semiotycznego ruchu. Po 
trzecie wreszcie, uświadomiliśmy sobie, że znaki nie są po prostu czymś 
w kulturze zastanym i domagającym się dopiero interpretacji, ale same 
są fundowane przez interpretację. Przekonanie to wyczytać możemy 
z implikującej rewolucyjne konsekwencje uwagi, sformułowanej przez 
Charlesa Sandersa Peirce’a: Nothing is a sign unless it is interpreted as 
a sign – „nic nie jest znakiem, dopóki nie zostanie zinterpretowane jako 
znak”18. Oznacza to, że:

• interpretacja stanowi fundamentalną aktywność umysłu;
• interpretacja poprzedza znak;
• znakiem może być wszystko na podstawie aktu ustanowienia przez 

interpretatora;
• każdy znak domaga się z kolei interpretacji, która ustanawia kolejny 

znak, i tak ad infinitum; 

16 M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, tłum. N. Szczucka, 
Warszawa 2004, s. 37 – 53.

17 S. Wysłouch, Werbocentryzm – uzurpacje i ograniczenia [w:] Poetyka bez granic, 
red. W. Bolecki, W. Tomasik, Warszawa 1995, s. 32 – 40.

18 Cyt. za Daniel Chandler, Semiotics for Beginners, http://www.aber.ac.uk/
media/Documents/S4B/semiotic.html [dostęp: 12.04.2012].
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• znaki nie są tym, co zastane, ale tym, co konstruowane;
• liczba kodów znakowych jest nieograniczona;
• nieograniczona jest wobec tego ilość interpretacji.

Kres wielkich opowieści

To, że interpretacja stała się duchem naszego czasu, nie pozostawia dziś 
najmniejszych wątpliwości. Stanowi też koronny dowód na to, że nową 
koiné humanistyki stała się hermeneutyka19. Do takiego stanu rzeczy 
doprowadziło również wydarzenie końca metanarracji20, wielkich opo-
wieści legitymizujących dotąd wartość kultury pojmowanej homoge-
nicznie. Ostatnimi takimi metanarracjami były, jak się wydaje, ideologia 
i nauka. Najbardziej charakterystycznymi przykładami ideologii okazały 
się w kulturze nowoczesnej faszyzm i komunizm, z ich jednostronnym, 
monologowym obrazem świata. Został on ostatecznie rozbity za sprawą 
pluralizacji życia społecznego, w czym wielką rolę odegrały demokracja 
oraz gwałtowny rozwój mediów, które w istotny sposób wpłynęły na zde-
centrowanie jednowymiarowego światooglądu i ośrodka władzy. Na pozór 
wydać się w związku z tym może, że zafałszowane przez monologowy 
paradygmat rozumienie otaczającego nas świata społecznego zastąpione 
zostało rozumieniem bardziej adekwatnym, by nie powiedzieć – obiek-
tywnym. Bezkrytyczni zwolennicy demokracji głoszą wręcz narodziny 
społeczeństwa transparentnego, w którym głównym ośrodkiem posiada-
jącym moc wyjawiania tego, co skrywane, wstydliwe i zakłamane, okazała 
się tak zwana czwarta władza – media. Nic jednak bardziej mylnego. 
Obietnica społeczeństwa transparentnego i możliwości adekwatnego 
oglądu świata okazuje się po prostu demokratycznym mitem. Miejsce 
świata zafałszowanego monologową interpretacją władzy totalitarnej czy 
autorytarnej zastąpił wszak światoobraz sfikcjonalizowany21, zasadzający 

19 Zob. G. Vattimo, Hermeneutyka – nowa koiné, tłum. B. Stelmaszczyk, „Teksty 
Drugie” 1996, nr 1, s. 121 – 131.

20 Zagadnienie to omawia Jean-François Lyotard [w:] tegoż, Kondycja ponowo-
czesna. Raport o stanie wiedzy, tłum. M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa 1997.

21 Warto w tym miejscu zaznaczyć, że pojęcia fikcjonalizacji i zafałszowania nie 
są równoznaczne. Fałsz jest wartością logiczną, której przeciwstawia się inna wartość 
logiczna, którą jest prawdziwość sądu. Fikcjonalizacja (fikcja) natomiast stanowi, jak 
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się na konieczności zawieszenia sądu i na nieustannie odraczanym sensie. 
Przykładem tego mechanizmu semiotyczno-hermeneutycznego mogą 
być na przykład liczne zdarzenia z życia społeczno-politycznego (jak 
rozmaite „afery”), które przekazywane za pomocą nośników medialnych, 
sprawiają wrażenie niejasnych, niedokończonych i nierozstrzygalnych, 
poddawanych nieustannej i niekończącej się interpretacji (manipulacji?). 
Pojawia się w związku z tym poczucie wielości rzeczywistości, o czym 
Gianni Vattimo mówi następująco:

Przyrost możliwej informacji o różnych aspektach rzeczywistości sprawia, że 
coraz trudniej jest mówić o j ed ne j  rzeczywistości. […] Jeśli w naszej późnono-
woczesnej egzystencji mamy jakąś ideę rzeczywistości, nie można jej rozumieć 
jako rzeczywistości, która jest dana, czegoś, co leży u podstaw lub znajduje się 
na zewnątrz obrazów dostarczanych nam przez media. Jak i gdzie moglibyśmy 
dotrzeć do takiej rzeczywistości „samej w sobie”? Rzeczywistość jest dla nas 
raczej rezultatem krzyżowania się, „kontaminacji” (w łacińskim sensie tego 
słowa) wielości obrazów, interpretacji, rekonstrukcji, które, niekoordynowane 
przez jakiekolwiek „centrum”, rozpowszechniają konkurujące z sobą media22.

Szczególna rola interpretacji we współczesnej kulturze to także kon-
sekwencja podania w wątpliwość innej metanarracji: nauki. W istotny 
sposób wyznaczała ona kierunek optymistycznie zorientowanej no-
woczesności z jej wiarą w nieuchronny postęp. Kulminacyjny moment 
w formacji nowoczesnej uzyskała nauka w drugiej połowie XIX wieku 
(w postaci nauk pozytywnych, czyli zorientowanych na użyteczność, 
i scjentyzmu), kiedy to wykrystalizowane zostały ostatecznie wyróżniki 
naukowości i teorii, takie jak: bezosobowy podmiot poznający, zobiekty-
wizowany w definicji i pozbawiony kontekstu przedmiot badań, „neutral-
ność” metody badawczej, ahistoryczność i weryfikowalność23. Nietrudno 
zauważyć, że ów wyróżniony wzorzec naukowości stał się charaktery-
styczny dla nauk przyrodniczych, które wysunęły roszczenie do jedynie 
słusznej wizji świata i prawdy obiektywnej; złożyły nadto obietnicę do-
tyczącą rozjaśnienia mroków ludzkiej egzystencji i wydobycia człowieka 

szeroko uzasadnił to na przykład Roman Ingarden, wartość pozalogiczną. Innymi 
słowy: fikcja to obszar nieweryfikowalności prawdziwościowej. Zob. R. Ingarden, 
Szkice z filozofii literatury, wstęp W. Stróżewski, Kraków 2000.

22 G. Vattimo, Społeczeństwo przejrzyste…, s. 20 – 21.
23 Pisałem na ten temat szerzej w książkach W-koło hermeneutyki literackiej (War-

szawa 2007) i w Kim jestem ja, kim jesteś ty? Etyka, tożsamość, rozumienie (Poznań 2012).
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ze świata zabobonów. Za sprawą racjonalizacji, jak to określił Max 
Weber, odczarowania świata24, ten miał się stać wreszcie przejrzysty, 
obliczalny i przewidywalny. Nauka, abstrahująca od wszelkich wartości, 
wypowiedziała wojnę światopoglądowi religijnemu, spychając religię na 
margines życia społecznego. Podobny los podzieliły przeszłość i tra-
dycja, które naukowy światopogląd postanowił wyrugować, by w imię 
postępu nastawić się na teraźniejszość i przyszłość. Nauka okazała się 
nieodłącznym towarzyszem porządku techniczno-ekonomicznego 
z jego regułami wydajności, funkcjonalności, organizacji produkcji. 
Bardzo szybko jednak okazało się, że nauka nie spełniła pokładanych 
w niej nadziei, a jej obietnice okazały się puste. Do tego jeszcze, neu-
tralizując problem wartości, w istocie przyczyniła się do ich zakwe-
stionowania. Otworzyła przed człowiekiem swe nihilistyczne wnętrze. 

W opozycji do monologowego paradygmatu nauk przyrodniczych 
własne granice wytyczyły nauki humanistyczne, które – jak powiada 
Wilhelm Dilthey – za metodę obrały rozumienie (przeciw przyrodo-
znawczemu wyjaśnianiu) zjawisk, rozpatrywane już nie bezkontekstowo 
i ahistorycznie, lecz przeciwnie: na gruncie tego, co historyczne25. Tym 
samym nauki humanistyczne racją swojego istnienia uczyniły interpre-
tację (rozumienie). O ile nauki przyrodnicze skoncentrowały się na tym, 
co regularne, powtarzalne, przewidywalne i przyczynowo-skutkowe, to 
humanistyka postawiła sobie za zadanie zrozumieć to, co opiera się regu-
łom i prawom26. Dlatego tak ważne jest zadane przez Diltheya pytanie, 
które uznać można za fundamentalne dla nauk humanistycznych: czy 
rozumienie tego, co indywidualne i irregularne, może zostać podniesione 
do rangi powszechnej ważności27? Jeżeli jednak Dilthey żywił jeszcze 
wiarę w możliwość uzyskania przez nauki humanistyczne jakiegoś 
obiektywizmu, to był to i tak obiektywizm inny od „obiektywizmu” 

24 Weber początek tego procesu upatruje już w XVI wieku. Zob. M. Weber, 
Nauka jako zawód i powołanie, tłum. P. Dybel [w:] Z. Krasnodębski, M. Weber, 
Warszawa 1999, s. 206.

25 W. Dilthey, Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych, tłum. 
E. Paczkowska-Łagowska, Gdańsk 2004; zob. zwłaszcza cz. 1 pod takim samym 
tytułem jak książka.

26 Była o tym mowa w rozdziale: Nauki humanistyczne: między teorią a praktyką.
27 W. Dilthey, Powstanie hermeneutyki [w:] tegoż, Pisma estetyczne, tłum. K. Krze-

mieniowa, Warszawa 1982, s. 291.
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nauk przyrodniczych, stanowić miał bowiem funkcję rozumienia. Py-
tanie Diltheya należałoby wszak zinterpretować, podkreślając, że nie 
wyraża się w nim po prostu wiara w uogólnienie tego, co indywidualne. 
Powszechność obowiązywania tego, co indywidualne, uzasadniona jest 
właśnie faktem ekspresji istnienia indywidualnego, które się wypowiada 
w mowie. Oczywiście to istnienie ograniczone jest zawsze określoną 
perspektywą, tym, co nazwać można punktem widzenia28. Stanowisko 
Diltheya rozwinął znacząco w Byciu i czasie (1927) Martin Heidegger, 
który pokazał, że rozumienie (interpretacja) nie stanowi po prostu ja-
kiegoś narzędzia poznania (na przykład w nauce), ale w istotny sposób 
konstytuuje nasze bycie-w-świecie29. Okazało się przeto, że podmiot 
epistemologiczny jako jeden z ideałów scjentyzmu i obiektywnej wie-
dzy naukowej, okazał się fikcją. Żaden człowiek nie dysponuje bowiem 
takim widzeniem świata, które właściwe byłoby jedynie transcendent-
nemu Bogu. Nawet podstawowa wiedza teoretycznoliteracka informuje 
nas o tym, że narrator wszechwiedzący przynależy do świata fikcji. 
Człowiek jest tu-oto, sam przynależy do świata, a więc tego, co usiłuje 
zinterpretować. Nieuchronnie skazany jest więc na jakiś punkt wi-
dzenia, określony tym, co Heidegger nazywa przedrozumieniem, na 
które składają się między innymi historyczność własnego usytuowania, 
kultura, światopogląd, język, tradycja i tym podobne. A w związku 
z tym wyzbyć należy się roszczeń do obiektywnego i naukowego opisu 
tego, jak się rzeczy mają, a przystać by trzeba na zadanie dużo bardziej 
skromne: ułomną, często fragmentaryczną i niepełną interpretację.

Na mocy sformułowanego przekonania o nieusuwalnej historyczno-
ści kondycji ludzkiej interpretacja wyznacza zasadniczy charakter ludz-
kiej wiedzy ugruntowanej w doświadczeniu bycia w świecie i w kulturze. 
Co jednak ciekawe, przyjęcie stanowiska paninterpretacjonistycznego 
pozwala obecnie (z czego zdawał już sprawę Heidegger) znieść ostrą 
granicę między naukami przyrodniczymi i humanistycznymi 30. Jak 
zauważa Gianni Vattimo w The Age of Interpretation:

28 Zob. rozważania na ten temat w książce Wilhelma Diltheya: O istocie filozofii 
i inne pisma, tłum. E. Paczkowska-Łagowska, Warszawa 1987.

29 M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 1994. Była o tym mowa 
w rozdziale: Nauki humanistyczne: między teorią a praktyką.

30 M. Heidegger, Podstawowe problemy fenomenologii, tłum. B. Baran. Warszawa 
2009, s. 296 i nn.
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Interpretacja jest jak wirus – rodzaj pharmakonu, który infekuje wszystko, z czym 
tylko wchodzi w kontakt. Z jednej strony, sprowadza całość rzeczywistości do 
przesłania i w ten sposób unieważnia różnicę pomiędzy Natur i Geisteswissen-
schaften. Tak zwane twarde nauki w podobny sposób weryfikują i falsyfikują swe 
sądy jedynie w obrębie własnych paradygmatów i przedrozumień. Z drugiej 
strony, jeśli fakt okazuje się niczym innym jak tylko interpretacją, interpretacja 
prezentuje się jako fakt […]31.

Zwroty w humanistyce i kulturze (późnej) nowoczesności

Nierozerwalny związek współczesnej kultury i problemu interpreta-
cji winien być dostrzeżony na gruncie wielu podstawowych zwrotów 
w humanistyce. Wymienić tu trzeba przede wszystkim zwrot etyczny, 
zwrot narratologiczny i – niewątpliwie najważniejszy – zwrot ling-
wistyczny32. Ostatni z wymienionych odgrywa rolę decydującą, jak się 
wydaje, umożliwił on rozwój pozostałych, z którymi funkcjonuje zresztą 
w nierozerwalnym związku. Ponieważ problematyka zwrotów wydaje 
się powszechnie znana, chciałbym pokrótce tylko zwrócić uwagę na te 
kwestie, które dotyczą problematyki interpretacji. Zwrot lingwistyczny, 
obejmujący swym zasięgiem cały wiek XX, w istotny sposób zreorga-
nizował naszą świadomość kulturową. Oto na wielu różnych polach 
badawczych (neokantyzm Cassirerowski, strukturalizm amerykański 
Edwarda Sapira i Benjamina Lee Whorffa oraz europejski Ferdinanda 
de Saussure’a, filozofia analityczna, a zwłaszcza Ludwig Wittgenstein, 
pragmatyzm Richarda Rorty’ego, hermeneutyka Heideggera i Hansa-

-Georga Gadamera) na nowo postawiono pytanie o charakter związku 
pomiędzy słowem a rzeczą, językiem a rzeczywistością. Pogląd trady-
cyjny głosił zasadniczo, że język spełnia funkcję reprezentacji rzeczy-
wistości, to znaczy, że zdolny jest do jej bezstronnego i neutralnego 
opisu (przekonanie to wydaje się charakterystyczne dla światopoglą-
du naukowego, zwłaszcza nauk ścisłych: po raz ostatni wybrzmiał on 

31 G. Vattimo, The Age of Interpretation [w:] Between the Human and the Divine. 
Philosophical and Theological Hermeneutics, red. A. Wierciński, Toronto 2002, s. 25.

32 Mówi się dziś o bardzo wielu zwrotach, wymieńmy wśród nich także zwrot 
antropologiczny, hermeneutyczny, pragmatystyczny, religijny czy performatywny. 
Zob. też: „Zwroty” badawcze w humanistyce. Konteksty poznawcze, kulturowe i spo-
łeczno-instytucjonalne, red. J. Kowalewski, W. Piasek, Olsztyn 2010.
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najmocniej w koncepcji zdań protokolarnych Rudolfa Carnapa, ale 
i w Husserlowskiej fenomenologii). Takie ujęcie języka pozwalało 
utrzymywać klasyczną, czyli korespondencyjną teorię prawdy, głoszącą 
adekwatność wypowiedzi (sądu, myśli) do określonego stanu rzeczy 33. 
Tymczasem zwrot lingwistyczny dokonał między innymi przesunięcia 
akcentu z przedstawiającej (reprezentacyjnej, mimetycznej, konstatyw-
nej) funkcji języka na problemy innego rodzaju: nieusuwalnej media-
tyzacji i performatywności języka. Rzeczywistość nie jest nam dana 
bezpośrednio czy przedmiotowo (jako udostępniająca się podmiotowi), 
ale zrazu jako przyobleczona w językową postać. Język nie jest więc ani 
jakimś dodatkiem do rzeczywistości, ani też narzędziem znajdującym się 
w posiadaniu człowieka. Język jest obszarem, do którego już przynale-
żymy, jest – jak by to powiedział Heidegger – „domostwem bycia”. Nie 
znaczy to, że rzeczywistość znika czy wyparowuje. Znaczy to jedynie, że 
rzeczywistość udostępnia się nam jedynie jako język. A wobec tego jasna 
staje się konstatacja Gadamera, że „bytem, który może być rozumiany, 
jest język”. Oznacza to zarazem, że rozumienie pełne nigdy nie będzie 
możliwe, językowość bowiem – jak to pokazuje Gadamer – nie daje się 
zredukować do pojemności zdania34. Język rozumiany jako obszar mowy, 
a nie system, konstytuuje to, co wspólne. Utrzymuje napięcie między tym, 
co indywidualne, i tym, co zbiorowe. Nie istnieje bowiem ani język do 
końca prywatny (byłby wtedy niezrozumiały), ani ogólny (sprowadzałby 
się wówczas do czystych konwencji). Przynależąc do języka, nie możemy 
dłużej rozumieć siebie inaczej niż tylko jako tych, którzy zdani są na 
interpretację. Przybiera ona wszak kształt niekończącego się dialogu, 
w którym nie może zostać wypowiedziane żadne ostatnie i ostateczne 
słowo. Dialogiczny wymiar języka resp. interpretacji stanowi dowód na 
to, że człowiek nie jest zamkniętą monadą, ale nieustannie wyrywany jest 
z zamknięcia we własnej subiektywności i stronniczości. Chcąc wypo-
wiedzieć siebie samego z gruntu własnego i osobistego doświadczenia, 
pragnie jednakże porozumienia, otwarcia na cudzą inność, cudzy język. 

33 W tej sprawie zob. M.P. Markowski, O reprezentacji [w:] Kulturowa teoria 
literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006, 
s. 287 – 333.

34 H.-G. Gadamer, Język i rozumienie, tłum. P. Dehnel, B. Sierocka, Warszawa 
2003, s. 105. Zob. też tegoż, Prawda i metoda…, s. 363, 429.
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W owym otwarciu, czyli w rozmowie, człowiek nieustannie interpretuje 
nie tylko mowę innego, ale i nieustannie reinterpretuje swoją własną 
mowę w kategoriach języka innego: dzieje się tak na przykład wtedy, 
gdy postanawiamy zamilknąć i wsłuchać się w rację drugiego. To, że 
przynależymy do języka, poza który wyjść nigdy nie możemy, pozwala 
wszakże na przyjęcie zgoła odmiennej postawy, polegać może ona (jak 
ujmuje to w późnych pracach na przykład Wittgenstein czy Richard 
Rorty) na uznaniu języka jako środka służącego do osiągania przez nas 
rozmaitych celów podług naszych potrzeb. Oba stanowiska, Gadamera 
lub Wittgensteina, rozpatrywać można w kategoriach gry. Wydaje się, 
że istnieje między nimi jednak różnica. Gadamer podkreśla raczej, że 
użytkownik języka/interpretator/gracz przynależy do gry, a więc nie 
jest tym, który nad nią panuje, lecz jej podlega35. Wittgenstein z kolei 
zdaje się sądzić, mówiąc o grze językowej, że to użytkownik języka/
gracz rozgrywać może grę w sposób bardziej autonomiczny, niezależny. 
Mówienie należy tu do działalności ludzkiej, polegającej na używaniu 
języka, to znaczy na konstruowaniu sensów w zależności od stawianych 
przez użytkownika celów, także osobistych36. 

W ścisłym związku ze zwrotem lingwistycznym pozostaje myślenie 
wykształcone w obrębie tak zwanego zwrotu narratywistycznego (wy-
raźnie obecnego na gruncie wielu dyscyplin humanistycznych, przede 
wszystkim historii, ale i filozofii czy literaturoznawstwa). Także i tutaj 
w punkcie wyjścia odnajdujemy tradycyjne przekonania pozytywistyczne. 
Historia w takim sensie (stanowisko realistyczne) to nauka empiryczna, 
badająca „nagie” i obiektywne fakty. Język stanowi jedynie narzędzie 
nauki i służy do adekwatnego odzwierciedlania tego, jak rzeczy w istocie 
się miały. Gdy jednak uświadomiono sobie istotną zmianę w kulturze, 
polegającą na zrozumieniu, że charakter rzeczywistości jest w dużej mie-
rze funkcją mediatycyjnej roli języka, nowy historyzm przeformułował 
znaczenie faktu, przenosząc akcent z jego bezpośredniości i „daności” 
na grunt narracyjności: nie ma faktu, który nie byłby znarratywizowany. 
Na każdy fakt historyczny nakładany jest jakiś wzorzec fabularyzacji 

35 Tamże, s. 121 – 128. Zob. też tenże, Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol 
i święto, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 1993, s. 29 – 41. 

36 Zob. L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, tłum. B. Wolniewicz, Warszawa 
2000 (zob. zwłaszcza fragmenty 23 – 24 oraz 65 – 67).
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(stanowisko konstruktywistyczne). Mówiąc prościej: to, co przeszłe, 
nie może być dłużej traktowane poprzez abstrahowanie od tego, co 
ma charakter przedstawieniowy (narracja, fabuła, figuracja zbliżają hi-
storię do literatury), a każde przedstawienie jest szczególnego rodzaju 
interpretacją faktów, bez której byłyby one nieme, czyli nieznaczące37. 

Wątpliwości i rewizje dotyczące myślenia o historii nie sprowadzają 
się dziś jednak wyłącznie do kwestii statusu dyskursu historycznego 
w stosunku do reguł konstrukcji i kompozycji, ale dotyczą w równej 
mierze dyskursu historycznego jako jednego z języków wpisanych 
w kulturę i życie społeczno-polityczne. Chodzi tu mianowicie o to, że 
„efekt” obiektywności historii uzyskiwany był tradycyjnie dzięki te-
mu, że historię przedstawiano jako jedną, ogólną, ciągłą i koherentną. 
W istocie tradycyjne przedstawianie historii harmonijnie odpowiadało 
tradycyjnej homogenicznej wizji kultury. Jedność historii gwarantować 
mogły bowiem przekonania na przykład o jednolitym systemie warto-
ści, przekonań czy potrzeb danego okresu. Uważano także, że historia 
rządzi się określonymi prawami i dąży do urzeczywistnienia jakiegoś 
celu (cele te wypełniano rozmaitymi treściami). Doświadczenie późnej 
nowoczesności zdaje jednak sprawę z konieczności przeformułowa-
nia dotychczasowego rozumienia historii. Wskutek demokratyzacji 
i pluralizacji wizji świata, co, jak już widzieliśmy, dokonało się w dużej 
mierze za sprawą rozwoju multimedialnego, rozszczepionego obrazu 
rzeczywistości, doszło do rozpadu centrum wiedzy o świecie, usytu-
owanego dotąd w obszarze władzy, narzucającej monologowy obraz 
świata. Oczywiste się stało, że tradycyjne pojmowanie historii było 
nierozerwalnie związane jedynie ze światoobrazami warstw uprzy-
wilejowanych: arystokracji, szlachty czy – później – mieszczaństwa. 
Obecnie do głosu doszły właściwie wszystkie warstwy społeczne, roz-
maite kultury lokalne i subkultury: idea unilinearnej historii rozpadła 
się na mnogość mikrohistorii, a więc niezliczonych mikrointerpretacji 
dziejów. Jak zauważa Gianni Vattimo:

Nie ma jednej historii, lecz są tylko minione wydarzenia związane z różnymi 
punktami widzenia, i złudzeniem jest myślenie, że może istnieć jakiś najwyższy, 

37 Zob. H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, red. E. Domańska, M. Wil-
czyński, tłum. zb., Kraków 2000; S. Greenblatt, Poetyka kulturowa. Pisma wybrane, 
red. K. Kujawińska-Courtney, tłum. zb., Kraków 2006.
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wszechobejmujący punkt widzenia mogący zawrzeć w sobie wszystkie inne (tak 
jak „historia”, która wchłania historię sztuki, literatury, wojen, seksualności itd.)38. 

Schyłek wielkich opowieści, a także świadomość, że ludzkie doświadcze-
nie i sposoby rozumienia świata (kultury, historii i tym podobne) zako-
twiczone są w zapośredniczeniu językowym, wreszcie zradykalizowanie 
przekonań o nieuchronnej historyczności ludzkiego bycia-w-świecie 
stanowić mogą ważne uzasadnienie dla innego z najważniejszych w kul-
turze zwrotów: zwrotu etycznego. Podobnie jak zwrot lingwistyczny czy 
narratologiczny także i ten znalazł wyraz w wielu obszarach współczesnej 
humanistyki i kultury39. Zwrot etyczny z całą pewnością stanowi reakcję 
na kryzys światopoglądu naukowego: jeżeli podstawy, na których ten świa-
topogląd się opiera (takie jak wymienione już: podmiot epistemologiczny, 
obiektywność przedmiotu, obiektywność metody, ahistoryczność, weryfi-
kowalność), stały się dyskusyjne, to gdzie wobec tego szukać uzasadnień 
dla rozmaitych sposobów rozumienia otaczającego nas świata? Odpowiedź 
jest jasna: w etyce. Etyka okazuje się zaporą przed inwazją teorii i nauk 
ścisłych bez reszty ufających metodzie. Etyka okazuje się również i wobec 
tego zaporą przed inwazją świata bezosobowego i zmatematyzowanego, 
gdzie liczą się tylko prawa, prawidłowości i naturalistyczny determinizm. 
Tymczasem zorientowana etycznie humanistyka przypomina o wadze 
tego, co indywidualne, osobowe, niepowtarzalne, wymykające się regu-
łom czy deterministycznym prawidłom przyczynowo-skutkowym. Tym 
samym jednak uprzywilejowana zostaje interpretacja, która zmagać się 
pragnie z pytaniem o to, jak żyć. To podstawowe pytanie okazuje się 
w kulturze nowoczesnej szczególnie znaczące i dramatyczne. Nie wolno 
zapomnieć, że zwrot etyczny ma swe wyraźne podłoże historyczne. Todd 
F. Davis i Kenneth Womack, autorzy jednej z najważniejszych antolo-
gii poświęconych zwrotowi etycznemu, uważają, że jego pojawienie się 
rozumieć trzeba w odniesieniu do dramatycznych doświadczeń wojen 
światowych, ludobójstwa, Holokaustu czy opresyjnych działań wobec 

38 G. Vattimo, Społeczeństwo przejrzyste…, s. 17. Zob. też tegoż, Postnowoczesność 
i kres historii, tłum. B. Stelmaszczyk [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, wyb. 
i oprac. R. Nycz, Kraków 1997, s. 128 – 144.

39 Szerzej na ten temat piszę w swojej książce Kim jestem ja, kim jesteś ty?… – 
w rozdziale Zwrot etyczny w nauce o literaturze.
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rozmaitych mniejszości. Pamięć o najbliższej historii, jak i nasze współ-
czesne jej doświadczanie prowadzi nas nieuchronnie do postawienia sobie 
pytania o to, jakie są właściwie etyczne konsekwencje działań przez nas 
podejmowanych40. 

Kultura nowoczesna każe nam postawić problem etyki w zupeł-
nie nowym świetle. Skoro nie żyjemy już w dość przejrzystym pod 
względem moralnym polis Greków, lecz w nieogarnionej mega-polis 
społeczeństwa masowego; skoro nie potrafimy już utrzymać przeko-
nania o względnej homogeniczności naszej kultury, lecz dostrzegamy 
jej heterogeniczność, procesy, które należałoby określić jako zmie-
rzające w stronę tego, co transkulturowe, to znaczy, że pytanie o to, 
jak żyć, nabiera szczególnego wymiaru. Gdy metanarracje wkroczyły 
w fazę schyłkową, coraz trudniej jest pojąć świat i życie, które uległy 
rozdrobnieniu. Demokracja, choć bez wątpienia pozytywnie przyczy-
niła się do rozbicia monologowego dyskursu władzy autorytarnej i jej 
monopolu na kształt życia społecznego, dotknęła wszakże i w istotny 
sposób naruszyła świat wartości. Z kolei media, które odegrały równie 
ważną rolę, przyczyniły się jednocześnie do powstania społeczeństwa 
masowego, z jego negatywnymi cechami: zanikiem integracji, coraz 
większą atomizacją, alienacją i anomicznością41. Okazuje się, że nie 
ma już kilku wyróżnionych sposobów bycia człowiekiem, ale sposobów 
tych jest tyle, ilu ludzi. Nowoczesny indywidualizm sprawił, że człowiek 
jako jednostka w coraz wyższym stopniu musi właściwie polegać na 
samym sobie, na własnych interpretacjach – a więc na tym, co z zasady 
niepewne i ryzykowne. Różnice między tradycyjnym i nowoczesnym 
doświadczeniem etycznym można by przedstawić za pomocą metafory 
świateł w ruchu ulicznym. W kulturze przednowoczesnej obowiązy-
wały wyraźne i jednoznaczne reguły działań: na zielonym możemy iść, 
czerwone zmusza nas do zatrzymania się, żółte informuje nas o tym, 
że musimy być uważni. Tymczasem nowoczesność pozostawia nam już 
tylko żółte światło: poruszając się czy zatrzymując – zawsze ryzykujemy. 
I zawsze to my bierzemy odpowiedzialność.

40 Zob. T.F. Davis, K. Womack, Preface [w:] Mapping the Ethical Turn. A Reader 
in Ethics, Culture, and Literary Theory, ed. T.F. Davis, K. Womack, Virginia 2001. 

41 Zob. D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, tłum. W.J. Burszta, 
Poznań 1998, s. 15 – 49.
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Tę różnicę między kulturą przednowoczesną i nowoczesną, a zwłasz-
cza późnonowoczesną, prześledzić również możemy w odniesieniu do 
zmiany sposobu pojmowania phronesis, mądrości praktyczno-moralnej. 
Już Arystoteles mówił o tym, że mądrość moralna (w przeciwieństwie 
do sophia) nie jest żadną wiedzą pewną. Mimo to Arystoteles żył jednak 
w świecie polis, gdzie to, co indywidualne, można było odnieść jesz-
cze do tego, co ogólne, jakiegoś względnie spójnego systemu wartości. 
Tymczasem phronesis nowoczesna zanurzona jest już w nihilistycznym 
wymiarze nowoczesności: bez-gruncia i bez-podstawności. Phronesis 
stawia nas, z jednej strony, wobec konieczności skonfrontowania się 
z tym, co najgorsze: przepaścią i bez-gruntem, paraliżującą niemożli-
wością i impasem. Z drugiej strony jednak wyzwala w nas pasję i miłość 
niemożliwego. A stąd rodzi się pragnienie, by iść tam, gdzie iść nie 
można. Taką drogą poszedł – jak pokazuje John D. Caputo – biblijny 
Abraham, oczekujący nadejścia tego, co niemożliwe; człowiek, którego 
siła była bezsilna, mądrość niemądra, a nadzieja szaleńcza42. Phronesis 
jako mądrość aporetyczna pozwala nam widzieć, że choć rozumienie jest 
niemożliwe, musimy sobie jakoś świat tłumaczyć; niemożliwe jest kochać, 
ale musimy kochać; niemożliwe wybaczać, ale musimy to robić. Musi-
my znajdować sposób, by przeskakiwać przepaść nie do przeskoczenia.

Semiotyka i hermeneutyka

Zarysowane powyżej zjawiska i tendencje, choć ujęte w sposób ogólny i ha-
słowy, wydają się tworzyć mapę kultury nowoczesnej i późnonowoczesnej. 
Sama ta mapa jest już jednak rodzajem interpretacji, dokonanych wyborów, 
wyróżnienia pewnego punktu widzenia. Zdaję sobie też sprawę z tego, że 
niezależnego rozważenia domagałyby się i inne, niewymienione zjawiska, 
jak na przykład zwrot religijny w kulturze nowoczesnej43. Stawiając tu 
główną tezę, że kultura nowoczesna w sposób szczególny uznana być musi 
za kulturę interpretacji, mam na myśli spiętrzenie zjawisk stanowiących 

42 J.D. Caputo, Against Ethics. Contributions to a Poetics of Obligation with Con-
stant Reference to Deconstruction, Bloomington – Indianapolis 1993, s. 10.

43 Zob. mój tekst na ten temat Śmierć śmierci Boga. Zwrot religijny w hermeneutyce 
ponowoczesnej w książce Kim jestem ja, kim jesteś ty?…
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dziś przede wszystkim przedmiot zainteresowania semiotyki i hermeneu-
tyki. Obu tych pojęć używam tu w sensie szerokim, nie sprowadzam ich 
jedynie do jakichś dyscyplin czy szkół teoretycznych. Tak oto semiotyka 
sensu largo to taki typ refleksji, ale i doświadczenia bycia-w-świecie, który 
zdaje sprawę z „eksplozji znaków”, eksplozji w liczbie mnogiej, których 
świadkiem i uczestnikiem zarazem jest człowiek współczesny. Zewsząd 
otaczają nas znaki, zarówno te „dane”, już obecne w kulturze, jak i te, 
które rodzą się nieustannie i umierają na mocy ludzkiego ustanowienia. 
Człowiek współczesny jest jak król Midas: czego nie dotknie, prze-
mienia – nie w złoto wprawdzie, lecz w znaki. Nawet znaki utrwalone 
w kulturze, symbole, nie są wolne od jego ingerencji i często tracą swą 
autonomię: nieustannie dekontekstualizowane i rekontekstualizowane 
nabierają wciąż nowych migotliwych znaczeń. To, co jednoznaczne, zdaje 
się wycofywać z kultury nowoczesnej: dotyczy to na przykład alegorii 
tracących swą czytelność i ulegających zapomnieniu. Podobnie dzieje 
się też z teoriami naukowymi, których roszczenia do prawdy ostatecznej 
i wiara w istnienie „równania fundamentalnego” nazywanego też „rów-
naniem ostatecznym” nie są już traktowane inaczej jak tylko jako wyraz 
pewnego historycznego uwarunkowania. Znaki atakują nas ze wszystkich 
stron i rodzą się wszędzie: wielowymiarowe, wieloznaczne, barwne i nie-
jasne, zwodnicze, estetycznie kuszące i odstręczające. Ich różnorodność, 
ekspansja i nieprzejrzystość to efekt między innymi ich wielokodowości. 
Znaki nie dają sprowadzić się już tylko do arbitralności znaków języka 
naturalnego. Znaki arbitralne, konwencjonalne, wyrażają się w wielu 
przeróżnych kodach i nakładają, krzyżują ze znakami innego typu: iko-
nicznymi i indeksowymi. Kultura nowoczesności jako kultura semiotyczna 
wydaje się także w wielu wymiarach unieważniać tradycyjny i triadyczny 
schemat komunikacji społecznej: nadawca – komunikat – odbiorca. Nie 
do końca wiadomo już „kto” „co” i „do kogo” mówi… Nadawca rozpływa 
się w sieci powszechnej komunikacji, przekaz traci w związku z tym swą 
źródłową jednoznaczność, a odbiorca, czyli użytkownik znaku, nie jest 
już po prostu biernym odbiorcą, lecz staje się w istocie interpretatorem, 
czyli tym, kto konstruuje znaki i nadaje im znaczenie. W tym sensie 
wydaje się, że kultura przednowoczesna (tradycyjna) pozwalała czło-
wiekowi sądzić, że znaki są już „dane”, zobiektywizowane, uniwersalne, 
a paideia, filozofia czy filologia dotyczyły między innymi tego, jak uczyć 
je poprawnie czytać. Poprawnie w odniesieniu do jakichś zasad, reguł. 



Kultura nowoczesna – kultura interpretacji 69

W kulturze nowoczesności rzecz ma się inaczej. Okazuje się ona nie 
tylko kulturą semiotyczną, ale i na wskroś hermeneutyczną (w szerokim 
znaczeniu słowa hermeneutyka). Oznacza to przynajmniej dwie rzeczy. 
Po pierwsze, człowiek współczesny musi reagować na inwazję atakują-
cych go znaków próbą ich odczytywania, rozumienia, interpretowania. 
Jego świadomość hermeneutyczna jest z pewnością wyższa niż człowieka 
przednowoczesnego: tamten miał więcej zaufania do znaków. Człowiek 
współczesny wrażliwy jest na ich zwodniczość, na manipulację. Bardziej 
wyspecjalizował się w mechanizmach retoryki (czy może raczej: sofistyki). 
Ale to zdolność obosieczna: umiejętność rozpoznawania mechanizmów 
manipulacji i obrony przed nią pozwala mu przecież z mechanizmów 
tych korzystać dla własnych partykularnych celów. Po drugie, człowiek 
współczesny sam staje się aktywnym twórcą znaczeń. Tyle że niestety 
zdaje sobie sprawę z ich doraźności i prowizoryczności, które wynikają 
z ruchomego i niezamkniętego kontekstu. Rozumienie/interpretowanie 
jest wyróżnionym sposobem bycia w świecie, jak znakomicie pokazał to 
Heidegger. Tyle że hermeneutyka nie jest już dłużej, jak było to w kulturze 
tradycyjnej, rodzajem zadomowienia w świecie, byciem u siebie w domu, 
lecz coraz wyraźniej prowadzi do „znieswojenia”, bolesnego doświadczenia 
bycia-nie-u-siebie-w-domu. To, co pozostaje, to pogoń za nieustannie 
wymykającym się sensem, nieustanne ponawianie budowy domku z kart… 

Podsumowanie 

Moim celem nie było budowanie pesymistycznej interpretacji kultury 
nowoczesnej. To, że żyjemy w kulturze interpretacji, nie jest ani dobre, 
ani złe. To samo dotyczy mediów i wielowymiarowości współczesnego 
świata. Ważny natomiast jest użytek, jaki z tego robimy. Czy można by 
wobec tego powiedzieć, że interpretacyjny charakter naszego bycia-w-

-świecie jest dla nas raczej i przede wszystkim szansą niźli zagrożeniem? 
A jeśli tak, to w jakim sensie?

Wydaje się, że rację paninterpretacjonizmu stanowi etyka wyrastająca 
z przeświadczenia, że dzielimy ze sobą wspólny świat. Oznacza to od-
powiedzialność, którą musimy ponieść za nasze interpretacje. A wobec 
tego interpretowanie winno odbywać się w atmosferze poszanowania 
i dialogu, a nie retoryki sofistycznej, której celem jest, jak postrzegał to 
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już Platon, schlebianie gustom tłumów44. Interpretacja jako rozmowa 
to rozmowa, która nie ma kresu, w której nie można – z czego sprawę 
zdawał Gadamer – wypowiedzieć ostatniego słowa45. 

Obrona interpretacji to także obrona racji humanistyki jako szcze-
gólnie ważnego współcześnie głosu sprzeciwu wobec matematyzacji 
świata i nauki sprowadzonej obecnie do służby wobec świata techno-
logii i polityki. W tym sensie jednak humanistyka nie może zamykać 
się w wieży z kości słoniowej, lecz podejmować wyzwania płynące ze 
świata, w tym także ze świata polityki. Humanistyka „interpretatyw-
na” winna być dziś wyczulona na rozmaite mechanizmy manipulacji 
społecznej; to, jak się wydaje, jej aktualny cel. Interpretacyjny wymiar 
współczesnej humanistyki (kultury) winien podjąć zadania płynące 
z hermeneutyki podejrzeń i nieufności wobec dyskursu władzy i jej 
dążenia do monopolizacji oglądu świata. W tej sytuacji istotną funkcję 
powinny pełnić media, o ile przestrzegać będą elementarnych zasad 
etyki dziennikarskiej. Ale i polityka, o ile zasada pluralizmu ugrun-
towana zostanie we wzajemnym poszanowaniu partnerów. Z drugiej 
wszak strony humanistyka, podejmując wyzwanie interpretacji, winna 
występować w roli depozytariusza tradycji, dziejów ducha i wartości – 
trudno bowiem liczyć w tej kwestii na przyrodoznawstwo, sprzymie-
rzone z ekonomią i technologią… Podstawowe zadanie humanistyki, 
która w istocie jest hermeneutyką, to nie, jak powiada Marquard, 
zmiana świata, ale jego ochrona: „Filozofowie dziejów tylko na różne 
sposoby zmieniali świat; chodzi zaś o to, aby go chronić; formą ochro-
ny wprowadzającą najwięcej zmian jest natomiast interpretowanie”46.

44 Platon, Gorgiasz [w:] tegoż, Dialogi, t. 1, tłum. W. Witwicki, Kęty 1999, 
s. 333 – 452.

45 H.-G. Gadamer, Prawda i metoda…, s. 353 i nn.; s. 507; tenże, Język i rozu-
mienie…, s. 37 – 38.

46 O. Marquard, Rozstanie z filozofią pierwszych zasad. Studia filozoficzne, tłum. 
K. Krzemieniowa, Warszawa 1994, s. 124.



Spór o interpretację i perspektywy dialogu.

Wokół wojen kulturowych

Wobec kultury

Problem perspektyw dialogu w kontekście wojen kulturowych może 
być rozstrzygnięty dwojako. Jeżeli przyjąć założenie, że wojna jest po to, 
aby ją kontynuować i wygrać, to żadnych możliwości dialogu nie ma; 
jeżeli jednak uznać, że wojna stanowi rodzaj konfliktu rzeczywistego, 
a więc takiego, gdzie zakłada się możliwość rozwiązywania problemów 
za pomocą środków innych niż walka, to taka nadzieja na dialog jest 
w pełni uprawniona i uzasadniona. W pierwszym przypadku stajemy 
wobec problemu wojny wyniszczającej, która albo ciągnąć się będzie 
w nieskończoność, a walczące strony pozostaną „przy swoim”, albo 
takiej, która dojdzie do kresu wskutek pokonania przeciwnika za po-
mocą środków politycznych i pozbawienia go możliwości zabierania 
głosu w ramach rozwiązań charakterystycznych dla społeczeństwa 
zarządzanego totalitarnie. Obie sytuacje stanowią wszak wyraz te-
go samego: utrwalania monologowego obrazu świata. W przypadku 
drugim z kolei stajemy wobec problemu wojny, którą pojmujemy jako 
wyraz rzeczywistego konfliktu, możliwego do przezwyciężenia jedy-
nie przez dialogiczne wsłuchanie się w racje innego i przyjęcie zasady 
racjonalności dyskusji, zakładającej jednocześnie gotowość do krytyki. 
Innymi słowy, podstawowymi warunkami dialogu okazują się wówczas 
szacunek wobec innego oraz przyjęcie postawy otwartości na prawdę. 
Zanim jednak podejmę to zagadnienie, warto przyjrzeć się szerzej 
kontekstowi problemu wojny kulturowej, by następnie zdefiniować to 
interesujące zjawisko.
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Nie można, jak się wydaje, zrozumieć problemu wojny kulturowej 
bez wstępnego zarysowania samego sposobu ujmowania kultury1. Na-
leżałoby na samym wstępie podkreślić, że w kontekście wojen kultu-
rowych kultura rozpatrywana być musi jako symboliczna – jej bowiem 
dotyczą zasadnicze spory. Zarazem nie trzeba w tym miejscu propo-
nować jakiejś wyróżnionej definicji kultury, gdyż takich definicji jest 
niezliczona ilość; chodziłoby raczej o zaproponowanie obszaru zgody 
co do niektórych atrybutywnych cech kultury. Wśród nich wymienić 
należy między innymi następujące fakty: wiąże się ona z działalnością 
ludzką, stanowi zjawisko ponadjednostkowe (a nie subiektywne czy 
idiosynkratyczne), dotyczy rozmaitych regularności (prawidłowości), 
stanowi mechanizm adaptacyjny, tworzy swoisty system, ale także, co 
nie mniej ważne, posiada wymiar historyczny. Takie ujęcie oznacza, że 
każda kultura ma tendencje do łączenia i poszerzania jak największego 
zakresu wartości wspólnych, czyli takich, które można podzielać, ta-
kich, co do których panuje powszechna zgoda. Dlatego też nietrudno 
zrozumieć, że każda kultura – w wymiarze normatywnym – konstruuje 
rozmaite normy (obyczajowe, moralne), wyznaczając obszar tego, co 
wolno, i tego, czego nie wolno, co zakazane (tabu), tego, co się czy-
nić powinno, i tego, czego czynić nie należy; każda kultura wyznacza 
też określone ideały czy wzorce osobowości, na podstawie których – 
w wymiarze opisowym – rozpoznać można charakterystyczną dla niej 
osobowość podstawową czy statusową2. W tym sensie żadna kultura 
nie może istnieć bez swoistej „przemocy symbolicznej”, która nie ma 
przecież służyć opresji, ale enkulturacji (wrastaniu w kulturę) i socjali-
zacji (wrastaniu w społeczeństwo), spełniającym funkcje adaptacyjne. 
Dzięki nim kultura może być miejscem zadomowienia, a nie niepokojów, 
niepewności, poczucia obcości, wynikających z braku zakorzenienia. 
Jeżeli istnieje wstępna zgoda co do takiego rozumienia kultury – jako 
obszaru łączenia i wspólnoty – to należałoby zapytać, czy byłoby tu 
miejsce dla tych, którzy z jakichś powodów w określonej kulturze nie 

1 Sposobów definiowania kultury jest, jak wiadomo, wiele. Dla potrzeb niniej-
szej wypowiedzi postanowiłem przyjąć jeden spośród nich. W sprawie definiowania 
kultury zob. M. Golka, Socjologia kultury, Warszawa 2008.

2 Zob. J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1965; R. Linton, 
Kulturowe podstawy osobowości, tłum. A. Jasińska-Kania, Warszawa 1975, s. 146 – 148.
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potrafią się zadomowić i sytuują się na jej obrzeżach? Nie da się prze-
cież ukryć, że kultura nie stanowi obszaru doskonale homogenicznego, 
że o jej charakterze decyduje rodzaj napięć na linii centrum – peryferie. 
Opozycja ta nie jest dziś już, jak wiadomo, powszechnie akceptowana 
w dyskusjach o kulturze3, nie wydaje się ona bowiem w adekwatny 
sposób opisywać stanów rzeczy. Świadom tego faktu, pozwolę sobie 
posłużyć się tą opozycją nie w sensie opisowo-adekwacyjnym, lecz 
w sensie hermeneutycznym. Opozycja centrum – peryferie nie tylko 
bowiem byłaby zasadna w odniesieniu do homogenicznego pojmowania 
kultury (jak dziś się sądzi), ale pozwala również wskazać sfery rozma-
itych napięć kulturowych w ramach tej opozycji. Napięcia te dotyczą 
rozmaitych sposobów odnoszenia się w kulturze do problemu inności /
obcości i zawierają się między biegunami wrogości i tolerancji. Wbrew 
panującym w ponowoczesnej antropologii tendencjom, co ciekawe, 
o wyraźnie normatywnym charakterze, należy uznać, że owo biegu-
nowe napięcie jest nieusuwalne – czego dowodzą tak liczne przecież 
kulturowe konflikty (między światem europejskim a muzułmańskim, 
Wschodem a Zachodem, tradycjonalizmem i (post)modernizmem 
i tym podobne). Dlatego też skłaniałbym się do takiego ujęcia kultury, 
które zakłada, że nie jest ona, a właściwie nigdy nie była, przynajmniej 
w sferze jej codzienności, a nie teorii, obszarem homogenicznej zgody 
co do podzielanych wartości, przekonań i postaw. Tyle że konfliktowe 
napięcia przyjmowały historycznie zmienny charakter. Aby to zro-
zumieć, należałoby odwołać się przede wszystkim do różnic między 
kulturą przednowoczesną a nowoczesną. Ta pierwsza, którą możemy 
uznać za wczesną fazę kultury zachodniej, obejmującą zasadniczo świat 
starożytny i średniowiecze (jej pozostałości istnieją do dziś), opowiadała 
się po stronie wspólnotowego charakteru życia społecznego (wspólnota 
poprzedza jednostkę), zakładała, że państwo (polis) i społeczeństwo nie 
są strukturami umownymi czy opresyjnymi, lecz naturalnymi i pozwala-
jącymi człowiekowi wzrastać w swoim człowieczeństwie. Bez wspólnoty 
człowiek jako jednostka jest nikim. Można powiedzieć, że przednowo-
czesna faza kultury w jakiś sposób niwelowała napięcia społeczne, choć 
nie działo się to jednak bez wykluczeń (na przykład niewolnicy albo 

3 Zob. W.J. Burszta, K. Piątkowski, O czym opowiada antropologiczna opowieść, 
Warszawa 1994, s. 9.
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barbarzyńcy wykluczeni byli przecież z tak rozumianej wspólnotowej 
kultury), a kultura mówiła zawsze głosem warstw uprzywilejowanych 
głoszących, że ma ona charakter niezmienny i uniwersalny. Zasadnicza 
zmiana dokonuje się w obrębie kultury nowoczesnej, która kwestionu-
jąc uprzedniość wspólnoty w stosunku do jednostki, opowiada się po 
stronie indywidualizmu. Antropocentryczne przemieszczenie kultury 
doprowadziło do ustanowienia człowieka podmiotem, a więc podsta-
wą, co spowodowało także między innymi zmianę w odniesieniu do 
pojmowania państwa/społeczeństwa. Przestało być już ono uważane 
za wspólnotę naturalną i uznaje się je za wspólnotę umowną. Jedna 
z interpretacji umowy społecznej wskazywała jako główną przyczy-
nę konfliktowy charakter natury ludzkiej. Pogląd taki pojawił się już 
wprawdzie w myśli sofistycznej, jednak do głosu doszedł szczególnie 
w obrębie formacji nowoczesnej – wyraził go między innymi Nicollò 
Machiavelli, ale w sposób szczególny Thomas Hobbes, a w wieku XIX 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Chciałoby się powiedzieć, że for-
muły konfliktu społecznego zaproponowane przez Hobbesa i Hegla 
stanowić mogą swoiste wprowadzenie w problemy związane z wojnami 
kulturowymi. Pierwszy z filozofów głosi pogląd, że gdyby ludzie pozo-
stawali w stanie natury, ich kondycję wyznaczałaby nieustanna „wojna 
wszystkich ze wszystkimi”, gdyż z punktu widzenia natury homo homini 
lupus est. Umowa społeczna, a zatem przekroczenie natury w imię kultury, 
stanowi warunek samozachowania człowieka. Kultura pełni więc dla 
Hobbesa funkcję przede wszystkim adaptacyjną. Człowiek może czuć 
się względnie bezpiecznie tylko w kulturze, której istotą jest umowa spo-
łeczna gwarantująca życie. O ile dla Hobbesa życie jest właściwie jedyną 
wartością, o jaką należy zabiegać, o tyle Hegel idzie już dużo dalej, do-
wodząc, że człowiek jest skłonny nawet ryzykować własne życie w imię 
wartości, spośród których szczególną jest uznanie. Najwyrazistszą eg-
zemplifikacją boju o uznanie jest konflikt między panem i niewolnikiem. 
Niewolnik domaga się uznania ze strony pana i dąży do tego, by zająć 
jego miejsce. Walka ta nigdy się nie kończy, a przeciwnicy co pewien 
czas zamieniają się rolami. W kontekście wojen kulturowych można by 
było powiedzieć tak: Hobbesa można określić jako przeciwnika wojen 
kulturowych, gdyż postrzega on kulturę jako umowę zabezpieczającą naj-
ważniejszą wartość, jaką jest życie. Wojna stanowi więc przeciwieństwo 
kultury, oznaczającej wynegocjowany pokój. Z kolei Hegel zakłada inną  
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sytuację. Kultura to domena sporów o uznanie. Walka o nie to zarazem 
walka o wartości duchowe, symboliczne, a ich waga przekracza wagę życia4. 

Wojny kulturowe – wyzwanie nowoczesności

Dotąd jedynie krążyliśmy wokół problemu wojny kulturowej, nie defi-
niując jej jednak. Było to konieczne, ponieważ wstępną definicję tego 
pojęcia sformułować możemy dopiero w kontekście określonej inter-
pretacji kultury. Gdyby więc krótko i innymi słowami podsumować 
te wstępne uwagi, to kształt kultury, jaki z nich wynika, należałoby 
zarysować między biegunami systemowości i historyczności. Kultura 
pragnie być systemowa, pragnie scalać się i zastygać w trwałą struk-
turę (stąd wrażenie, że jest czymś niezmiennym i uniwersalnym) te-
go-samego. Z drugiej strony kultura ma charakter historyczny, jest 
jak żywy organizm, zaświadczający o nieusuwalności różnic y, tego, 
co inne. Dlatego więc za podstawową przesłankę wojny kulturowej 
należałoby uznać przysługujące kulturze ontycznie napięcie pomiędzy 
t ym-samym i innym. Stanowi ono warunek możliwości wojny kul-
turowej, ale nie warunek wystarczający. Spory w kulturze, dotyczące jej 
symbolicznego wymiaru istniały przecież zawsze, nie wszystkie jednak 
uznać możemy za wojny kulturowe. Przynajmniej od czasów oświe-
cenia trwa w kulturze dyskusja między klasycystami i romantykami, 
zwolennikami tradycji i zwolennikami nowoczesności, konserwatyzmu 
i liberalizmu, słowianofilami i zapadnikami. Można wszakże zasadnie 
sądzić, że spory te miały dotąd charakter akademicki5 albo dotyczyły 
sztuki. Przez wojnę kulturową chciałbym rozumieć spór o uznanie, 
który nie tylko polega na jaskrawej polaryzacji stanowisk w sprawie 
wyznawanego systemu wartości symbolicznych, przybierający kształt 
relacji „my i oni”, lecz przede wszystkim ten, który nabiera charakteru 
politycznego i ulicznego. Przy czym przez spór uliczny rozumiem nie 
tyle spór, który rozgrywa się na ulicy w dosłownym sensie, ale i w szeroko 

4 Pisał o tym Francis Fukuyama [w:] tegoż, Koniec historii, tłum. T. Bieroń, 
M. Wichrowski, Poznań 1996.

5 Zob. T. Eagleton, Po co nam kultura?, tłum. A. Górny, Warszawa 2012, s. 76 
i nn. Pojęcie wojny kulturowej po raz pierwszy pojawiło się właśnie w tej książce. 
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pojętych mediach, także, a może przede wszystkim w nowych mediach 
(to znaczy na portalach społecznościowych, internetowych forach i tak 
dalej). Współczesna ulica to przecież, bez wątpienia, przestrzeń sieci. 
Przedmiotem wojny, o czym była już mowa, jest szeroko pojęta kultura 
symboliczna6 albo, mówiąc innymi słowami, tocząca się wojna dotyczy 
wartości. Konflikt o wartości, co bardzo ważne, dotyczy z reguły tych 
samych wartości, tyle że różnie interpretowanych. Jeżeli ktoś opowiada 
się po stronie demokracji liberalnej, a ktoś inny po stronie demokracji 
chrześcijańskiej, to świadczy to nie tyle o odmiennych wartościach (bo 
demokracja jest tak samo wartością dla obu), ale o odmiennych inter-
pretacjach t ych samych wartości. Polaryzacja pojawia się na gruncie 
rozmaitych obszarów: wizji społeczeństwa (tu pojawia się znacząca 
opozycja: społeczeństwo otwarte – społeczeństwo zamknięte, zauważ-
my wszakże, że opozycja ta naznaczona jest ideologicznie) i instytucji 
społecznych (takich jak państwo, Kościół, rodzina czy instytucje edu-
kacyjno-wychowawcze), stosunku do historii (tu warto choćby wskazać 
spory o krzyż czy żołnierzy wyklętych), stosunku do życia, do prawdy, 
tradycji i autorytetów, religii i sekularyzacji, rozmaitego pojmowania 
obyczajowości i moralności, a wreszcie, the last but not least, do sztu-
ki. Nie ma tu miejsca na to, by kwestiom tym przyglądać się bardziej 
szczegółowo – rzecz domagałaby się niezależnego omówienia. 

Nie sposób nie zaznaczyć, że pojęcie wojny kulturowej wydaje się 
w tym kontekście bardziej adekwatne niż pojęcie sporu, ponieważ 
w grę wchodzi tu także, co trzeba podkreślić, wyraźna domieszka (choć 
domieszka to chyba słowo nazbyt eufemistyczne) zjawisk, charaktery-
stycznych dla konfliktu nierzeczywistego. Konflikt rzeczywisty definio-
wać należy jako zorientowany wokół poczucia krzywdy. Wynika ono 
z utraty czy niezrealizowania pewnych wartości uznawanych przez grupę, 
która wini za taki stan rzeczy przeciwnika, ale stara się rozwiązać spór 
środkami niekonfliktowymi. Tymczasem konflikt nierzeczywisty, jak 
zauważa Lewis A. Coser, bierze się z pragnienia dania upustu własnym 
napięciom, frustracjom i złym emocjom7. Mówiąc prościej: konflikt 

6 Zob. W.J. Burszta, Kotwice pewności. Wojny kulturowe z popnacjonalizmem 
w tle, Warszawa 2013.

7 Zob. L.A. Coser, Funkcje konfliktu społecznego, tłum. S. Burdziej, Kraków 
2009, s. 38 – 39.
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wojenny naznaczony jest silnym, a nawet irracjonalnym resentymentem 
(wrogością) w stosunku do przeciwnika. Najdobitniejszymi ilustracjami 
tego stanu rzeczy jest to, co określa się, by przywołać sformułowanie 
Michała Głowińskiego, przez mowę czy retorykę nienawiści8 albo to, 
co w dyskursie medialnym nazywa się dziś „hejtem”. Warto wreszcie 
zauważyć, że pojęcie wojny kulturowej ma dziś bardzo szeroki zakres 
i dotyczyć może zarówno wojen (konfliktów) cywilizacyjnych, szcze-
gólnie między światem Zachodu a islamem (wyrazem tego konfliktu 
jest między innymi tak zwany kryzys imigrancki) bądź, nazwijmy to, 

„domowych” wojen kulturowych, jak ta, która ma miejsce w Polsce. 
Gdyby pokusić się w tym miejscu o pewne historyczne i symboliczne 
zarazem cezury, to – zgodziłbym się tu z Wojciechem Bursztą – dla 
pierwszego z wymienionych konfliktów datą istotną byłby 11 września 
2001 roku, zaś dla drugiego 10 kwietnia 2010 roku: katastrofa smoleń-
ska9. Oba przypadki wojen kulturowych ilustrują wszakże odmienny 
typ konfliktu. Pierwszy określić by można mianem interku l turo-
wego (toczy się bowiem między dwiema odrębnymi kulturami), drugi 
natomiast in t raku l turowego (w obrębie określonej kultury). Po-
sługując się metaforą można powiedzieć, że w przypadku pierwszym 
obcy znajdują się za murami twierdzy, w drugim – w obrębie murów. 
Zasadnicze pytanie dotyczy tego, w jaki sposób, o ile to w ogóle możliwe, 
stosunek do obcych może przekształcić się w stosunek do innych? 
Zanim spróbujemy się zmierzyć z odpowiedzią na to pytanie, chciał-
bym zaznaczyć, że w sensie strukturalnym ciekawszy jest przypadek 
wojny o charakterze intrakulturowym. Ujawnia on bowiem, że konflikt 
wpisany jest w każdą kulturę, choć czasem ma on – jak w kulturze 
przednowoczesnej – charakter ukryty czy poddany sublimacji. Wojna 
interkulturowa możliwa jest właśnie dlatego, że w kulturze jako takiej 
kryje się już zawsze bakcyl konfliktu.

Mimo iż wojny o symboliczny wymiar kultury toczyły się właściwie 
zawsze, to jednak ośmielam się postawić tezę, że we właściwym sensie 
są one wytworem formacji nowoczesnej i zachodnioeuropejskiej. To 
bowiem właśnie w łonie tej formacji obserwować możemy kryzys, jakie-
go kultura Zachodu wcześniej właściwie nie przeżywała. Jego pierwsze 

8 M. Głowiński, Retoryka nienawiści, „Nauka” 2007, nr 2, s. 19 – 27.
9 W.J. Burszta, Kotwice pewności…, s. 163.
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symptomy dostrzec było można wraz z renesansową antropocentryzacją 
świata i ustanowieniem człowieka podmiotem10, a więc podstawą. Ko-
lejny zwrot wiązać należy z przełomem oświeceniowym, który zapropo-
nował i uprzywilejował wartości dotąd w tradycyjnej kulturze uważane 
za marginalne, jak wolność (w liberalnym sensie), równość i braterstwo, 
tolerancja, postęp (emancypacja). To oświecenie stało się czasem naro-
dzin nie tylko konserwatyzmu, ale i socjalizmu oraz liberalizmu11. To 
oświecenie, w imię triumfu ludzkiego (a nie obiektywnego) rozumu 
wypowiedziało wojnę zarówno światu magii, jak i religii oraz instytucji 
Kościoła. To w obrębie formacji oświeceniowej rozpoczął się proces, 
który Weber określił mianem racjonalizacji albo odczarowania świata, 
proces określany dziś sekularyzacją świata Zachodu. W konsekwencji 
wiek XIX, wraz z ideologią scjentyzmu, kultem techniki i wszechmocy 
człowieka, kryzysem tradycji (związanym między innymi z masową 
migracją ludzi ze wsi do miast) i triumfem kapitalizmu, ogłosił śmierć 
Boga i koniec porządku metafizycznego. Odkąd jednak zburzony zo-
stał platońsko-chrześcijański świat idei, świat, który być powinien, by 
legitymizować świat doczesny i zmysłowy, gdzież ten ostatni szukać ma 
usprawiedliwienia? W ten oto sposób nowoczesność sprzymierzyła się 
z nihilizmem, a optymistyczna wiara we wszechmoc człowieka para-
doksalnie doprowadziła go do świadomości utraty własnej tożsamości. 
Z satysfakcją przyjęty przez wielu fakt załamania się wielkich narracji 
legitymizujących sens świata i narodziny w ich miejsce mikroopowieści 
i mikrologów przyczynił się do otwarcia, mówiąc metaforycznie, puszki 
Pandory, i stworzył warunki możliwości zaistnienia wojny wszystkich 
ze wszystkimi. Nie wystarczy nam wszakże poprzestać na historyczno-

-socjologiczno-filozoficznej podbudowie. Nowoczesność w wymiarze, 
który obserwujemy od około stu lat, zinterpretowana być może w od-
niesieniu do kwestii natury proceduralno-technologicznej. Przyczyny 
obserwowanego dziś zaniku wielkich narracji i rozplenienia się tych 
najdrobniejszych wiążą się z rozrostem struktur demokratycznych, i to 
nawet nie w wąskim sensie politycznym, ale świadomościowym, cze-
mu w sukurs przychodzą media, a w sposób szczególny nowe media. 

10 Zauważa to Mikołaj Bierdiajew [w:] tegoż, Nowe średniowiecze, tłum. M. Reutt, 
Komorów 1997, s. 20 – 31.

11 Zob. J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, cz. 1, Warszawa 1981 (tu rozdz. 4).
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Oto głos w sprawie szeroko pojętej kultury odebrany został jednemu 
nadawcy (warstwom strukturalnie, a nie tylko społecznie uprzywile-
jowanym), a przyznany wielu ośrodkom nadawczym. I nie chodzi tu 
tylko o różnorodność ośrodków medialnych, konieczną dla demokra-
cji, ale portale społecznościowe, fora internetowe, blogi i tym podob-
ne, które pozwalają „zaistnieć” każdemu, niezależnie od tego, czy ma 
on coś do powiedzenia, czy nie. Znaleźliśmy się w sytuacji, w której 
wszyscy chcą dziś być słyszalni!12 Oczywiście, nakaz sprawiedliwości 
każe uznać: dobrze, że tak się stało (wyeliminowany bowiem został 
monologowy paradygmat widzenia rzeczywistości). Jednakże ten sam 
nakaz sprawiedliwości każe nam zobaczyć, że stało się źle. W jakim 
sensie? Chciałbym, aby w tej kwestii istniała jasność: istotne wartości 
dochodzą do głosu w ferworze dyskusji: różnorodność nie jest tym, 
co wartości zabija, ale pozwala je hartować. Problem polega na czymś 
innym: żyjemy w czasach sztucznego (z zasady) performowania róż-
nicy: różnica nie jest tu czymś, co się na przykład przydarza podczas 
dyskusji albo w rozwiązywaniu pewnych problemów, albo w sposobach 
reagowania na pewne sytuacje; różnica jest tym, co zostaje założone 
jako (często ideologiczny) cel. Jeżeli różnicę mielibyśmy definiować jako 
jedną z wartości najwyższych (w osobliwej, bo odwróconej, metafizyce), 
to trudno nie dostrzec, że jest to wartość wątpliwa. Performowanie 
różnicy sprawia, że choć ukazywanie wojny kulturowej jako binarnego 
konfliktu między obozem tradycjonalistycznym a nowoczesnym jest 
w pełni uzasadnione, to jednak „obóz (po)nowoczesny” to obszar róż-
norodnych, a nawet skłóconych i zhierarchizowanych aksjologicznie 
postaw i systemów wartości. 

Trzeba jednak podkreślić, że spór wojenny ma charakter dychoto-
miczny i naznaczony jest wzajemną wrogością, podsycaną przez to, co 
nazwać by można „upozowywaniem wroga”, to znaczy tworzeniem 
jego wizerunku w najciemniejszych barwach. Znakomicie nadaje się 
do tego język pełen obelg i inwektyw. Zwolenników kultury tradycyj-
nej, jak mamy to okazję właśnie obserwować, oskarża się o populizm, 
nacjonalizm, a nawet faszyzm czy totalitaryzm. Oskarżający mają się 
przy tym za represjonowaną i zamkniętą w getcie mniejszość. Problem 
polega wszak na tym, że, przynajmniej w kontekście polskiej wojny 

12 W.J. Burszta, Kotwice pewności…, s. 30.
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kulturowej, nie za bardzo wiadomo, kto tu jest większością, a kto mniej-
szością. Społecznym testem na rozwiązanie tego dylematu może być 
odniesienie do tego, co Elisabeth Noelle-Neumann nazwała spiralą 
milczenia. Chodzi tu, mówiąc w największym skrócie, o to, że człowiek 
żyjący w poczuciu, iż nie stoi za nim opinia publiczna, ma skłonność do 
niewyrażania własnych myśli w obawie przed krytyką czy docinkami. 
W tym sensie można by powiedzieć, że to ludzie odwołujący się do 
wartości związanych z kulturą tradycyjną i chrześcijańską znaleźli się 
raczej w sytuacji represjonowanej mniejszości.

Perspektywy dialogu 

Bez wątpienia trzeba jednak podkreślić, że wszelkie spory, które do-
tyczą wartości, są sporami najtrudniejszymi do rozwiązania, a może 
należałoby nawet powiedzieć, że są to spory nierozstrzygalne, a zatem 
nie dają się nigdy zamknąć, mimo że adwersarze posługują się w ciągu 
wieków zasadniczo niezmiennie tymi samymi argumentami. Zarazem 
należałoby w związku z tym poczynić istotną uwagę: fakt niezamknię-
tości i intensywności odmiennych stanowisk nie musi być powodem 
do wojny. Pojawia się raczej pytanie: w jaki sposób przekształcić wojnę 
w spór, spór w dialog, a dialog w porozumienie. I cóż miałoby znaczyć 
porozumienie, skoro założyliśmy nierozstrzygalność dyskusji? 

Przede wszystkim zacząć musimy od tego, że niektórzy pojmują 
błędnie dialog jako wyraz słabości, jeśli nawet nie poddania się, to 
jakiegoś „zgniłego” kompromisu. Pogląd ten jest nie do przyjęcia. Dia-
log bowiem, jak można zasadnie sądzić, wymaga właśnie hartu ducha. 
Co jest najważniejszą przesłanką dialogu? Przede wszystkim fakt, że 
oznacza on najwyższą formę odwołania się do tego, co wspólne13. To 
pozytywny (w logicznym, a nie aksjologicznym sensie) wymiar dialogu. 
Dialog nie oznacza jednak konieczności rezygnacji czy odrzucenia te-
go, co własne, partykularne. Rozumieć oznacza przecież, jak mówimy 
w hermeneutyce, postawę otwartości wobec innego i tego, co ma do 
powiedzenia. Chodzi tu więc o postawę ufności czy wiary (o czym piszę 

13 Zob. H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, tłum. 
B. Baran, Kraków 1993, s. 341 – 342, 353 – 358.
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we wstępie tej książki). Wierzę, że to, co ktoś ma mi do powiedzenia, 
jest dla niego ważne – dlatego pragnę go wysłuchać. Taka postawa 
otwartości nie ma jednak nic wspólnego z tak zwaną tolerancją, rozu-
mianą w duchu leseferyzmu czy permisywizmu. Zarazem jednak na 
spotkanie z innym przychodzę już zawsze uposażony w swoje własne 
horyzonty rozumienia (tradycję, wartości, dążenia, potrzeby), które 
wyznaczają moją tożsamość w sensie egzystencjalnym czy kulturo-
wym. Mimo dzielących nas różnic wyrażam gotowość do porozumie-
nia. Porozumienie poprzedza różnicę! Ale nie oznacza zawłaszczania 
czyichś racji. Porozumienie nie musi oznaczać sytuacji, w której jeden 
przekona drugiego, przeciągnie go na swoją stronę. Chodzi tu raczej 
o zrozumienie innego, do którego możemy się zbliżyć nie tyle przez 
poznanie jego przekonań (stanowiska), ale uzasadnień (interesów, po-
trzeb, nadziei, lęku), które za nimi stoją14. Chodzi więc o to, by głębiej 
rozumieć innego, a za jego pośrednictwem także siebie samego – swoje 
własne racje. Wydaje się, że pięknym przykładem tak rozumianego 
dialogu jest ruch ekumeniczny w Kościele. 

Nie mam najmniejszych wątpliwości, że dialog stanowi jedną z pod-
staw kultury. Dzieje się tak dlatego, że do istoty kultury należy język 
(wymiana symboliczna). Przywykliśmy sądzić, że język nierozerwalnie 
wiąże się z konwencją. Tak bowiem tłumaczono greckie słowo synthe-
ke odnoszone do języka. Tymczasem Hans-Georg Gadamer zasadnie 
dowodzi, że syntheke to nie tyle konwencja, ale właśnie porozumienie. 
Gdy mówimy o dialogu, trzeba nam także odwołania się do jakiejś 
koncepcji racjonalności. Nie może nim być racjonalność instrumen-
talna, polegająca na tym, że dobieramy sobie jedynie skuteczne i eko-
nomiczne środki do realizacji wyznaczonych celów. Taka racjonalność 
jest racjonalnością instrumentalnego rozumu, nieliczącego się z drugim 
człowiekiem ani niedbającego o dobro. Chodzi tu raczej o to, co Jür-
gen Habermas nazwał racjonalnością komunikacyjną15. Wyrasta ona  

14 Zob. B. Sobczak, Retoryka pojednania [w:] Cum reverentia, gratia, amicita… 
Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, red. J. Migdał, 
A. Piotrowska-Wojaczyk, Poznań 2013, s. 275 – 284.

15 Zob. J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, t 1: Racjonalność działa-
nia a racjonalność społeczna, tłum. A.M. Kaniowski, Warszawa 1999, s. 33, 144 i nn.
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z przeświadczenia, że uczestnicy sporu dostrzegają własną przynależność 
do siebie nawzajem w ramach wspólnego, podzielanego ze sobą świata. 

Zamieszkujemy przecież ten sam świat i wspólnie musimy się o niego 
troszczyć. Czego potrzeba? Dobrej woli, która jest wolą porozumienia. 
Gotowości do dialogu, którego strukturalny sens jest taki, że nie ma 
on nigdy końca.



O interpretacji

W dawnej kulturze, właściwie aż do czasów Friedricha Schleiermachera 
(1768 – 1834), sądzono, że interpretujemy tylko wtedy, gdy natrafiamy 
na miejsca „ciemne” tekstu. Święty Augustyn, jeden z ojców semiotyki 
i hermeneutyki, wskazywał sytuację, w której spotykamy słowa nieznane 
bądź wieloznaczne czy metaforyczne1. W związku z tym konstruowano 
reguły, za pomocą których eliminować można było owe miejsca „ciem-
ne”. Zasadniczo jednak, jak myślano, teksty są zrozumiałe – podobnie 
jak zrozumiały był świat ludzi przednowoczesnych, świat, w którym 
wszystko miało swoje określone miejsce, cel i rację istnienia. Skoro tak, 
to interpretacja pojawiała się jak Batman: zawsze i tylko wtedy, gdy 
wydarzało się coś niespodziewanego i niedobrego. Gdy jednak tylko 
niebezpieczeństwo było już zażegnane, a zło naprawione, Batman tajem-
niczo wycofywał się, gotów powrócić, gdy znów zajdzie taka potrzeba. 
Interpretacja miała więc charakter interwencyjny, momentalny i incy-
dentalny. Nowoczesność wprowadza jednak istotną zmianę w poglądy 
na temat interpretacji. Nic nie jest już zrazu zrozumiałe. Stanem nor-
malnym jest n ie rozumienie, a le n ierozumienie. Nie tylko teksty, 
ale i świat dookolny, utraciły swą czytelność, przejrzystość, zasadność. 
Nie wiadomo już dokąd iść i po co. Nic nie jest już określone, ale „jakby” 
jakieś, płynne i amorficzne. Jak powiada Witold Gombrowicz w Ślubie: 

„Przeinaczone. Wykręcone. Zrujnowane. Wypaczone”2. Okazuje się teraz, 
że interpretacja nie jest już tym, co incydentalne i interwencyjne, ale 
stale się urzeczywistniające i konieczne. W świecie – by sparafrazować 

1 Zob. św. Augustyn, De doctrina christiana. O nauce chrześcijańskiej, tłum. J. Su-
lowski, Warszawa 1989, s. 63.

2 W. Gombrowicz, Ślub [w:] tegoż, Dramaty, Kraków 1988, s. 110.
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Nietzschego – z którego usunięto fakty, istnieją już tylko interpretacje 
i imperatyw interpretowania. 

Kultura nowoczesna, do której wszyscy przynależymy, jest kulturą 
interpretacji. Uzasadnieniem tego przekonania może być to, że o in-
terpretacji mówimy zawsze wtedy, gdy znajdujemy się w sytuacji zała-
mania, utraty czy zniesienia sensu pojmowanego jako treść, powołanie 
i cel naszej egzystencji, legitymizujące trud i wartość bycia-w-świecie. 
Istnienie takich – stabilnych, dodajmy – treści, dawało poczucie funk-
cjonowania w rzeczywistości, w której wszystko miało swoje należne 
i trwałe miejsce – pod względem ontologicznym, poznawczym, aksjolo-
gicznym i moralnym. Nowoczesność, wyraźnie naznaczona wymiarem 
nihilistycznym, określa charakter naszego doświadczania i rozumienia 
świata. To doświadczenie polega zasadniczo na tym, że przyszło nam żyć 
w świecie bez-gruncia, bez-podstawności, braku fundamentów, w świecie 
anomii3. Stąd szczególna rola, jaka przypadła we współczesnej kulturze 
interpretacji. Rozumienie i interpretacja, powiedzmy tu za Martinem 
Heideggerem, nie są po prostu jakąś procedurą czy szczególnego ro-
dzaju nastawieniem (którym możemy się posłużyć, ale które możemy 
też odsunąć po wykonanym zadaniu), ale stanowią zasadniczy sposób 
ludzkiego bytowania.

Przedmiotem rozważań chciałbym wszakże uczynić interpretację 
w sensie nieco węższym niż wyżej ukazany. O ile wcześniej wskazy-
wałem na to, co można by szeroko określić ontohermeneutyką czy 
makrohermeneutyką, to teraz wolałbym skupić się na hermeneutyce 
w sensie mikroskali, która pozostaje wszak w nierozerwalnym związ-
ku z tamtą. Ontohermeneutyka jest bowiem warunkiem możliwości 
uprawiania mikrohermeneutyki, to znaczy hermeneutyki dotyczącej 
tekstu. Przy czym przez tekst rozumieć będę wstępnie i najogólniej 
wszelkie zobiektywizowane (materialne i idealne) oraz posiadające 
znaczenie wytwory ducha ludzkiego, takie jak przekazy pisane i ustne, 
obrazy, rzeźbę, filmy, budowle architektoniczne, ale i idee, wierzenia, 
przekonania i tym podobne. 

Pojęcie interpretacji ma zasadniczo trzy znaczenia: semantyczne, 
formalne i  społeczne. W pierwszym z nich interpretacja jest to 

3 Zob. M. Januszkiewicz, Bez fundamentów. Nihilizm i nowoczesność [w:] tegoż, 
W poszukiwaniu sensu. Phronesis i hermeneutyka, Poznań 2016, s. 143 – 168.
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akt (proces, złożone działanie) polegający na odna jdywaniu, wy-
na jdywaniu  czy negoc jowaniu  sensu danego wytworu kultury, 
to jest tekstu4. W znaczeniu drugim chodzi natomiast o sam wytwór 
tego procesu, najczęściej w materialnej postaci tekstu pisanego. Wy-
twór ów spełniać winien pewne wymogi, takie jak spójność, racjonalne 
uzasadnianie argumentów, logiczna inferencyjność, niesprzeczność. 
Warunkiem formalnym nie musi być wszak konkluzywność. Ta ostatnia 
świadczy bowiem nie tyle o formalnej stronie interpretacji, ale o naturze 
interpretowanego przedmiotu (jeżeli taka istnieje, co pewne nie jest) 
czy światopoglądzie interpretatora. W znaczeniu trzecim, społecznym, 
myślimy o interpretacji jako takim działaniu, które może mieć miejsce 
jedynie na gruncie pewnej wspólnoty interpretacyjnej. Oznacza to, że 
odczytywanie tekstu nie jest aktem jednostkowym i subiektywnym, 
lecz że zanurzone jest w określonej tradycji i historii interpretacji. Cho-
dzi i o to, że zawsze jest to działanie nie tylko czyjeś, ale i dla kogoś. 
Wspólnota określa tu warunki uznania danej interpretacji za poprawną, 
„do przyjęcia” czy niepoprawną. W sprawach tych istotne znaczenie 
ma perswazyjność interpretacji (jako aktu komunikacyjnego, gdzie 
ktoś mówi coś do kogoś i w jakimś celu), ale i wartości, wyobrażeń czy 
przekonań, do których się odwołuje. Przykładowo: fakt, iż interpretacja 
spełnia warunki formalne, nie oznacza jednak automatycznie jej przy-
jęcia przez daną wspólnotę. Interpretacja taka może być bowiem zbyt 
idiosynkratyczna, a przeto niezrozumiała, bądź zbyt konwencjonalna, 
a przeto niczego ważnego niewnosząca5; może wreszcie nie odpowia-
dać przekonaniom danej wspólnoty i naruszać jej wartości. Nie ma 
bowiem interpretacji neutralnych i obiektywnych w sensie niezmien-
nego obowiązywania. Sprawy te domagają się szerszego i niezależnego 
rozwinięcia w innej wypowiedzi.

Chciałbym tymczasem powrócić do pierwszej definicji interpretacji 
i zatrzymać się przy pojawiających się tu trzech określeniach dotyczą-
cych sensu. Mowa o odnajdywaniu, wynajdywaniu i negocjowaniu. Nie 
chodzi bynajmniej o puste wyliczenie, ale o coś dużo bardziej istotnego. 

4 Schematyczne ujęcie tych kwestii przedstawiam w tabeli na końcu tego roz-
działu.

5 Zob. A. Szahaj, Granice anarchizmu interpretacyjnego [w:] tegoż, Zniewalająca 
moc kultury. Artykuły i szkice z filozofii kultury, poznania i polityki, Toruń 2004, s. 93 – 122.
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Być może należałoby w przypisie zawrzeć informację znaną z formularza 
urzędowego: „niepotrzebne skreślić”. Problemem okazuje się bowiem 
postawa wobec sensu, postawa, która ma swoje określone filozoficzne 
i światopoglądowe implikacje. Czym innym jest odnajdywanie, czym 
innym wynajdywanie, a czym innym negocjowanie sensu. Te trzy po-
stawy chciałbym w tym miejscu oddzielić i uznać za określone wybory 
danej koncepcji interpretacji. Warto zauważyć, że mówienie o interpre-
tacji implikuje nieodzownie nie tylko pojęcie sensu i jego rozjaśnianie 
(jako celu interpretacji), ale, w tym samym stopniu, implikuje również 
tę czy inną koncepcję pozostającego w związku z interpretacją i sen-
sem – tekstu. Słusznie zauważa Andrzej Szahaj, że nie można mówić 
o interpretacji, nie odnosząc się do pojęcia tekstu. Interpretacja zawsze 
w jakiś sposób udziela

odpowiedzi na pytania o jego status ontologiczny (czy to, co interpretowane, to 
w ogóle tekst, czyli względnie spójny komunikat kulturowy, a jeśli tak, to jaki 
to tekst, w sensie np. przynależności gatunkowej) oraz aksjologiczny (jaki jest 
jego światopoglądowy oraz moralny i polityczny sens)6. 

Odnajdywanie sensu

To najbardziej tradycyjne przekonanie, jakie wiązano z funkcją interpre-
tacji. Jeżeli mówimy, że jej celem jest odnajdywanie sensu, to zakładamy 
jego uprzedniość wobec działań interpretacyjnych. Sens istnieje zatem 
niezależnie od tego, czy go odnajdziemy, czy nie. Ma bowiem charak-
ter obiektywny, niezmienny i trwały. Przekonanie takie pociąga za sobą 
zarazem określony sposób pojmowania ontologicznego statusu tekstu. 
Zostaje on uznany za swoistego depozytariusza sensu. Tym samym istnieć 
musi jako obiektywna i niezmienna całość, uporządkowana pod wzglę-
dem formalno-semantycznym7. Tak pojmowany, charakteryzuje się, jak 
powiada Łotman, utrwaleniem w określonych znakach (wyrażenie), 
ograniczeniem (ramy początku i końca, granica oddzielająca tekst od 

6 Tenże, Paradygmaty interpretacyjne a narodziny literaturoznawstwa postawan-
gardowego [w:] tegoż, O interpretacji, Kraków 2014, s. 75. 

7 Zob. M.R. Mayenowa, Struktura tekstu [w:] tejże, Poetyka teoretyczna. Zagad-
nienia języka, Wrocław 2000, s. 246.



O interpretacji   87

innych tekstów i wielkiego obszaru nie-tekstu), wreszcie s t ruktura-
l izac ją, która czyni zeń całość8. Możliwe są przy tym dwa stanowiska. 
Pierwsze, najstarsze, sięgające Platona, głosi, że znaczenie tekstu jest 
określone przez intencję autora tekstu. To stanowisko tyleż najstarsze, 
co przestarzałe i nieposiadające wielkiej wartości z punktu widzenia 
semiotycznego czy hermeneutyki filologicznej. Chodzi bowiem o to, że 
umiejętności krytyczno-analityczne i eksplikacyjne oraz świadomość 
języka tekstu nie odgrywają tu podstawowej roli. Do znaczenia dociera-
my bowiem z zewnątrz tekstu, przez biografię czy znajomość psychiki 
autora, historię, genezę, problemy życia społecznego czasu, w których 
dzieło powstało i tym podobne. Znaczenie dzieła określać może sam 
autor na przykład w przedmowach czy w wywiadach. Słabe strony tego 
stanowiska są dobrze znane i szeroko uzasadnione (na przykład przez 
Monroego Beardsleya i Williama Wimsatta9), dlatego nie ma potrzeby 
spraw tych szerzej omawiać. Powiedzmy tylko krótko, że te tak zwane 
badania egzocentryczne (resp. intencjonalistyczne) dowodziły braku sza-
cunku wobec samego tekstu, którego wartość legitymizowana była przez 
jakiś zewnętrzny wobec niego układ odniesienia. Nie można mieć też 
wątpliwości, że znaczenie tekstu mogło być tylko jedno (gdyż pomyślane 
w określony sposób przez autora; czasem jako do znaczenia jedynego 
odwoływano się do historycznego odbioru dzieła w czasach, w których 
ono powstało). 

Drugie, nowoczesne, stanowisko (reprezentowane na przykład przez 
fenomenologię, formalizm, strukturalizm czy nową krytykę) zakłada, 
że znaczenie ma charakter idealny, a w związku z tym bez reszty okre-
ślone jest przez sam tekst. Mówiąc prościej: nie ma znaczenia poza 
tekstem. Jurij Łotman, za Alexandrem Piatigorskim, przyjmuje, że 
tekst posiada jedno tylko znaczenie. Przekonanie to odnajdziemy na 
gruncie wielu tradycji, na przykład dawnej filologii spod znaku Frie-
dricha A. Wolfa (przełom XVIII i XIX wieku) bądź Gustave’a Lansona 
(przełom XIX i XX wieku) czy wreszcie konserwatywnych tendencji 

8 J. Łotman, Struktura tekstu artystycznego, tłum. A. Tanalska, Warszawa 1984, 
s. 76 – 79.

9 W.K. Wimsatt jr, M.C. Beardsley, Błąd intencji, tłum. J. Gutorow [w:] Teorie 
literatury XX wieku. Antologia, red. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Kraków 2006, 
s. 137 – 154.
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w dwudziestowiecznej hermeneutyce Emilia Bettiego, Erica D. Hirscha 
czy Guntera Grimma. W tradycyjnym myśleniu, z którego zdaje spra-
wę Roland Barthes, tekst to „tkanka złożona ze słów użytych w dziele 
i uporządkowanych w ten sposób, że narzucają one sens niezmienny 
i w miarę możliwości jedyny”10. W szerokim rozumieniu tekst jako za-
bezpieczający trwałość zapisu i obiektywność sensu przynależy do świata 
kultury i życia społecznego. Ma więc, jak powiada Barthes, charakter 
moralny, „zniewala, domaga się, by go przestrzegano i respektowano 
[…]”11. Z tak pojmowanego tekstu wyprowadzić należy dla interpre-
tacji jeden tylko postulat: swym zadaniem winna ona uczynić odnale-
zienie sensu tekstu. Dawna tradycja hermeneutyczna (ale i potoczne 
przekonania panujące do dzisiaj) głosiła, że sens ten jest ukryty12. Stąd 
wynika kilka wniosków. Po pierwsze, interpretacja poszukuje tego, co 
obiektywne. Po drugie, ma ona więc tym samym wymiar przedmiotowy 
i jest realizacją obowiązującego w postawie scjentystycznej dualizmu 
podmiotowo-przedmiotowego. Ruch to jednostronny: od podmiotu (po-
znającego) do przedmiotu (pasywnego). Po trzecie, interpretację traktuje 
się w obrębie tego stanowiska jako tekst całkowicie odrębny i wtórny 
wobec tekstu interpretowanego; jest tekstem dodatkowym, służebnym, 
komentarzem, suplementem. W takim sensie, po czwarte, interpretacja 
staje wobec konieczności filologicznego wymogu wierności wobec tekstu. 

Wynajdywanie sensu

To postawa biegunowo przeciwna wobec poprzedniej. Zakłada ona, że 
sens nie ma charakteru uprzedniego wobec działań interpretacyjnych, 
a w związku z tym nie może on istnieć w sposób obiektywny; nie może 
być ani dany, ani trwały czy niezmienny. A skoro tak, to tym bardziej 
sens taki nie może być w żaden sposób zabezpieczony, utrwalony ani 
konstytuowany przez autonomicznie i obiektywnie istniejący tekst. 

10 R. Barthes, Teoria tekstu, tłum. A. Milecki [w:] Współczesna teoria badań lite-
rackich za granicą, oprac. H. Markiewicz, t. 4, cz. 2, Kraków 1996, s. 190.

11 Tamże, s. 190.
12 Takie przeświadczenie budowała już wczesnochrześcijańska hermeneutyka 

uprawiana w szkole aleksandryjskiej (między innymi Orygenes, Filon czy Klemens).
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Pogląd radykalny w tej sprawie głosić może, że nie tylko nie istnieje 
sens, ale również, że i sam tekst nie istnieje. Nie chodzi, rzecz jasna, o to, 
że nie ma w ogóle czegoś takiego jak teksty (byłoby to przekonanie 
absurdalne), ale że nie ma czegoś takiego jak tekst w sensie obiektywnej 
i autonomicznej całości formalno-semantycznej. Mówiąc prościej: tekst 
jest wytworem interpretacji. Jeżeli postulat odkrywania/odnajdywania 
sensu zakłada, że ten ostatni stanowi swoistą podstawę, fundament 
określonego porządku, to postulat wynajdywania sensu ma charakter 
zdecydowanie antymetafizyczny. Sens nie istnieje jako uprzednio dany, 
nie stanowi więc niczego podstawowego czy źródłowego. Wynajdywa-
nie sensu okazuje się zatem hasłem nowoczesności nihilistycznej, to 
znaczy bez-podstawnej, bez-gruntnej. Przypomnijmy w tym miejscu, 
że to właśnie jeden z głównych teoretyków nowoczesności i nihilizmu, 
Friedrich Nietzsche, zwrócił uwagę na rozpad wartości najwyższych, 
wśród których wymienia właśnie sens (celowość), całość czy prawdę13. 
Świat utracił swą metafizyczną podstawę i sytuacja ta dotyczy także 
samej istoty interpretacji, która – podobnie – okazała się bez-podstawna. 
Czy możemy bowiem mówić jeszcze o interpretacji, skoro w wątpliwość 
podaliśmy istnienie tekstu, a sens dany jest nam wyłącznie na gruncie 
negatywności, nieobecności? Co miałaby wobec tego interpretować 
interpretacja, skoro nic do zinterpretowania nie zostało? Postulat 
wynajdywania sensu oznacza w gruncie rzeczy tyle, że interpretacja 
przerodziła się w działanie twórcze, inwencję, rodzaj gry. Odtąd sens 
jest tym, co wynajdowane jest w sposób doraźny, na potrzebę chwili: 
pojawia się akcydentalnie i incydentalnie, jest nietrwały jak domek 
z kart albo po prostu – stale się wyślizguje i odracza swoją obecność. 
Postawa wynajdywania sensu okazała się charakterystyczna dla kultury 
późnonowoczesnej i odnajdziemy ją, jak wiadomo, na gruncie takich 
stylów myślenia, jak dekonstrukcja Jacques’a Derridy i dekonstrukcjo-
nizm w badaniach literackich, hermeneutyka radykalna, pragmatyzm 
czy konstruktywizm, a więc ten typ refleksji, który określamy szeroko 
mianem poststrukturalizmu. Co to w praktyce oznacza dla interpre-
tacji? Wątpliwy status tekstów sprawia, że nie są już one obiektami do 
interpretowania (tym, co źródłowe), ale pretekstami, impulsami do 

13 Zob. F. Nietzsche, Wola mocy. Próba przemiany wszystkich wartości, tłum. 
K. Drzewiecki, S. Frycz, Kraków 2003, s. 13 – 15. 
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wytwarzania nowych pretekstowych tekstów14. Interpretacja jako gra 
rezygnuje w związku z tym zarówno z postulatu całościowego odczyta-
nia tekstu (tekst nie stanowi już przecież żadnej całości), jak i roszczeń 
do prawdziwości w sensie prawdy rozumianej jako korespondencja. 

Podsumowując: w myśleniu o interpretacji zderzają się z sobą za-
sadniczo dwa biegunowe modele. Jeden, który swój cel interpretacyjny 
określa jako odna jdywanie sensu, charakterystyczny jest dla tra-
dycyjnego, dawnego myślenia, sięgającego jeszcze starożytności, ale 
i dla myślenia naukowego czy filozoficznego z ich wiarą w poznanie 
obiektywnego znaczenia. I drugi model, który pragnie mówić raczej 
o wyna jdywaniu sensu, właściwy późnonowoczesnemu rozumieniu 
kultury. O tych dwóch modelach interpretacji zdaje się mówić Jacques 
Derrida w zakończeniu swojego słynnego tekstu Struktura, znak i gra 
w dyskursie nauk humanistycznych:

Istnieją zatem dwie interpretacje interpretacji, struktury, znaku, wolnej gry. 
Jedna dąży do rozszyfrowania, marzy o rozszyfrowaniu prawdy czy źródła, które 
jest wolne od wolnej gry i od reguły znaku i żyje niczym wygnaniec potrzebą 
interpretacji. Ta druga, która nie jest już zwrócona w stronę źródła, pochwala 
wolną grę i próbuje wykroczyć poza człowieka i humanizm, a nazwa człowiek 
jest nazwą istoty, która w całej historii metafizyki czy ontoteologii – innymi 
słowy w historii całej swej historii – marzyła o pełnej obecności, uspokajającej 
podstawie, źródle i końcu gry15.

Pierwszy z owych modeli określa też Derrida jako interpretację rabi-
niczną, drugi jako interpretację poetycką, afirmującą wolną grę znaczeń. 
John D. Caputo dopowiada myśl Derridy dotyczącą tego drugiego 
modelu interpretacji:

W obliczu nieobecności czegoś źródłowego, interpretacja urywa się, by stać się 
derywatywną, heteronomiczną, na wygnaniu […]. W tej interpretacji interpretacji 
nie ma nic podstawowego do wyinterpretowania i odtąd istotna różnica pomiędzy 
przekazem oryginalnego tekstu i przekazem niesionym przez hermeneutykę 
zaciera się. Pisanie i czytanie chwytają się nawzajem w sidła. Każdy tekst 
rezonuje innymi tekstami, „oryginały” nie mniej niż „komentarze”. I zadaniem 

14 Zob. A. Szahaj, Teksty na wolności… [w:] Zniewalająca moc kultury…, s. 125.
15 J. Derrida, Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych, tłum. 

W. Kalaga [w:] Współczesna teoria badań literackich…, s. 173.
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interpretacji jest utrzymanie drżenia i niekończącej się zwierciadlanej gry znaków 
i tekstów w grze16. 

Czy – wobec tego, co zostało powiedziane o interpretacji „wynajdującej” 
sens – nie jest jednak tak, że pierwszy model interpretacji, zakładający 
odkrywanie ukrytych w tekście znaczeń, nie jest przypadkiem zaka-
muflowanego stanowiska przeciwnego? Bardzo instruktywne są w tej 
kwestii przekonania Janusza Sławińskiego17, z których wyłania się pew-
na ambiwalencja. Oto z jednej strony badacz podkreśla, że zadaniem 
interpretacji jest odnajdywanie ukrytego w tekście znaczenia; z drugiej 
wszak zauważa, że owo „odnajdywanie” znaczenia to po prostu podbój 
i gwałt na tekście bądź w formach łagodniejszych: „łagodna perswazja”, 

„troskliwa opiekuńczość” czy „dyskretna kuratela”. Interpretacje – jak 
je nazywa Sławiński – doktrynerskie – stanowią więc szczególną po-
stać „woli mocy interpretatora”, stanowią wyraz jego wolności, nawet 
gdy mówi się o niej w imię jakichś (uprzednio przyjętych) teorii czy 
zbiorowości. Pojęcie lektury zbiorowej nie pozwala jednak mówić 
o obiektywności. Na przeciwległym biegunie umieszcza Sławiński 
takie interpretacje, które zmierzając do odkrywania sensu, okazują się 
zarazem wyna jdywaniem własnego przygodnego i jednorazowego 
języka interpretacji:

Odkrycie sensu dzieła i odnalezienie własnego języka – to dwa jednoczesne zyski 
interpretacji, a raczej dwa oblicza jednego zysku. W znalezieniu owego języka tkwi 
zawsze element szczęśliwego trafu. Jest to język, który się przydarzył badaczowi – 
i tylko jednorazowo może być przydatny. Wraz z nim (co nieuchronne) wyłania 
się jakaś implikowana teoria dzieła literackiego, również jednorazowego użytku. 
Nie unikając przesady, dałoby się powiedzieć, że akt interpretacji konstytuuje 
swoje własne l i t e r a t u ro znaw s t wo momenta l ne, które w nim się rodzi 
i poza nim nie nadaje się do życia…”18

Nie pozostaje nic innego, jak tylko zgodzić się ze Sławińskim. Może 
tylko poza jednym: odkrywanie własnego języka interpretacji (Der-
rida powiedziałby: własnego idiomu) stanowi wyraźnie subiektywny 

16 J.D. Caputo, Radical Hermeneutics. Repetition, Deconstruction and the Herme-
neutic Project, Bloomington – Indianapolis 1987, s. 117 – 118.

17 Zob. J. Sławiński, Uwagi o interpretacji (literaturoznawczej) [w:] tegoż, Prace 
wybrane, t. 4: Próby teoretycznoliterackie, Kraków 2000, s. 39 – 58.

18 Tamże, s. 54.
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czy osobisty moment interpretacji (bez tego aspektu subiektywnego 
w ogóle nie mogłaby zaistnieć); skoro tak, to trudno w tym kontekście 
mówić zarazem o „odkrywaniu” umieszczonych w utworze sensów 
(mielibyśmy wówczas do czynienia z rodzajem nieprzekonującego du-
alizmu). Te stają się raczej przedmiotem negocjacji czy, jak to również 
nazywam, transakcji19.

Negocjowanie sensu – interpretacja transakcyjna

Wydawać by się mogło, że w dotychczas toczących się dyskusjach na 
temat interpretacji powiedziano już wszystko. Zasadniczo zgadzam 
się z przekonaniem Andrzeja Szahaja, że wkroczyliśmy w okres „lite-
raturoznawstwa wyczerpania”, w którym „metodologicznie możliwe 
będą jedynie repetycje, kombinacje, wariacje na temat lub ironiczne 
odnoszenie się do swojej przeszłości”20. Spór o interpretację uznać 
możemy za zamknięty, choć… niezakończony. Zamknięcie polega, jak 
się wydaje, na tym, że zasadnicze argumenty, przemawiające za jednym 
bądź drugim typem interpretacji, zostały już wypowiedziane i przedys-
kutowane. Spór ten nie jest jednak zakończony, ponieważ ma charakter 
w dużej mierze światopoglądowy. Każda z „interpretacji interpretacji” 
implikuje przecież wyrazisty światopogląd: tradycyjny z jednej strony 
(odnajdywanie sensu) i liberalny z drugiej (wynajdywanie sensu). Cie-
kawe, choć zarazem zrozumiałe (ze względu na atrakcyjność samego 
sporu) jest to, że w dotychczasowych dyskusjach słychać było głównie 
wypowiedzi z tych biegunowo przeciwnych obozów. 

Co jednak, gdy ktoś nie chce się znaleźć w jednym z nich? I czy jest 
to w ogóle możliwe? Przyznam, że kusiła mnie raz jedna, a raz druga 
strona. Zwolennicy „odnajdywania” sensu wydawali się tymi, którzy 
oferują możliwość zadomowienia w stabilnym świecie; zwolennicy 

„wynajdywania” sensu proponowali z kolei uczestnictwo w uniwersum 

19 Pisałem o tych sprawach w pracach: Wczytywanie (się) w tekst. O interpretacji 
transakcyjnej [w:] M. Januszkiewicz, Kim jestem ja, kim jesteś ty? Etyka, tożsamość, 
rozumienie, Poznań 2012 oraz „Y”. Proca i jęk namysłu. W odpowiedzi profesorowi An-
drzejowi Szahajowi, „Teksty Drugie” 2013, nr 1 – 2, s. 378 – 385.

20 A. Szahaj, Paradygmaty interpretacyjne…, s. 85.
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„stawania się”, permanentnej rewolucji (nie ukrywam, że dałem się po-
rwać koncepcjom Andrzeja Szahaja, którego uważam za jednego ze 
swoich najważniejszych nauczycieli). Na poziomie mniej filozoficznym 
tymczasem, to znaczy w obszarze pracy z tekstami, przekonywała mnie 
zarówno myśl, że sens jest tym, co aktywnie samemu się tworzy w spo-
tkaniu z tekstem, jak i fakt, że skoro nawet tekst jest tylko impulsem, 
to nie jest to po prostu wiązka jakichś irracjonalnych bodźców, lecz 
przekaz. W modelu interpretacji zakładającym odnajdywanie sensu 
teksty mówią, a my milczymy; w modelu wierzącym w wynajdywanie 
sensu teksty milczą, my mówimy. Czy nie jest jednak możliwa jakaś 
sytuacja współmówienia  tekstu i interpretacji? Taki model inter-
pretacji zakłada, że tekst i interpretacja są jak rozmówcy, którzy toczą 
ze sobą dialog. W tym „współmówieniu” i „współsłuchaniu” dostrzec 
możemy postawę krytycznej otwartości rozmówców i to, że tocząca się 
konwersacja jest nieodłączna od konwersji: gotowości do przemiany, 
empatii i sprawiedliwości jako oddania każdemu tego, co mu się należy. 
Ta sprawiedliwość polega na wzajemnym wysłuchiwaniu i wmawianiu; 
wczytywaniu się w tekst i wczytywaniu w tekst21. 

Sens nie jest ani odnajdywany w dziele, ani wynajdowany w anar-
chicznej grze znaczeń. Sens jest negocjowany. Nie bez powodu posłuży-
łem się dla spraw, o których tu mowa, pojęciem transakcyjnego modelu 
interpretacji. W spotkaniu interpretatora z tekstem dochodzi bowiem 
do swoistej wymiany. Tekst i interpretator obdarowują się wzajemnie. 
Tekst daje z jednej strony to, co interpretator chce od niego otrzymać, 
odpowiada więc na rozmaite pragnienia i potrzeby, obsesje, wrażliwość, 
wyznawany system wartości, gusta interpretatora. Pozwala zadomowić 
się interpretatorowi w jego (interpretatora) świecie, wzbogacając go 
i pogłębiając. Z drugiej strony jednak, i to wydaje się dużo ciekawsze 
i pożyteczniejsze, tekst nierzadko obdarowuje swojego interpretatora 
tym, co nieoczekiwane, inne, niepoddające się kategoryzacji. Tekst jest jak 
ricœurowski symbol: „daje do myślenia”. Z kolei interpretator wprowadza 
do tekstu swój własny świat, wczytuje weń własne przedrozumienia, które 
konfrontuje ze światem tekstu. Oferuje tekstowi nowy język interpreta-
cyjny, nowy sposób kontekstualizacji. Negocjowanie sensu dokonuje się 
w postawie otwartości krytycznej, która wiąże ze sobą dwie przeciwne 

21 Zob. mój szkic Wczytywanie (się) w tekst…
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hermeneutyki: hermeneutykę skupiania sensu, zaufania wobec tekstu 
i hermeneutykę podejrzeń, nieufności: tekst niejednokrotnie mówi co 
innego, niż mówi. Te dwie hermeneutyki opisać możemy formułami 

„wczytywania się” i „wczytywania” oznaczającymi podwójny gest inter-
pretacji: zawierzenia tekstowi, wsłuchania się w jego mowę i odpowiedź 
na nią, sformułowaną w kategoriach świata interpretatora. Dzięki temu 
podwójnemu ruchowi dokonuje się rozumienie, które oznacza zarazem 
samorozumienie. Chodzi o szczególną postać proponowanego przeze 
mnie hermeneutycznego koła: na tyle, na ile rozumiem tekst, wcz y tu jąc 
s ię w niego, na tyle zrozumieć mogę samego siebie; jednak na tyle tylko 
mogę zrozumieć tekst, na ile rozumiem siebie samego, to znaczy na ile 
wcz y tu ję w tekst  swoje własne horyzonty rozumienia. Negocjowanie 
sensu w swoistej transakcji tekstu i interpretatora każe myśleć o sensie 
jako pro jekc ie egz ys tenc ja lnym, polegającym na wybieganiu ku 
wciąż nowym możliwościom sensotwórczym. Podobnie jak w modelu 
interpretacji nastawionym na wyna jdywanie  sensu także i tutaj sens 
rodzi się dopiero w jednostkowym i zdarzeniowym akcie interpretacji. 
Interpretacja transakcyjna jako zdarzenie oferuje każdorazowo inny sens, 
rozumieć bowiem to, jak mówi Gadamer, zawsze rozumieć inacze j. 
Owo inacze j  wiąże się z wciąż zmiennymi możliwościami kontekstu-
alizacji, zmiennymi przedrozumieniami, zmiennymi celami, jakie stawiać 
możemy interpretacji. Podobnie jednak jak w modelu interpretacji na-
stawionym na odna jdywanie  sensu interpretacja transakcyjna nie jest 
wyrazem samowoli czy anarchii. Sens jest negocjowany, rodzi się więc 
na gruncie dialogu. Jego warunkiem jest uznanie, że obie strony, tekst 
i interpretacja, są partnerami. Nikt nie przemawia tu „z góry”. 

Transakcja jako dialogiczne współustanawianie sensu

Przekonujące uzasadnienia dla tego, co sam nazywam interpretacją trans-
akcyjną, odnaleźć można na gruncie hermeneutyki Luigiego Pareysona. 
Podstawowa teza, jaką stawia Pareyson w odniesieniu do interpretacji, 
brzmi: interpretacja zawsze jest już cz y jaś, ale i zawsze też dotyczy 
czegoś, jakiegoś przedmiotu interpretacji22. Włoskiemu hermeneucie, 

22 L. Pareyson, Estetyka, teoria formatywności, tłum. K. Kasia, Kraków 2009, s. 202.
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jak śmiem sądzić, chodzi o to, że interpretacja to obszar szczególnego 
i nierozerwalnego wzajemnego uwikłania interpretatora i tekstu. Dlatego 
Pareyson odmawia zgody na to, by interpretacją nazywać dwie biegunowo 
przeciwne sytuacje: zarówno całkowitego podporządkowania się inter-
pretatora tekstowi, jak i narzucenia tekstowi nieograniczonej „woli mocy” 
interpretatora. W interpretacji dochodzą do głosu dwa wymiary ludz-
kiego działania: receptywność i aktywność. Receptywność pojmować 
należy jako rozumienie usytuowane, w którym odnajdujemy bodziec 
czy impuls interpretacyjny związany z przedmiotem interpretowanym. 
Receptywność wyznacza „okazję” do interpretacji, stymulację aktywno-
ści, zachętę do dialogu. „Nie ma receptywności bez aktywności”, mówi 
Pareyson, to znaczy, że aktywność stanowi z kolei „pochwycenie okazji”, 
„wzięcie impulsu”, inwencyjne i osobiste ujęcie tego, co interpretowane:

Interpretacja właśnie tym jest: wzajemnym wynikaniem receptywności i ak-
tywności. Aktywność, którą przypisujemy dziełu, żeby je zinterpretować, jest 
przejęciem rytmu przedmiotu. Interpretacja jest, z jednej strony, oddźwiękiem, jaki 
przedmiot wywołuje we mnie, czyli receptywnością, znajdującą swe przedłużenie 
w aktywności: otrzymuję i rozwijam. Z drugiej strony, jest zestrojeniem się 
z przedmiotem, działaniem, które on przyjmuje, sprawieniem, żeby mówił, po 
to, by go słuchać, aktywnością z punktu widzenia receptywności23. 

Usytuowanie naprzeciw siebie tekstu i interpretacji nie jest, jak można 
by na pierwszy rzut oka sądzić, wyrazem dualizmu podmiot – przedmiot. 
Przeciwnie, należałoby mówić o przezwyciężeniu takiego dualizmu. 
W jaki bowiem sposób rozumiem ten dualizm w teoriach interpretacji? 
Podmiotem jest tu, rzecz jasna, interpretator i do niego należy aktywność 
(w domyśle: poznawcza); przedmiotem jest zaś tekst, rozumiany jako 
zobiektywizowana całość formalno-semantyczna (to, co poznawane). 
To, co poddane oglądowi, statyczne, jak by powiedział Platon: martwe 
pismo. Ów podmiotowo-przedmiotowy schemat wyznaczał zawsze 
charakter nauk przyrodniczych z ich scjentystyczną wiarą w konieczność 
depersonalizacji podmiotu, obiektywizacji przedmiotu (który powinien 
być zdekontekstualizowany i jednoznacznie, esencjalistycznie, zdefinio-
wany), ahistoryczności, weryfikowalności i tym podobne24. W praktyce 

23 Tamże, s. 203.
24 Nie rozwijam tego wątku, gdyż pisałem o tych sprawach szeroko w kilku 

tekstach, a zwłaszcza [w:] Ku teoretycznej wielości. W stronę teorii słabych [w:] W-koło  
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najlepsze przykłady panowania rozszczepienia podmiotowo-przedmio-
towego stanowi raczej analiza dzieła literackiego aniżeli interpretacja; 
jeżeli zaś interpretacja, to rozumiana w myśl standardów naukowych, 
to znaczy jako praktyka, której nie wolno utożsamiać z recepcją czy 
konkretyzacją25 bądź „użyciem” w sensie rortiańskim (te bowiem sta-
nowią, rzekomo, obszary subiektywnej dowolności). Dualizm podmio-
towo-przedmiotowy to raczej domena wszelkiej maści formalizmów, 
absolutyzujących autoteliczny i autonomiczny charakter tekstu lite-
rackiego. Co w sposób szczególny wiąże te dualistyczne stanowiska? 
To, co nazwać by należało pos tawą dy s tansu jącą  tekst i odbiorcę/
czytelnika/interpretatora. Tymczasem hermeneutyka, w jej wielu wyda-
niach (nie tylko Gadamerowskim) stawia pytanie o to, j ak możl iwe 
je s t pr zezwyc iężenie tego dy s tansu? Przezwyciężenie dystansu 
między tekstem a interpretatorem, a zarazem przełamanie dystansu 
podmiotowo-przedmiotowego nie musi oznaczać przejścia na pozycje 
monizmu, rozpuszczenia granic. Racją jest tu bowiem etyka. Chodzi o to, 
by relację podmiot – przedmiot czy interpretator – tekst przekształcić 
w relację ja – ty26. W największym skrócie: należałoby spotkanie między 
tekstem a interpretatorem pokazać jako relację wzajemną, współbycie 
(w sensie ontologicznym nic nie j e s t  „bardziej” czy „wcześniej” – oczy-
wiście nie w sensie chronologicznym, lecz logicznym – ani tekst, ani 
interpretacja), współmówienie. 

Zasadniczym powodem, dla którego można tu mówić o przezwy-
ciężeniu panowania dualizmu podmiotowo-przedmiotowego, jest h i-
s tor yczność, świadomość zdarzeniowego, jednostkowego i nieosta-
tecznego, gdyż poddawanego nieustannym rewizjom interpretacyjnym, 
usytuowania zarówno tekstu, jak i interpretatora. Co wszakże spaja 
tekst i interpretatora w sposób, który wyłącza tę relację z dualizmu? 

hermeneutyki literackiej, Warszawa 2007, s. 135 – 152 oraz Czy mamy dziś kryzys huma-
nistyki? [w:] Kim jestem ja, kim jesteś ty? Etyka, tożsamość, rozumienie, Poznań 2012,  
s. 23 – 36.

25 Zob. na przykład G. Grimm, Recepcja a interpretacja, tłum. K. Jachimczak 
[w:] Współczesna teoria badań literackich…, t. 4, cz. 1, s. 246 – 268.

26 Także i tego wątku nie chcę tu rozwijać. Przywołać należałoby racje stojące 
po stronie filozofii dialogu, Mounierowskiego personalizmu, Tischnerowskiej feno-
menologii i tym podobnych. Kwestie te podnosiłem także w swojej ostatniej książce 
Kim jestem ja, kim jesteś ty…
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Obszarem wyróżnionym jest tu, po pierwsze, język. Jak zauważył już 
Gadamer: nie jest to granica, lecz most27. Zarówno tekst, jak i inter-
pretacja „działają” w obszarze języka, który zdaje sprawę z rozmaitych 
sposobów doświadczania i rozumienia świata oraz działania w nim. 
To, co językowe, nie stanowi przeto przedmiotu  oglądu, ale uświa-
damia nam współudz ia ł  oraz współodpowiedz ia lność  (także 
współ-odpowiedź) naszego bycia-w-świecie, które zarazem jest już 
współbyc iem – w jego rozmaitych formach: niewłaściwej (tego, co 
przychodzi od strony rzeczy, świata) i właściwej (tego, co przychodzi 
od strony nas samych)28. Rozumieć oznacza: rozumieć innych, rozu-
mieć świat, rozumieć siebie. Ale to, co może być zrozumiane, jak mówi 
Gadamer, to język. Po drugie, obszarem wiążącym tekst i interpretację 
jest właśnie rozumienie, które nie stanowi przecież – co wiemy po 
lekcji Heideggera – rodzaju narzędzia, procedury czy metody, ale jest 
właśnie wyróżnionym sposobem bycia. W kontekście teorii interpretacji: 
rozumiem tekst na podstawie tego, jak już uprzednio rozumiem świat. 
Rozumienie zawsze jest bowiem jakoś motywowane: chcę przecież 
zrozumieć to, co budzi przedmiot mojego bezpośredniego za inte-
resowania. W tym sensie także przezwyciężony zostaje paradygmat 
podmiotowo-przedmiotowy, który charakteryzuje wszak swoiste, jak 
to ujmuje John M. Ellis, disinterested critical inquiry.

Hermeneutyczne pojęcie zainteresowania implikuje taki pogląd na 
interpretację, który za Nietzschem można by nazwać perspektywizmem. 
Jest to pogląd, który daje się z łatwością uzgodnić ze stanowiskiem prag-
matystycznym29. Jakże by się nie zgodzić z tym, że ten, kto patrzy, na 
rozmaite sposoby „ustawia” swoje widzenie, patrząc wprost czy z ukosa, 
przemieszczając się podług własnych potrzeb i celów? Siedzę oto z kolegą 
na rynku, w letnim „ogródku” restauracyjnym. Jest gorąco, słońce świeci 
ostro. Spoglądam na ratusz. Nie widzę go jednak dość wyraźnie albo nie 
tak, jak bym chciał (dlatego wciąż się kręcę i zmieniam miejsce). Nie 
widzę go też tak, jak widzi go mój kolega, który jest tu po raz pierwszy 

27 H.-G. Gadamer, Język i rozumienie, tłum. P. Dehnel, B. Sierocka, Warszawa 
2003, s. 108.

28 M. Heidegger, Podstawowe problemy fenomenologii, tłum. B. Baran, Warszawa 
2009, s. 308 i nn.

29 Zob. M.P. Markowski, Nietzsche. Filozofia interpretacji, Kraków 2001, s. 131 – 184.
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i spogląda okiem zaciekawionego turysty. Moje widzenie ratusza wyda-
je się raczej „opatrzone”, zautomatyzowane. Nagle jednak dostrzegam 
przestrzeń przed ratuszem jako miejsce osobiste, związane z jakimś 
dawnym przeżyciem. Z jednej strony wydaje się, że to ja ustanawiam 
punkt widzenia, z drugiej wszakże ów punkt widzenia zostaje mi niejako 
ustawiony, wyłożony czy wręcz narzucony (przez jakiś kontekst). Widzę 
swoje dawne przeżycie na mocy mojej decyzji, ale i na mocy tego, że coś 
miało kiedyś miejsce i właśnie mi się udostępnia w tym widzeniu-wspo-
mnieniu. Kolega ustawia swoje widzenie „wolą mocy” turysty, ale zarazem 
widzenie „okiem turysty” ustawione zostaje miejscem, które odkrywa się 
jako widziane po raz pierwszy, wcześniej nieznane, niewidziane. Lecz 
oto zrywa się wiatr, niebo ciemnieje. Widzę inaczej swą „wolą mocy”: 
odczuwam niepokój i chłód; czekam burzy; ale przecież ponownie: mój 
punkt widzenia współustanawia zmiana pogody, która staje się impulsem 
dla mojej interpretacji świata. Porzucając metafory: tekst jest rewelatorem 
naszych najgłębszych, najbardziej ukrytych myśli, przeżyć i doświadczeń. 
To dlatego jedne teksty kochamy, innych nie. Jeśli teksty nas poruszają, to 
dzieje się tak nie dlatego, że to w „nich” właśnie istnieje coś obiektywnie 
poruszającego; nie oznacza to wszak, że to w nas jedynie pojawiła się ta 
poruszająca nuta… Jak powiada Luigi Pareyson:

Interpretacja jest poznaniem, w którym przedmiot objawia się na tyle, na ile 
podmiot się wyraża. […] Interpretujący nie chwyta przedmiotu, jeśli nie wyraża 
samego siebie i jedynie wyrażając siebie, daje radę zatrzymać przedmiot w jego 
określoności. Interpretacja nie może być więc adekwatna, jeśli nie będzie kon-
genialna, jeśli nie odkryjemy jej dzięki pokrewieństwu, nie będzie wizją, jeśli 
nie okaże się współbrzmieniem30.

Proponowany przeze mnie model interpretacji transakcyjnej można 
by ująć jeszcze inaczej. Ontologicznie tekst jest tym, co transcendu-
je siebie samego. Ową transcendencję opisywać możemy na gruncie 
różnych języków teoretycznych. Odniósłbym się w tym miejscu tylko 
do Charlesa Peirce’a i Romana Ingardena. Po peirce’owsku: tekst jako 
obszar tego, co znakowe, swe urzeczywistnienie osiąga za sprawą in-
terpretanta. Interpretant pełni funkcję podwójną: stanowi znaczenie 
tekstu (to, co wewnętrzne), ale i zarazem kolejny znak, za pomocą 

30 L. Pareyson, Estetyka…, s. 209 – 210.
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którego tekst może być w ogóle rozumiany31 (zewnętrzny wymiar 
tekstu). Inaczej: tekst nie jest odrębną, ograniczoną całością, ponieważ 
istnieje jako nierozerwalnie związany z interpretacją (Peirce’owskie: 
Nothing is a sign unless it is interpreted as a sign). A mówiąc językiem 
Ingardena: zwrócił on uwagę na schematyczny wymiar dzieła literac-
kiego. Najbardziej szczegółowym jego uzasadnieniem była argumen-
tacja, że w języku (zwłaszcza w nazwach) istnieje z jednej strony stały, 
niezmienny i urzeczywistniony element treściowy (wiemy, że słowo 

„książka” oznacza przedmiot będący nośnikiem tekstu, zawarty między 
okładkami i tym podobne), z drugiej zaś płynny, zmienny i potencjal-
ny element treściowy (nie wiemy, o jaką książkę chodzi: w miękkiej 
czy twardej okładce, małą, dużą…). Ten drugi wymiar języka stano-
wi moment przejścia/otwartości między tekstem i jego interpretacją. 
Przy czym przez interpretację nie chcę tu rozumieć ani konkretnego 
działania podmiotu nadającego znaczenie, ani wytworu tego działa-
nia, lecz pewien ontologiczny wymiar każdego tekstu. Istnieje on nie 
tylko jako dana raz na zawsze określona sekwencja znaków czy całość 
formalno-semantyczna, ale jako obszar semiotyczno-hermeneutycznej 
gry, której cel stanowi negocjowanie (współustanawianie) przez tekst 
i interpretację sensu. Jest w tym odniesienie do głębokiej tradycji her-
meneutycznej: do Arystotelesa, który zauważył, że w nazwach kryją się 
już ich interpretacje, ale i do hermeneutyki biblijnej, gdzie pojawił się 
pogląd, że Pismo interpretuje się samo. Natomiast w wymiarze kultu-
ry nowoczesnej tekst odniesiony jest zawsze i nieuchronnie do swego 
interpretatora (semiotyka, pragmatyzm, hermeneutyka), ale i nie ma 
interpretacji bez impulsu płynącego z tekstu. Bez wątpienia Szahaj ma 
rację, ujmując go jako „wyzwalacz refleksji interpretatora skierowanej 
na uświadomienie sobie tych przesądzeń kulturowych, które już były 
w nim obecne, ale pozostawały w stanie typowej dla nich skrytości”32. 

Jeżeli wszakże tekst miałby być takim wyzwalaczem, to tylko z uwagi 
na „to coś”, które w nim także odna jdu jemy. Może więc na nowo 

31 Sprawy te szeroko omawia Wojciech Kalaga w swej książce Mgławice dyskursu. 
Podmiot, tekst, interpretacja, Kraków 2001.

32 Zgadzam się z Andrzejem Szahajem całkowicie, bo przecież na gruncie her-
meneutycznym już św. Augustyn mówił o verbum interius. Nowoczesna interpretacja 
tego pojęcia domagałaby się wszak niezależnego omówienia.
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uwięzieni zostaliśmy w nieusuwalnej wątpliwości, która każe nam pytać: 
a może w tekście istnieje raczej coś niźli nic?

Sens Tekst Interpretacja Teorie

Odnajdywany obiektywna całość 
formalno- 

-semantyczna

wierna wobec  
tekstu

filologia, historia 
literatury, formalizm, 
strukturalizm, feno-
menologia, herme-
neutyka tradycyjna

Wynajdywany to, co konstruowane 
przez interpretację

gra, inwencja dekonstrukcja, 
hermeneutyka rady-
kalna, estetyka re-
cepcji, pragmatyzm, 
konstruktywizm

Negocjowany zjawisko dialogicz-
ne, nieodłączne od 
interpretacji

transakcyjna, 
dialogiczna

hermeneutyka 
transakcyjna, po 
części hermeneuty-
ka Gadamerowska 
i Pareysonowska



Literaturoznawstwo osobiste

Jan Błoński wobec tradycji  
hermeneutyczno-personalistycznej

We wstępie do swojej książki pod znamiennym tytułem Romans z tek-
stem Jan Błoński, głowiąc się nad wierszem Paula Celana, zauważył, że 
jeśli ów wiersz ma znaczenie, to jest to znaczenie „wyłącznie dla mnie”1. 
Tym samym jako pierwszy w Polsce zwrócił uwagę na fakt, że pojęcie 
znaczenia nie odnosi się tylko do interpretowanego tekstu, ale oznacza 
coś więcej: znaczenie dla interpretującego. Znaczenie opalizuje tu od-
niesieniami zarówno do tego, co semantyczne, jak i do pojęcia wartości. 
Błoński poddaje radykalnej krytyce eliminację osobistego wymiaru 
interpretacji w mainstreamowym dyskursie literaturoznawczym, który 
w sposób szczególny ceni sobie dbałość o metodę, narzędzia poetyki 
i bibliografię, zaś w sposobie formułowania wypowiedzi – bezstronność, 
która sprowadza się w konsekwencji do obojętności. Badacz zauważa 
zarazem, że „osobisty stosunek do tekstu” charakteryzuje nawet to 
działanie literaturoznawcze, które wydaje się najbardziej emocjonalnie 
obojętne: analizę2.

Gdy opowiada się Błoński za „czytaniem sercem”, miłością i sympatią; 
gdy powiada, że „człowiek we łzach widzi źle, ale człowiek bez serca nie 
widzi nic”; gdy mówi więc o tym, co sam nazywa romansem z tekstem, 
to nie oznacza to bynajmniej pochwały antynaukowości, kapryśnej im-
presji czy wreszcie apoteozy subiektywizmu, którego jedynym zakotwi-
czeniem byłoby irracjonalne i niekomunikowalne przeżycie. Przeciwnie, 

1 J. Błoński, Romans z tekstem, Kraków 1981, s. 7.
2 Tamże, s. 8.
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opowiada się Błoński za myśleniem, które odnajdujemy u podstaw 
humanistyki. Tradycje i uzasadnienia dla tego typu refleksji wskazać 
należy nie tylko w kręgu nowoczesnych i bliskich Błońskiemu nurtów 
(takich jak personalizm czy egzystencjalizm), o czym będzie jeszcze 
mowa, ale i w najdawniejszej refleksji hermeneutycznej. To właśnie tu, 
jeśli zechcemy sięgnąć do św. Augustyna czy św. Anzelma z Canterbury 
pojawia się szczególna dyrektywa – uwierzyć, aby zrozumieć:

Nie usiłuję, Panie, przeniknąć Twojej głębi, gdyż w żadnym razie nie przyrównuję 
do niej mego intelektu; pragnę jednak do pewnego stopnia zrozumieć Twoją 
prawdę, w którą wierzy i którą kocha moje serce. Nie staram się bowiem zrozumieć, 
abym uwierzył, ale wierzę, bym zrozumiał. Albowiem i w to wierzę, że jeżeli 
nie uwierzę, nie zrozumiem3.

Nie ma znaczenia, że słowa Anzelma odnoszą się do kwestii teolo-
gicznych. Należy je czytać w szerszym kontekście. Chodzi przecież 
o rozumienie, o docieranie do prawdy. Jednak nie dokonuje się ono na 
drodze wyłącznie rozumowej (sola ratio), lecz za pośrednictwem wiary 
i miłości. Pojęcie wiary w hermeneutyce należy rozumieć także jako 
otwartość i zaufanie wobec tekstu, Staigerowskie Berührung (porusze-
nie), elementarną sympatię, która pozwala zobaczyć i zrozumieć więcej. 
Zapyta ktoś: a dlaczego nie niechęć? Ta także pozwala widzieć rzeczy 
w wyostrzony sposób. Należałoby wszakże uznać, że zaufanie, otwartość 
i miłość pozwalają odnaleźć to, co wspólne: wspólną rzecz, do której 
prowadzi dialogiczne spotkanie tekstu i interpretatora. 

Umieszczenie Błońskiego w szeroko pojętej refleksji hermeneu-
tycznej nie jest oczywiście przypadkowe. Najbliższą mu postacią z te-
go kręgu wydać się może osadzony w heideggerowskiej tradycji Emil 
Staiger. Gdy czyta się jego Sztukę interpretacji (1951), podobieństwa 
z rozważaniami autora Romansu z tekstem są uderzające:

Wymieniłem tu dalszy powód, dla którego wybrałem wiersze Mörikego. Lubię 
je; przemawiają one do mnie, ufny w tę bliskość ważę się je zinterpretować. 
Zdaję sobie sprawę, że takie wyznanie w dziedzinie nauki musi budzić sprzeciw. 
Najbardziej subiektywne uczucie ma być podstawą pracy naukowej! Nie mogę 
i nie chcę tego ukrywać. Sądzę jednak, że to „subiektywne” uczucie doskonale 

3 Zob. Anzelm z Canterbury, Monologion. Proslogion, tłum. T. Włodarczyk, 
Warszawa 1992, s. 144.
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zgadza się z nauką – z nauką o literaturze! – że tylko ono gwarantuje to, co się jej 
należy. […] Poza sprawnością naukową potrzebny jest talent, gorące i wrażliwe 
serce, dusza o wielu strunach, podatna na najróżniejsze tony. […] Jest rzeczą 
konieczną, by każdy uczony był jednocześnie amatorem ożywionym serdecznym 
uczuciem, by punktem wyjścia była dlań po prostu miłość […]4.

Oddajmy głos Błońskiemu: „Tekst nie czytany, niekochany (lub nie 
drażniący!) przestaje się mienić znaczeniami. Traci smak, blask, głębię, 
przestaje opalizować i wieloznaczyć”5. I ostatni już cytat:

Zapewne więc trzeźwiej przyznać się do skrywanych niechęci i ulubień, aniżeli 
w pocie czoła montować uczoną rolę, która i tak przeświecać będzie dziurami. 
Przynajmniej należałoby te skłonności i namiętności wyodrębnić i sobie samemu 
uświadomić… Ucieczka od wartościowania, lęk przed jednostkowym wychyleniem, 
wstyd przed wyłożeniem kart – czyż to nie najgroźniejsze i najbardziej porażające? 
Nie muszę przypominać, że nie namawiam do spisywania impresji. Przypominam 
tylko, że u początków badania tekstu stoi zawsze – stoi i stoi! – romans z tekstem. 
I że ten romans zaczyna się od fascynacji niezrozumiałym (choć „niezrozumiałość” 
może objawiać się na rozmaitych poziomach tekstu, także wtedy, kiedy znaczenia 
zdają się na pierwszy rzut oka przeźroczyste). Zaczyna się od bolesnego poczucia 
odtrącenia czy wykluczenia z czyjegoś piękna, z czyjejś prawdy6.

Wypowiedź Błońskiego nie tylko potwierdza to, co powiedziane zostało 
wcześniej, ale zdaje także sprawę z podstawowej prawdy odkrytej już 
przez hermeneutykę Friedricha Schleiermachera: to nie rozumienie 
i przezroczystość znaczeń są punktem wyjścia do rozumienia tekstu, ale 
przeciwnie: osobiste doświadczenie niezrozumienia, poczucia wyobco-
wania, uczucia nieswojości wobec tego, co ciemne, Heideggerowskiego 
nicht-zuhause-sein. 

Myślenie Błońskiego ukazywać można nie tylko na gruncie tradycji 
hermeneutycznej. Sytuowany był przecież i sam siebie chciał widzieć 
także w obszarze oddziaływania personalizmu i krytyki personalistycznej. 
Jego szczególną rolę w tym względzie podkreślał nieraz między innymi 

4 E. Staiger, Sztuka interpretacji, tłum. O. Dobijanka-Witczakowa [w:] Z pro-
blemów teorii literatury. Kierunki w badaniach literackich, wyb. S. Tomala, Warszawa 
1997, s. 211 – 212.

5 J. Błoński, Romans z tekstem…, s. 9.
6 Tamże, s. 20.
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Krzysztof Dybciak 7, według którego to właśnie Błoński jako pierwszy 
w Polsce sformułował stanowisko dotyczące funkcji i zadań krytyki 
personalistycznej w swym eseju zatytułowanym Ofiarny kozioł i koń 
trojański  8. Mówiąc o roli krytyka, opowiada się po stronie nie systemu, 
lecz jednostki; woli rozumieć, niż wyjaśniać; zamiast konstruować mo-
nolog, chce uczestniczyć w dialogu, zdając sprawę z nieostateczności 
wciąż poszukiwanej prawdy. Trudno nie zauważyć, że postulowany przez 
krytyka personalizm pozostaje w zgodzie z tradycją hermeneutyczną. 
W jakim jednak sensie należy umieścić Błońskiego w perspektywie 
krytyki personalistycznej? Z jednej strony mówić tu możemy o kon-
tekście historycznym. Pod koniec lat 40., a zwłaszcza w drugiej połowie 
lat 50. w Polsce pojawiają się bliskie sobie krytyka egzystencjalistyczna 
(wywodząca się od Jeana-Paula Sartre’a) i personalistyczna (mająca 
za swój wzór Emmanuela Mouniera). Obie kładą szczególny nacisk 
na zainteresowanie sferą ludzkiej podmiotowości. W polskiej krytyce 
literackiej w kraju problematykę tę rozwijają miedzy innymi Andrzej 
Kijowski, Jan Prokop i właśnie – Jan Błoński, zaś na emigracji – Tymon 
Terlecki. Ten ostatni przedstawił pierwszy zarys refleksji egzystencja-
listyczno-personalistycznej, wypowiedział się też wyraźnie na temat 
roli krytyki personalistycznej. Wspominam o tym dlatego, że właśnie 
ujęcie personalizmu przez Terleckiego pozwala dostarczyć kolejnych 
argumentów na rzecz personalistycznej myśli Błońskiego. Wskażę tylko 
krótko na kilka kwestii. Po pierwsze, krytyka personalistyczna każdy 
akt twórczy uznaje za akt osobisty. Dotyczy to także tekstu krytycznego, 
a to dlatego, że tekst interpretowany i interpretacja są w siebie wza-
jemnie uwikłane9. Sam Błoński także wyraźnie mówi o tym, że języka 
interpretowanego dzieła i języka interpretacji nie dzieli żadna ostra 
granica; języki te zbliżają się ku sobie10. Z postulatów krytyki perso-
nalistycznej wypływa też problem zaangażowania interpretatora w to, 
co interpretowane. Należałoby wszak powiedzieć: z samej humanistyki 

7 Zob. K. Dybciak, Personalistyczna krytyka literacka. Teoria i opis nurtu z lat 
trzydziestych, Wrocław 1981; tenże, Przedmowa [do:] T. Terlecki, Krytyka personali-
styczna. Egzystencjalizm chrześcijański, Warszawa 1987, s. 5 – 19.

8 Zob. J. Błoński, Ofiarny kozioł i koń trojański, „Teksty” 1972, nr 2, s. 1 – 7 (tekst 
w nieco zmienionej postaci ukazał się później w książce Odmarsz, Kraków 1978).

9 T. Terlecki, Krytyka personalistyczna…, s. 27, 30.
10 J. Błoński, Romans z tekstem…, wszędzie.
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wynika postulat swoistego zaangażowania. Nie rozumiem przez to po 
prostu konieczności jakiegoś społecznego zaangażowania, ale raczej 
fakt, że humanistyka (w swym hermeneutycznym, egzystencjalistycz-
nym czy personalistycznym wydaniu) przekracza granice czystej teorii 
i jest zarazem swoistą praktyką11. I wreszcie, krytyka personalistyczna, 
tak jak charakteryzują ją Terlecki czy Dybciak, wyznacza też swojego 
wroga: jest nim formalizm – w szerokim pojęciu tego słowa: nauko-
wa bezduszność charakterystyczna dla epistemologicznego podmiotu, 
w którego żyłach, jak mawiał Wilhelm Dilthey, nie płynie krew. Widać 
wyraźnie, że i w tym sensie myśl Błońskiego wpisuje się w tradycje, 
o których mowa: personalizmu i hermeneutyki.

Literaturoznawstwo osobiste – problem legitymizacji

Mogłoby się wydawać, że uprawiana przez Błońskiego twórczość, wraz 
z jej bogatą tradycją, stanowi wystarczające uzasadnienie dla tego, co 
dziś nazywamy literaturoznawstwem osobistym. Jednak z samego 
istnienia danego zjawiska nie sposób wyprowadzić jeszcze uzasadnia-
jących go racji: przecież to, że ludzie kradną, kradzieży nie uzasadnia. 
Sam dobrze pamiętam, że gdy w latach 90. ubiegłego wieku (będąc 
u początku swojej pracy naukowej) przedstawiałem swoje stanowisko 
w sprawie literaturoznawstwa osobistego, pewna Pani Doktor z Kra-
kowa próbowała mnie sprowadzić z tej złej drogi. Nie było w tym nic 
dziwnego, teoretyczne myślenie o literaturze w Polsce podążało wtedy 
jeszcze innymi torami… (mimo że Tekstowy świat Ryszarda Nycza był 
już wtedy znany). Jednak nawet wprowadzanie nowych trendów nie 
było wystarczające. Paradoksalnie, moda na poststrukturalizm sprawiła, 
że na linii teoretycznego sporu znalazły się tylko opozycyjne wobec 
siebie strukturalizm i poststrukturalizm. Myślenie w kategoriach lite-
raturoznawstwa osobistego nie skupiało wówczas na sobie większego 
zainteresowania: egzystencjalizm był przebrzmiałą historią, której 
odgrzewać, zdaniem wielu, nie było warto; personalizm – podobnie, 
pozostawiono go zresztą uczelniom katolickim. O hermeneutyce 

11 Zob. H.-G. Gadamer, Teoria, technika, praktyka, tłum. A. Przyłębski [w:] 
tegoż, Teoria, etyka, edukacja. Eseje wybrane, Warszawa 2008, s. 39 – 67.
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wspominać nie trzeba – straszono nią na uniwersyteckich polonistykach. 
Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że literaturoznawstwo osobiste 
z najwyższym trudem wciąż dochodzić musi swoich racji, czego do-
wodzą na przykład przez lata toczące się polemiki między Michałem 
P. Markowskim a Henrykiem Markiewiczem. Sądzę więc, że racje te 
warto wyłożyć.

Zacznijmy od tych najbardziej ogólnych, a przeto fundamentalnych. 
Literaturoznawstwo osobiste to przecież tylko jedna z odsłon dyskusji, 
toczących się na temat humanistyki. Dlatego też cały czas na boku 
pozostawiam jeszcze definicję literaturoznawstwa osobistego, pojęcia 
zaproponowanego przez Ryszarda Nycza w 2010 roku. Przejdę do tego 
później. Najpierw interesuje mnie legitymizacja humanistyki, w kon-
sekwencji dopiero literaturoznawstwo osobiste. Ponieważ o swoim spo-
sobie rozumienia humanistyki pisałem już wielokrotnie i szczegółowo, 
do sprawy tej odniosę się teraz bardzo krótko. Humanistykę wywodzę 
od neokantystów (Wilhelma Windelbanda i Heinricha Rickerta), 
a bardziej jeszcze od Diltheya. Chodziło – jak wiemy – o to, że nauki 
o duchu (Geistwissenschaften), nauki humanistyczne, wyodrębnione zo-
stały w opozycji do nauk przyrodniczych (nomotetycznych)12. Te drugie 
zainteresowane są wyjaśnianiem przyczyn i skutków, poszukiwaniem 
praw i reguł, uznają zasadę determinizmu statystycznego. Tymczasem 
nauki humanistyczne, tak jak pokazuje to Dilthey, wyrastają z ducha 
hermeneutyki: ich drogą nie jest wyjaśnianie, lecz rozumienie sensu. 
Sensu zobiektywizowanych tworów ducha ludzkiego. Jeżeli Diltheyowi 
bliska była jednak jeszcze idea świadomości porządkowania doświad-
czenia, to już na przykład Heidegger wyprowadza pojęcie rozumienia 
poza metodę i poszerza je o wymiar ontologiczny: rozumienie to pod-
stawowy sposób ludzkiego bycia-w-świecie, który nie daje się sprowa-
dzić do jakiejś procedury, ale oznacza umiejętność „znajdowania się”, 

„orientowania się” w świecie, w który zostaliśmy rzuceni. 
Dzieje refleksji hermeneutycznej (humanistycznej) można by krót-

ko wyłożyć w trzech ogólnych fazach. Faza pierwsza to wspomniane 
wyodrębnienie nauk humanistycznych od nauk przyrodniczych przez 
Diltheya, które nie obywa się jednak jeszcze bez pojęcia metody. Co 

12 W. Dilthey, Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych, tłum. 
E. Paczkowska-Łagowska, Gdańsk 2004.
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to w praktyce oznacza? Ano to, że mimo iż Dilthey domaga się praw 
dla tego, co indywidualne (poszczególne), to jednak chce znaleźć 
dlań miejsce w obrębie ogólnego. Rozróżnienie podmiot – przedmiot 
nie zostaje na razie zupełnie zniesione. Zdecydowanie dalej idzie już 
Heidegger, który (w Byciu i czasie czy w Podstawowych problemach 
fenomenologii) wyswobadza poszczególne z ogólnego, pokazuje wagę 
pozytywnie pojętej subiektywności jako zaangażowanej w swój własny 
świat: Dasein to byt, w którego byciu chodzi o samego siebie. Można 
wszak odnieść wrażenie, że Heidegger nie chce albo nie potrafi uczynić 
dalszego przełomowego kroku. Jego refleksja zastyga pośród dylema-
tów Dasein niezdolnego wyjść ku drugiemu człowiekowi. Ten zarzut, 
jak wiemy, postawili Heideggerowi między innymi Emmanuel Levi-
nas czy Martin Buber, którzy postanawiają przekroczyć ontologię ku 
metafizyce i etyce13. W tradycji hermeneutycznej krok taki wykonują 
Hans-Georg Gadamer i Paul Ricœur. Humanistyka jako hermeneutyka 
staje się odtąd dialogiczna. Oznacza to, że subiektywność nie może już 
być mylona z irracjonalnym subiektywizmem czy relatywizmem, ale 
daje się zdefiniować jedynie w odniesieniu do innego (Boga, człowieka, 
innych istot żywych czy tekstów, w tym – zasadniczo – tekstów tradycji).

Powróćmy do głównego wątku rozważań. Humanistyka zatem, od 
Diltheya począwszy, przywraca człowieka światu, to znaczy wszelkim 
powiązaniom ze światem na gruncie doświadczenia. Uznane dotąd przez 
przyrodoznawców jedynie słuszne kryteria wiedzy naukowej (depersona-
lizacja podmiotu epistemologicznego, obiektywizacja przedmiotu bada-
nego, neutralność metody czy ahistoryczność) podane zostały w wątpli-
wość. Zarazem też humanistyka sytuuje się w opozycji nie tylko do nauk 
przyrodniczych, ale także do logiki (matematyki), gdzie główny stosunek 
logiczny polega na tym, że przedmiot wchodzi w zakres ogólniejszego 
pojęcia (na przykład pomidor jest warzywem, kot jest ssakiem, wódka 
jest napojem alkoholowym). Humanistyka nie kwestionuje całkowicie 
tego stosunku logicznego. Zaświadcza jedynie, że ma do czynienia z tym, 
co jednostkowe, tym, co nie daje się całkowicie zredukować do ogólnego. 
Podważono też koncepcję dystansu jako wyróżnika pracy naukowej.

13 Zob. E. Levinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, tłum. M. Ko-
walska, Warszawa 1998; M. Buber, Ja i ty. Wybór pism filozoficznych, tłum. J. Doktór, 
Warszawa 1992.
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Zakwestionowanie tych kryteriów dało asumpt do pojawienia się 
humanistyki, a w konsekwencji także literaturoznawstwa osobistego. 
Humanistyka okazuje się odtąd nieuchronnym zaangażowaniem pod-
miotu w przedmiot. Podmiot nie jest już bowiem dłużej podmiotem 
transcendentnym wobec świata, ale w świat zanurzonym. Oznacza to, 
że podmiot (pojmowany już teraz jako uczestnik, a nie jako podmiot 
pozna jąc y) sam przynależy do tego, co stara się zrozumieć. Rozu-
mienie jest nieodłącznie samorozumieniem, w tym sensie okazuje się 
wyróżnionym sposobem egzystowania. Zmienia się wszakże zarazem 
i natura przedmiotu, który nie jest już dłużej przedmiotem poznawa-
nym. Trudno zatem mówić o możliwości takiego dostępu do przed-
miotu, który polegałby na sposobie abstrahowania i eliminowania tego, 
co w procesie poznawania posiada wymiar osobowy. W obowiązującej 
dotąd postawie epistemologicznej, charakterystycznej dla przyrodo-
znawczego modelu nauki, taki sposób odniesienia do przedmiotu 
uważany jest za niewłaściwy, gdyż zamiast usuwać „nieczystości” i to, 
co przygodne (a więc przeszkody na drodze do poznania), eksponuje je 
właśnie i afirmuje. Widać wszak jasno, że model humanistyki, którego 
tu bronię, dowodzi, iż rozumienie jest sprawą egzystencji, a nie jakiegoś 
niezaangażowanego opisu. Tym samym pojawia się też konieczność in-
nego postawienia problemu przedmiotu: nie dawałby się on sprowadzać 
do obiektywnej wiedzy o tym przedmiocie. To, co przedmiotowe, nie-
uchronnie wikła się tedy w to, co podmiotowe. W istocie trudno byłoby 
już mówić o podmiocie i przedmiocie w sensie epistemologii. Huma-
nistyka zdaje raczej sprawę z nieuchronnego wzajemnego zawikłania 
obu. To z kolei oznacza, że za pośrednictwem tego, co przedmiotowe, 
dokonuje się samopoznanie czy – jak należałoby raczej powiedzieć – 
samorozumienie, podmiotu. 

Jeżeli literaturoznawstwo osobiste ma szukać swojej ogólnej przesłan-
ki, to jest nią humanistyka w sensie, który prezentuję. Fundamentalną 
jej kwestię stanowi problem sformułowany przez Wilhelma Dilthey’a 
w bardzo ciekawym i ważnym pytaniu, które sparafrazuję: w jaki sposób 
to, co indywidualne, jednostkowe, irregularne, osobiste i subiektywne, 
wynieść można do rangi powszechnej ważności14? Pytanie to dotyczyło 

14 W. Dilthey, Powstanie hermeneutyki [w:] tegoż, Pisma estetyczne, tłum. K. Krze-
mieniowa, Warszawa 1982, s. 291.
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(o czym już wspominałem) w historycznym sensie jeszcze problemu 
metody. Jednak dzięki Heideggerowi i Gadamerowi mamy prawo 
pytanie to na nowo zinterpretować. Czego ono zatem teraz dotyczy? 
Zawiera postulat konieczności uzasadnienia i uznania tego, co jed-
nostkowe. Czy jednak mowa tu o subiektywizmie? Z pewnością – nie. 
Subiektywizm, w tym kontekście, oznacza niezdolność albo zawieszenie 
referencji, niekomunikowalność, niemotę. Albo/i pogrążenie się w prze-
życiu – tak samo niekomunikowalnym. Subiektywizmem nie jest jednak 
stan, w którym ktoś niezależnie od swej woli się znalazł, albo sytuacja, 
w której ktoś został po prostu przymuszony do milczenia. Jak zauważył 
Heidegger, milczenie też jest często mówiące. Subiektywizm jest raczej 
kwestią wyboru, wolą odmowy wiązania się ze światem i wyboru tego, 
co „wsobne”. Na nowo zinterpretowane pytanie Diltheya nie dotyczy 
zatem subiektywizmu. Dostrzegamy w nim raczej ruch hermeneu-
tycznego koła, w którym część odwołuje się do całości, poszczególne 
do ogólnego, jednostkowe do społecznego. To niekończący się dialog 
i negocjowanie sensu. W pytaniu Diltheya dostrzegam echo Heglow-
skiej walki o uznanie. I Platońskiego thymos, w którym walczą ze sobą 
wstyd i duma. Wstyd jest obawą, lękiem związanym z własną jednost-
kowością, innością, lękiem przed wyśmianiem; ale jest tu też miejsce 
dla dumy: to, co moje i tylko moje, odrębne, wymykające się regule 
pragnę wnieść do świata nas wszystkich, do wspólnoty. Proszę o uznanie.

Dochodzimy tu zatem do istoty humanistyki: nie sposób jej pojąć 
jako prostej opozycji w stosunku do nauk przyrodniczych. Opozycji, 
która wyrażać by się miała w samowoli, dowolności mówienia. Hu-
manistyka nie jest wieżą Babel bełkotów czy wymianą opinii na temat 
skłonności, których nie trzeba uzasadniać, są bowiem wyrazem „jed-
nostkowej niepowtarzalności”. Pojęcie jednostkowej niepowtarzalności, 
jednej z najgłębszych prawd humanistyki, może być rozumiane opacznie. 
Dzieje się tak wtedy, gdy jednostka nie widzi powodu, by uzasadniać 
swoje działania, wybory czy przekonania w imię fałszywie pojętej pry-
watności lub intymności. Niebezpieczeństwem postmodernistycznego 
usunięcia podstawy jest właśnie to: nie ma potrzeby odpowiadać na 
pytanie: dlaczego? Mówiąc innymi słowy: humanistyka nie jest apoteozą 
subiektywności i indywidualizmu. Zarazem jednak broni właśnie tego, co 
własne, indywidualne, niepowtarzalne (jedna z definicji osoby: to, co nie 
może zostać powtórzone), osobiste. Zawsze wszakże obrona ta przebiega 
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na gruncie wspólnoty historyczno-kulturowo-językowej, do której się 
przynależy. To, co osobiste, jest negocjowane. Subiektywne i „wsobne” 
przeżycie zastąpione zostaje przez komunikowalne doświadczenie.

Dopiero teraz przejść możemy do problemu literaturoznawstwa 
osobistego. W zgodzie z tym, co powiedziane zostało wyżej, Ryszard 
Nycz, autor pojęcia powiada:

Literaturoznawstwo osobiste […] nie ma nic wspólnego z proklamacjami su-
biektywnego widzimisię, egzaltowania się własną wrażliwością, wyobraźnią 
czy erudycją. Wynika raczej z potrzeby odrzucenia sztucznych opozycji: afektu 
i intelektu, doświadczenia i rozumienia. Rozumiemy, o czym jest tekst, o ile 
go doświadczamy; potrafimy go doświadczyć, o ile reaktywuje w nas i zmienia 
przyswojone struktury rozumienia. […] Nie ma tekstu (sensownej całości dyskur-
sywnej) bez ożywiającego go doświadczeniowego zaplecza. I nie ma doświadczenia 
(nie jesteśmy go świadomi), dopóki nie zastuka do bramy wypowiedzenia […]15.

Nie sposób nie zgodzić się z ujęciem Nycza. Warto zauważyć, że, dla 
uniknięcia niepotrzebnych sporów, w definicji tej proponuje się bardzo 
przekonujące rozróżnienie na osobiste i subiektywne. Zgadzam się na 
to rozróżnienie w tej mierze, w jakiej „subiektywne” scharakteryzuje-
my właśnie poprzez odniesienia do egzaltacji, niekomunikowalnego 
przeżycia czy bełkotu. Dlatego słusznie zauważa krakowski badacz, że 
w opozycji do tak ujmowanej subiektywności należałoby raczej mówić 
o wypowiadalnym i pozwalającym się rozumieć doświadczeniu. Do-
świadczenie (egzystencjalne, kulturowe, społeczne) okazuje się tedy 
podstawowym horyzontem rozumienia tekstów. Można tu nawet za-
proponować inną wersję hermeneutycznego koła: w takim tylko stopniu, 
w jakim na mocy własnego doświadczenia rozumiemy samych siebie, 
możemy rozumieć tekst (tylko wtedy on do nas przemówi); i na odwrót: 
na tyle, na ile rozumiemy tekst, możliwe jest pogłębianie i poszerzanie 
własnego horyzontu rozumiejącego bycia-w-świecie.

Wokół sporu o literaturoznawstwo subiektywne

Problem literaturoznawstwa osobistego wciąż jeszcze należy i należeć 
chyba będzie do spornych kwestii nauki o literaturze. Wówczas tylko 

15 R. Nycz, Tekstowe doświadczenia, „Teksty Drugie” 2010, nr 1 – 2, s. 12.
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jednak, kiedy kwestię tę stawiać będziemy w obliczu alternatywy: albo 
literaturoznawstwo obiektywne, albo subiektywne. Wydaje się, że nie ma 
potrzeby ujmować sprawy tak kategorycznie, oba bowiem sposoby upra-
wiania literaturoznawstwa są równie zasadne. Konstruowanie mocnej 
alternatywy należy jednak do przywilejów, wyrastających z pragnienia 
uczestnictwa w żywiole polemicznym. W Polsce najważniejszy spór 
o kształt literaturoznawstwa w kwestii, która nas interesuje, wiąże się 
z wieloodsłonową i zażartą (dlatego też tak ciekawą!) dyskusją pomię-
dzy Henrykiem Markiewiczem i Michałem P. Markowskim16. Pierwszy 
z oponentów zabawnie określił ten spór jako spór psa z kotem (od-
wołując się zresztą do uwagi o psie poczynionej przez Markowskiego), 
w którym w roli psa wystąpił autor sformułowania, a w roli kota – jego 
polemista. Samo sformułowanie nie tylko i nie tyle wskazywać miało 
na zażartość dyskusji, co na pewną wyjściową metaforę literaturo-
znawczą, w której skonfrontowane zostały dwa sposoby podejścia do 
literatury. Postawa psa dotyczy więc tych wszystkich, którzy sądzą, że 
badanie literatury oznacza wierne  za nią podążanie. Tu interpretacja 
pojmuje siebie jako działanie s łużebne  wobec tekstu, poszukujące 
obiektywnych uzasadnień. Postawa kota, a więc stworzenia chodzącego 
swoimi własnymi drogami, odnosić się ma do takiego sposobu myśle-
nia, w którym interpretacja w istotny, osobisty i subiektywny sposób 
naznacza praktykę obcowania z tekstami. 

Początek sporu datować możemy na 2005 rok, kiedy to Markiewicz 
udzielił wywiadu zatytułowanego O kryzysie literaturoznawstwa 17, ko-
niec zaś przypadł na rok 2009. Zarzuca on w nim literaturoznawstwu 
skażenie subiektywizmem, upadek standardów naukowych, a wreszcie 
stan współczesnej nauki o literaturze określa mianem zwrotu relatywi-
stycznego, względnie agnostycznego. W związku z takimi uwagami do 
odpowiedzi poczuł się wywołany Markowski (Pochwała subiektywizmu18). 

16 Zob. H. Markiewicz, O kryzysie literaturoznawstwa (rozmawia Maciej No-
wicki), „Europa” 2005, nr 32; M.P. Markowski, Pochwała subiektywizmu, „Europa” 
2005, nr 45; H. Markiewicz, Spór psa z kotem. W odpowiedzi Michałowi Pawłowi Mar-
kowskiemu, „Europa” 2005, nr 52; M.P. Markowski, Erudyci i entuzjaści, „Tygodnik 
Powszechny” 2009, nr 35; H. Markiewicz, Sporu psa z kotem ciąg dalszy, „Tygodnik 
Powszechny” 2009, nr 41. 

17 H. Markiewicz, O kryzysie…
18 M.P. Markowski, Pochwała…
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Przyjmuje on biegunowo przeciwne stanowisko, w ramach którego 
uznaje, że kryzys literaturoznawstwa nie leży w subiektywizmie, ale 
w „beznamiętnym obiektywizmie”. Co więcej: „Skrupulatne i odpo-
wiedzialne czytanie […] wymaga postawienia na szali własnej, mocnej 
jednostkowości, która odpowiadałaby jednostkowości tekstu”19. Swoje 
przekonania uzasadnia dalej w oparciu o fundamentalne trzy zwroty 
badawcze w humanistyce. Ze zwrotu lingwistycznego daje się wy-
prowadzić przekonanie o nieuchronnym zniesieniu dystansu między 
językiem tekstu interpretowanego a językiem interpretacji; ze zwrotu 
etycznego wynika nierozerwalna etyczna i dialogiczna więź między 
tekstem a interpretatorem; ze zwrotu narratywistycznego, dotyczącego 
tożsamości, bierze swe uzasadnienie pogląd, że interpretacja oznacza 
rozumienie siebie samych w obliczu tekstu. Jak zauważa Markowski:

obstawanie przy kryterium obiektywności jest niezrozumiałe dla kogoś, dla kogo 
interpretacja jest zajęciem poważnym, powiedziałbym nawet egzystencjalnym, 
w którym nie chodzi o to, co znaczy naprawdę tekst, który czytam, tylko o to, 
kim – dzięki czytanemu tekstowi – jestem i czym – dzięki mnie – może być 
czytany tekst20.

Innymi słowy, badacz wyjaśnia, że mówienie o subiektywizmie nie ma tu 
nic wspólnego z relatywizmem, lecz jedynie zwraca uwagę na podmio-
towy wymiar interpretacji zorientowanej na sens. Henryk Markiewicz 
nie przystaje na wyjaśnienia Markowskiego i stawia kolejny zarzut: 
takie podejście do dzieła, jakie proponuje jego oponent, to nic innego 
jak tylko używanie tekstów literackich do własnych potrzeb21, i zarzuca 
mu także zbyt duże zaufanie do interpretacji adaptacyjnej22. Nie rozu-
mie on również, dlaczego ze zwrotów w humanistyce miałyby wynikać 
takie implikacje, o których mówi Markowski. Obawia się natomiast, że 
zwrot narratywistyczny może niebezpiecznie przekształcić się w zwrot 
autonarratywistyczny, czyli po prostu: narcystyczny. Odwołuje się przy 
tym Markiewicz do zdrowego rozsądku: jest chyba rzeczą oczywistą, że 

19 Tamże, „Europa”, http://www.newsweek.pl/europa/pochwala-subiektywi-
zmu,45340,1,1.html [dostęp: 3.11.2017].

20 Tamże.
21 H. Markiewicz, Spór psa z kotem…
22 W sprawie interpretacji adaptacyjnej zob. J. Kmita, Z metodologicznych pro-

blemów interpretacji humanistycznej, Warszawa 1971, s. 81 – 82.
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w nauce o literaturze ważniejsze jest, co badacz powiedział na przykład 
o Kosmosie Gombrowicza, a nie że opowiada o sobie.

Na to Markowski: nie ma interpretacji innej niż adaptacyjna. Nie 
chodzi tylko o to, aby interpretator wypowiadał się rzeczowo, ale by 
potrafił także powiedzieć coś nowego, oryginalnego i ciekawego. Tylko 
w ten sposób tekst interpretowany, poddawany wciąż nowym kontek-
stualizacjom, zachować może życie: stale i na nowo przyswajany jest do 
dzisiejszych potrzeb, aktualizowany w kulturze współczesnej odbiorcy23.

Ostatecznie Markiewicz pozostaje jednak przy swoim zdaniu: 
uprzywilejowuje interpretację historyczną w stosunku do adaptacyjnej, 
choć tej ostatniej całkowicie nie odrzuca. Wierzy wszakże w zasadność 
ich rozróżniania24. 

Badacz powrócił wszak jeszcze do sprawy literaturoznawstwa oso-
bistego w swej odpowiedzi na przeczytaną ankietę „Tekstów Drugich”25 
w tekście opublikowanym w „Dekadzie Literackiej”, zatytułowanym 
Czytając ankietę „Tekstów Drugich”  26. W szerokim kręgu literaturoznaw-
stwa osobistego umieszcza, obok swego stałego polemisty, Michała P. 
Markowskiego, także między innymi Agatę Bielik-Robson, Annę Bu-
rzyńską, Ingę Iwasiów, Ewę Kraskowską czy Michała Januszkiewicza. 
Markiewicz nie chce zaakceptować nazwy zaproponowanej przez Nycza 
(literaturoznawstwo osobiste), woli określić je mianem literaturoznaw-
stwa subiektywnego. Badacz zauważa ze zdziwieniem, że ten sposób 
myślenia o literaturze nie wzbudza niepokoju autorów odpowiadających 
na ankietę. Taka sytuacja go dziwi, gdyż, jak zauważa, dawne standardy 
naukowe w tym, co „prezentystyczne” czy „subiektywne” upatrywały 
słabości, które należy eliminować. Wśród tych słabości wymienia także 
Markiewicz Vorurteile (przedrozumienia, przedsądy). W związku z ty-
mi ostatnimi nie ma jednak badacz zupełnie racji, na gruncie bowiem 
mocno wpisującej się w formację nowoczesną hermeneutyki (Heidegger, 
Gadamer, Ricœur) przedsądy są nie negatywnym, ale jak najbardziej 
pozytywnym warunkiem rozumienia. I nie chodzi o to, by je en bloc 

23 M.P. Markowski, Erudyci i entuzjaści…
24 H. Markiewicz, Sporu psa z kotem ciąg dalszy…
25 Tematyczny numer „Tekstów Drugich” 2010, nr 1 – 2, zatytułowany Czas na 

wyznania. 
26 H. Markiewicz, Czytając ankietę „Tekstów Drugich”, „Dekada Literacka” 2010, 

nr 4 – 5, s. 200 – 208.
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eliminować, lecz raczej by być otwartym na możliwość ich rewidowania 
w procesie interpretacji. Podobnie niepokój Markiewicza, dotyczący 
krytycznego stosunku do pojęcia metody w literaturoznawstwie, nie 
jest uzasadniony. Kontrowersje związane z metodą naukową w huma-
nistyce i teorii interpretacji znakomicie przecież objaśnił Hans-Georg 
Gadamer w bynajmniej wcale nie relatywistycznej Prawdzie i metodzie.

Literaturoznawstwo osobiste jako literaturoznawstwo dialogiczne

Humanistyka nierozerwalnie wiąże się z czynnikiem osobistym27. Tak 
zresztą wyobrażam sobie humanistykę z jej Diltheyowskim postula-
tem rozumienia kultury, a więc tego, co można nazwać światem. Ów 

„świat” nie jest przecież jednak po prostu przedmiotem dostawionym do 
podmiotu, ale tym, do czego sam już przynależę. Owa przynależność 
oznacza zarazem szczególnego rodzaju usytuowanie, Heideggerowskie 
Geworfenheit, które odkrywa przede mną jakiś aspekt świata, wyzna-
cza mi tematy zainteresowań. Te zainteresowania można określić jako 

„bycie-przy”, to, przy czym zawsze jesteśmy na podstawie zarówno 
wykładni świata wobec nas, jak i naszych doświadczeń, przeżyć, obsesji, 
problemów, tematów czy wartości, a wreszcie moralnych niepokojów. 

Nie wyobrażam sobie humanistyki w izolacji od etycznego wymiaru 
bycia w świecie. Wynika to między innymi z hermeneutycznego prze-
konania o potrzebie przekształcenia dualistycznego rozszczepienia na 
podmiot i przedmiot – w rozmowę. To, co badane, nie oznacza wtedy 
obszaru tego, co przedmiotowe, ale przekształcone zostaje w rozmów-
cę, partnera dialogu. Dowodzi tego sytuacja spotkania z tekstem: nie 
jest on, jak widział to Platon, martwą mową, raz i na zawsze ustaloną 
sekwencją znaków, pismem, które mówi tylko to, co mówi. Przeciwnie, 
tekst, jak pokazuje to na przykład Hans-Georg Gadamer, winniśmy 
traktować już zawsze jako odpowiedź na pytanie, do którego pra-
gniemy dotrzeć w akcie interpretacji. Z drugiej strony – tu chciałbym 
wyjść zdecydowanie poza Gadamera – tekst staje się dla interpretatora 

27 Ma rację Henryk Markiewicz, umieszczając mnie w nurcie tak zwanego litera-
turoznawstwa subiektywnego czy osobistego. Nie sądzę wszakże, aby czynił to z tych 
samych powodów co ja. Zob. H. Markiewicz, Czytając ankietę „Tekstów Drugich”…
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również przedmiotem swoistego gwałtu. Tylko wtedy może on do nas 
przemówić. Przemawia jednak naszymi własnymi słowami, naszymi 
obsesjami i osobistymi tematami, których jest rewelatorem; jak powie-
działby Andrzej Szahaj, „wyzwalaczem”28. Zarazem wszakże spotka-
nie z tekstem oznacza gotowość do rewizji tych osobistych mniemań 
i przedsądów, gotowość na to, co niespodziewane, inne, nieoczekiwane. 
Tak więc relację między podmiotem a przedmiotem zastępuje relacja 
wzajemnego zawikłania, transakcji, szczególnej wymiany: nie jest tak, że 
między interpretatorem a interpretowanym istnieje tylko jednostronny 
ruch ku interpretowanemu; dzieje się także na odwrót: interpretator 
sam jest interpretowany przez to, ku czemu się zwraca: nie jest ono 
już żadnym przedmiotem, lecz swoistym „ty”. Kim jestem w obliczu 
Innego? Kim jest ten, kto rozumie? Co się właściwie dzieje w trakcie 
rozumienia? Kim/czym jest to, co rozumiane (drugi człowiek, ja sam, 
czy tekst)? Rozumiejące pytanie o tożsamość, o to kim jestem ja i kim 
jesteś ty, przynależy do obszaru etyki. Nie mogę bowiem pytać o swo-
ją tożsamość, nie odnosząc się do Innego i na odwrót. W ten sposób 
przełamane zostają odosobnienie czy atomizacja tego, co indywidualne. 
Ja rozświetla się (i zarazem zaciemnia) jedynie w perspektywie Ty. Ro-
zumienie nie jest formą zawłaszczenia, opanowania, pełnej transparencji, 
lecz stanowi raczej dialektykę zawłaszczania i wywłaszczania, nieusu-
walne i dynamiczne napięcie tworzone zarówno przez wiarę, ufność 
i miłość, niosące ze sobą możliwość wynajdywania i odkrywania sensu, 
jak i podejrzliwość, niepokój i niepewność, które w tej samej chwili ów 
sens zasłaniają, zaciemniają i wymazują29. 

Gdy humanistyki nie legitymizują dłużej obiektywistyczne normy, 
funkcję tę spełnia na różne sposoby etyka. Ona to więc pozwala zasad-
niczo uzasadnić konieczność porzucenia owego, jak powiedziałby John 
Ellis, disinterested critical inquiry30, w zamian natomiast wprowadzić 
i ugruntować przekonanie, że humanistyczne badania są zawsze szcze-
gólnego rodzaju postacią za interesowania, bliskości, wzajemnego 

28 Zob. A. Szahaj, Siła i słabość hermeneutyki, „Teksty Drugie” 2012, nr 1 – 2, 
s. 87 – 94.

29 Zob. M. Januszkiewicz, Kim jestem ja, kim jesteś ty? Etyka, tożsamość, rozu-
mienie, Poznań 2012.

30 Zob. J.M. Ellis, Literature Lost: Social Agendas and the Corruption of the Hu-
manities, New Haven 1997.
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uwikłania interpretatora i interpretowanego. Przekonanie, że to, kim 
jesteśmy, nasz światopogląd, uznawane wartości, język, a nawet płeć, 
nie mają wpływu na nasze działania w humanistyce, jest całkowitym 
nieporozumieniem. Nie chodzi wszak o to, by bezmyślnie i bezkry-
tycznie przesądom swym ulegać. Wymóg etyczny dotyczy bowiem 
tego, by, po pierwsze, być świadomym własnych przedrozumień, które 
uruchamiamy w badaniach (dostrzegać, że nie są „niewinne”), po drugie 
zaś, by zachowywać zdolność do ich rewidowania i otwarcia na pogląd 
innego /tekstu31.

W związku z tym trudno nie uznać, że silny związek badacza, nawet 
emocjonalny, z problematyką badań jest oczywistością. Nie chodzi tu 
wszak o jakąś identyfikację w sensie „zlania się horyzontów” interpreta-
tora i tekstu, zachowują one bowiem względną odrębność. Tylko w ten 
sposób bowiem utrzymana być może perspektywa etyczna „ja – ty”. 
To, o czym mówię, nie jest jakimś „nowinkarstwem”, ale pragnieniem 
wpisania się w najgłębszą tradycję hermeneutyki (na przykład św. Au-
gustyna czy św. Anzelma z Canterbury), której jedna z prawd brzmi: 

„Uwierzyć, aby zrozumieć, zrozumieć, aby uwierzyć”. Bez tego wyj-
ściowego gestu zawierzenia, sympatii, miłości, zaufania czy otwartości 
nie ma rozumienia. Dziś hermeneutyce zawierzenia przeciwstawia się 
czasem hermeneutykę podejrzliwości. Nie wydaje mi się, aby należało 
absolutyzować tę opozycję. Jest raczej tak, że zawierzenie, sympatia 
i zaufanie nieustannie podminowane, podszyte są obawą, niepewnością, 
podejrzeniem. Tak jednak być chyba powinno, nie ma w tym nic złego. 
Warto w tym miejscu z pewnością dodać, że nie oznacza to zgody na 
jakąś „kapryśną impresyjność” czy irracjonalność wywodu. Innymi słowy: 
nie chodzi więc o stylistyczną egzaltację czy idiosynkratyczność myśli. 

Etyka ma początek w relacji ja – ty, ja – inny, w tym, co dialogicz-
ne. W tym dialogu n ik t n ie wypowiada p ie r wsz ego s łowa. 
Nikt z nas nie jest bowiem Adamem bądź Ewą. Nie wyruszamy od 
jakiegoś punktu „zero”, lecz zawsze historycznie zanurzeni jesteśmy 
w wielu różnorakich tradycjach i trwałych konstruktach kulturowych, 

31 Oczywiście, pojęć przedrozumienia i przesądu używam tu w sensie heidegge-
rowsko-gadamerowskim. Zob. M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 
1994; H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Wprowadzenie do hermeneutyki filozoficznej, 
tłum. B. Baran, Kraków 1993.
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przekonaniach i wartościach, które podzielamy na gruncie tych czy 
innych wspólnot (interpretacyjnych). Dialog to także, a może przede 
wszystkim (jak przekonująco pokazał to Gadamer) sytuacja, w której 
n ikt n ie wypowiada os ta tn iego s łowa. 

Dialogiczność interpretacji jest zarazem najprostszym uzasadnie-
niem nie dla tego, co subiektywne (a więc monadyczne), lecz dla tego, 
co osobiste. Dialog tekstu i interpretacji stanowi, jak się wydaje, naj-
poważniejszą rację literaturoznawstwa osobistego.





Wobec dyskursów





Martin Heidegger
i fenomenologiczno-hermeneutyczne pojęcie 

dyskursu

Pojęcie dyskursu należy do najbardziej modnych pojęć humanistyki. 
Pomimo to pozostaje jednak kategorią rozmytą i wieloznaczną. Zwrócił 
na to uwagę jeden z najwybitniejszych teoretyków dyskursu, Teun A. 
van Dijk, który wskazał trzy zasadnicze sposoby jego rozumienia: po 
pierwsze, należy go wiązać z językiem mówionym oraz ze sposobami 
mówienia (w tym sensie mówić można na przykład o dyskursie Lecha 
Wałęsy czy Jana Pawła II); po drugie, pojęcie dyskursu odnosić można 
do jakiejś idei, wizji świata czy światopoglądu (można więc na przykład 
mówić o dyskursie komunitaryzmu czy filozofii egzystencji); warto 
zauważyć, że w tym drugim znaczeniu nie istnieje konieczność odwo-
ływania się w ogóle do problemu języka; wreszcie, po trzecie, dyskurs 
pojmować można w kontekście użyć języka (kto, jak, dlaczego, kiedy), 
czyniąc zeń zdarzenie komunikacyjne1. 

Podejmuję tu kwestie odnoszące się zasadniczo do drugiego i trze-
ciego sposobu pojmowania dyskursu, akcentując szczególnie analizę 
dyskursu fenomenologiczno-hermeneutycznego w ujęciu Martina 
Heideggera oraz samo definiowanie przez niego tego pojęcia. Wybór 
tematyki nie jest arbitralny. Przeciwnie, chciałbym pokazać, że Heideg-
gerowskie ujęcie dyskursu zasługuje na uwagę nie mniej niż spopula-
ryzowane, by nie powiedzieć wręcz – skonwencjonalizowane – ujęcie 
Michela Foucaulta2. Pojęcie to nie jest neutralne, ale zawsze formuło-
wane na gruncie… jakiegoś dyskursu, a więc pewnego sposobu widzenia 

1 A. Van Dijk Teun, Badania nad dyskursem [w:] Dyskurs jako struktura i proces, 
red. A. Van Dijk Teun, tłum. G. Grochowski, Warszawa 2001, s. 9 – 44.

2 M. Foucault, Porządek dyskursu, tłum. M. Kozłowski, Gdańsk 2002.
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świata czy badanych problemów. Dlatego chciałbym scharakteryzować 
wstępnie ów dyskurs jako sposób myślenia (część pierwsza szkicu), by 
dopiero następnie przyjrzeć się uważniej Heideggerowskiej koncepcji 
dyskursu (w części drugiej).

Czym jest fenomenologia hermeneutyczna?

Przez fenomenologię hermeneutyczną powinniśmy wstępnie rozumieć 
rozwinięcie czy nawet rewolucyjną zmianę w fenomenologii, która 
dokonała się za sprawą Martina Heideggera. Ta rewolucja stała się za-
razem rewolucją w hermeneutyce nowoczesnej, gdyż zasadnie włączyć 
tu przecież będzie także kontynuatorów Heideggera – Hansa-Georga 
Gadamera oraz Paula Ricœura. Mówiąc innymi słowy: fenomenologia 
przesunięta zostaje na grunt hermeneutyczny. Spróbujmy przyjrzeć się 
najogólniej charakterowi tej zmiany. W punkcie wyjścia fenomenologia 
hermeneutyczna łączy się z fenomenologią Husserlowską. Heidegger 
w pełni podziela bowiem przekonanie Edmunda Husserla nazwane 
przez filozofa w Ideach I (1913) zasadą wszystkich zasad. Popularnie 
wyrażana była hasłem: „Z powrotem do rzeczy samych!”. Mówiąc ina-
czej, chodziło o powrót do bezpośredniego, źródłowego doświadczenia, 
a więc „źródłowo prezentującej naoczności”. To właśnie owo źródłowe 
doświadczenie, a nie jakieś uprzednie wobec niego teorie czy spekulacje 
stanowić miały podstawę poznania3. Jeszcze na dwa lata przed opubli-
kowaniem Idei I, w pierwszej wydanej po Badaniach logicznych (1901) 
rozprawie zatytułowanej Filozofia jako ścisła nauka (1911), w samym jej 
zakończeniu filozof napisał: 

Ten, kto trzyma się kurczowo historycznych filozofii, kto krząta się koło nich 
jako historyk i krytyk, a równocześnie pragnie przez eklektyczne opracowanie lub 
anachroniczne odrodzenie dojść do filozoficznej nauki – czyni tylko beznadziejne 
próby. Nie f i lo z of ie, a l e s a me r z ec z y i  p roblemy musz ą s t a now ić 
bod z ie c do bada n ia4.

3 Zagadnienia te rozpatruje Edmund Husserl między innymi [w:] tegoż, Idee 
czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, tłum. D. Gierulanka, Warszawa 1967.

4 Tenże, Filozofia jako nauka ścisła, tłum. W. Galewicz, Warszawa 1992, s. 78.
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Martin Heidegger na marginesie rozprawy Husserla poczynił nastę-
pującą notatkę: „Bierzemy Husserla za słowo”. Uważał też, że Husserl 
podarował mu oczy, za pomocą których mógł widzieć5. Nie oznaczało to 
jednak, że bezkrytycznie poszedł za wskazówkami czy pomysłami swego 
nauczyciela. Szczegółowe ukazanie drogi Heideggera do fenomenologii 
hermeneutycznej, która rozpoczyna się wraz z wykładami z 1919 roku 
(zatytułowanymi Die Idee der Philosophie und das Weltanschauungspro-
blem), pogłębia w wykładach z historii koncepcji czasu (semestr letni 
1925 roku w Marburgu) i kulminuje w Byciu i czasie (1927), domagałoby 
się niezależnego omówienia. W tym miejscu ograniczę się jedynie do 
kilku kwestii. Heidegger porzucił wiele podstawowych Husserlowskich 
pojęć, jak świadomość, obiektywność, podmiot transcendentalny, epoché 
czy redukcja fenomenologiczna. Mówiąc najkrócej: Heidegger odrzucił 
czysto poznawcze nastawienie do rzeczy i esencjalistyczną wiarę, że do 
ich istoty możemy uzyskać dostęp intuicyjny i bezpośredni, to znaczy: 
niezapośredniczony przez język. A w sensie pozytywnym – co równie 
ważne i ciekawe – swój fenomenologiczny projekt konstruuje filozof nie 
tyle w odniesieniach do Husserla, co do Greków. Szczególnie istotny 
jest tu § 7 Bycia i czasu, w którym Heidegger wywodzi fenomenolo-
gię z etymologii dwóch słów: fenomenu i logosu6. Pojęcie fenomenu 
analizuje na gruncie czasownika fainesthai (ukazywać się) i na jego 
podstawie określa fenomen jako to, „co-się-samo-w-sobie-ukazuje”7, 
i jest jawne albo dopiero na jaw ma być wydobyte. Warto bowiem za-
uważyć, że fenomeny mogą ukazywać się na sposób pozoru. To, co jawi 
się jako pozorne, co podaje się za to, czym nie jest, nie stanowi jednak 
fenomenu w jego właściwym, pozytywnym sensie. Fenomen odróżnić 
też należy od tego, co stanowi zaledwie przejaw. Różnica między nimi 
jest taka, że fenomen ukazuje się w sobie samym, natomiast przejaw 
jedynie odsyła do czegoś innego8. Aby zrozumieć Heideggerowską 
koncepcję fenomenologii hermeneutycznej, trzeba jeszcze podkreślić 
znaczenie pojęcia logosu. W wieloznaczności tego słowa (oznaczającego 
między innymi rozum czy rację) filozof akcentuje – w odwołaniu do 

5 D. Moran, Introduction to Phenomenology, London – New York 2000, s. 228.
6 M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 1994, s. 40.
7 Tamże.
8 Tamże, s. 44.
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Arystotelesa – nierozerwalny związek mowy i widzenia, to, co Stagiryta 
określa jako apofainesthai. Logos jest tym, co pozwala widzieć9. Mó-
wienie to zatem umożliwianie widzenia. Heidegger powiada: „Dlatego 
właśnie, że funkcja λόγοϛ polega na prostym umożliwianiu widzenia 
czegoś, umożl iwianiu pos t r z egania  bytu, λόγοϛ może oznaczać 
ro  zum”10. I formułując wstępne pojęcie fenomenologii, stwierdza, że 
oznacza ona wobec tego „sprawić, by to, co się ukazuje, widzieć samo 
z siebie tak, jak się samo z siebie […] ukazuje”11. Zadaniem fenome-
nologii jest zatem wydobyć ze skrytości na jaw. Filozof zauważa jednak, 
że tym, co skryte, nie są te czy inne byty, ale samo bycie bytu12. Jako 
nauka o byciu bytu jest fenomenologia ontologią. Pojawia się wszakże 
pytanie o to, w jaki sposób wydobywać bycie z jego ukrycia? Jak ujaw-
niać to, czego sposobem manifestowania się jest skrywanie? Na to 
pytanie udziela Heidegger odpowiedzi, która ma charakter fundujący 
dla fenomenologii hermeneutycznej. Powiada on mianowicie: „Meto-
dologicznym sensem opisu fenomenologicznego jest in terpre tac ja. 
[…] Fenomenologia jestestwa jest hermeneutyką  w pierwotnym 
tego słowa znaczeniu, wedle którego jest to interpretowanie”13.

Fenomenologia nie może być zatem sprowadzona do opisu, który 
miałby stanowić bezpośredni dostęp do rzeczy w sensie obiektywnym. 
To raczej poszukiwanie sensu na drodze interpretacji. Problem polega 
na tym, że rzeczy manifestują się właśnie przez skrywanie czy może 
nieustanną grę skrywania i odkrywania. Dostęp do rzeczy nigdy też 
nie jest w związku z tym bezpośredni i oczywisty. Rzeczy manifestują 
się pod jakimś względem, w jakimś aspekcie, natomiast my odnosimy 
się do nich z pewnej perspektywy czy punktu widzenia. A mówiąc 
językiem fenomenologii – interpretacja dokonuje się zawsze w pew-
nym nieustannie zmieniającym się horyzoncie, który z jednej strony 
stanowi obszar manifestowania rzeczy, a z drugiej strony odniesienie 
dla naszego sposobu widzenia. Skoro tak, skoro Logos fenomenologii 
to hermeneuein – wy-jaśniać, wydobywać z ciemności – to zrozumiałe 

9 Tamże, s. 46.
10 Tamże, s. 48.
11 Tamże, s. 49.
12 Tamże, s. 50.
13 Tamże, s. 53.
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staje się, wywiedzione przez Heideggera od Greków, źródłowe poj-
mowanie prawdy jako aletheia, a więc tego, co pozwala na od-słonięcie, 
od-krycie, roz-jaśnienie czy wy-jawienie i pokazanie rzeczy w ich nie-
skrytości. Tym samym Heidegger pozwala nam zauważyć, że koncepcja 
prawdy rozumianej jako adekwacja myśli (wypowiedzi) do pewnego 
stanu rzeczy jest wtórna wobec tak rozumianej prawdy. Nie chodzi 
więc o prawdę jako teorię sądu, lecz raczej o doświadczanie prawdy 
jako swoistego objawienia14. 

Heidegger opowiada się zarazem w pełni za poszukiwaniem do-
stępu do źródłowego doświadczenia, które utożsamił z konkretnym 
faktycznym i praktycznym ludzkim życiem, na które składają się bycie 
wśród rzeczy i innych, troska, zmartwienia, nadzieje, uczucia, popadanie 
w winę, projektowanie możliwości. W centrum zainteresowań filozofa 
staje więc człowiek – Dasein – w swoim byciu-tu-i-tam-oto. Podobnie 
jak Husserl Heidegger za fundamentalny problem fenomenologii uznaje 
Erlebnis – doświadczenie egzystencjalne, przeżycie czy mówiąc jeszcze 
inaczej: wiedzę z pierwszej ręki, przy czym chodzi tu o wiedzę przed- 
czy a-teoretyczną. Heidegger bardziej jednak niż Husserl eksponuje 
praktyczny, egzystencjalny charakter doświadczenia. Co więcej, inaczej 
rozumie podstawowe dla Husserla (a przejęte od Franza Brentana) po-
jęcie intencjonalności, które autor Badań logicznych wiązał z wszelkimi 
aktami świadomości, nakierowanymi na jakąś treść (na przykład akt 
oceny skierowany jest na to, co oceniane, akt przedstawiania skierowany 
jest na coś przedstawianego, akt miłości – na coś kochanego)15. Tym-
czasem dla Heideggera intencjonalność nierozerwalnie wiąże się nie 
tyle ze świadomością, co z językiem. I choć trzeba Husserlowi oddać 
sprawiedliwość, że wyróżnione w strukturze intencjonalnej „jako” (to, 
co postrzegane jest postrzegane j ako  coś) wskazuje już na fakt, że 
akty intencjonalne posiadają element interpretacji, to jednak dopie-
ro Heidegger zradykalizował tę intuicję. Rzeczy-wistość otaczająca 
człowieka nie jest po prostu obiektem neutralnego zdystansowania, 
lecz tym, co człowieka obchodzi. Dasein jest zawsze już zaangażo-
wane w świat, jego bycie to bycie-w-świecie. To bycie polega zaś na 

14 D. Moran, Introduction…, s. 236.
15 E. Husserl, Badania logiczne, t. 2: Badania dotyczące fenomenologii i teorii po-

znania, cz. 1, tłum. J. Sidorek, Warszawa 2000, s. 461 i nn.
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rozumieniu, które zawsze jest już samorozumieniem. Owo rozumienie 
i samorozumienie nie oznaczają jednak aktów czystej świadomości, lecz 
posiadają językowy charakter. Bycie-w-świecie jest zanurzone w języku. 
I jeśli fenomenologia Husserlowska tak chętnie mówi o widzeniu rzeczy, 
ich naoczności, to Heidegger dodaje, że jeśli coś widzimy, to widzimy 
to zawsze poprzez język. W Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs 
(wyd. ang. History of the Concept of Time) z 1925 roku filozof zauważa:

Nasze najprostsze percepcje i konstytutywne stany są właśnie w y ra ż one, nawet 
więcej, w pewien sposób z i nte r pre tow a ne. Czym tutaj jest prymarność 
i źródłowość? Wcale nie tak bardzo widzimy przedmioty i rzeczy, lecz raczej 
najpierw mówimy o nich. By ująć to bardziej precyzyjnie: nie mówimy o tym, 
co widzimy, lecz wręcz przeciwnie, widzimy to, co k to ś mów i  o czymś16. 

Podsumowując te – siłą rzeczy – operujące skrótem rozważania, można 
spróbować już wstępnie odpowiedzieć na pytanie o to, kiedy fenomeno-
logia staje się fenomenologią hermeneutyczną. Po pierwsze, wówczas gdy, 
dostrzegając skrywająco-jawny sposób manifestowania się fenomenu, 
usiłuje dotrzeć do niego za pośrednictwem rozumienia/interpretacji, 
nie są one tu jakąś naukową procedurą, metodą czy narzędziem, ale 
oznaczają sam sposób bycia-w-świecie; po drugie, gdy centralnym 
problemem swych dociekań czyni Dasein i jego bycie-w-świecie; po 
trzecie, gdy wreszcie drogą (zapośredniczonego) dostępu do żywego 
(przeżytego) doświadczenia (Erlebnis, lived-experience) czyni fenome-
nologia język (a nie niezapośredniczoną intuicję, jak chciałby Husserl).

Heideggerowskie pojęcie dyskursu

Martin Heidegger podejmuje problematykę dyskursu przede wszystkim 
w Byciu i czasie, ale nie tylko. Jak już wspomniałem, zagadnienie to 
w dużo szerszym wymiarze zostało przez filozofa wyłożone podczas wy-
kładów prowadzonych w Marburgu w semestrze letnim 1925 roku. Kurs 
został zatytułowany Prolegomena zur Geschichte des Zeitbergriffs (Historia 
koncepcji czasu) i opublikowany dopiero w 1979 roku jako dwudziesty 

16 M. Heidegger, History of the Concept of Time, transl. T. Kisiel, Blooming-
ton – Indianapolis 1992, s. 56 [tłum. M.J.].
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tom Gesamtausgabe. Wspominam o tym po to, by zaznaczyć, że przywo-
łując Heideggerowską koncepcję dyskursu, odwoływać się będę przede 
wszystkim do tej właśnie pracy. W tym miejscu trzeba jeszcze poczynić 
jedną istotną uwagę. Słowo „dyskurs”, którym się będę tu zasadniczo 
posługiwać, znajduje potwierdzenie w anglojęzycznych tłumaczeniach 
prac Heideggera, w których występuje jako discourse. Sam filozof po-
sługiwał się natomiast słowem Rede, które zasadnie Bogdan Baran 
tłumaczy jako „mowę”. Wyjaśnienie to wydaje się konieczne, nie ma 
bowiem powodu, aby wprowadzać tu niejasności translatologiczne. 
Słowo „dyskurs” jest tu wszak w pełni uprawnione, posługiwać się nim 
będzie w tym kontekście inny z wielkich hermeneutów – Paul Ricœur. 
Dodać tu może jeszcze warto, że w pewnych sytuacjach, z powodów sty-
listycznych, słowami „dyskurs” i „mowa” posługiwać się będę wymiennie.

Dyskurs (mowę) definiuje filozof najogólniej jako egzystencjalno-
-ontologiczną podstawę języka17. W tym sensie dyskurs nie daje się 
sprowadzić wyłącznie do narzędzia komunikacji czy ekspresji, a zatem 
do tego, czym można dysponować; nie jest też dyskurs jakimś typem 
wypowiedzi, uporządkowanym za pomocą określonych własności ję-
zykowych (gramatycznych) czy reguł. Stanowi bowiem taki wymiar 
języka, który nierozerwalnie wiąże się z egzystencją, byciem-w-świecie 
Dasein. Jak wiadomo, podstawowe i przełomowe rozpoznanie Heideg-
gerowskiej hermeneutyki ontologicznej stanowi zwrócenie uwagi na 
fakt, że wyróżnionym charakterem bycia-w-świecie jest rozumienie, 
będące zawsze już samorozumieniem. Tym samym rozumienie nie 
oznacza tu żadnej metody, narzędzia czy procedury, które cechuje wy-
miar interwencyjny (można się nimi świadomie posłużyć, można też 
z nich zrezygnować, gdy nie są już przydatne). Tymczasem rozumienie, 
o którym mówi Heidegger, jest przedpredykatywne, należy do samego 
ludzkiego bycia. Mówiąc jeszcze prościej: rozumienie i samorozumie-
nie dochodzą do głosu we wszystkim, co robimy, niezależnie nawet od 
stopnia uświadamiania sobie tego. Takie rozumienie ma więc wyraźnie 
charakter praktyczny (w sensie greckiego praxis), jest tym, co Heidegger 
określa słowem Befindlichkeit, odsyłającym do umiejętności znalezienia 
się. W taki sposób – by inaczej jeszcze wyjaśnić pojęcie rozumienia – 
posługujemy się potocznymi sformułowaniami mówiącymi, że ktoś 

17 Tenże, Bycie i czas…, s. 228.
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odnalazł się w jakiejś sytuacji albo nie potrafił się odnaleźć. Tak uchwy-
cone rozumienie jest tym, co artykułuje się w mowie jako sens18. Tym 
samym zrozumiały staje się wobec tego status dyskursu: to samoartyku-
lacja bycia-w-świecie, posiada więc nieusuwalnie egzystencjalny wymiar. 

W Prolegomena zur Geschichte des Zeitbergriffs wyróżnia filozof 
cztery zasadnicze momenty strukturalne dyskursu. Są to kolejno: (1) to, 
o czym się mówi; (2) to, co powiedziane jako takie (dyskursywne co); 
(3) komunikacja; (4) wyjawianie/odkrytość. 

Po pierwsze, dyskurs to to, o czym się mówi. Mowa, jako (samo)ar ty- 
kulacja rozumienia i, tym samym, wypowiadająca sens, sytuuje się za-
wsze wobec otaczającego człowieka świata i jego byc ia-w. Mówienie 
w pierwszej kolejności zawsze dotyczy czegoś w świecie, sprawia, że owo 
o-cz ym ukazuje się właśnie poprzez mowę. To o-cz ym dyskursu 
przynależy do świata, o który człowiek jest zatroskany. Chodzi tu przy 
tym nie tylko i po prostu o jakieś obiekty występujące w świecie, jak 
na przykład krzesło czy drzewo. Świat dookolny staje się zrozumiały 
dopiero jako przyobleczony w sens. Krzesło mogę więc rozumieć jako 
miejsce, na którym mogę usiąść, by na chwilę odpocząć albo, z uwagi 
na rzemieślnicze wykonanie, mogę rozumieć krzesło jako przedmiot 
estetyczny, albo jako przedmiot „z duszą” – antyk i tak dalej. Heidegger 
zauważa zarazem, że o-cz ym dyskursu jest tym, co w języku, jak widać 
to na przykład podczas rozmowy, ujawnia się w sposób pierwszoplanowy. 
To, co usiłujemy uchwycić, to przecież rzecz, o której mowa.

Po drugie, na dyskurs składa się również to, co powiedz iane j a-
ko tak ie. Jeżeli o-cz ym dyskursu przynależy do świata, do którego 
się odnoszę, i wreszcie jeżeli, mówiąc o czymś (na przykład o krześle, 
nie muszę go nieustannie tematyzować w poszczególnych zdaniach, 
nazywać), o tyle to, co powiedz iane j ako tak ie, znajdujemy na 
gruncie konkretnych wypowiedzi, zdań. Heidegger zwraca uwagę na to, 
że jeśli wypowiemy zdanie: „To krzesło jest wytapicerowane”, wówczas 
„owo bycie wytapicerowanym krzesła jest tym, co powiedziane jako 
takie; nie jest ono zbieżne z samym krzesłem. W tym, co jest więc po-
wiedziane, to o-cz ym jest omówione; w omawianiu czegokolwiek to, 
co przemyślane, jest również omówione”19. To, co wypowiedziane jako 

18 Tamże.
19 Tenże, History of the Concept…, s. 262 [tłum. M.J.].
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takie, wypowiadane jest na różne sposoby, na przykład jako oznajmienie, 
rozkaz, życzenie, zapytanie. Innymi słowy, to, co powiedziane jako takie 
oznacza po prostu „jak” bycia powiedzianym.

Trzecim strukturalnym momentem dyskursu jest komunikac ja. 
Filozof podkreśla w tym miejscu, że mowa jako szczególny wymiar bycia 
Dasein, w swym właściwym istotowym sensie oznacza mówienie do 
innych i z  innymi. Heidegger powiada więc:

Dyskurs jako sposób bycia Dasein jako bycie-z jest co do swej istoty komun i k ac ją, 
dlatego w każdym dyskursie, który jest o czymś, pod z ie l a s i ę z  innym to, co 
powiedziane, powiedziane jako takie20.

Ów trzeci moment dyskursu należy w sposób szczególny zaakcentować. 
To w związku z nim bowiem po raz pierwszy zwraca uwagę filozof 
na to, że w sposób źródłowy nasze bycie-w-świecie jest już zawsze 
byciem-z, byciem-z-innymi. Kwestii tej nie pojmuje filozof jako oczy-
wistości, którą nie warto się dalej zajmować, jak mu to zarzucano, lecz 
przeciwnie, bycie-z-innymi ugruntowane zostaje na podstawie języka, 
który nie jest już tylko zwykłą komunikacją, ale rozmową. Heidegger 
inicjuje tu wątek, który poszerzył tylko później Hans-Georg Gada-
mer w swej koncepcji języka jako rozmowy. Tymczasem to autor Bycia 
i czasu wyraźnie zaznacza, że komunikacja (rozmowa) jest, po pierwsze, 
wyrazem współbytowania, które swą jawność uzyskuje we współpoło-
żeniu i współrozumieniu. Po drugie, owo współbycie uzasadnione jest 
wyłącznie na gruncie dyskursu, w którym możemy dopiero podzielać 
wspólny świat. Zauważmy jednocześnie rzecz bardzo ciekawą: to nie 
przestrzeń w sensie jakiegoś miejsca uzasadnia podzielanie tego, co 
wspólne, ale język, rozmowa (filozof powiada, że komunikację należy 
rozumieć w kategoriach bycia-z-innym)21, a tym samym – czas (pro-
blematyka czasu domagałaby się omówienia w innym miejscu). Tym, co 
podzielane, jest to, co wypowiedziane w języku. Ponownie Heidegger 
antycypuje stwierdzenia Gadamera, dowodzą, że rozmowa dotyczy 
zarówno sprawy, o której mowa (o-cz ym dyskursu), jak i tego, co 
wypowiedziane jako takie. Zaznaczmy (o czym będzie mowa później): 

20 Tamże, s. 263; tenże, Bycie i czas…, s. 230.
21 Tenże, History of the Concept…, s. 263; tenże, Bycie i czas…, s. 229.
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w związku z tym, co wypowiedziane jako takie, znajdzie się również 
miejsce na niewypowiedziane.

Rozumienie, które ma miejsce w komunikacji, kieruje nas w stronę 
czwartego momentu strukturalnego dyskursu, a mianowicie ku „uczest-
nictwu w tym, co się manifestuje”22. W komunikacji, jak zauważa Hei-
degger, nie chodzi o transmisję informacji z wnętrza jednego podmiotu 
do drugiego23, lecz o ujawnianie, odkrytość świata poprzez rozmowę, 
która stanowi formę intymnego zaangażowania w dyskutowaną spra-
wę24. Rozumienie i samorozumienie osiągają tym samym najwyższy 
poziom w rozmowie poszukującej porozumienia.

Dyskurs jest, o czym była już mowa, egzystencjalno-ontologiczną 
podstawą języka. Jeżeli istnieje język, to tylko dlatego, że istnieje dyskurs 
(mowa). Jak można było zobaczyć, nie chodzi tu jednak o mowę pojmo-
waną tak jak w językoznawstwie, gdzie traktuje się ją jako wypowiedź. 
Mowa nie jest też narzędziem, ale sposobem bycia Dasein25. Filozof 
zauważa również, że Grecy nie mieli nawet słowa, które odnosiłoby 
się do języka, pojmowali go bowiem przede wszystkim jako dyskurs 
(mowę)26. Dlatego też podejmuje Heidegger próbę wyzwolenia myśle-
nia o języku z ram logiki i opartej na niej gramatyki. O ile zasadniczo 
przyjmują one pogląd apofantycznego pojmowania mowy (to znaczy 
sprowadzania jej do zawartości formalno-semantycznej wypowiedzi 
oraz weryfikowalnych prawdziwościowo sądów), o tyle Heidegger 
proponuje egzystencjalno-hermeneutyczne rozumienie mowy, która 
wykracza właśnie poza to, co wprost w zdaniu wypowiedziane. Myśliciel 
posłużył się przykładem zdania: „Ten młotek jest ciężki”. Rozpatrywane 
w kategoriach apofantycznych, zdanie to wypowiada pewien sąd, w ra-
mach którego wskazana zostaje własność młotka: jego ciężar. Jednakże 
w hermeneutycznym rozumieniu mowy, posiadającej nierozerwalny 
związek z życiem Dasein i światem, który go zawsze obchodzi i o który 
się troska, wspomniane zdanie mówi także poprzez to, co niewypowie-
dziane, na przykład: „Ten młotek jest zbyt ciężki, podajcie inny, lżejszy”27. 

22 Tenże, History of the Concept…, s. 263; 
23 Tamże; tenże, Bycie i czas…, s. 230.
24 Tenże, History of the Concept…, s. 263.
25 Tenże, Bycie i czas…, s. 235.
26 Tenże, History of the Concept…, s. 264; tenże, Bycie i czas…, s. 234.
27 Tenże, Bycie i czas…, § 33, 69.
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Heidegger proponuje spojrzeć na problem dyskursu z jeszcze innej 
strony. Wskazuje mianowicie na kilka podstawowych fenomenów, które 
domagają się uchwycenia. Są to: (1) relacja między mową (dyskursem) 
a fenomenem słyszenia; (2) mową a fenomenem milczenia; (3) mową 
a fenomenem czczej gadaniny i wreszcie (4) mową a fenomenem języka.

Relację między dyskursem a fenomenem słyszenia ujmuje Heidegger 
w odniesieniu do fundamentalnych problemów hermeneutyki: rozu-
mienia. Rozumienie, powiada filozof, możemy zasadniczo pojmować 
na dwa sposoby: pierwszy dotyczy dostępu do czegoś, pochwycenia, 
odkrycia czegoś. Rozumienie w tym sensie ukazuje się od strony 
zrozumienia czegoś po raz pierwszy. Ale można też mówić o innym 
wymiarze rozumienia, gdzie pojmowanie pozostaje w nierozerwalnym 
związku ze słyszeniem. Nie bez powodu, zauważa Heidegger, zdarza 
nam się, szczególnie podczas rozmowy, że mówimy: „Nie usłysza-
łem”, „Nie dosłyszałem”, w znaczeniu: nie zrozumiałem, nie mogłem 
zrozumieć, nie pojąłem – bo nie usłyszałem; i na odwrót: gdy czegoś 
nie dosłyszymy, mówimy, że nie zrozumieliśmy28. Zdolność słyszenia 
urasta zatem do podstawowego fenomenu hermeneutycznego, ale nie 
tylko w sensie jakiegoś technicznego rozumienia, lecz dużo głębiej – 
w egzystencjalnym sensie bycia-z-innym:

bycie-z-innym jest źródłowo charakteryzowane jako bycie-z w sensie słucha-
nia-się-nawzajem. Bycie-z nie jest byciem pod ręką czy wśród innych; jako 
bycie-w-świecie oznacza jednocześnie bycie „w niewoli” (hörig) innych, to znaczy 
w „zważaniu” na innych i „słuchaniu” ich, słuchaniu (hören) ich i niesłuchaniu. 
Bycie-z ma strukturę przynależności (Zu(ge)hörigkeit) do innego29.

Słyszenie to zarazem bycie otwartym w egzystencjalnym sensie30. 
Heidegger wyróżnia zarazem rozmaite „metafory suplementacyjne” 
dla fenomenu słyszenia. Jest to „kroczenie śladem”, „dotrzymywanie 
kroku”31. Można powiedzieć, że słyszeć to także „podążać za”, „dotrzy-
mywać wierności”. Wszystkie te określenia stanowią jednakże rozmaite 
imiona dla tego, co w hermeneutyce nazywamy rozumieniem. „Rozu-

28 Tenże, History of the Concept…, s. 265; tenże, Bycie i czas…, s. 231.
29 Tenże, History of the Concept…, s. 266.
30 Tenże, Bycie i czas…, s. 231 – 232.
31 Tamże, s. 232.
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miejące słyszenie” ma wszakże, co nie uchodzi uwadze filozofa, swoje 
prywatywne formy, które ujawniają się w postaciach „nie-słyszenia, 
sprzeciwu, oporu, odwracania się plecami”32. Ważne jest również to, 
że słyszenie nigdy zrazu nie dotyczy jakichś niezidentyfikowanych 
dźwięków, hałasu, tonów. Słyszenie nie ma więc w źródłowym sensie 
charakteru percepcji pewnych zmysłowych wrażeń dźwiękowych. Także 
i bowiem w przypadku słyszenia, które jest, jak to sobie już powie-
dzieliśmy, rozumieniem, słyszymy to, co jakoś uprzednio rozumiemy 
w jego strukturze „jako”33, a zatem nie tyle słyszymy warkot, co raczej 
samochód czy motocykl, nie tyle słyszymy nieokreślone trzaski, co 
raczej trzaskający ogień34. Podobnie dzieje się ze słyszeniem innego. 
Nie słyszymy przecież najpierw melodii jego głosu, sposobu intonacji, 
lecz zawsze słyszymy od strony tego, o czym mowa, i to, co jest po-
wiedziane jako takie. Nawet gdy słuchamy kogoś, kto mówi w obcym 
języku, słyszymy niezrozumiałe słowa, a nie tylko jakiś ciąg brzmień35. 
Oczywiście, nie jest tak, że nie słyszymy melodii czyjegoś głosu czy 
dykcji – chodzi tylko o to, że są one podporządkowane temu, o czym 
się mówi i co się mówi36. W przeciwnym przypadku niewiele mogli-
byśmy zrozumieć, jeśli w ogóle cokolwiek. 

Słyszenie i mowa pozostają zatem w nierozerwalnym związku i dane 
są wraz z rozumieniem: „Słyszenie jest podstawowym sposobem bycia-

-z-innym, który rozumie”37. Co więcej: tylko ten, kto potrafi słuchać, 
potrafi też mówić38. W tym kontekście całkowicie jasna okazuje się 
definicja człowieka, sformułowana przez Arystotelesa: zoon logon echon. 
Tradycyjnie formułę tę tłumaczono niezgodnie z jej znaczeniem jako 
animal rationale – zwierzę rozumne. Tymczasem Heidegger tłumaczy 
te słowa zgoła odmiennie. Zoon przekłada jako życie, zaś logos, zgodnie 
z właściwym sensem, jaki nadawali temu pojęciu Grecy i kontekstowo 
Arystoteles – jako mowę. W ten sposób człowiek to w ujęciu Heideg-
gera istota mówiąco-słysząca. Czy określając bardziej nowocześnie: 

32 Tamże.
33 Tamże, o strukturze rozumienia „jako” zob. § 33, 69.
34 Tenże, History of the Concept…, s. 266; tenże, Bycie i czas…, s. 232.
35 Tenże, History of the Concept…, s. 266 – 267; tenże, Bycie i czas…, s. 232.
36 Tenże, History of the Concept…, s. 267; tenże, Bycie i czas…, s. 233.
37 Tenże, History of the Concept…, s. 267.
38 Tamże.
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człowiek to istota dyskursywna. Podobny sposób myślenia przejął od 
Heideggera później Hans-Georg Gadamer, filozof, ale i filolog klasyczny, 
który w swej koncepcji hermeneutycznego pojmowania języka także 
wychodzi od tej propozycji translacyjnej, a zarazem definicji: człowiek 
to istota, która mówi39.

Konstytutywnym wymiarem dyskursu jest również milczenie. Nie 
jest ono przeciwieństwem mówienia, lecz właśnie w istotny sposób do 
niego należy. Dzieje się tak dlatego, że milczenie nie jest tym, co daje 
się sprowadzić do sytuacji, w której nie ma się nic do powiedzenia. Ten, 
kto nie ma nic do powiedzenia, nie potrafi bowiem milczeć. A z drugiej 
strony: milczeć nie będzie także ten, kto w ogóle nigdy nic nie mówi. 
Z kolei: można przecież mówić dużo, a nie mieć nic do powiedzenia. 
Gadanina czy zwykłe gadulstwo nie dają najmniejszej gwarancji na to, 
że o-cz ym dyskursu czy to, co w nim powiedziane jako takie, od-
kryją się przed nami. Tymczasem milczenie jest, jak powiada filozof, 
wymowne. Jest tym, co daje do zrozumienia40. Dopiero ten, kto mówi, 
potrafi milczeć. Milczenie dochodzi do głosu właśnie w mówieniu i to 
właśnie we właściwy sposób. Odkrytość świata wyłania się z milczenia 
jako momentu dyskursu, to za sprawą milczenia rozwija się samo ro-
zumienie, ale ponownie możność wspólnego bycia-z-innymi. W Byciu 
i czasie filozof powiada:

Tylko w rzeczywistym mówieniu możliwe jest właściwe milczenie. Aby móc 
milczeć, jestestwo musi mieć coś do powiedzenia, tzn. musi dysponować właściwą 
i bogatą otwartością samego siebie. Wtedy dopiero zamilknięcie ujawnia i utrąca 

„gadaninę”. Jako mo du s  mówienia, zamilknięcie artykułuje zrozumiałość 
jestestwa tak źródłowo, że rodzi się z niego rzeczywista możność słyszenia 
i przejrzyste wspólne bycie41. 

Kolejnym fenomenem nierozerwalnie związanym z dyskursem jest czcza 
gadanina. Żeby zrozumieć, na czym ona polega, należy podkreślić, że 
interpretacja świata Dasein w jego byciu-z-innym zakłada dyskursywną 

39 H.-G. Gadamer, Język i rozumienie, tłum. P. Dehnel, B. Sierocka, Warszawa 
2003, s. 27; Por. też: H.-G. Gadamer, Rozum, słowo, dzieje, tłum. M. Łukasiewicz, 
K. Michalski. Warszawa 2000.

40 M. Heidegger, History of the Concept…, s. 267; tenże, Bycie i czas…, s. 233 – 234.
41 Tenże, Bycie i czas…, s. 234.
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jedność czy adekwatność pomiędzy o-cz ym dyskursu i tym, co powie-
dziane, a więc swoistym „jak” wypowiedzi, która jest w ten czy inny 
sposób skonstruowana, wpisana w jakieś znaczące uporządkowania 
(na przykład bycie pytaniem, bycie oznajmieniem, przeczeniem, przy-
puszczeniem). Interpretacja jest w związku z tym niczym innym jak 
możliwością uchwycenia owej adekwatności między rzeczą, o której 
mowa, a jej wypowiedzeniem. Heidegger zauważa jednak, że wyartyku-
łowany dyskurs, wchodzący w przestrzeń publiczną, okazuje się bardzo 
często formą pozbawioną źródłowego rozumienia tego, o czym mowa. 
Mówiąc bardzo prosto: to, o czym mowa, ucieka; pozostaje natomiast 
to, co powiedziane jako powiedziane w pewien sposób, wraz z pewną 

„dostawioną” do tego wykładnią:

Dyskurs jest […] wykorzeniony w nieobecność właściwego rozumienia, lecz wciąż 
zachowuje zrozumiałość. I odkąd taki dyskurs, który stał się bezpodstawny, wciąż 
pozostaje dyskursem, może być powtarzany i podawany dalej bez właściwego 
rozumienia. Słyszenie dyskursu nie jest teraz dłużej uczestnictwem w byciu 
bycia-z-innym wciągniętym w sprawę, o której mowa, ponieważ sama sprawa 
nie jest już odkrywana w źródłowy sposób. W zamian słyszenie jest wciągnięte 
w to, co powiedziane, w kategoriach bycia powiedzianym jako takim. Słyszenie 
jest teraz słyszeniem z w yc z a jnego mów ien ia j a ko mów ien ia, a rozumienie 
jest rozumieniem bazującym na zwykłej plotce42.

Na tym jednak nie koniec. Czcza gadanina to taki dyskurs, którego 
mechanizm polega na „powtarzaniu” i „podawaniu dalej” tego, co nie 
usłyszane, lecz zas ł y szane. Staje się ona przeto dyskursem dezorien-
tującym, pozbawionym gruntu w uprzednim rozumieniu tego, o czym 
mowa. Nie odnosi się do samej rzeczy, ale do dyskursu jako takiego. 
Pozbawiona źródłowego rozumienia rzeczy, krąży od nikogo do nikogo 
w opinii publicznej – tym, co Heidegger określa mianem „Się”43. Czczej 
gadaniny nie należy utożsamiać ze słowem mówionym. Wydaje się, że 
współcześnie ogarnia ona przede wszystkim słowo pisane w – by tak 
rzec – niekończącym się ciągu signifiants, w ruchu powtórzeń, suple-
mentacji i śladów, pozbawionych signifié. Staje się wtedy p i san iną44. 

42 Tenże, History of the Concept…, s. 269.
43 Tenże, Bycie i czas…, s. 162 i nn.
44 Tamże, s. 239.
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Jeżeli, jak powiada Heidegger, „interpretowanie oznacza odsłanianie 
czegoś jako czegoś”45, gdzie kluczowym momentem interpretacji jest 

„jako-co”, to gadanina nie ma z interpretacją nic wspólnego. Jest bowiem 
raczej zakrywaniem niż odsłanianiem46. To zakrywanie polega w dużej 
mierze na tym, że czcza gadanina prezentuje się od początku jako właś-
nie rozumiejąca – w sposób oczywisty i ostateczny. Jej mechanizm działa 
w ten sposób, że nie pozwala łatwo zobaczyć jej własnej bezpodstawności.

Na koniec dyskurs odnosi się także do języka. Istnieje on na sposób 
bycia Dasein – jest także h i s tor yczny (czy dziejowy). Język jest tym, co 
nas ogarnia, w czym zrazu już jesteśmy. Na różne sposoby: powiada się, że 
możemy być w języku, o ile po mistrzowsku opanowaliśmy jego słownik 
i reguły. W sensie hermeneutycznym jednak jesteśmy w języku w sposób 
właściwy dopiero wtedy, gdy w sposób źródłowy uchwycić potrafimy to, 
o czym mowa, to, co jest powiedziane, lecz także i to, co niewypowiedzia-
ne. Nie zawsze przesadne byłoby powiedzenie o kimś, że dobrze mówi 
w danym języku, ale niewiele rozumie. Język jest tym, w czym jesteśmy 
już zanurzeni, ale swe życie zawdzięcza żywiołowi mowy. Powiada się, że 
język jest martwy, gdy traci zdolność do zmian i przekształceń. Zarazem 
można sobie jednak wyobrazić sytuację dotyczącą na przykład łaciny – 
mamy do czynienia z językiem martwym, w którym wciąż można mówić. 
W żywiole mowy język ulega rozmaitym przekształceniom, kontekstowym 
zmianom znaczeń. Dzieje się tak dlatego, że mając strukturę bycia taką 
jak Dasein, podobnie staje się, ewoluuje, otwarty jest na nowe słowa czy 
metafory, które powstają na gruncie tego, co historyczne. Nie bezzasadnie 
mówi się więc, że każde pokolenie ma swój własny język, a co za tym 
idzie – swój własny sposób rozumienia rzeczy.

Podsumowanie

Dyskurs (mowa) rozumiany jest w hermeneutyce jako podstawa języka. 
Zarówno jednak mowa, jak i język nie są rozpatrywane w kategoriach 
językoznawstwa strukturalnego, nie należy więc wobec tego sprowadzać 
dyskursu w hermeneutycznym rozumieniu do parole, a języka do langue. 

45 Tenże, History of the Concept…, s. 270.
46 Tamże, s. 269; tenże, Bycie i czas…, s. 240.
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Dyskurs pojęty jest w hermeneutyce jako „język egzystencjalny”, to zna-
czy od strony bycia-w-świecie Dasein. Jest ono ukonstytuowane przez 
trzy pierwotne egzystencjały: położenie, rozumienie i mowę właśnie. 
Ta ostatnia stanowi artykulację rozumienia, którą można nazwać in-
terpretacją. To w niej przedpredykatywnie rozumiane bycie-w-świecie 
okazuje się w sposób fundamentalny byciem-z-innymi. To, co zostaje 
w dyskursie wyartykułowane, to sens. Sens rozumiany egzystencjalnie 
jako sens bycia jest tym, o co pyta i czego poszukuje hermeneutyka.



Fenomenologiczna  
hermeneutyka sztuki

Percepcja, konkretyzacja, recepcja, interpretacja

Gdyby najbardziej ogólnie i wstępnie postawić problem hermeneutyki 
sztuki, to polegałby on na tym, że obcowanie ze sztuką oznacza zawsze 
sposób, za pomocą którego możemy rozumieć samych siebie. (Samo)ro-
zumienie siebie i świata w obliczu sztuki, pytanie o sens bycia wobec 
piękna stanowią więc ramy hermeneutycznego, a tym samym antropo-
logicznego namysłu nad sztuką. Oznacza to zarazem, że hermeneutyka 
sztuki abstrahuje od estetyzmu hołdującego zasadzie sztuki dla sztuki 
czy poglądowi, który nakazuje widzieć w sztuce obszar autotelicznej 
autonomii, niewzruszonej i nieskażonej światem oraz doświadczeniem 
egzystencji. Przeciwnie – zakłada, że sens sztuki objawić się może 
jedynie w świetle doświadczenia odbiorcy/interpretatora. Cóż jednak 
oznacza, że człowiek ma rozumieć siebie w obliczu piękna? I czym jest 
piękno? Czy tym, co się komu podoba (dzieło sztuki nie ma żadnych 
obiektywnych właściwości, jest zależne wyłącznie od subiektywnych 
mniemań i przeżyć odbiorcy)? Czy może raczej: podoba się dopiero 
to, co jest piękne (sztuka posiada więc wtedy swoistą autonomię, jest 
niezależna od odbiorcy)? Nie wdając się w szczegółowe odpowiedzi na 
te pytania, można powiedzieć, że hermeneutyka sztuki mieści się gdzieś 
między tymi biegunami: ani nie opowiada się po stronie subiektywności 
czy relatywizmu, ani też po stronie obiektywistycznych teorii piękna.

Szkic ten postanowiłem podzielić na dwie zasadnicze części. 
W pierwszej pragnę podjąć się zadania o charakterze technicznym, 
mającym na celu rozjaśnienie i rozróżnienie rozmaitych pojęć, które 
okazują się ważne w kontekście odbioru sztuki: percepcji, konkrety-
zacji, recepcji i interpretacji. Sądzę bowiem, że w teorii sztuki panuje 
w tym względzie pewne zamieszanie. Wyróżnione pojęcia wymieniam 
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też w kolejności, która nie jest przypadkowa. Wyjaśnię to w dalszej 
części szkicu. W drugiej z kolei części pragnę ogólnie zarysować kon-
cepcję hermeneutyki sztuki w ujęciu Hansa-Georga Gadamera, która 
to koncepcja wydaje mi się najbardziej reprezentatywna dla problemu 
spotkania sztuki i odbiorcy.

Percepcja, konkretyzacja, recepcja i interpretacja

Problematyka odbioru sztuki wikła nas w komplikacje terminologiczne. 
Wśród podstawowych i bliskoznacznych pojęć związanych z odbiorem 
na plan pierwszy wysuwają się przede wszystkim: percepcja, recepcja, 
konkretyzacja i interpretacja. Terminy te mają swoje zasadnicze źródła 
w rozmaitych tradycjach teoretycznych. Tak więc wydaje się, że percepcja 
wiąże się przede wszystkim z szeroko pojętą tradycją psychologiczną 
i fenomenologiczną, konkretyzacja – z fenomenologią ingardenowską, 
pojęcie recepcji – ze szkołą estetyki recepcji w Konstancji (choć nie 
tylko), zaś interpretacja – z szeroko rozumianą hermeneutyką. Wspo-
mniałem już, że kolejność wymienionych pojęć nie jest przypadkowa, 
układają się one w dwie szczególne pary: percepcja wiąże się z konkre-
tyzacją, recepcja zaś z interpretacją. Pierwszą z par postanowił zestawić 
Ingarden, drugą zaś – pozostający w bardzo bliskim związku estetycy 
recepcji i hermeneuci. Wszystkie te pojęcia spotykają się wszakże na 
gruncie refleksji fenomenologiczno-hermeneutycznej. Ale po kolei.

Pojęcie percepcji odnosi się do samego aktu postrzegania, wszelkiego 
typu postrzeżeń zmysłowych (percipi – postrzegać), wzrokowych, słu-
chowych, dotykowych, węchowych i smakowych. Pojęcie percepcji na 
gruncie psychologii analizują szeroko między innymi Rudolf Arnheim 
czy Richard J. Gerrig i Philip G. Zimbardo. Pierwszy z wymienionych 
kwestionuje dychotomię myślenia i obserwacji, dowodząc, że nasze 
myślenie nie daje się oddzielić od aktów percepcji1. Podobnie Gerrig 
i Zimbardo podkreślają, że percepcja nie może zostać sprowadzona 
jedynie do aktów postrzeżeniowych (odbiór wrażeń). Te stanowią je-
dynie pierwszy etap procesu percepcji. Dwa następne to organizacja 
percepcyjna (polegająca na tworzeniu reprezentacji danego obiektu, 

1 Zob. R. Arnheim, Myślenie wzrokowe, tłum. M. Chojnacki, Gdańsk 2011. 
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określania jego wielkości, kształtu, odległości i tym podobnych) oraz 
identyfikacja i rozpoznawanie (nadawanie znaczeń postrzeganym 
zjawiskom)2. 

Problematyką związaną z percepcją od wieków zajmowała się filo-
zofia, zwłaszcza w swym brytyjskim, empirycystycznym ( John Lo-
cke, George Berkeley i inni) czy francuskim (naturalizm Étienne’a de 
Condillaca) wydaniu. Gdy w połowie XIX wieku załamał się niemiecki 
idealizm, zatriumfowały nauki przyrodnicze i empiryzm. Jednak to nie 
one wyznaczyły zasadniczy sposób myślenia o zagadnieniu percep-
cji. Nastąpiło to bowiem wraz z rozwojem fenomenologii Edmunda 
Husserla i jego uczniów. Husserla nie zadowalały współczesne mu 
pozytywizm i psychologizm. Przeciwnie, dostrzegał w nich popada-
jące w coraz większą spekulację i abstrakcję oddalanie się od rzeczy; 
w psychologizmie upatrywał zaś fałszowanie pojęć3. Podstawowy 
zarzut kierowany wobec nauk przyrodniczych dotyczył tego, że choć 
doświadczenie zmysłowe (a po części też wewnętrzne) czyniły punk-
tem wyjścia w procesie poznania, to jednak ostatecznie oddalały się 
od owego doświadczenia i przechodziły na grunt czystej teorii4. Stąd 
hasłem fenomenologii Husserla stało się zawołanie: „Z powrotem do 
rzeczy samych!”, oznaczające postulat opisu jedynie tego, co bezpo-
średnio doświadczane. Warto zauważyć, że szczególnie dużo miejsca 
problematyce percepcji w obrębie szkoły fenomenologicznej poświęcił 
przede wszystkim Maurice Merleau-Ponty w dziele zatytułowanym 
Fenomenologia percepcji5. Ponieważ nie ma tu miejsca na szczegółowe 
przedstawienie jego koncepcji, zwrócę uwagę jedynie na kilka kwestii. 
Najbardziej interesujące w tym ujęciu jest to, że percepcji nie traktu-
je filozof jako podmiotowego aktu czy szczególnego rodzaju poznania, 
które wyrażone być może za sprawą jakiegoś stanowiska teoretycznego, 
lecz przeciwnie: percepcja stanowi o sposobie ludzkiego bycia-w-świecie. 

2 R.J. Gerrig, P.G. Zimbardo, Psychologia i życie, red. M. Materska, tłum. J. Ra-
dzicki i in., Warszawa 2006, s. 94 i nn.

3 E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, tłum. D. Gie-
rulanka, Warszawa 1967, s. 4 i nn. Zob. też: R. Ingarden, Wstęp do fenomenologii 
Husserla, tłum. A. Półtawski, Warszawa 1974.

4 Tamże, s. 50 i nn.
5 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, tłum. M. Kowalska, J. Migasiński, 

Warszawa 2001.
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Merleau-Ponty idzie więc dalej jeszcze niż Martin Heidegger, dla 
którego wyróżnionym sposobem bycia-w-świecie jest rozumienie. 
Francuski filozof zdaje się mówić, że owo rozumiejące bycie-w-świecie 
polega na percepcyjnej przynależności człowieka do otaczającego go 
świata. Percepcja to zatem tło wszelkich naszych działań albo inaczej: 
wszelkie nasze działania zakładają uprzednią wobec nich percepcję. Ale 
także: percepcja poprzedza wszelką teorię6. I odpowiednio: egzystencja 
(bycie-w-świecie) poprzedza świadomość. 

Jeśli w etymologicznym sensie pojęcie percepcji wiąże się z pozna-
niem zmysłowym, to odsyła ono także nieuchronnie do estetyki. Akt 
percepcyjny ma ugruntowanie, na co zwrócił uwagę Roman Ingarden, 
w dziełach sztuki rozumianych jako obiekty realne, czyli jako funda-
ment bytowy dzieła (na przykład w malarstwie będzie to malowidło, 
które należy odróżnić od obrazu, w muzyce – dźwięki, w architekturze 
i w rzeźbie – materialna bryła)7. Percepcja, mówiąc inaczej, to wszelka 
zmysłowa „daność” dzieła sztuki, związana z jego materialną, zmysłową 
stroną. Postrzegane w obrazie są z jednej strony malowidło (tworzywo, 
barwy, plątanina farb, zgrubień, śladów pędzla), a z drugiej również 
przedstawione na nim przedmioty. Dlatego można powiedzieć, za In-
gardenem, że percepcja występuje w przeżyciu estetycznym.

Należy, rzecz jasna, porzucić przekonanie, o czym była już mowa, 
jakoby istniała percepcja czysta. Sądzić, że istnieje widzenie czyste, 
to ulegać iluzji. Znajduje ona wszak wyraz w zdroworozsądkowym 
powiedzeniu: jaki jest koń, każdy widzi. Jest jednak inaczej. Percepcja, 
nawet ta „prosta”, nigdy nie występuje w stanie czystym czy neutral-
nym: jest zawsze uwarunkowana przedmiotowo lub podmiotowo8. 
W pierwszym przypadku chodzi na przykład o zakłócenia wynikające 

6 Jak powiada filozof: „Wszystko, co wiem o świecie, nawet w sposób naukowy, 
wiem dzięki swojemu widzeniu i dzięki doświadczeniu świata, bez którego symbole 
nauki nie miałyby żadnego znaczenia. Cały świat nauki jest zbudowany na świecie 
przeżywanym […]. Powrócić do rzeczy samych to powrócić do tego świata sprzed 
poznania, o którym poznanie stale mów i  i w stosunku do którego każde nauko-
we określenie jest abstrakcyjne, zależne i ma tylko charakter znaku, jak geografia 
w stosunku do pejzażu, który nauczył nas najpierw, czym jest las, łąka lub rzeka”. 
Tamże, s. 6 – 7.

7 R. Ingarden, Studia z estetyki, t. 2, Warszawa 1966, s. 159.
8 Zob. tamże, s. 103.
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z okoliczności (coś zasłania mi widok, przeszkadza oświetlenie, hałas). 
W drugim przypadku sposób widzenia uzależniony jest od moich 
własnych uwarunkowań. Mogą być one natury psychicznej czy emo-
cjonalnej (na przykład postrzeganie uwarunkowane przez miłość, złość, 
smutek, radość) bądź zmysłowej (na przykład słaby wzrok, ból fizyczny). 
Dlatego też to, co dane w percepcji, nigdy nie jest dane „jako takie”, 
to znaczy w swej obiektywności, stałości czy niezmienności. Zatem 
okazuje się, że nawet najzwyklejsza obserwacja, widzenie, nigdy nie 
dotyczy czegoś, co raz na zawsze zostało określone i źródłowo dane. 
Dlatego zaznaczamy w refleksji fenomenologiczno-hermeneutycznej, 
że „widzieć” oznacza zawsze „widzieć w jakimś horyzoncie” i widzieć 
coś j ako  coś. Dlatego też fenomenologia Husserla i jego następców 
abstrahuje od wydawania sądów w rodzaju „coś jest czymś”, proponując 
w zamian zdawanie sprawy z widzenia czegoś j ako  czegoś. Owo „jako” 
wyznacza horyzont widzenia rzeczy9.

Osobny problem związany z percepcją dotyczy jej charakteru w ob-
liczu rozmaitości sztuk. Czy dzieła malarskie, muzyczne, literackie, ar-
chitektoniczne i filmowe odbieramy w ten sam sposób? Nie ukrywam, 
że sprawa ta, z racji swej złożoności, domagałaby się niezależnego 
omówienia. Warto zauważyć, że problematykę tę zajmująco rozwinął 
Ingarden w Studiach z estetyki. Analizy polskiego fenomenologa pokazują, 
że mamy do czynienia ze szczególnym zróżnicowaniem dotyczącym 
percepcji odmiennych gałęzi sztuki. Nie wdając się w kwestie szczegó-
łowe, wystarczy tu tylko powiedzieć, że – zdaniem Ingardena – w tak 
zwanych sztukach nieprzedstawiających, jak muzyka czy architektura, 

„nie musimy przy percepcji wychodzić poza to, co konkretnie dane, 
a więc, z jednej strony, poza zespół tworów brzmieniowo-dźwiękowych, 
z drugiej zaś poza «budowlę» […]”10. I na odwrót, inaczej dzieje się 
w sztukach przedstawiających (jak literatura, malarstwo przedmiotowe, 
rzeźba), w których bezpośredni odbiór nie prowadzi nas wprost do 
dzieła sztuki jako takiego. Dźwięki w muzyce wystarczy usłyszeć. Czy 
jednak w dziele literackim wystarczy zobaczyć litery? Czytanie nie 
daje się sprowadzić do czysto zmysłowego postrzegania, choć trudno 

9 Zob. J. Tischner, Fenomenologia Husserla [w:] Filozofia współczesna, red. J. Tisch-
ner, Kraków 1989.

10 R. Ingarden, Studia z estetyki…, s. 130.
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od niego przecież abstrahować11. Także to, co w dziele literackim wiąże 
się z warstwą przedmiotów przedstawionych i wyglądów uschematyzo-
wanych, nie ma czysto postrzeżeniowego charakteru, lecz co najwyżej 
quasi-postrzeżeniowy, dany za pośrednictwem znaków języka i pierwszą 
wyróżnioną przez Ingardena dwuwarstwę: brzmień słownych i znaczeń 
słownych. Przedmioty i wyglądy są więc jedynie myślowo i wyobra-
żeniowo domniemywane12. Równie ciekawy jest przypadek percepcji 
dzieła filmowego, które znajduje się na pograniczu malarstwa i literatury. 
Złożoność filmu polega na tym, że z jednej strony mamy tu do czynienia 
z bezpośrednim odbiorem danych nam wprost wyglądów wzrokowych 
i słuchowych (głosy postaci, muzyka). Zarazem jednak percepcja jest 
wychodzeniem ku konkretyzacji warstwy znaczeniowej dzieła filmowego. 

Roman Ingarden słusznie zauważa, że jest ona wskazówką dla 
konkretyzacji. Pojęcie to należy do kluczowych w Ingardenowskiej 
fenomenologii i, jak wiadomo, nie wolno go ujmować potocznie. Naj-
bardziej lapidarną i ścisłą definicję konkretyzacji zaproponował filozof 
w odniesieniu do dzieła literackiego. Trzeba wszak zauważyć, że równie 
zasadnie możemy odnieść tę definicję także do dzieła sztuki filmowej 
czy obrazu z literackim tematem13. Oto jak brzmi ta definicja:

Tę to całość, w której dzieło występuje w uzupełnieniach i przekształceniach 
poczynionych przez czytelnika podczas czytania, nazywam kon k re t y z ac j ą 
dzieła literackiego. Wychodzi ona w wielu szczegółach poza to, co znajduje się 
w samym dziele, a co istotnie stanowi oś czy szkielet konkretyzacji14.

Wspomniane uzupełnienia i przekształcenia związane są, według 
badacza, ze schematycznością dzieła literackiego. Przejawia się ona 
w miejscach niedookreślenia, które nie są tożsame z miejscami „nie do 
określenia” czy „niedookreślonymi” – zarówno jednych, jak i drugich 
nie moglibyśmy bowiem w żaden sposób wskazać. W miejscach niedo-
określenia – zdaniem badacza – występuje niedookreślenie. Nie odpo-
wiada za nie autor, lecz sam język. Jeśli wziąć pod uwagę, na przykład, 

11 Zob. tenże, O poznawaniu dzieła literackiego, Lwów 1937, s. 11 i nn.
12 Tenże, Studia z estetyki…, s. 317.
13 Na temat obrazu z literackim tematem zob. R. Ingarden, Studia z estetyki…, 

s. 9 – 22.
14 Tenże, Szkice z filozofii literatury, Kraków 2000, s. 70.
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nazwy w języku, to zauważamy w nich nie tylko stałe i zaktualizowane 
elementy treściowe (wiemy, czym jest książka – możemy podać jej de-
finicję), ale i potencjalne oraz zmienne elementy treściowe (nie wiemy, 
o jaką książkę chodzi – dużą czy małą? W twardej czy miękkiej okład-
ce? Naukową czy kucharską?). To zatem w potencjalnych i zmiennych 
elementach treściowych dostrzegamy miejsca niedookreślenia, które 
odbiorca pragnie wypełnić. 

Przełomowość koncepcji konkretyzacji dzieła sztuki Ingardena 
polega na tym, że po raz pierwszy postawiony i przeanalizowany zo-
staje problem spotkania dzieła i jego odbiorcy. Warto zauważyć, że to 
właśnie problem konkretyzacji dzieła jako aktywności odbiorcy okazał 
się szczególnie produktywny i inspirujący dla teorii literatury. Wątek 
ten podjęła w sposób szczególny szkoła z Konstancji, zajmująca się 
estetyką recepcji (tu zwłaszcza: Wolfgang Iser i Hans R. Jauss). Mało 
kto odwołuje się dziś do pomysłów Ingardena związanych z dwuwy-
miarową budową dzieła literackiego. Jednak ożywcze impulsy płynące 
z koncepcji konkretyzacji są wciąż nie do przecenienia. 

Ingardenowskie pojęcie konkretyzacji jest niezwykle szerokie. Obej-
muje ono przede wszystkim te aktywności odbiorcy dzieła sztuki, które 
wiążą się z jego namysłem wyobrażeniowym: sam filozof zauważa, że 
gdy chodzi o dzieło literackie, konkretyzacji podlegają przede wszystkim 
warstwy przedmiotów przedstawionych w dziele i wyglądów usche-
matyzowanych. W uproszczeniu: gdy czytamy Pana Tadeusza, wyobra-
żamy sobie w ten czy inny sposób Jacka Soplicę czy zamek Stolnika 
(przedmioty przedstawione); wyobrażamy też sobie schematycznie 
(bo językowo) dane wyglądy tych przedmiotów. Jednakże, jak słusznie 
podkreśla Ingarden, konkretyzujemy również warstwę brzmieniową 
(tekst Pana Tadeusza możemy wykonać na różne sposoby: możemy go 
rozmaicie wyrecytować czy nawet wyśpiewać), i warstwę znaczeń słow-
nych. Znaczenia dane w dziele nie istnieją przecież niezależnie od ich 
interpretacji. Dlatego uważam, że konkretyzacja warstwy znaczeniowej 
utworu jest interpretacją par excellance. Trudno mi jednak powstrzymać 
się przed wyrażeniem własnego stanowiska w sprawie: w gruncie rzeczy 
konkretyzacja każdej z warstw dzieła literackiego jest szczególną postacią 
interpretacji. Jeżeli jednak chciałbym utrzymać pojęcie konkretyzacji, to 
jego uzasadnieniem byłoby przekonanie, że, z jednej strony, pojęcie to 
przypisać należy do inwencji terminologicznej Ingardena, z drugiej zaś, 
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że dotyczy ono odpowiedzi odbiorcy na swoistą schematyczność dzieła 
sztuki (zwłaszcza literackiej). Kontrowersją może być tu jednak nazbyt 
radykalny dualizm: filozof okazuje się nieustępliwy w swym podtrzymy-
waniu rozróżnienia na dzieło sztuki pojmowane jako twór immanentny 
i jego konkretyzacje (poza dzieło wykraczające). Dlatego Ingarden stoi 
na stanowisku, że mimo iż tyle jest konkretyzacji, ilu czytelników, to 
nie wszystkie konkretyzacje mogą być uznane za poprawne: dotyczy 
to tylko tych, które potwierdzić może samo dzieło. W istocie bardzo 
trudno jednak wyznaczyć granicę między dziełem a jego konkretyzacją. 
Owszem, dzieło stanowi, jak mówi Ingarden, „szkielet konkretyzacji”, 
jednak nie zawsze można w bezsporny sposób wykazać, które elementy 
konkretyzacji potwierdzone być mogą przez dzieło, a które poza nie 
wykraczać. Nie jest to jednak kwestia, którą chcę tutaj podejmować. 
Najważniejsze, że odbiorcze rozszerzenia i przekształcenia dzieła są 
konkretyzacjami, niezależnie od ich poprawności czy niepoprawności, 
niezależnie od tego, czy są amatorskie, czy profesjonalne i czy świadczą 
o estetycznym czy pozaestetycznym odbiorze dzieła.

Pojęcie konkretyzacji wydaje się uzasadnione jako szczególnie roz-
poznawany termin fenomenologii Ingardenowskiej. W bliskim związ-
ku z nim pozostaje recepcja. Określenie to rozpowszechniło się wraz 
z początkiem ruchu zajmującego się estetyką recepcji w Konstancji, 
choć trzeba podkreślić wyraźnie, że istotny wpływ miała tu krytyka 
egzystencjalna Jeana-Paula Sartre’a15. Za początek dyskusji dotyczącej 
recepcji uznać można manifest Hansa R. Jaussa z 1967 roku, zatytuło-
wany Historia literatury jako prowokacja16. Drugą najważniejszą postacią 
tego ruchu był Wolfgang Iser. Wspomniałem już wcześniej, że estetycy 
recepcji podjęli inspiracje płynące z fenomenologii Ingardena, a jego 
koncepcje miejsc niedookreślenia (niefortunnie przekształconych przez 
Isera w „miejsca niedookreślone”) i konkretyzacji włączyli w bardzo 
szeroko przez nich pojmowane pojęcie recepcji. Jego rozległy zakres 

15 Zob. J.-P. Sartre, Czym jest literatura? Wybór szkiców krytycznoliterackich, wyb. 
A. Tatarkiewicz, tłum. J. Lalewicz, Warszawa 1968; H. Weinrich, O historię lite-
ratury z perspektywy czytelnika [w:] Współczesna myśl literaturoznawcza w Republice 
Federalnej Niemiec. Antologia, wyb. i oprac. H. Orłowski, tłum. M. Łukasiewicz 
i in., Warszawa 1986.

16 Zob. R. Weimann, Literatura: produkcja i recepcja, tłum. W. Bialik, H. Or-
łowski, Warszawa 1978, s. 252.
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znaczeniowy sprawia w związku z tym pewien kłopot, a co do samego 
pojęcia nie ma pełnej jasności. Recepcja zatem oznacza w szerokim 
sensie wszelki odbiór dzieła sztuki. Chodzi tu przy tym nie tylko 
o odbiór bierny, ale i aktywny. W zakres recepcji wchodzić więc może 
zarówno percepcja, konkretyzacja oraz, jak się przekonamy, także in-
terpretacja. Pojęcie recepcji odnosi się przy tym nie tylko do odbioru 
w znaczeniu jednostkowym, osobistym, ale i społecznym. Dlatego dla 
estetyków recepcji wagę mieć będzie zarówno jednostkowy odbiorca, 
jak i szeroka publiczność, na przykład literacka. Waży ona szczegól-
nie, w jej przypadku bowiem recepcja świadczy o społecznej randze 
dzieła sztuki. Pojęcie recepcji dotyczy zatem oddziaływania, wpływu, 
jaki wywiera dzieło sztuki, skorelowanego z kulturą, światopoglądem, 
uznawanymi wartościami, kompetencjami, wrażliwością, nastawieniem 
i gustem odbiorcy. Ów wpływ estetycy recepcji rozważają zasadniczo 
na dwa sposoby. 

Po pierwsze, ukazują oddziaływanie tekstu na czytelnika jednost-
kowego, podejmują problem doświadczenia lektury, doświadczenia 
egzystencjalnego; rozwijają w tym sensie Ingardenowską koncepcję 
konkretyzacji. Natomiast gdy mówią o doświadczeniu czy poszukiwa-
niu znaczeń na gruncie tego doświadczenia bądź wreszcie formułują 
problem horyzontu oczekiwań czytelniczych wobec sensu, pozostają 
w kręgu refleksji hermeneutycznej. Ten nurt zainteresowań problema-
tyką recepcji wytyczył Wolfgang Iser. Podstawowa teza Isera brzmi: 
tekst mówi nam coś dopiero wtedy, gdy jest czytany. Nie przekazuje 
on jednak swemu czytelnikowi zobiektywizowanych i utrwalonych 
w nim samym znaczeń, lecz przeciwnie: może zyskać znaczenie do-
piero za sprawą lektury/interpretacji. Iser nie opowiada się jednak za 
hermeneutyką radykalną. Pragnie pozostać wierny Ingardenowi, pod-
kreślając, że pojawianie się znaczenia dzieła w procesie interpretacji nie 
jest wyrazem samowoli interpretacyjnej, ale wynika z niedookreślenia. 
A zatem to samo dzieło kieruje działaniami czytelnika, zarówno tymi 
poprawnymi, jak i niepoprawnymi. Jak powiada Iser:

Dzieła literackiego nie można wyłącznie identyfikować ani z tekstem, ani z jego 
konkretyzacją. Dzieło jest bowiem czymś więcej niż tekst, gdyż powoływane jest 
do życia dopiero w procesie konkretyzacji, ta znów nie jest całkiem niezależna 
od dyspozycji, które wprowadza w nią czytelnik, choć takie dyspozycje są 
aktywizowane w zależności od warunków tekstu. Tam więc, gdzie następuje 
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konwergencja tekstu i czytelnika, znajduje się miejsce dzieła literackiego, a ma 
ono nieuchronnie wirtualny charakter, gdyż nie może być zredukowane ani do 
rzeczywistości tekstu, ani do charakteryzujących czytelnika dyspozycji17.

Jakkolwiek wielkim szacunkiem darzyć należy pomysły Isera, to jednak 
trudno nie zauważyć, że pojęcie recepcji pokrywa się w tych rozważa-
niach z pojęciem konkretyzacji i interpretacji.

Po drugie, teoretycy recepcji wkraczają w obszar socjologii sztuki, 
socjologii literatury, a nawet socjologii rynku, na przykład książki. Tak 
oto recepcja otrzymuje szersze znaczenie i odnosić się może także do 
sfery konsumpcji. Nie jest ona równoznaczna z odbiorem (lekturą, 
konkretyzacją czy interpretacją), lecz obecnością na rynku, dostępno-
ścią18 bądź zwyczajnie rozumianą obecnością na półce czy w kolekcji. 
Ten sposób myślenia odnajdujemy w wypowiedziach Pierre’a Schaef-
fera, Roberta Escarpita, a w Polsce u Janusza Lalewicza, ostatnio zaś 
u Marcina Rychlewskiego19. Wróćmy jednak do szkoły w Konstancji. 
Drugi z jej głównych przedstawicieli, Hans R. Jauss, definiuje recepcję 
w dwojakim sensie: czynnym i biernym:

Recepcja jako pojęcie estetyczne ma dwa znaczenia, zarazem czynne i bierne; recepcję 
w sensie estetycznym określa się jako akt o podwójnym charakterze, zawierający 
w sobie równocześnie efekt wywołany przez dzieło sztuki i sposób, w jaki jest 
ono przyjmowane przez publiczność (czy – inaczej mówiąc – jej „odpowiedź”). 
Publiczność (bądź raczej odbiorca) może reagować bardzo rozmaicie: dzieło 
sztuki można po prostu poznać, można poddać je krytycznej ocenie, można je 
podziwiać lub odrzucić, komentować jego treść, przyjąć powszechnie uznaną 
interpretację lub próbować znaleźć nową. Odbiorca może wreszcie odpowiedzieć 
na dzieło, sam tworząc nowe dzieło20.

O ile pierwsze znaczenie pojęcia recepcji brzmi tu dość przekonywająco, 
o tyle trudno bezkrytycznie przyjąć znaczenie drugie: czyż aktywna 

17 W. Iser, Proces czytania. Perspektywa fenomenologiczna [w:] Współczesna myśl…, 
s. 225.

18 Zob. J. Lalewicz, Proces i aparat komunikacji literackiej [w:] Problemy teorii 
literatury, seria 3, wyb. i red. H. Markiewicz, Wrocław 1988, s. 463.

19 Zob. J. Lalewicz, Proces i aparat…; M. Rychlewski, Książka jako towar, książka 
jako znak. Studia z socjologii literatury, Gdańsk 2013.

20 H.R. Jauss, Estetyka recepcji i komunikacja literacka, tłum. B. Przybyłowska 
[w:] Teoria literatury i metodologia badań literackich, wyb. i wstęp D. Ulicka, War-
szawa 1999, s. 267 – 268.
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odpowiedź na dzieło, w której odbiorca tworzy inne dzieło, nie jest po 
prostu interpretacją? Taką definicję nie recepcji, ale interpretacji właśnie 
proponuje Michał P. Markowski21. 

Rozważając pojęcie recepcji, wiele miejsca poświęciłem literaturze22. 
Chodziło wszakże o pewien przykład, który możemy poszerzyć na 
całą sztukę. Syntezę tych zagadnień w szerszym niż literatura zakre-
sie wnikliwie przedstawił Marian Golka w Socjologii sztuki23. Nie ma 
powodu ani miejsca, by powtarzać tu drobiazgowe obserwacje badacza. 
Zauważmy więc tylko, że Golka, odwołując się do rozmaitych rozpo-
znań związanych z problematyką recepcji, objaśnia uwarunkowania 
odbioru (na przykład kulturowe, światopoglądowe, osobowościowe), 
motywacje odbioru (między innymi pragnienie oderwania się od życia 
codziennego, potrzeby poznawcze, egzystencjalne), typy odbioru (na 
przykład formalistyczny, moralistyczny), wreszcie składniki recepcji, 
wśród których wymienia percepcję zmysłową, przeżycie estetyczne, 
odczytanie, interpretację, ocenę, zapamiętanie, internalizację wartości, 
wreszcie zmianę i utrwalanie postaw.

Osobne miejsce chciałbym jednak poświęcić propozycji sformuło-
wanej przez Guntera Grimma24. Zasadniczo odbiega ona bowiem od 
sposobu charakterystyki problemu recepcji, który przedstawiony został 
wyżej. Grimm podjął się mianowicie, co samo w sobie zasługuje na 
szczególną uwagę, rozróżnienia między recepcją i interpretacją. Trudno 
ukryć, że takie rozróżnienie musi być przydatne, jest bowiem potrzeb-
ne w sytuacji, gdy ugrzęźniemy pośród niedających się jednoznacznie 
uchwycić pojęć. Czy jednak Grimmowi rozróżnienie to się udało?

Buduje on z pojęć recepcji i interpretacji wyraźną opozycję binarną: 
recepcja oznacza pełne prawo do dowolności odbiorcy; interpretacja 
zaś stanowi próbę adekwatnej i wiernej odpowiedzi na dzieło. To 

21 Zob. M.P. Markowski, Interpretacja i literatura [w:] Sporne i bezsporne problemy 
współczesnej wiedzy o literaturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2002, s. 396.

22 W tym kontekście bezsprzecznie należy też wymienić rozważania Michała 
Głowińskiego: Dzieło wobec odbiorcy. Szkice z komunikacji literackiej, Kraków 1998 
(tu: słynne studium zatytułowane Świadectwa i style odbioru).

23 Zob. M. Golka, Socjologia sztuki, Warszawa 2008 (rozdz. 5: Odbiór i odbiorcy).
24 Zob. G. Grimm, Recepcja a interpretacja, tłum. K. Jachimczak [w:] Współ-

czesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, t. 4, cz. 1, oprac. H. Markiewicz, 
Kraków 1992, s. 226 – 248.
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stanowisko ma nie tylko teoretyczny, ale i krytyczny charakter: wymie-
rzone jest bowiem przede wszystkim w estetykę recepcji, a szczególnie 
w koncepcję Wolfganga Isera. Zdaniem Grimma recepcja ma przede 
wszystkim charakter podmiotowy, naznaczona jest osobistym stosun-
kiem odbiorcy do dzieła sztuki. Z kolei interpretację charakteryzuje 
odniesienie przedmiotowe, to znaczy obiektywizujące: interpretator 
postępuje właściwie, gdy wygasza swe przedrozumienia (uposażenie 
kulturowe, doświadczenie egzystencjalne, preferowane wartości), uzna-
jąc je wyłącznie za przeszkodę, a nie pozytywny warunek rozumienia25. 
Podkreślić trzeba, że Grimm konstruuje niezwykle ciekawą gradację 
interpretacji i recepcji. Ujmując rzecz krótko: pojęcie interpretacji do-
tyczy, jego zdaniem, jedynie dwóch praktyk: po pierwsze, rekonstruk-
cji historycznej intencji autorskiej; po drugie, rekonstrukcji znaczenia 
tekstu w pierwotnej dlań sytuacji komunikacyjnej. W obu przypadkach 
pojęcie interpretacji sprowadzone zostaje do interpretacji historycznej. 
Wszystko, co poza nią wykracza, należy już wyłącznie do pola recepcji: 
interpretacją nie jest zatem żadna próba przyswojenia tego, co dawne, 
przez to, co współczesne (Grimm odrzuca więc, co dość osobliwe, stano-
wisko nowoczesnej hermeneutyki w wydaniu Heideggera, Gadamera czy 
Ricœura, nie mówiąc już o hermeneutyce radykalnej Johna D. Caputa 
czy Gianniego Vattima). Ale Grimm nie uznaje też za interpretację 
indywidualnego przyswojenia dzieła przez konkretnego odbiorcę. Takie 
działanie określa jako recepcję subiektywistyczną (w czym, rzecz jasna, 
nie ma racji – odniosę się do tej kwestii wkrótce)26. 

25 Nie jest to stanowisko dziś popularne, ale też nieszczególnie odosobnione. 
W polskiej teorii podtrzymuje je, nieżyjący już niestety, wybitny badacz – Henryk 
Markiewicz. Zob. tenże, Czytając ankietę „Tekstów Drugich”, „Dekada Literacka” 
2010, nr 4 – 5, s. 200 – 208. Poglądy Grimma pozostają w dużej bliskości do poglądów 
konserwatywnego hermeneuty, Erica D. Hirscha. Zob. tegoż, Validity in Interpreta-
tion, New Haven – London 1967; tenże, The Aims of Interpretation, Chicago – London 
1976. Krytykę stanowiska Hirscha podjęli w Polsce między innymi piszący te słowa 
oraz Andrzej Szahaj. Zob. M. Januszkiewicz Wokół znaczenia dzieła literackiego 
(o hermeneutyce Erica Donalda Hirscha) [w:] tegoż, W-koło hermeneutyki literackiej, 
Warszawa 2007, s. 95 – 111; A. Szahaj, Hirsch o interpretacji. Analiza krytyczna [w:] 
tegoż, O interpretacji, Kraków 2014, s. 141 – 166.

26 Gwoli ścisłości warto dodać, że w drodze wyjątku status interpretacji przy-
znaje Grimm także takiemu postępowaniu, które stanowi syntezę trzech pierwszych 
postaw. Chodzi tu o interpretację, która opiera się na analizie recepcji.
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Nie bez powodu wyodrębniam stanowisko Grimma. Pozwala mi ono 
przejść płynnie do ostatniego pojęcia – interpretacji. Zarazem wszakże 
poglądy przez Grimma reprezentowane stanowić mogą istotny impuls 
krytyczny wobec tego, powiedzmy to wprost, anachronicznego i nieda-
jącego się utrzymać stanowiska. Zalicza się ono do koncepcji określa-
nych mianem intencjonalizmu. Dla Grimma bowiem fundamentalną 
kategorią i podstawową instancją jest intencja autorska. Nie pojmuje 
jej wprawdzie badacz na sposób psychologistyczny, ale wewnątrztek-
stowy: interpretator winien dotrzeć do niej na drodze interpretacji 
samego tekstu. Pojawia się wszakże pytanie, w jaki sposób dowieść, 
że interpretator dociera do ukrytej w tekście intencji autorskiej, a nie 
konstruuje jej na drodze własnej interpretacji? Grimm, utożsamiając 
intencję autorską z intencją tekstową, zbliża się do myślenia formalno-

-strukturalistycznego. Takie ujęcie zakłada jednak odrębność tekstów: 
interpretowanego i interpretującego. W tym sensie tekst stanowi upo-
rządkowaną całość formalno-semantyczną. Dlatego jego znaczenie może 
być zobiektywizowane przez interpretację stanowiącą także odrębny 
tekst. Występuje on jednak zaledwie w roli pomocniczej, w roli komen-
tarza. Grimm sądzi również, że znaczenie tekstu to nie tylko znaczenie 
tekstowe, ale i historyczne, dane „źródłowo” w czasie, w którym dzieło 
powstało. Interpretacją chce więc zatem nazwać Grimm jeszcze jed-
no postępowanie: to, które prowadzi do odkrycia owego źródłowego 
znaczenia. Niemiecki filolog powiada: „Istnieje więc sens pierwotny, 
umieszczony w dziele, obowiązujący”27. Znów jednak pojawić się 
musi pytanie: w jaki niby sposób mamy dotrzeć do tego pierwotnego 
i obowiązującego sensu?28 I czy poszukując go, mamy abstrahować od 
tekstu i intencji tekstowej? Które więc znaczenie będzie dla Grimma 
obowiązujące: tekstowe czy pierwotne? Jedno z drugim wcale się nie 
pokrywa. A może oba są równie obiektywne? Stanowisko Grimma na-
zwać możemy również fundamentalistycznym i monologowym: teoretyk 
wierzy bowiem w ostateczne znaczenie i jedynie słuszną interpretację. 

27 G. Grimm, Recepcja a interpretacja…, s. 260.
28 W sprawie niemożności dotarcia do takiego pierwotnego sensu powiedziano 

już dostatecznie wiele (od Hansa-Georga Gadamera po Stanleya Fisha. Pozwolę 
sobie więc kwestii tej szerzej już nie uzasadniać. Stanowisko Grimma w tej sprawie 
zbliża się do genetyzmu, historyzmu, socjologizmu i biografizmu, a więc poglądów 
przezwyciężonych w czasie przełomu antypozytywistycznego. 
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Jeżeli uważam, że Grimm nie ma racji, to nie mówię tego w imię in-
nego, skrajnie przeciwstawnego światopoglądu, głoszącego, że znaczenie 
tekstu jest wyłącznie domeną inwencji interpretatora, a tekst jako taki nie 
istnieje29. Przeciwnie, chcę raczej bronić pozycji wypracowanych przez 
nowoczesną hermeneutykę. Głosi ona między innymi, że interpretacja 
to pole niekończącego się dialogu między tekstem a interpretatorem: 
tylko w tym polu wytwarza się znaczenie jako wspólna rzecz, o której 
mowa. Nie sposób zrozumieć, na jakiej podstawie Grimm odrzuca 
także koncepcję hermeneutycznego przyswojenia rozumianego jako 
pokonywanie dystansu między dawnością tekstu a współczesnością 
odbiorcy? Spierać można się także o rolę przedrozumień (przedsądów), 
wyznaczających sposób pojmowania i interpretacji tekstu. Dla Grim-
ma są to tylko uprzedzenia w negatywnym sensie tego słowa: blokują 
one i uniemożliwiają rozumienie – dlatego należy je bezwzględnie 
eliminować. W hermeneutyce, przeciwnie, przedsądy (Gadamerowskie 
Vorurteile) stanowią pozytywny warunek rozumienia. Nikt jednak nie 
twierdzi, że mają być one w procesie rozumienia i interpretacji bez-
względnie utrzymywane. Przeciwnie, kierują one rozumieniem, które 
wszakże (jako, jak by powiedział Heidegger, projektujące, wybiegające 
ku temu, co możliwe) polega na zdolności do rewidowania i reinter-
pretowania tych przedrozumień. Nie mogę zaakceptować stanowiska 
Grimma także i dlatego, że odrzucając przedsądy, zakłada, iż inter-
pretacja rozpoczyna się w „zerowym” stopniu, jest pozakontekstowa 
i ahistoryczna. Osobliwe to przekonanie, zważywszy, że interpretacja, 
według niemieckiego filologa, ma kierować się ku historycznemu, 
pierwotnemu kontekstowi tekstu, sama zaś działać ma poza tym, co 
historyczne. Grimm musi być konsekwentny, skoro bowiem kwestio-
nuje te podstawowe rozpoznania hermeneutyczne (które przyjmuje 
dziś nawet refleksja ponowoczesna), to musi też kwestionować inter-
pretację zakorzenioną w osobistym i jednostkowym doświadczeniu. 
Może i jest Grimm więc konsekwentny, ale nie zmienia to faktu, że się 

29 Rozmaite stanowiska w sprawie interpretacji przedstawiałem na różne sposoby 
w swoich książkach, zwłaszcza we W-koło hermeneutyki literackiej, Warszawa 2007; 
Kim jestem ja, kim jesteś ty? Etyka, tożsamość, rozumienie, Poznań 2012; w artykule: 
O interpretacji, „Przestrzenie Teorii” 2013, nr 20, s. 219 – 233. Ograniczam się więc tu 
tylko do kwestii najbardziej podstawowych, aby się niepotrzebnie nie powtarzać.
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(konsekwentnie) myli. To, co dane w osobistym doświadczeniu, nie daje 
się przecież sprowadzić do czegoś subiektywnego, idiosynkratycznego. 
Subiektywne jest niewyrażalne, sprowadza się do czystego przeżycia 
albo bełkotu. Tymczasem interpretacja, wyrastająca z osobistego do-
świadczenia, przynależy zarazem do tego, co wspólne, do określonej 
tradycji, kultury, obszaru wartości. Język prywatny nie istnieje. To, co 
dane na gruncie doświadczenia interpretacyjnego/językowego, wcho-
dzi w świat dialogu, dążącego do porozumienia30. Zostawmy Grimma. 

Pojęcie interpretacji dotyczy próby objaśnienia sensu wszędzie 
tam, gdzie wydaje on się ciemny. W dawnej tradycji hermeneutycznej 
sądzono, że zasadniczo teksty są zrozumiałe, posiadają jedynie pewne 
ciemne miejsca, luki, które należy objaśnić. W refleksji nowoczesnej 
i ponowoczesnej zauważamy, że problem jest bardziej skomplikowany: 
nie tylko fragmenty tekstu, ale całe teksty domagają się wyłożenia: nic 
nie jest jasne w punkcie wyjścia. Nie ma zgody co do tego, czym jest 
owo objaśnianie sensu. Jedni powiadają, że sens ukryty jest w tekście, 
należy go więc odkryć. Inni sądzą, że tekst jest jak pusta lodówka, a sens 
jest żywnością, którą umieścić w niej może tylko interpretator. Jeszcze 
inni, do których ja należę, sądzą, że sens wyłania się z niekończących 
się negocjacji pomiędzy tekstem i interpretatorem31.

Pojęcia percepcji i konkretyzacji zasadniczo nie wydają się sporne, 
jednak pojęcia recepcji i interpretacji ujawniają przed nami rozmaite 
komplikacje. Świadczy o tym chociażby koncepcja Grimma, który dą-
żąc do jednoznacznego rozróżnienia, bardzo je utrudnił. Abstrahując 
od propozycji niemieckiego teoretyka, w tradycyjnej myśli literaturo-
znawczej wyraźnie rozróżniano między recepcją a interpretacją. Dziś 
jednak – w dużej mierze za sprawą nowych języków teoretycznych, 

30 Problemy te od lat są przedmiotem nie tylko mojej uwagi (ostatnio wypowie-
działem się na ten temat w swoim wystąpieniu zatytułowanym Literaturoznawstwo 
osobiste – na konferencji organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 
zatytułowanej Czytanie Błońskiego), lecz przede wszystkim Michała P. Markowskiego. 
Zob. między innymi tegoż, Życie na miarę literatury, Kraków 2009; tegoż, Polityka 
wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, Kraków 2013. Problem zakotwiczenia 
w doświadczeniu to zarazem wielki temat hermeneutyki rozwijany przynajmniej od 
Schleiermachera, a wypowiedziany najpełniej w Prawdzie i metodzie Hansa-Geor-
ga Gadamera (tu zwłaszcza cz. 2, rozdz. 2: Zarys doświadczenia hermeneutycznego).

31 Sprawy te rozwijam szczegółowo we wspomnianym już tekście O interpretacji.
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które przełamały paradygmat nowoczesnej teorii literatury – pojęcia te 
wzajemnie się w siebie zawikłały. Pojęcie recepcji (odbioru) rozumieć 
możemy tak szeroko, iż obejmie ono zarówno percepcję (prostą czy 
złożoną), konkretyzację, jak i interpretację. Interpretacja byłaby więc 
częścią składową odbioru. Z drugiej zaś strony równie dobrze samo 
pojęcie interpretacji może obejmować percepcję, konkretyzację i recep-
cję. Oba te stanowiska można łatwo uzasadnić. Pierwsze: recepcja nie 
oznacza po prostu tylko biernego odbioru, ale stanowi wyraz postawy 
rozumiejącej. Recepcja okazuje się więc tutaj pojęciem najszerszym. Ale 
i drugie stanowisko jest całkowicie racjonalne. Wszystko jest interpre-
tacją, gdyż wszelkie nasze odniesienia i nastawienia nie tylko wobec 
sztuki, ale i wobec świata i życia, stanowią wyraz rozumienia, w które 
włączyć należy także rozumienie nieświadome i negatywną postać rozu-
mienia, czyli niezrozumienie. Percepcja jest więc zawsze rozumieniem; 
konkretyzacje, i to nie tylko warstwy znaczeniowej dzieła sztuki, ale 
i innych warstw, także są wymiarami interpretacji; wreszcie recepcja: nie 
ma recepcji, która nie byłaby rozumiejąca (dotyczy to nawet przywołań 
mimowolnych czy związanych z pamięcią kulturową). Przynajmniej 
w tym sensie, jaki rozumieniu nadał Martin Heidegger, zauważając, 
że rozumienie (i jego wyartykułowana forma – interpretacja) stanowi 
o sposobie naszego bycia w świecie. 

Moją propozycją nie jest jednak zastygnięcie w „nierozstrzygalni-
kach”. Chciałbym raczej podkreślić, że posługując się pojęciami taki-
mi jak percepcja, recepcja, konkretyzacja i interpretacja, każdorazowo 
zmuszeni jesteśmy do wskazywania sposobu ich rozumienia, kontekstu. 
Najważniejsze jednak, by zobaczyć, jak w nieuchronny sposób problem 
sztuki uwikłany jest w rozmaite sytuacje doświadczenia: percepcyjnego, 
recepcyjnego, konkretyzacyjnego i interpretacyjnego. Doświadczenia te 
różnić się będą w zależności od rodzaju sztuki, ich odmienny przebieg 
ma bowiem uzasadnienie w różnych sposobach istnienia poszczególnych 
sztuk (różnice dotyczące tworzywa, różnice dotyczące kwestii czasu 
i przestrzeni – jak w sztukach tak zwanych czasowych i przestrzennych, 
różnice dotyczące sztuk przedstawiających i nieprzedstawiających). 

Próba rozróżnienia pojęć dotyczących perceptora, odbiorcy, konkrety-
zatora i interpretatora miała stanowić moment przygotowawczy, dotyczą-
cy takiego sposobu rozumienia sztuki, który w sposób nierozerwalny wią-
że się z odbiorcą. Jednym z takich ugruntowanych sposobów rozumienia 
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sztuki jest hermeneutyka sztuki Hansa-Georga Gadamera, do której 
chciałbym się odnieść jako do szczególnego przykładu tego rodzaju ujęć. 

Hermeneutyka sztuki i problem odbiorcy

Punktem wyjścia, w którym spotykają się estetyka i hermeneutyka, jest 
dzieło sztuki. Podstawową przesłankę hermeneutyki sztuki Hansa- 

-Geor ga Gadamera stanowi przekonanie, że dzieło sztuki coś nam mówi 
(przy czym jego język nie musi być dosłownie rozumianym językiem 
naturalnym). Skoro tak, to domaga się ono hermeneutyki – objaśnienia 
i zrozumienia32. W tym sensie natomiast problem sztuki postawiony 
zostaje w perspektywie doświadczenia – nierozerwalnego związku 
między dziełem sztuki a jego odbiorcą/interpretatorem. Sztuka pełni 
tu funkcję poznawczą, nierozerwalnie wiąże się z egzystencją jednostki. 
Jak słusznie zauważa uczeń Gadamera, Andrzej Przyłębski: „Sztuka 
nie bawi, lecz prowokuje, zawiesza nasze codzienne relacje z rzeczy-
wistością, aby pokazać nam konstytuowanie się świata, tworzenie się 
sensu i znaczenia”33.

W koncepcji Gadamera dochodzi do głosu pragnienie pogodzenia 
sztuki dawnej ze sztuką nowoczesną. Filozof pragnie wyeliminować 
zarazem dwie iluzje: historyzmu i progresywizmu. Ta pierwsza po-
lega na tym, że za sztukę uważa się tylko te dzieła, które otrzymały 
legitymizację historii, oparły się niszczącemu działaniu czasu. Iluzja 
progresywizmu z kolei dotyczy charakterystycznej dla nowoczesności 
wiary, że sztuką może być tylko to, co każdorazowo zaczynać należy 
od zerowego punktu początkowego, w oderwaniu od wszelkiej tradycji 
(jak sądzili na przykład futuryści). O ile więc iluzja historyzmu uprzy-
wilejowuje wyłącznie tradycję, to iluzja progresywizmu prezentuje swe 
ideologiczne zaślepienie. Filozof pragnie jednak koncyliacji: dostrzega 
szczególną jedność sztuki dawnej i nowoczesnej. Zarówno pierwsza, 
jak i druga przemawiać mogą bowiem do odbiorcy jedynie na sposób 
współczesny, tu i teraz. Piękno jest zawsze aktualne.

32 H.-G. Gadamer, Estetyka i hermeneutyka [w:] tegoż, Rozum, słowo, dzieje, 
tłum. M. Łukasiewicz, K. Michalski, Warszawa 2000, s. 135.

33 A. Przyłębski, Gadamer, Warszawa 2006, s. 72.
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Aby uchwycić zasadniczy charakter Gadamerowskiej hermeneutyki 
sztuki, musimy zobaczyć, na jakie ujęcia dzieła sztuki filozof nie chce 
przystać. Przede wszystkim podkreśla on, że dzieło sztuki nie może być 
traktowane po prostu i jedynie jako przypadek tego, co ogólne. Dzieło 
ani nie jest ilustracją jakiegoś uprzednio istniejącego pojęcia, ani też nie 
odsyła do żadnego ogólnego i ostatecznego znaczenia. W tym sensie 
sztuka nie może zostać usytuowana po stronie zainteresowań nauk ści-
słych, poszukujących zawsze tylko tego, co poddane jest prawom i regu-
larnościom. Przeciwnie, piękno skupia się w tym, co istnieje na sposób 
jednostkowy, indywidualny. Zarazem wszakże to, co jednostkowe, nie 
może zostać sprowadzone do czegoś subiektywnego czy irracjonalnie 
niepochwytnego. W związku z tym pojawia się jednak fundamental-
ne nie tylko dla sztuki, ale dla całej humanistyki pytanie, które kiedyś 
postawił już Wilhelm Dilthey: w jaki sposób to, co jednostkowe, może 
zostać wyniesione do rangi powszechnie obowiązującego? Gadamer 
formułuje ten problem tak: „Co jest tak ważne i doniosłe w tym czymś 
jednostkowym, iż ma ono prawo domagać się, byśmy uznali, że też 
jest prawdą i że nie tylko «to, co ogólne» – na przykład dające się ująć 
w formuły matematyczne prawa przyrody – może być prawdziwe?”34.

W swej refleksji nad ontologią dzieła sztuki dystansuje się Gadamer 
wobec dwóch skrajnych stron, trwającego przynajmniej od Platona 
i Arystotelesa sporu między utylitarystami i estetami. Ci pierwsi pragną 
widzieć w sztuce szczególny rodzaj podporządkowania czemuś wyższe-
mu: ogólnemu pojęciu, którego sztuka miałaby być ilustracją, społeczeń-
stwu, władzy. Służebność sztuki dotyczy więc jakiejś uprzywilejowanej 
interpretacji świata (czego przykładami byłaby sztuka tendencyjna, 
pozytywistyczna powieść z tezą, sztuka socrealistyczna). W postmo-
dernistycznym sensie natomiast sztuka służyć winna interpretatorowi 
i jego „woli mocy” (jak ma to miejsce w rozmaitych konstruktywizmach, 
na przykład w neopragmatyzmie Richarda Rorty’ego czy Andrzeja 
Szahaja). Gadamer nie może się zgodzić wszak i na to, by przez sztukę 
rozumieć „sztukę czystą”. Hasło „sztuki dla sztuki”, wskazujące na jej 
wyzwolenie z wszelkich życiowych odniesień, jest dla filozofa nie do 
przyjęcia. Taką postawę nazywa filozof „estetycznym odróżnieniem”: 

34 Tenże, Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto, tłum. K. Krzemie-
niowa, Warszawa 1993, s. 21 – 22.
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polega ono na wypreparowaniu dzieła z jakichkolwiek możliwych 
kontekstów (które miałyby skłaniać do refleksji nad treściami dzieła), 
po to by dać wyraz jego istnieniu w postaci „czystej”35. W nowocze-
snej refleksji teoretycznej ten sposób myślenia o sztuce odnajdziemy 
na przykład na gruncie formalizmu i ortodoksyjnego strukturalizmu, 
a później w „antyinterpretacjonistycznych” stanowiskach Susan Sontag 
czy Rolanda Barthesa. Konsekwencją estetyki przeżycia byłby tu skrajny 
subiektywizm w odbiorze dzieła, który Gadamer nazywa hermeneu-
tycznym nihilizmem36. 

Autor Prawdy i metody nie chce również rozpatrywać dzieła sztuki 
w kategoriach wyłącznie historycznych. Johann Droysen umieszczał na 
przykład sztukę wśród pomników historii. Pojęcie to dotyczy zjawisk, 
w których obecne są zarazem ślady przeszłości (na przykład antyki), 
jak i źródła, to jest językowe przekazy służące upamiętnianiu tego, co 
historyczne. Gadamer odrzuca takie stanowisko. Dzieło sztuki nie jest 
bowiem li tylko historyczną pamiątką, antykiem; nie istnieje też po to, 
abyśmy docierali do jego pierwotnie historycznego sensu. Dzieła sztuki 
mówią do nas nie tylko jako historyczne dokumenty (którymi, rzecz 
jasna, są), ale przede wszystkim mówią do nas dziś: „Dzieło sztuki mówi 
coś każdemu, jakby zwracało się właśnie do niego, jako coś obecnego 
i współczesnego”37.

Każde z tych trzech odrzucanych przez Gadamera stanowisk oznacza 
zarazem odrzucenie trzech sposobów rozumienia odbiorcy. Myślenie 
o sztuce w kategoriach służebnych wyobraża sobie odbiorcę w nastawie-
niu praktycznym, utylitarnym (takie nastawienie odnajdziemy zarówno 
wśród zwolenników tendencji w sztuce, jak i u pragmatystów); kon-
cepcja sztuki czystej postuluje z kolei odbiorcę z nastawieniem czysto 
estetycznym, bezinteresownym i formalnym; historyzm wreszcie stawia 
wobec odbiorcy/interpretatora moralne (lecz niemożliwe zarazem) 
zadanie docierania do historycznych (a przeto rzekomo obiektywnych, 
gdyż źródłowych, pierwotnych) sensów dzieła z czasów jego powstania.

35 Tenże, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, tłum. B. Baran, 
Kraków 1993, s. 108 i nn.

36 Tamże, s. 116.
37 Tenże, Estetyka i hermeneutyka…, s. 137.
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Gadamerowską hermeneutykę sztuki chciałbym wyłożyć w trzech 
punktach. Po pierwsze, filozof jest zwolennikiem względnej autonomii 
dzieła sztuki. Szanuje i podkreśla jego jednostkowość. Uprzywilejowuje 
dzieło sztuki, w które bezsprzecznie należy się wsłuchać, aby zrozumieć 
to, co ono mówi: „Wszystko, co ma do powiedzenia, można znaleźć jedy-
nie w nim”38. Nie oznacza to jednak, że Gadamer opowiada się po stronie 
obiektywności (idealności) znaczenia dzieła. Zrozumienie tego, co mówi 
dzieło, jest tylko bowiem – tak jak w sztuce przekładu – punktem wyjścia 
do sformułowania przekazu na nowo – w języku przekładu, interpretacji. 
Można więc powiedzieć, że zachodzi tu szczególnego rodzaju koincy-
dencja, trans-akcyjność dzieła i interpretatora. Dzieło sztuki jest tym, co 
jednostkowe, ale zarazem zrelatywizowane wobec swojego interpretatora. 
Tożsamość hermeneutyczna dzieła rodzi się w dialogicznym spotkaniu 
dzieła sztuki i jego odbiorcy. Dodajmy zarazem, że to spotkanie jest 
także zawsze tylko czymś jednostkowym – zdarzeniem, które nie daje 
się zastosować do czegoś ogólnego, pojętego jako matryca rozumienia. 

Po drugie, hermeneutyka sztuki Gadamera znosi rozszczepienie na 
podmiot i przedmiot39. Nie zachodzi tu bowiem żaden z dwu dualizmów: 
pierwszy, który polega na tym, że dzieło (przedmiot poznawany) mówi, 
a my (podmiot) milczymy, zachowując postawę kontemplacyjno-obiek-
tywistyczną; i drugi, w którym dzieło milczy, a my mówimy (jak dzieje 
się to w szeroko pojętym nihilizmie hermeneutycznym, który odnaleźć 
można w interpretacji rozumianej jako gwałt na tekście). W gruncie 
rzeczy oba te dualizmy oznaczają zadanie gwałtu dziełu (choć pierwszy 
stanowi postać zakamuflowaną). W jaki jednak sposób hermeneutyka 
sztuki Gadamera unika tego dualizmu? W taki, że ukazuje nieroze-
rwalne wzajemne uwikłanie dzieła i jego interpretatora. Rozumienie 
dzieła sztuki jest bowiem zawsze samorozumieniem interpretatora. 
To, że ich spotkanie rodzi się w „różnicy”, nie oznacza dualizmu. Jest 
raczej warunkiem wiodącego do porozumienia dialogu, polegającego 
na nieustannej negocjacji migotliwego, „grającego” sensu.

Po trzecie wreszcie i w związku z tym, co powiedziane zostało wyżej, 
sztuka jawi się jako doświadczenie. Jak powiada Christopher Woodward: 

„Doświadczenie estetyczne jest czymś związanym z nami samymi, czymś, 

38 Tenże, Aktualność piękna…, s. 50.
39 Była o tym mowa w tej książce w rozdziale O interpretacji.
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co mówi o naszym związku ze światem. Aby zrozumieć, co mówi 
dzieło sztuki, wszystko, czego mamy się dowiedzieć, jest do wydoby-
cia z nas samych”40. Doświadczenie dzieła sztuki, co należy podkreślić, 
wykracza u Gadamera poza to, co czysto estetyczne. Jest szczególnym 
przypadkiem hermeneutyki (rozumienia). Prezentuje je filozof przez 
trzy fundujące to doświadczenie kwestie: grę, symbol i święto.

Pojęcie gry ukazuje sytuację przekroczenia dualizmu między dziełem 
i jego interpretatorem. Gra nie sprowadza się bowiem do aktywności 
grającego, niezależnie od tego, czy uznamy zań interpretatora, czy dzieło 
samo. Gra jest tym, co przekracza grających, wciąga we współuczestnic-
two, współaktywność: podział na podmiot i przedmiot okazuje się tu 
bezzasadny. Pojęcie gry dotyczy także sensu dzieła sztuki. Gra – jako 
doświadczenie sztuki – nie zmierza do tego, by dzieło zastygło w jakiejś 
nieokreślonej, stabilnej czy kanonicznej interpretacji, „transcendentalnym 
signifié”. Pojęcie gry odsyła w tym przypadku do gry w sensie migotli-
wego ruchu, poruszającego się tam i z powrotem (jak w grze świateł czy 
grze fal). Sens nigdy nie jest tu wprost dany, lecz zawsze stanowi swoistą 
nadwyżkę. Jest grą, w której wsłuchiwanie się w to, co jest w dziele sztuki 
do zrozumienia, oznacza zarazem i każdorazowo przekład, „rozumienie 
inaczej”. Zatem sens nigdy nie jest raz na zawsze i obiektywnie dany, ale 
zawsze rodzi się w zdarzeniu spotkania między dziełem i odbiorcą. To 
samo dzieło podczas kolejnej lektury rozumiemy inaczej, ale nie dowo-
dzi to żadnego relatywizmu, lecz wynika z sytuacyjnego, historycznego, 
zdarzeniowego i jednostkowego charakteru zarówno dzieła (które nie 
może być zredukowane do praw ogólnych), jak i samego jednostkowego 
zdarzenia interpretacji. Kieruje nią jednak pragnienie i oczekiwanie sensu, 
a nie sceptycyzm poznawczy czy apoteoza zmienności uznawanej za cel 
interpretacji. Hermeneutyka jako sztuka rozumienia to każdorazowo 
przecież próba zmierzenia się z jednostkową sytuacją, jednostkowym 
problemem – w duchu wiary w możliwość uporania się z trudnościami.

Problematykę tę obrazuje także pojęcie symbolu. Gadamer przywo-
łuje grecką etymologię symbolu jako tessera hospitalis – skorupę pamięci41. 

40 C. Woodward, Art as Experience. Gadamer’s Rejection of Aesthetic Consciousness 
Through Play, Symbol and Festiwal, Newfoundland 2012, s. 6.

41 Por. także J. Ziomek, Symbol wśród tekstów kultury [w:] tegoż, Prace ostatnie, 
Warszawa 1994, s. 154 – 177.
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Opuszczający dom gospodarza gość otrzymuje połowę skorupy, która 
ma stać się kiedyś w przyszłości znakiem rozpoznawczym na wypadek, 
gdyby do tego domu zawitał potomek gościa. Rozpoznanie dokonuje 
się przez połączenie fragmentów skorupy. W szerszym sensie okazuje 
się więc symbol tym, co jednostkowe, fragmentaryczne i niejasne, a co 
domaga się dopełnienia. W tym, co jednostkowe, w zdarzeniu, doświad-
czony zostaje świat jako całość. Jak zauważa Gadamer: „Przez symbol 
[…] rozumiemy, że to, co jednostkowe, szczególne jest niczym ułamek 
bytu, że coś, co z nim koresponduje, jest obietnicą uzupełnienia całości 
i szczęścia albo też że ta wciąż poszukiwana uzupełniająca całość cząst-
ka jest drugim odłamkiem pasującym do naszego fragmentu życia”42. 
Charakteryzująca symbol nieokreśloność odsyłania zdaje sprawę z tego, 
że doświadczenie sztuki oraz znaczenie dzieła nie mogą nigdy do końca 
zostać wyjaśnione czy wytłumaczone. Prawda dzieła sztuki nie może 
więc zostać uchwycona na gruncie korespondencji, tego, co pojęciowe. 
Może być jednak określona być jako aletheia, nieustający ruch odsłania-
nia i skrywania. Sens dzieła sztuki to obszar migotliwej i nieskończonej 
gry, w którą wdają się dzieło i interpretator. Autor Prawdy i metody 
podkreśla również obecny w tradycji katolickiej i protestanckiej sens 
symbolu. Odwołuje się tu do Eucharystii. Przemiana chleba w ciało 
i wina w krew nie odsyła tylko do zewnętrznych znaczeń. Przeciwnie, 
symbol uobecnia. W symbolu jest już to, do czego odsyła. W takim zna-
czeniu używa Gadamer słowa „reprezentacja”: oznacza ono nie imitację 
czy odwzorowanie, lecz uobecnienie. Dzieło sztuki jest więc już tym, 
na co wskazuje. Nie tylko zawiera  znaczenie, ale przede wszystkim 
posiada też jakąś nadwyżkę sensu. Dlatego dzieło okazuje się zarazem 
niezastępowalne, niewymienne, jednorazowe, zdarzeniowe. Dlatego 
nigdy nie daje się zniwelować przez pojęcie. Taka sytuacja oznacza 
zarazem, że doświadczenie sztuki to takie doświadczenie prawdy, któ-
re dokonuje się w sposób zintensyfikowany. Gadamer mówi tu nawet 
o „porażeniu przez sens”. Symbol pozwala nam zadomowić się w świecie.

Doświadczenie sztuki charakteryzuje również filozof przez pojęcie 
święta. Obchodzenie święta nie jest podążaniem ku jakiemuś określo-
nemu celowi, lecz wejściem w inne rozumienie czasu, który nie ma 
nic wspólnego z czasem powszednim – codziennej krzątaniny czy 

42 H.-G. Gadamer, Aktualność piękna…, s. 43.
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nudy. Święto wyrywa nas z czasu codziennego. Jest zarazem tym, co 
wszystkich jednoczy. To ciekawe, że pojęcia gry i symbolu ukazują nam 
komplementarność różnych sposobów rozumienia czasu. Pojęcie gry 
pozwala doświadczyć skończoności i przemijalności istnienia, święto 
zaś zatrzymuje przemijalność.

Hermeneutyka sztuki Gadamera wyrasta z krytycznego podejścia 
do estetyki, o ile za główny wyróżnik tej ostatniej należałoby przyjąć 
uprzywilejowanie postawy estetycznej wobec dzieła. Sztuka nie może 
zostać sprowadzona do wielości zmiennych przeżyć. Gadamer pragnie 
pokazać, że doświadczenie sztuki zawsze ma już charakter rozumiejący. 
Aby coś zobaczyć, mówi filozof, trzeba o czymś w trakcie patrzenia 
myśleć. Odbiór sztuki domaga się aktywności odbiorcy, jego twórczej 
pracy. Dzieło uzyskuje swą tożsamość w estetycznym nieodróżnianiu 
dzieła samego i sposobu jego odtworzenia, interpretacji. Sens rodzi się 
na przecięciu dzieła i oczekiwań sensu, przed-sądów interpretatora: 

„Zrozumienie, co mówi dzieło sztuki, to spotkanie z samym sobą”43. 
Spotkanie z dziełem sztuki dowodzi jedynie uniwersalności herme-
neutyki. Dzieło sztuki pragnie być zrozumiane. Tym zaś, co może być 
rozumiane, jest, jak podkreśla filozof, język. Dotyczy to w równej mierze 
także tych zjawisk czy tych dzieł sztuki, które nie wypowiadają się przez 
język naturalny (jak malarstwo czy muzyka). Zrozumieć to zrozumieć 
najpierw ten swoisty język dzieła, a następnie wyrazić go i przyswoić 
na nowo w języku przekładu. Rozumienie okazuje się wtedy zawsze 
samorozumieniem. Jak pięknie powiada filozof:

W dziele sztuki stykamy się z czymś bliskim, a jednocześnie to zetknięcie 
w zagadkowy sposób wstrząsa nami i burzy zwyczajność. W radosnej i strasznej 
grozie dzieło sztuki oznajmia: To jesteś ty – ale mówi także – przywołując słowa 
Rilkego (Du musst dein Leben ändern): „Musisz zmienić swoje życie” 44. 

43 Tenże, Estetyka i hermeneutyka…, s. 139.
44 Tamże, s. 141.
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Wstęp

Zacznijmy od podstawowych, to znaczy wstępnych definicji. Przez 
hermeneutykę należy pojmować wszelkie działania mające na celu 
rozumienie i interpretację. Przez wieki odnosiły się one do tekstów 
i wiązane były ze sztuką (a więc tym, czego można sie wyuczyć i co 
wspiera się na określonych regułach), od czasów Martina Heideggera 
natomiast wpisane zostały w zasadniczy charakter ludzkiego bycia-

-w-świecie1, co oznacza, że hermeneutyka utraciła charakter sztuki; 
przestano ją również, co widać szczególnie w refleksji podejmowanej 
przez Hansa-Georga Gadamera, łączyć z metodą2. Z kolei retorykę 
określić by można jako sztukę pięknej wymowy, której celem jest per-
swazja. Warto zarazem zauważyć, że retoryka, o czym przypomina 
Gadamer, uczyła również świadomości obywatelskiej, co służyć miało 
odniesieniu politycznego sukcesu3; z kolei Wilhelm Dilthey podkreśla, 
że retoryka, w związku z wymową, konstruowała teorię sztuki pisarskiej, 
zajmowała się zatem również poetyką4.

Można powiedzieć, że w tradycyjnym ujęciu hermeneutykę i reto-
rykę łączy to, że przynależą one raczej do sztuki niż do teorii: ars her-
meneutica i ars rhetorica. Oznacza to, że zarówno jedna, jak i druga nie 

1 Podstawy tej koncepcji zostały wyłożone w książce: M. Heidegger, Bycie i czas, 
tłum. B. Baran, Warszawa 1994.

2 Pisze o tym Hans-Georg Gadamer [w:] tegoż, Prawda i metoda. Zarys herme-
neutyki filozoficznej, tłum. B. Baran, Kraków 1993.

3 Tenże, Retoryka, hermeneutyka i krytyka ideologii [w:] tegoż, Język i rozumienie, 
tłum. P. Dehnel, B. Sierocka, Warszawa 2003, s. 78.

4 W. Dilthey, Pisma estetyczne, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 1982, s. 305.
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mogą być interpretowane w kategoriach sophia, mądrości teoretycznej, 
zwróconej ku rzeczom, „które nie mogą być inaczej”, jak powiadał 
Arystoteles, a więc rzeczom niezmiennym. Przeciwnie, hermeneutyka 
i retoryka odnoszą się właśnie do rzeczy zmiennych, takich, „które 
mogą być inaczej”. Mówiąc najprościej, stanowią one sprzeciw wobec 
rozumu matematycznego czy tego, co można by nazwać matematyzacją 
świata. Z tego też powodu darzone były nieufnością w dziejach racjo-
nalistycznego, głównego nurtu filozofii europejskiej. Hermeneutykę 
uznawano często jedynie za dyscyplinę pomocniczą filologii, a jej rola 
miała być czysto interwencyjna, związana z sytuacjami, gdy zachodziła 
potrzeba rozjaśniania ciemnych fragmentów zasadniczo zrozumiałych 
tekstów. W XVIII wieku, w czasach oświecenia, które wypowiedziało 
wojnę przesądom, hermeneutykę podejrzewano nawet o irracjonalizm5. 
Jeszcze gorzej przedstawiała się sytuacja retoryki, która już przez Pla-
tona oskarżana była o wszystko, co najgorsze. W Gorgiaszu Sokrates 
mówi, że retoryka wytwarza jedynie „ponęty i przyjemności” oraz że 
służy schlebianiu tłumowi. Zdaniem Sokratesa nie jest ona nawet 
sztuką, gdyż to „robota nieprzemyślana”6. Zarzuty kierowane przeciw 
retoryce inwentaryzuje Stanley Fish, który przywołuje imputowanie jej 

„pustoty”, grę „pod publiczkę”, a przede wszystkim – kwestionowanie 
prawdy  7. Zarazem jednak, jak zauważa Fish, zawsze podejmowano 
próby obrony retoryki jako dziedziny, która wypowiada się w imię 
prawdy. Czynili tak między innymi Arystoteles, Katon, Cyceron czy 
Kwintylian, nie mówiąc już o zasadniczo krytycznych wobec retoryki, 
Sokratesie czy Platonie. Przy czym prawda, o czym będzie później mowa, 
występuje tu pod postacią prawdopodobieństwa. Podobnie z herme-
neutyką: pomimo kierowanej wobec niej podejrzliwości, zwłaszcza ze 
strony metafizyki czy tak zwanej filozofii realistycznej, hermeneutyka 
wysuwa słuszne roszczenia uniwersalistyczne, zasadnie broniąc racjo-
nalności nauk humanistycznych w opozycji do nauk przyrodniczych 
czy matematycznych.

5 J. Grondin, Wprowadzenie do hermeneutyki filozoficznej, tłum. L. Łysień, Kra-
ków 2007, s. 82 – 83.

6 Platon, Gorgiasz [w:] tegoż, Dialogi, t. 1, tłum. W. Witwicki, Kęty 1999, s. 362.
7 S. Fish, Retoryka, tłum. A. Szahaj [w:] tegoż, Interpretacja, retoryka, polityka. 

Eseje wybrane, red. A. Szahaj, tłum. K. Abriszewski i in., Kraków 2002, s. 421 – 431.
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Przedmiotem mojego zainteresowania nie chciałbym jednak czynić 
zagadnienia historycznych związków między hermeneutyką i retoryką 
(choć trudno będzie do nich się nie odnieść), lecz przede wszystkim 
odpowiedzieć na pytania o to, w jaki sposób, po pierwsze, hermeneutyka 
i retoryka pozwalają ustanowić zasadniczy model uprawiania huma-
nistyki; i po drugie, jak hermeneutykę i retorykę należałoby powiązać 
w odniesieniu do problematyki bycia-w-świecie, ludzkiej egzystencji.

Hermeneutyczno-retoryczny model humanistyki

Pierwszym filozofem, który postawił problem nierozerwalnego związku 
między hermeneutyką i retoryką, był Friedrich Schleiermacher. Zwró-
cił on uwagę na fakt, że obie są sztukami, stojącymi naprzeciw siebie 
i korespondującymi ze sobą. Retoryka mowę wytwarza, hermeneutyka 
podejmuje próbę jej rozumienia. Retoryka zajmuje się problematyką 
kompozycji mów i tekstów, podczas gdy hermeneutyka od zagadnień 
kompozycji jest uzależniona8. Już w tym kontekście warto zauważyć, 
że jedno z podstawowych pojęć hermeneutyki – koło hermeneutycz-
ne – może być wywiedzione właśnie z retoryki. Jak wiadomo, idea koła 
hermeneutycznego głosi, że część rozumiemy zawsze na podstawie 
całości, a całość na podstawie części. Założenie to ma sens, odnie-
sione jest bowiem do retorycznej nauki o kompozycji mowy/tekstu, 
który, jak pokazywał to między innymi Arystoteles, możemy dzielić 
na części. Hermeneutyka wyprowadziła stąd przekonanie zarówno 
o gramatycznej (kompozycja), jak i psychologicznej (intencje twórcy) 
interpretacji kolistej9. Krótko mówiąc: sztuka interpretacji rozwinąć się 
mogła w pełni w starożytnej Grecji dopiero wtedy, gdy, jak to pokazał 
Wilhelm Dilthey, weszła w ścisłe relacje z retoryką10. 

Warto jednak podkreślić, że związki między hermeneutyką i reto-
ryką są dużo poważniejsze i nie należałoby ich sprowadzać jedynie do 
potrzeb dydaktyki czy filologii. Jak zauważa Schleiermacher:

8 F. Schleiermacher, Hermeneutics. Introduction [w:] tegoż, Hermeneutics and 
Criticism. And Other Writings, ed., trans. A. Bowie, Cambridge 2006, s. 7.

9 W. Dilthey, Pisma…, s. 302.
10 Tamże, s. 295 – 296.
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Mowa stanowi mediację wspólnej natury myśli, co wyjaśnia wzajemną przynależność 
retoryki i hermeneutyki i ich ogólne odniesienie do dialektyki. […] Wzajemna 
przynależność hermeneutyki i retoryki składa się na fakt, że każdy akt rozumienia 
jest inwersją aktu mowy, podczas którego myśl, która była podstawą mowy, musi 
stać się świadoma. Zależność obu [hermeneutyki i retoryki] od dialektyki składa 
się na fakt, że rozwój wszelkiej wiedzy zależy od obu [mowy i rozumienia]11. 

Wypowiedź filozofa interpretować można jako przeświadczenie, że 
wiedza uwarunkowana jest językowo. Oznacza to, że już Schleierma-
cher wcześniej niż Heidegger podkreślił, jak ważny jest język w naszym 
sposobie doświadczania, strukturyzowania i rozumienia świata. Zarazem 
jednak: przeświadczenie o uprzywilejowanej roli języka jest w tym sa-
mym sensie charakterystyczne dla retoryki. Zarówno w hermeneutyce, 
jak i w retoryce myśli się o języku jako skarbnicy kultury symbolicznej, 
tradycji, struktur społecznych. A parafrazując Gadamera, powiedzieć 
byśmy mogli: jeżeli coś w ogóle może być rozumiane, to dlatego, że jest 
językiem. Język nie jest faktem prywatnym, lecz komunikacyjnym. Jego 
dialogiczna funkcja sprawia, że humanistyka ugruntowana na herme-
neutyce i retoryce stanowi sprzeciw wobec paradygmatu monologowego 
w nauce, paradygmatu z naukami przyrodniczymi i matematycznymi. 
Jeżeli możliwa jest jakaś wiedza, to jest to wiedza dialogowa; nasze 
rozumienie (jako szczególna postać poznania), jak przekonująco po-
kazuje to Gadamer, rodzi się zawsze w dialektyce pytania i odpowiedzi, 
w „rozmowie, którą sami jesteśmy”.

Kwestie te nierozerwalnie wiążą się z „podmiotem” nauk humani-
stycznych, którego natura jest hermeneutyczno-retoryczna. Nie jest to 
już podmiot epistemologiczny czy transcendentalny, usytuowany na 
zewnątrz świata i wyposażony w boski punkt widzenia. To podmiot 
zawsze już w świat uwikłany i zaangażowany; podmiot wyposażony 
w rozmaite przedrozumienia, które nie tylko nie są przeszkodą na drodze 
do rozumienia, lecz przeciwnie – pozytywnie je warunkują. Retorycy, 
jak Stanley Fish, powiedzieliby, że jest to podmiot nieufundowany, homo 
rhetoricus, zawsze już jakoś usytuowany kontekstowo: w kulturze, historii, 
określonej sytuacji społecznej12. W tym miejscu trzeba w sposób szcze-
gólny podkreślić fakt, że podmiot, o którym mowa, ukonstytuowany 

11 F. Schleiermacher, Hermeneutics…, s. 7 [tłum. M.J.].
12 S. Fish, Retoryka…, s. 437.
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jest w najważniejszej tradycji hermeneutycznej na szkielecie retorycz-
nym: logosu, pathosu i ethosu13. Już Schleiermacher zdawał sobie sprawę 
z faktu, że język w sposób fundamentalny wpływa na ludzkie myślenie, 
odczuwanie i działanie14, które są przecież odpowiednikami tego, co 
w retoryce określane jest jako logos, pathos i ethos. Jeszcze dobitniej ta 
retoryczna struktura dochodzi do głosu w hermeneutyce i filozofii ży-
cia Wilhelma Diltheya15, który wśród podstawowych odmian przeżyć 
wymienia akty intelektu (a więc logos), postawę emocjonalną (pathos) 
oraz wolę i związane z nią pragnienia przekształcania rzeczywistości 
(ethos). Stwierdzenia te mają istotne znaczenie dla pojmowania kształtu 
humanistyki, której natura jest, jak z tego wynika, hermeneutyczno-re-
toryczna. Widać tu bowiem wyraźnie, że retoryczne ukonstytuowanie 
podmiotu oznacza radykalną krytykę podmiotu epistemologicznego, 
który może być rozumiany wyłącznie w kategoriach logos i to zin-
terpretowanego w ujęciu rozumu dianoetycznego (matematycznego 
czy teoretycznego). Jak wypowiadał się o nim Dilthey: w jego żyłach 
nie płynie krew, tylko rozcieńczony sok16. Podmiot hermeneutyczno-

-retoryczny zanurzony jest tymczasem w życiu. Oznacza to, że jego 
sposób rozumienia świata wiąże się nierozerwalnie ze sferą uczuciową 
i wolicjonalno-etyczną. Tym samym jego charakteru nie wyznacza ani 
mądrość rozumiana jako sophia, ani mądrość jako oparta na regułach 
techne, lecz phronesis. 

Konsekwencją fronetycznego charakteru nauk humanistycznych 
opartych na gruncie hermeneutyki i retoryki okazać się musi poj-
mowanie prawdy jako prawdopodobieństwa (eikos). Różnica między 
prawdą a prawdopodobieństwem dotyczy, mówiąc najogólniej, dwóch 
różnych poziomów poznania. Prawda w mocnym sensie tego słowa 
odnosi się do poznania typu episteme (wiedzy pewnej, matematycznej), 
prawdopodobieństwo zaś odnosi się do porządku doxa (przekonań), 
porządku w sposób szczególny dowartościowanego przez herme-
neutykę i retorykę. Mówiąc jeszcze inaczej, różnica między prawdą 

13 Zob. N. Leśniewski, Retoryka w hermeneutycznym ujęciu H.-G. Gadamera [w:] 
Dziedzictwo Gadamera, red. A. Przyłębski, Poznań 2004, s. 108.

14 A. Przyłębski, Hermeneutyczny zwrot filozofii, Poznań 2005, s. 76.
15 Zob. N. Leśniewski, Retoryka w hermeneutycznym…, s. 109.
16 Zob. W. Dilthey, Einleitung in die Geisteswissenschaften [w:] tegoż, Gesammelte 

Schriften, Bd. 1, Stuttgart – Göttingen 1959, s. XVII. 
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a prawdopodobieństwem zawiera się w tym, że prawda podlega (mate-
matyczno-logicznemu) dowodzeniu, prawdopodobieństwo zaś – przeko-
nywaniu. W tym miejscu, jak pokazuje to Gadamer, na nowo splatają się 
ze sobą hermeneutyka i retoryka: ta pierwsza podkreśla negocjowalność 
prawdy (w sensie eikos), do której docierać winniśmy przez rozmowę; 
ta druga, o ile nie traktować jej po prostu jako sztuki przekonywania, 
abstrahującej od prawdy i słuszności, pozwala się interpretować także 
jako sztuka przekonywania innego do tego, w co samemu się wierzy, 
że jest prawdą. Jak zauważa Gadamer:

Retoryka […] oznacza, że pragniemy kogoś przekonać o tym, co sami uważamy 
za prawdę: to też jest retoryka, tj. to, co ciągle czynimy, co zawiera się w naszym 
rozmawianiu ze sobą i w naszym wzajemnym rozumieniu siebie. Sztuka mówienia 
bądź przekonywania polega raczej na wrodzonej zdolności [dynamis, jak mówił 
Arystoteles – M.J.], którą oczywiście możemy rozwijać i doskonalić w celu nabycia 
umiejętności właściwej komunikacji z innymi i przekonywania ich o tym, co 
prawdziwe, nie dowodząc tego, czego dowodzenie jest niemożliwe17. 

Prawda pojmowana jako eikos to zatem prawda, która do głosu dochodzi 
jedynie w mowie, poprzez język. Oznacza to, że humanistyka oparta na 
podstawach hermeneutyczno-retorycznych zastępuje jeden z podsta-
wowych wyróżników teorii obowiązującej w przyrodoznawstwie i na-
ukach ścisłych, jakim jest dowodliwość (weryfikowalność) – perswazją. 

Jeżeli uwzględnić powyższą hermeneutyczno-retoryczną charakte-
rystykę humanistyki, to siłą rzeczy musimy tu dojść także do innego 
poważnego wniosku: nauki humanistyczne nie posiadają ściśle teore-
tycznego wymiaru, lecz znoszą podział na teorię i praktykę. Są bowiem 
zakorzenione w doświadczeniu egzystencjalnym, zawiadywanym przez 
mądrość fronetyczną. 

Rozumienie, mowa i egzystencja

Jak dotąd mowa była o tym, że po pierwsze, hermeneutykę i retorykę 
uznaje się tradycyjnie za dyscypliny związane z celami edukacyjnymi 
czy praktycznymi (hermeneutyka jako sztuka interpretacji tekstów, 

17 H.-G. Gadamer, Wiek filozofii. Rozmowy z Riccardem Dottorim, tłum. J. Wilk, 
Wrocław 2009, s. 74 – 75.
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retoryka jako sztuka perswazji); po drugie, dużo bardziej zajmujący był, 
choć jedynie najogólniej zarysowany, namysł nad tym, w jaki sposób 
hermeneutyka i retoryka wykraczają daleko szerzej i zdolne są ugrun-
tować podstawy nauk humanistycznych. Jeżeli tak się jednak dzieje, 
to dlatego, że hermeneutyka i retoryka pomyślane być mogą jeszcze 
bardziej źródłowo, to znaczy jako sposób bycia-w-świecie. I, można po-
wiedzieć, dlatego właśnie, że hermeneutyka i retoryka mogą być zrazu 
uznane za egzystencjalny, nierozerwalnie związany z doświadczeniem, 
sposób bycia-w-świecie, mogą dopiero – wtórnie – być pojmowane 
jako sztuka czy model nauk humanistycznych.

W sensie źródłowym hermeneutyka i retoryka nie są dyscyplina-
mi, procedurami czy narzędziami. W odniesieniu do hermeneutyki 
znakomicie pokazał to Martin Heidegger. Dokonał on ontologizacji 
hermeneutyki, czyli przeniósł problem rozumienia (centralny dla her-
meneutyki) na poziom bycia-w-świecie Dasein. Oznacza to, mówiąc 
w największym skrócie, że rozumienie jest wyróżnionym sposobem 
naszego bycia. Cokolwiek robimy czy czegokolwiek doświadczamy – 
zawsze już jakoś rozumiemy. Rozumienie otrzymuje tu wymiar najbar-
dziej praktyczny i wiąże się zawsze z jakąś formą usytuowania świata 
i projektowania własnego bycia na możliwości. W tym sensie także 
nierozumienie jest tylko negatywnym, lecz jednak wciąż jeszcze sposo-
bem rozumienia (bycia-w-świecie). Nasuwa się pytanie: czy podobnej 
ontologizacji podlegać może również retoryka? Mimo że Heidegger 
zasadniczo skąpo wypowiadał się o retoryce (w Byciu i czasie z 1927 roku 
wprost do niej się nie odniósł), to jednak podczas wykładów w semestrze 
letnim 1924 roku wyraził zmartwienie, że tradycja utraciła rozumienie 
retoryki i w okresie hellenistycznym oraz we wczesnym średniowieczu 
uczyniła ją zaledwie szkolną dyscypliną. Wypowiedział wtedy znamien-
ne słowa: retoryka „jest dyscypliną, w ramach której samointerpretacja 
Dasein jest wyraźnie wypełniona. Retoryka nie jest niczym innym niż 
interpretacją konkretnego Dasein, hermeneutyką Dasein”18. 

Jak się zasadnie wydaje, Heidegger, choć nie używa słowa „retoryka”, 
dokonuje ontologizacji kluczowego dla niej pojęcia mowy. 

18 Cyt. za: J.A. Escudero, Heidegger on Discourse and Idle Talk, „Gatherings: The 
Heidegger Circle Annual” 2013, nr 3, s. 4.
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Struktura Dasein, pojmowana jako struktura bycia-otwartym jako 
bycie-w-świecie, powiązana zostaje ściśle z językiem, którego zasadniczą 
funkcją jest czynienie jawnym przez interpretację. Język jest zrazu tym, 
co czyni jawnym19. A mówiąc jeszcze inaczej: rozumienie artykułuje 
się w mowie. Obok położenia i rozumienia okazuje się ona zatem 
trzecim podstawowym egzystencjałem jestestwa20. Związek między 
tymi egzystencjałami jest nierozerwalny, gdyż zarówno położeniu, 
jak i rozumieniu przysługuje interpretacja, ta zaś dochodzi do głosu 
w mowie. W ten sposób zrozumiałe jest, że mowa (język) jest sposobem 
bycia-w-świecie. A zarazem: język nie daje się wobec tego sprowadzić 
ani do narzędzia, ani do przedmiotu językoznawstwa; podobnie też 
nie daje się sprowadzić do operacji logicznych czy gramatycznych. 
Język okazuje się zatem problemem egzystencjalnym21. W jakim sen-
sie? Przede wszystkim w takim, że mowa, która zawsze jest już mową 
o czymś, zaświadcza o zainteresowaniu człowieka światem jako tym, 
co człowieka obchodzi. Dzięki mowie człowiek jest ku światu22. Nie 
koniec na tym. Mowa nie tylko zaświadcza o byciu-w, ale i o byciu-z.  
Mowa oznacza bowiem zasadniczy sposób, przez który jesteśmy z in-
nymi. Dzieje się tak dlatego, że mowa to nie tylko to, o czym się mówi, 
czy to, co powiedziane (dyskursywne), lecz właśnie komunikacja z in-
nymi23. Te kwestie rozwija Heidegger zarówno w History of the Concept 
of Time, jak i w Byciu i czasie, gdzie problemowi języka i mowy poświęca 
§ 34 (zatytułowany Bycie-tu-oto i mowa. Język). Nierozerwalny związek 
mówienia i współbycia widać wyraźnie we wszelkich formach zgadza-
nia się, odmawiania, żądania, ostrzegania, rozmowy i tym podobnych. 
Jeżeli mowa jest zasadniczym sposobem współbycia z innymi, to uzasad-
niony staje się fakt, że problem rozumienia powiązany być musi ze sły-
szeniem. Filozof słusznie zauważa, że nie jest rzeczą przypadku, że gdy 
czegoś nie słyszymy, mówimy, że nie zrozumieliśmy. Fenomen słyszenia 
konstytuuje zarazem otwartość Dasein, a słyszenie-siebie-nawzajem 

19 M. Heidegger, History of the Concept of Time. Prolegomena, trans. T. Kisiel, 
Bloomington – Indianapolis 1992, s. 262.

20 Tenże, Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 1994, s. 228 – 229.
21 Por. uwagi w rozdziale szóstym: Martin Heidegger i fenomenologiczno-herme-

neutyczne pojęcie dyskursu.
22 Tenże, History of the Concept of Time. Prolegomena…, s. 262.
23 Tamże, s. 263; M. Heidegger, Bycie i czas…, s. 231.
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wyznacza charakter naszego współbycia z innymi24. Można by zary-
zykować twierdzenie, że Heidegger przekształca tradycyjną retorykę 
pojmowaną jako sztuka mówienia w sztukę słuchania. Nawet wtedy, gdy 
człowiek mówi, nie wchodzi jeszcze w istotę języka. Bycie-w-świecie 
to bycie w języku. W tym sensie język dochodzi do głosu podczas słu-
chania. Słuchanie oznacza zaś zawsze dynamikę podążania za czymś 
bądź odmowę podążania (niesłyszenie, bycie głuchym). Język jest tym, 
do czego przynależymy. Język nami mówi.

Rozważania nad językiem jako centralną kategorią hermeneutyki 
kontynuuje Hans-Georg Gadamer25. Gadamerowskie myślenie o języku 
wyrasta z zakwestionowania monologowej wizji świata, którą odnajdu-
jemy na przykład w uprzywilejowaniu zdania w sensie logiki. Poddaje 
tu więc filozof krytyce – za Heideggerem – formalną teorię znaczeń 
(apofantyka), to znaczy, mówiąc w uproszczeniu, przeciwstawia zdaniu 
żywe słowo26. To dane być może jedynie w rozmowie, dynamice pytań 
i odpowiedzi. Mimo że w języku potocznym posługujemy się zwro-
tem „prowadzić rozmowę”, to jednak prawdziwa rozmowa nigdy nie 
jest prowadzona na zasadzie dyktatu któregoś z rozmówców. Dlatego 
też trudno za rozmowę uznać wypytywanie czy przepytywanie kogoś 
(to, co ma miejsce podczas przesłuchania, egzaminu czy nieuczciwych 
rozmów prowadzonych przez dziennikarzy). W rozmowę, powie Ga-
damer, raczej się wdajemy; to ona kieruje rozmówcami. Dlatego też 
tak często ulega ona przekształceniom, przynosi coś innego, niż się na 
jej początku oczekiwało. Jeśli językowość stanowi fundamentalny wy-
miar ludzkiego rozumienia, to rozmowa jest tym, co staje w centrum 
hermeneutyki. To w rozmowie bowiem wyraża się najważniejszy her-
meneutyczny zamysł, który polega na tym, że zostajemy wezwani do 
odnalezienia się w świecie w swej jednostkowości, urzeczywistniającej 
się jednak dopiero w relacji do innego. To właśnie w rozmowie możemy 
podzielać wspólny świat, który powstaje ze wspólnej rzeczy, wspólnej 
sprawy, w którą angażuje nas rozmowa. Rozumienie, jak zauważa Ga-
damer, polega przede wszystkim na porozumieniu co do danej sprawy. 

24 Tenże, Bycie i czas…, s. 232.
25 W tej sprawie szerzej zob. N. Leśniewski, Retoryka w hermeneutycznym… 
26 H.-G. Gadamer, Retoryka, hermeneutyka…, s. 16 – 17.
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Filozof podkreśla, że celem rozmowy nie jest ani realizacja osobistego 
interesu, ani przekonanie innego do własnego stanowiska:

Prowadzenie rozmowy oznacza podporządkowanie się sprawie, na której rozmówcy 
się skupiają. Prowadzenie rozmowy wymaga, by nie dążyć do przekonania innego 
w sporze, lecz by rzeczywiście uwzględnić rzeczową wagę odmiennego poglądu27.

Tym samym w rozmowie dokonuje się zwrot ku innemu:

Rozmowa to proces porozumienia. Każdą rzetelną rozmowę cechuje więc 
to, że zwracamy się ku innemu, rzeczywiście uznajemy jego punkt widzenia 
i utożsamiamy się z nim w tym sensie, że chcemy zrozumieć nie tyle jego jako 
jednostkę, ile to, co on mówi. Uchwycić trzeba merytoryczną zasadność jego 
poglądu, abyśmy mogli się zgodzić co do danej sprawy. Jego pogląd odnosimy 
więc nie do niego, lecz do własnych poglądów i zapatrywań28.

Warto tu zwrócić uwagę na ostatnie przywołane zdanie. To, że rozmo-
wa nie toczy się pod moim dyktatem, nie oznacza wcale, że zmuszony 
jestem do jakiegoś epoché, „wzięcia siebie w nawias”. Przeciwnie, poglądy 
innego filtrujemy w horyzoncie własnych przedrozumień. Niezależnie 
od tego okazuje się, że prawdziwie czy autentycznie hermeneutyczna 
rozmowa stanowi szczególny rodzaj konwersji. Rozmowa nie pole-
ga przecież na apofantycznym i przedmiotowym obiektywizowaniu 
sprawy, lecz na egzystencjalnym wikłaniu się w nią. Konwersyjny wą-
tek konwersacji w sposób szczególny eksploruje Andrzej Wierciński. 
Mówi on, że interpretacja odsłania przed nami potrzebę rozumienia 
inności innego (niezależnie od tego, czy będzie to drugi człowiek, czy 
tekst), która, w tym samym momencie, otwiera nas na własną inność. 
Wyzwalając się w rozmowie z forsowania osobistych celów, otwieramy 
się na innego, na wspólnotę. Oznacza to zarazem transformację świata, 
w którym dotąd żyliśmy. Dlatego Wierciński powiada: „Każda kon-
wersacja jest konwersją, metanoia”. Oraz: „Znajdować się w konwersacji 
oznacza zawsze znajdować się w konwersji”29. 

Rozmowa nie ma jednak charakteru ostatecznego. Mówiąc inaczej: 
prawdziwa rozmowa nigdy się nie kończy. Gadamer nie ma tu oczywiście 

27 Tenże, Prawda i metoda…, s. 341 – 342.
28 Tamże, s. 354 – 355.
29 A. Wierciński, The Primacy of Conversation in Philosophical Hermeneutics [w:] 

Gadamer’s Hermeneutics and the Art of Conversation, ed. A. Wierciński, Berlin 2011, s. 17.
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na myśli kwestii technicznych, związanych z tym, że rozmowa kończy 
się wraz z upłynięciem czasu przewidzianego na wykład czy z powodu 
tego, że rozmówcy są już zmęczeni i rozchodzą się do domu. W takim 
technicznym sensie rozmowa zawsze ma swój kres. Jednak w sensie 
istotowym rozmowa skończyć się nie może. Dzieje się tak dlatego, że 
indywiduum jest niewyrażalne (Individuum est ineffabile), a przeto nie 
daje się też ująć w sposób ostateczny. Gadamer słusznie powiada więc:

nie istnieje żadna rozmowa, która zostałaby zakończona przed doprowadzeniem do 
rzeczywistej zgody. […] z tego powodu nie istnieje w gruncie rzeczy żadna rozmowa, 
która rzeczywiście może zostać zakończona, bowiem rzeczywista zgoda, zgoda 
całkowita, jest sprzeczna z istotą indywidualności. To, że tak naprawdę żadnej 
rozmowy nie doprowadzamy do końca i że często nie osiągamy zgody, stanowi 
ograniczenia płynące z naszej czasowości i skończoności oraz uwikłania w przesądy30. 

Nieskończoność rozmowy zaświadcza zarazem o jej nieusuwalnym wymia-
rze etycznym, co tak pięknie wyraził Gadamer w ostatnim zdaniu Prawdy 
i metody: „Toczącej się rozmowy nie można podsumować. Zły to herme-
neuta, który sobie wyobraża, że może lub że musi mieć ostatnie słowo”31.

Podsumowanie

Rozumienie i mówienie źródłowo do siebie przynależą. Znajdują się 
bowiem w żywiole języka. Retoryka jako dyscyplina, mając za swój cel 
perswazję, zajmuje się wytwarzaniem mowy odczytywanej przez herme-
neutykę. Pragnąc poznać odbiorcę, którego chce przekonać, wkracza wszak 
retoryka w hermeneutyczny obszar porozumienia, poszukiwania tego, co 
wspólne. Jednakże poszukiwanie tego, co wspólne i bliskie – topoi – jest 
przecież również domeną retoryki. Hermeneutyka z kolei, podejmując 
próbę rozumienia, zawsze dąży do jego artykulacji, wdziera się więc w ob-
szar retoryki. I podobnie jak retoryka stawia przed sobą problem innego, 
na którego usiłuje się otworzyć w rozmowie. Hermeneutyka i retoryka 
przynależą do siebie jak awers i rewers. Zgodnie zdają sprawę z tego, że – 
jak mówi Gadamer – „Bytem, który może być rozumiany, jest język”32.

30 H.-G. Gadamer, Retoryka, hermeneutyka…, s. 38 – 39.
31 Tenże, Prawda i metoda…, s. 507.
32 Tamże, s. 429.





Znak i interpretacja.
Czy możliwa jest semiotyka hermeneutyczna?

Semiotyka i hermeneutyka – zbieżna rozbieżność

Nowoczesny paradygmat teorii literatury (przynajmniej w Polsce)  
określić można mianem formalno-strukturalno-semiotyczno-feno-
menologicznego1. Zrodził się on na gruncie przełomu antypozytywi-
stycznego. Mimo że hermeneutyka, o czym już nieraz pisałem, miała 
swój wielki udział w tym przełomie, znalazła się poza wspomnianym 
paradygmatem czy nawet usytuowana została w opozycji do niego. 
W konsekwencji zawsze przeciwstawiano hermeneutyce (nie bez słusz-
ności) formalizm i strukturalizm, ale i semiotykę czy fenomenologię. Nie 
jestem przekonany o zasadności opozycji fenomenologia – hermeneu-
tyka. Mam też wątpliwości co do opozycyjnego charakteru semiotyki 
i hermeneutyki, zwłaszcza gdy mowa o semiotyce kultury. Dobrym 
przykładem w tym kontekście są koncepcje Michaiła Bachtina, filozofa 
oraz teoretyka kultury i literatury, znakomicie łączące obie tradycje filo-
zoficzne2. Tym razem interesować mnie będzie tu jednak semiotyka 
Charlesa Sandersa Peirce’a (1839 – 1914)3, ponieważ niektóre wątki jego 
teorii pozwolą rozwinąć wstępną odpowiedź na pytanie o możliwość  

1 Sformułowanie to pochodzi od Ryszarda Nycza. Zob. tegoż, Tekstowy świat. 
Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1993.

2 Przypadek „semiotyki hermeneutycznej” Bachtina omawiałem w rozdziale mojej 
książki (Kim jestem ja, kim jesteś ty? Etyka, tożsamość, rozumienie, Poznań 2012) zaty-
tułowanym Bachtinowska antropologia słowa i jej implikacje dla humanistyki, s. 161 – 173. 

3 W sprawie semiotyki Peirce’a uwagę zwracają prace przede wszystkim Han-
ny Buczyńskiej-Garewicz, badaczki, która dokonała jedynego w Polsce wyboru 
myśli Peirce’a. C.S. Peirce, Wybór pism semiotycznych, tłum. R. Mirek, A.J. Nowak, 
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semiotyki hermeneutycznej. Jednakże winien jestem w tym miejscu 
pewne wyjaśnienie. Zaproponowany pomysł ma zaledwie wstępny, 
czy raczej przedwstępny, charakter, gdyż odnosi się raczej do pewnych 
intuicji, kwestii przyczynkarskich. Nie może więc rościć sobie pretensji 
do holistycznego ujęcia problemu. Rzecz domagałaby się dopiero roz-
winięcia. Dlatego też chciałbym podkreślić, że interesują mnie jedynie 
niektóre wybrane i szkicowo zarysowane wątki Peirce’owskiej semiotyki, 
które traktuję jako punkt wyjścia do odpowiedzi na pytanie o możliwość 
przekładu tejże semiotyki (czy raczej właśnie wyselekcjonowanych 
z niej momentów) na język refleksji hermeneutycznej. Ta druga z kolei 
także ujęta zostaje w pewnych ogólnych rysach, z wyróżnieniem wątku 
Heideggerowskiego. Wydaje się bowiem, że możliwe jest spotkanie 
semiotyki Peirce’a i hermeneutyki Martina Heideggera w odniesieniu 
do interpretacji jako doświadczenia bycia-w-świecie. Zacznijmy jednak 
od rozróżnienia semiotyki i hermeneutyki.

Przedmiotem zainteresowania semiotyki (czy jak mówią inni: se-
miologii) jest znak: z greckiego: σημεῖον (sémeion). Semiotyków zaj-
mują więc pytania o to, czym są znaki, jak są generowane, czy i w jaki 
sposób wchodzą w relacje z ludźmi i światem? Istotne jest także, czy 
znaki są przede wszystkim domeną języka naturalnego (jak postrzegał 
je językoznawca Ferdinand de Saussure4), czy stanowią istotę rozma-
itych szerzej (niż język naturalny) rozumianych kodów (jak widział to 
między innymi Charles Sanders Peirce). Z kolei przedmiotem zain-
teresowań hermeneutyki są rozumienie i interpretacja. Hermeneuci 
pytają więc, czym jest rozumienie i co właściwie się z nami dzieje, gdy 
rozumiemy? Czy rozumienie (z interpretacją jako jego wykształconą 
formą) dotyczy jedynie danych na gruncie języka naturalnego tekstów, 
czy może szerzej: odnosi się do samej egzystencji i kwestii kultury? 5 Już 

Warszawa 1997. Bardzo ważne miejsce zajmuje tu również monografia Buczyńskiej-
-Garewicz, Semiotyka Peirce’a, Warszawa 1994.

4 Zob. F. de Saussure, Kurs językoznawstwa ogólnego, tłum. K. Kasprzyk, War-
szawa 2002, s. 89 – 94.

5 Zob. A. Wierciński, Phronesis as the Mediation Between Logos and Ethos: Ra-
tionality and Responsibility [w:] Hermeneutic Rationality/La rationalité herméneutique, 
ed. M.L. Portocarrero, L.A. Umbelino, A. Wierciński, Münster 2012; Hermeneutics 
Between Philosophy and Theology. The Imperative to Think Incommensurable, ed. A. Wier-
ciński, Berlin 2010, s. 316 – 317.
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tak postawione pytania uwidaczniają, że zarówno semiotyka, jak i her-
meneutyka za najważniejsze uznają zagadnienie języka – rozumianego 
węziej bądź szerzej6. Jednakże semiotycy pytają przede wszystkim: czym 
jest to, co znaczy, i w jaki sposób znaczy, podczas gdy hermeneutyka 
woli zapytać: co to właściwie ma znaczyć? To pytanie być może brzmi 
napastliwie (znane jest w hermeneutyce przekonanie, że interpretacja to 
rodzaj gwałtu), jednak chciałbym utrzymywać – wbrew temu, co sądzi 
na przykład Susan Sontag – że poszukiwanie znaczenia nie musi być 
formą przemocy7. Znaki są przecież (dawane i czynione) po to, by je 
odczytywać/interpretować. Takie przekonanie, jak się wydaje, pogodzić 
może semiotyków i hermeneutów. Byłoby również rzeczą niewybaczalną, 
gdybyśmy pominęli historyczne związki między semiotyką i hermeneu-
tyką, które poświadczają to, o czym mowa. Przywołam tylko najbardziej 
ewidentne przykłady. Czy Hermeneutyka Arystotelesa nie jest w grun-
cie rzeczy pierwszym podręcznikiem do semiotyki?8 Czy tego samego 
nie możemy powiedzieć o jakże ważnej pracy Boecjusza Komentarz 
do „Hermeneutyki” Arystotelesa? 9 I inny przykład, którego pominąć nie 
wolno, De doctrina christiana św. Augustyna, dzieło, w którym semiotyka 
i hermeneutyka zostały ze sobą powiązane10. Problematyce semiotycznej 
poświęca autor księgę drugą (to tu po raz pierwszy dokonane zostają 
rozróżnienia na znaki naturalne i konwencjonalne czy właściwe i prze-
nośne), stopniowo rozwija omówienie tych zagadnień, przechodząc 

6 Język jest nie tylko wyróżnionym obszarem badań hermeneutyki, ale ją samą 
warunkuje, jest podstawowym wymiarem hermeneutycznej refleksji dotyczącej 
rozumienia i interpretacji. Szczególnym tego wyrazem są prace Hansa-Georga 
Gadamera, który zagadnieniom języka poświęca najważniejszą część Prawdy i me-
tody, ale i szereg innych wypowiedzi. Zob. H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys 
hermeneutyki filozoficznej, tłum. B. Baran, Kraków 1993; tenże, Język i rozumienie, 
tłum. P. Dehnel, B. Sierocka, Warszawa 2003; tenże, Rozum, słowo, dzieje, tłum. 
M. Łukasiewicz, Warszawa 2000.

7 Zob. tytułowy esej Susan Sontag [w:] tejże, Przeciw interpretacji i inne eseje, 
tłum. M. Pasicka, A. Skucińska, D. Żukowski, Kraków 2012, s. 11 – 26.

8 Arystoteles, Hermeneutyka, tłum. K. Leśniak [w:] tegoż, Dzieła wszystkie, t. 1, 
Warszawa 1990. 

9 Boecjusz, Komentarz do „Hermeneutyki” Arystotelesa, t. 1 – 2, tłum. T. Tiuryn, 
Kęty 2010.

10 Święty Augustyn, De doctrina christiana. O nauce chrześcijańskiej, tłum. J. Su-
lowski, Warszawa 1989.



176 Wobec dyskursów

właściwie do problematyki hermeneutycznej (najgłębiej zaprezen-
towanej w księdze trzeciej), dotyczącej interpretacji Pisma Świętego. 

Pojęcie znaku

Przedmiotem moich kilku uwag chciałbym uczynić koncepcję znaku 
Peirce’a w kontekście postawionego wcześniej pytania o możliwość 
hermeneutycznego „przesunięcia” semiotyki. Uważam, że takie „przesu-
nięcie” jest możliwe na gruncie kilku wskazanych przez filozofa kwestii: 
(1) interpretanta (rozumianego jako aspekt semantyczny znaku i jego 
interpretacja); (2) użytkownika znaku (aspekt pragmatyczno-egzysten-
cjalny znaku); wreszcie (3) koncepcji uprzedniości znaku w stosunku do 
interpretacji (ten aspekt chciałbym określić hermeneutycznym). Zanim 
przejdziemy do definicji znaku, warto zauważyć, że zdaniem filozofa 
ma on charakter triadyczny. Na znak składają się mianowicie represen-
tamen, interpretant i obiekt (referent)11. Należy zauważyć, że pojęcie 
representamenu występuje u Peirce’a w dwóch znaczeniach: epistemo-
logicznym – wówczas odnosi się do znaku jako takiego; oraz ontolo-
gicznym, to jest związanym z samym sposobem istnienia znaku. W tym 
drugim sensie representamen to po prostu materialny nośnik znaku, 
który można by utożsamić z saussure’owskim signifiant (znaczącym), jest 
formą, jaką przyjmuje znak. Znak wystąpić może przecież pod postacią 
rozmaitych form: fotografii czy rysunku, śladów na śniegu, symptomów 
przeziębienia, wypowiedzianych czy napisanych słów, mowie ciała czy 
w sygnalizacji drogowej. Obiekt (referent) jest z kolei tym, do czego 
znak się odnosi lub co zastępuje: fotografia odnosi się do tego, co na 
niej zaprezentowane, ślady na śniegu do tego, kto je pozostawił, słowa 
do znaczeń i tym podobne. Warto zauważyć, że Peirce nie był naiwnym 
realistą i nie miał na myśli w pełni autonomicznych obiektów realnych. 
Filozof podkreślał, że człowiek nie dysponuje absolutną i bezpośrednią 
wiedzą na temat tego, jak się rzeczy mają. Peirce’owski obiekt to zatem 
nic innego jak element znaku, ściśle skorelowany z representamenem 
i interpretantem. Interpretant to z kolei ten element znaku, który łą-
czy representamen i obiekt poprzez znaczenie. W tym sensie można 

11 C.S. Peirce, Wybór pism…, s. 131.
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by sądzić, że pojęcie interpretanta pokrywa się częściowo z pojęciem 
signifié Ferdinanda de Saussure’a. Jeżeli zatem znak w ogóle znaczy, 
jeżeli ma znaczenie, to właśnie jako interpretant, który skorelowany 
jest ze sposobem dania znaku (representamenem) i jego obiektem12. 

Filozof definiował znak na różne sposoby, rozwijał też i reinterpre-
tował własne pojęcia. Przyjrzyjmy się dwóm spośród wielu sformuło-
wanych przez Peirce’a definicji znaku, a następnie wypowiedzi o roz-
jaśniającym te definicje charakterze, przyjmującej postać twierdzenia: 

„Znak jest czymś, co zastępuje dla kogoś jakiś przedmiot pod jakimś 
względem lub w jakiejś zdolności, jest czymś, co zmusza coś innego 
(jego interpretanta), aby odnosił się do przedmiotu, do którego sam 
się odnosi”13. I jeszcze:

Znak, czyli r epre z enta men,  jest to coś, co komuś zastępuje coś innego pod 
pewnym względem lub w pewnej roli. Zwraca się do kogoś, czyli wytwarza 
w umyśle tej osoby równoważny, a może i bardziej rozwinięty znak. Znak, który 
został wytworzony, nazywam i nte r pre t a ntem pierwszego znaku. Znak 
zastępuje coś, mianowicie swój pr z ed m iot. Zastępuje ten przedmiot nie pod 
każdym względem, ale w odniesieniu do pewnego rodzaju idei, którą czasami 
nazywałem pods t aw ą reprezentamenu14.

Wreszcie istotne wyjaśnienie-twierdzenie: „Coś reprezentuje coś, 
czyli znajduje się w takiej relacji do czegoś innego, że przez pewien 
umysł traktowane jest dla określonych celów tak, jak gdyby było owym 
innym”15.

Przywołane definicje ukazują istotę znaku jako zastępowanie jakiegoś 
przedmiotu (rzeczy). Znak stanowi więc reprezentację rzeczy, ale nie 

12 Pytanie o możliwość przekładu semiotyki Peirce’owskiej na de Saussurowską 
domaga się niezależnego omówienia, sprawa nie jest bowiem prosta. Nie wszyscy 
skłonni są przyznać, aby taki przekład był możliwy. Na przykład Gerard Deledalle 
twierdzi wręcz, że systemy te są całkowicie niekompatybilne, bowiem de Saus-
sure operuje ujęciem dualistycznym, a Peirce – triadycznym. Zob. G. Deledalle,  
Peirce’s Philosophy of Signs. Essays in Comparative Semiotics, Bloomington – Indiana-
polis 2000, s. 55.

13 C.S. Peirce, Collected Writings, vol. 2, ed. C. Hartshorne, P. Weiss, A.W. Burks, 
Cambridge 1931 – 1958 ( vol. 1 – 8), § 303.

14 Tenże, Wybór pism semiotycznych, tłum. R. Mirek, A.J. Nowak, Warszawa 
1997, s. 131.

15 Tamże, s. 149.
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w sensie jej odwzorowania czy kopiowania, ale reprezentowania, które 
polega na tym, że zastępowana rzecz pod względem jakiejś własności 
lub zdolności posiada udział w reprezentującym ją znaku. Pod jakim 
względem jednak znak (reprezentamen) może reprezentować rzecz? 
Aby odpowiedzieć na to pytanie, należałoby przywołać zaproponowany 
przez filozofa trojaki podział znaków na ikony, indeksy  i symbole16. 
Przypomnijmy tylko. Ikony  (znaki ikoniczne czy podobizny – like-
nesses) to znaki imitujące, a więc na przykład zdjęcia czy rysunki, które 
stanowią podobizny tego, co przedstawiają. Można by więc powiedzieć, 
że ikona  reprezentuje rzecz pod względem podobieństwa. Z kolei do 
indeksów (zwanych też symptomami czy oznakami) należą przede 
wszystkim (choć nie tylko) znaki naturalne, jak ślady na śniegu, wska-
zujące na kogoś, kto je pozostawił; dym, świadczący o palącym się ogniu, 
ból głowy jako oznaka zmęczenia i tym podobne. W tym przypadku 
znak reprezentuje rzecz pod względem przyczynowości (ból głowy 
wskazuje na zmęczenie jako swoją przyczynę). Ale indeksy to nie tylko 
symptomy, lecz wszelkie znaki, których istotą jest wskazywanie (bycie 
wskazówką) albo, mówiąc inaczej, są to znaki, które odnoszą się do 
rzeczy ze względu na wskazywanie. W tym sensie do indeksów należeć 
będą drogowskaz czy zaimek wskazujący17. Wreszcie symbol. Wśród 
symboli wymienić należy znaki językowe (słowa), mowę ciała i gestów, 
znaki drogowe, sygnalizację morską czy biały dym unoszący się z Wa-
tykanu. Jak widać, symbole  mają charakter arbitralny i odnoszą się 
do rzeczy pod względem przyjętych konwencji. W ten sposób zinter-
pretować można te fragmenty podanych definicji, które ujmują znak 
w sensie jego zastępowania, względnie wskazywania rzeczy (obiektu).

Dużo większym wyzwaniem okazuje się problematyka interpre-
tanta. To pojęcie niewątpliwie wieloznaczne, różnie (re)interpretowa-
ne przez samego filozofa. Warto też zauważyć, że bywa ono mylnie 
rozumiane i sprowadzane do interpretatora. Jednakże interpretant to 
nie interpretator18. Przywołane wyżej definicje znaku wskazują różne 

16 Tamże, s. 138 – 139.
17 Tenże, What is a sign? (tu zob.: § 3), https://www.marxists.org/reference/sub-

ject/philosophy/works/us/peirce1.htm [dostęp: 24.10.2016].
18 Zob. A. Baldy, Przyczynek do Ch. S. Peirce’a koncepcji znaku, „Studia Philoso-

phiae Christianae” 2007, t. 43, nr 2, s. 129 – 130.
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znaczenia tego słowa. Po pierwsze, interpretant rozumieć można jako 
element triadycznej struktury znaku. W tym sensie, jak już to zostało 
powiedziane wcześniej, interpretant to po prostu znaczenie znaku albo, 
jak powiedziałby Peirce, interpretant bezpośredni  – to, na co znak 
bezpośrednio wskazuje czy co wyraża w jakimś najogólniejszym sensie. 
Przykład: jabłko to po prostu jabłko, czyli owoc; mówiąc inaczej: to, co 
wszyscy mniej więcej podobnie rozumiemy na podstawie tożsamości 
przedmiotu. Po drugie, interpretant może być pojmowany w szerszym 
sensie. Chodzi tu o sytuację, w której znak wytwarza w umyśle jego 
użytkownika pewien inny, ekwiwalentny lub bardziej rozbudowany znak, 
za pomocą którego ów użytkownik odnosi się do znaku pierwszego – 
to w terminologii Peirce’a in terpre tant dynamiczny19. Przykład: 
jabłko to typowy popularny europejski owoc, albo: jabłko to zdrowie, 
albo wreszcie: jabłko to owoc z drzewa poznania dobra i zła, którym Ewa 
skusiła Adama, i tym podobne przykłady. W tym oto miejscu możemy, 
choć z pewną ostrożnością, mówić o hermeneutycznym przemieszcze-
niu problematyki znaku. Oto bowiem interpretant rozumiany w tym 
drugim znaczeniu to nic innego jak interpretacja. Inaczej: interpretant 
to nie tylko znaczenie znaku, lecz również inny znak (interpretant), za 
sprawą którego możemy rozumieć właśnie znaczenie tego znaku. Owo 
znaczenie znaku (interpretant) staje się zrozumiałe na gruncie innego 
interpretanta. Ten inny interpretant nie ma jednak charakteru izolo-
wanego, lecz sam przynależeć musi przecież do triadycznej struktury 
innego znaku, który może być rozumiany za pośrednictwem kolejnego 
interpretanta i tak ad infinitum20. Ten proces znaczeniotwórczy, proces 
interpretacji, określa filozof mianem sign-action albo semiosis. W ten 
oto sposób nierozerwalnie wiąże znak z pojęciem rozumienia (inter-
pretacji). Jeżeli bowiem coś jest znakiem, to musi być jakoś rozumiane, 
to znaczy musi mieć swojego innego interpretanta, który pojmować 
należy jako interpretację, rozpoznanie i wyjaśnienie znaku. Peirce był 
jednak nie tylko semiotykiem, ale i pragmatystą. Nie chciał zgodzić 
się na proces nieograniczonej semiozy. Dlatego zaproponował pojęcie 

19 W sprawie interpretanta bezpośredniego i dynamicznego zob. C.S. Peirce, 
Wybór pism…, s. 116 – 118. Zob. też A. Baldy, Przyczynek…, s. 129 – 130.

20 Zob. C.S. Peirce, Wybór pism…, s. 162.
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interpre tanta os ta tecznego21, który umożliwia zakończenie pro-
cesu semiozy na skutek decyzji (bynajmniej nie subiektywnej) co do 

„ukierunkowanego działania”22.
Problematyka semiotyczna spotyka się z hermeneutyczną nie tylko 

w odniesieniu do pojęcia interpretanta/interpretacji, ale i w kontekście 
przywoływanego w obu definicjach znaku jego użytkownika. Znak nie 
tylko zastępuje coś pod jakimś względem, lecz jest również znakiem 
d la kogoś. Ten ktoś to oczywiście interpretator. Kontynuator Peirce’a, 
Charles Morris, wskazuje w związku z relacją znaku do interpretatora 
na pragmatyczny wymiar znaku. Z hermeneutycznego punktu widzenia 
mówić tu możemy również o wymiarze egzystencjalnym. Znaczenie 
znaku (interpretant dynamiczny) nie ma charakteru czysto obiek-
tywnego, lecz możliwe jest za sprawą jego interpretatora. W refleksji 
hermeneutycznej – podobnie jak w semiotyce Peirce’a – również pod-
kreślamy, że interpretacja jest zawsze cz y jaś, nie daje się jej oderwać 
od bycia-w-świecie, które zawsze już jest, jak pokazuje to Heidegger, 
rozumiejące. Rozumienie (interpretacja) to przecież wyróżniony sposób 
bycia. Hermeneutyka pojmuje tekst (zespół zorganizowanych znaków) 
czy myśl (w semiotyce Peirce’a myśl jest znakiem, odnosi się przecież 
do czegoś innego niż ona sama; w tym sensie znakiem w szerokim 
znaczeniu byłoby więc dzieło sztuki – literackiej, filmowej, malarskiej) 
jako wezwanie do odpowiedzi. Jest nią interpretacja. Podobnie jak 
w przypadku nieograniczonej semiozy interpretacja, jak powiada Ga-
damer, stanowi dialog, w którym nigdy nie może paść ostatnie słowo, 
a porozumienie (interpretant ostateczny) nie jest dane raz na zawsze. 
Nie oznacza to jednak, że nie jest ono możliwe.

21 Zob. P. Broszkiewicz, Charlesa Sandersa Peirce’a koncepcja znaku względem 
Peirce’owskiego pragmatyzmu, „Słupskie Studia Filozoficzne” 2012, nr 11, s. 199 – 200. 
Badaczka zauważa: „W koncepcji Peirce’a związek między danym znakiem a jego 
interpretantem jest zawsze związkiem opartym na przekonaniu, w wyniku tego 
związku właśnie odbiorca znaku ma nawyk wiązania go z jego interpretantem. Nawyk 
ten Peirce określał mianem ostatecznego logicznego interpretanta (the ultimate logical 
interpretant) i uznawał go za znaczenie znaku. Ów ostateczny logiczny interpretant 
to interpretant, który sam nie będąc już znakiem, lecz określonym wzorem działania, 
nie wymaga już dalszego interpretanta, przeto kończy proces semiozy, zatrzymuje 
regres w nieskończoność w rozumieniu znaku, będąc znaczeniem znaku”.

22 Zob. C.S. Peirce, Wybór pism…, s. 118.
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Prymat interpretacji

W pierwszym zdaniu artykułu zatytułowanego What is a sign? (1894) 
pytanie o znak uznaje filozof za fundamentalne, gdyż, jak zauważa, 

„wszelkie myślenie stanowi interpretację jakiegoś rodzaju znaków” (all 
reasoning is an interpretation of signs of some kind)23. W pismach Peirce’a 
odnajduję jednak myśl, nad którą, jak sądzę, warto się bliżej pochylić. 
Skłania ona do hermeneutycznej refleksji. Filozof powiada, że myślimy 
jedynie za pomocą znaków24 oraz że „nic nie jest znakiem, dopóki nie 
zostanie zinterpretowane jako znak” (nothing is a sign unless it is inter-
preted as a sign)25. Otóż uważam, że przywołana myśl ma znaczenie 
rewolucyjne. Nie chodzi tu bowiem jedynie o to, że każdy znak domaga 
się interpretacji. To już wiemy i nie jest to myśl szczególnie odkrywcza. 
Jej oryginalność polega na czymś innym. Zdanie to mówi bowiem: 
„Interpretacja poprzedza znak” (oczywiście nie w chronologicznym, ale 
logicznym sensie). To zaskakujące stwierdzenie. Zaskakujące dlatego, 
że przywykliśmy sądzić właśnie na odwrót: że oto najpierw rzuceni 
zostaliśmy w świat znaków, a potem dopiero zmuszeni zostaliśmy do 
ich interpretacji. Tymczasem Peirce mówi: aby coś było znakiem, mu-
si być dopiero zinterpretowane jako znak. Tym samym uznaje filozof 
interpretację za podstawową aktywność ludzką. Jak zauważa Hanna 
Buczyńska-Garewicz:

Znak rozumiany triadycznie jako interpretant (poprzedzającego go znaku) i jako 
obiekt interpretacji (interpretowany przez następujący po nim znak) ujawnia 
złożoną naturę procesu interpretacji. […] Interpretacja jest czynnością, nie jest 
możliwa inaczej niż jako nieustająca aktywność. Jest jednak interpretacja także 
poddawaniem się czynności, jest stanem domagającym się nowej interpretacji. 
Ta dwoista natura interpretacji stanowi jej istotę26.

Co to jednak znaczy, że coś może być dopiero zinterpretowane jako 
znak? Na to pytanie wydają się możliwe dwie biegunowo przeciwne 

23 Tenże, What is a sign?…
24 Tenże, Wybór pism…, s. 162.
25 Tenże, Collected Writings…, vol. 2, § 172. Zob. też: D. Chandler, Semiotics. 

The Basics, London – New York 2007, s. 13. 
26 Zob. H. Buczyńska-Garewicz, Poszukiwanie sensu semiotyki, „Teksty” 1980, 

nr 2, s. 186.
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odpowiedzi. Pierwsza brzmi zachowawczo (jednak w pozytywnym sen-
sie tego słowa), druga – radykalnie. Obie jednak odpowiedzi pozwalają 
zrozumieć zarówno egzystencjalny wymiar ludzkiego bycia-w-świecie, 
jak i miejsce człowieka w przestrzeni kultury. Odpowiedź pierwsza 
brzmiałaby zatem: „Nic nie jest znakiem, dopóki nie zostanie roz-
poznane  jako znak”. Bycie-w-świecie, by trzymać się tej hermeneu-
tyczno-egzystencjalnej formuły, oznacza konieczność oswajania przez 
nas świata, poszukiwania zadomowienia. Jak zauważa najważniejszy 
przedstawiciel nowoczesnej hermeneutyki, Martin Heidegger, w naszym

zatroskaniu, tzn. w byciu-w-świecie samego jestestwa, dana jest już z góry 
potrzeba „znaku”; narzędzie to przejmuje wyraźne i łatwo wykonalne podawanie 
kierunków. Znak utrzymuje przeglądowo wykorzystywane strony wyraźnie 
otwarte – każdorazowe „dokąd” przynależenia, wchodzenia, wnoszenia lub 
przynoszenia27. 

Ludzkie bycie-w-świecie, jak powie Heidegger, jest zawsze ukierunko-
wane28. Żyjemy wśród znaków, które powinniśmy umieć rozpoznawać. 
To otaczające nas metafory, symbole i alegorie, znaki (teksty) kultury; to 
także kulturowe normy czy ideały osobowości. Umiejętność poruszania 
się wśród znaków już w kulturze danych, znaków, których wciąż musi-
my się uczyć, zakotwicza nas w tradycji kultury i historii, pozwala nam 
pojąć własną tożsamość. Taki jest sens tego, co kulturoznawcy nazywają 
enkulturacją, a socjologowie – socjalizacją. Odpowiedź druga brzmi 
zupełnie inaczej: „Nic nie jest znakiem, dopóki nie zostanie uznane za 
znak”. To odpowiedź wyrażona w duchu konstruktywistycznym. By-
cie-w-świecie nie tylko oznacza rozpoznawanie i uczenie się znaków, 
ale też ich wytwarzanie – inwencję. Człowiek przynależy do kultury 
także i w ten sposób, że ją tworzy. Ten wymiar egzystencji zaświadcza 
o wolności człowieka, która oznacza tu: wolność interpretacji. Zauważyć 
wszak trzeba, że obie odpowiedzi mogą zostać wypaczone, to znaczy 
zrozumiane niewłaściwie. Zgoda na bycie wśród wyłącznie rozpozna-
nych i gotowych znaków okazać się może świadectwem dogmatycz-
nego skostnienia. Z kolei absolutyzacja ludzkiej inwencji wieść może 

27 M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 1994, s. 154.
28 Tamże, s. 154.
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nieuchronnie do samowoli, wykorzenienia z kulturowego dziedzictwa 
i utraty poczucia tożsamości. 

Jeśli chcielibyśmy pytać o możliwość spotkania między semiotyką 
i hermeneutyką, to – jak sądzę – upatrywać by jej można w komplemen-
tarnym i nierozerwalnym związku znaku i interpretacji. Rozumienie 
natury interpretacji okazuje się kluczowe dla pojmowania, w jaki spo-
sób człowiek wchodzi w relacje ze światem za pośrednictwem znaków. 
Peirce’owska koncepcja znaku, jak widać to wyraźnie, nie ma charakteru 
abstrakcyjnego, ale zakłada rozumiejącą interpretację i interpretatora. 
Interpretator okazuje się podstawowym ogniwem procesu semiosis. Znak 
jest przecież zawsze adresowany do kogoś, kto dokonuje jego przekładu 
na inne znaki. Ale także wszelkie nasze doświadczenie, to, co nazywamy 
byciem-w-świecie jest już przecież także zmediatyzowane poprzez znaki. 
Zarazem zauważmy: w przeciwieństwie do de Saussure’a, który zamykał 
człowieka w sieci odsyłających do siebie nawzajem i różnicujących się 
znaków, Peirce, podobnie jak dzieje się to w refleksji hermeneutycznej, 
pojmuje znaki i interpretacje jako przestrzeń, za sprawą której świat 
się nam dopiero udostępnia i przed nami otwiera. Znaki nie zamykają 
przed nami świata, lecz czynią go otwartym i możliwym. 

Takimi znakami jesteśmy także my sami – dla siebie nawzajem. 
Doświadczenie późnej nowoczesności nie powinno od tego problemu 
abstrahować, lecz przeciwnie, z większą jeszcze jaskrawością zdawać 
z niego sprawę. Czy nie żyjemy dziś pośród rozmazanych i niejasnych 
znaków, których nie potrafimy interpretować? Czy sami nie staliśmy 
się dziś nieczytelni, a przez to – nieufni i zrezygnowani? Czy jest 
jeszcze do czego się odnosić? Czy aby odnaleźć zadomowienie, nie 
powinniśmy przeto poszukiwać sposobów, aby uczynić siebie i świat 
na nowo czytelnymi?





Między literaturą, filozofią i religią  
(wokół Tadeusza Różewicza)





Fenomenologia hermeneutyczna i literatura
Przypadek pewnego wiersza Tadeusza Różewicza

Między fenomenologią i hermeneutyką

Wśród tradycyjnych przekonań literaturoznawstwa polskiego panuje 
pogląd, że fenomenologia i hermeneutyka to dwie odrębne szkoły 
metodologiczne, zdaniem niektórych nawet budujące odmienne czy 
wręcz sprzeczne ze sobą nastawienia do świata. Pomijając już kwestię, 
czy używanie pojęcia metody jest zasadne, przynajmniej w odniesieniu 
do hermeneutyki, należałoby zapytać o możliwość innego rozumie-
nia tych dwóch, być może najważniejszych, języków w humanistyce 
nowoczesnej. Zanim spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, chciałbym 
jednak przyznać, że rozdział między fenomenologią i hermeneutyką ma 
swoje uzasadnienia. Po pierwsze, gdy chodzi o język filozofii, po drugie, 
w kontekście teorii literatury czy tradycyjnie rozumianej metodologii 
badań literackich. Nie ma tu miejsca, aby szczegółowo przyjrzeć się 
obu dyskursom, ograniczę się więc do kilku zaledwie różnic. W wy-
miarze filozoficznym fenomenologia, w swym Husserlowskim wydaniu, 
zwłaszcza z okresu Idei I i później, zakłada możliwość bezpośredniego 
dostępu do rzeczy takich, jakimi są za sprawą epoché i redukcji feno-
menologicznej1. Tymczasem hermeneutyka dostęp taki kwestionuje 
i z podejrzliwością spogląda na możliwość redukcji fenomenologicznej. 
Fenomenologia, zakorzeniona jeszcze w tradycji kartezjańskiej, opowia-
da się po stronie podmiotu transcendentalnego, który hermeneutyka 
uznaje za abstrakcję. Fenomenologia wierzy w wartość opisu, który 

1 Zob. E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, tłum. 
D. Gierulanka, Warszawa 1967 (tu zob. § 31, s. 94 – 99; §32, s. 99 – 101).
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prowadzić ma do uchwycenia obiektywnego eidos rzeczy, hermeneutyka 
nie podziela tej wiary, dlatego, uchylając problem obiektywizmu i czy-
stości poznania, odwołuje się raczej do rozumienia i interpretacji jako 
jedynych dróg dostępu do „rzeczy samych”. Różnice między fenome-
nologią a hermeneutyką jeszcze inaczej przedstawiane są w dyskursie 
teoretyczno- czy metodologicznoliterackim. Nie bez powodu akcentuję 
kontekst polskiego literaturoznawstwa. Czynię tak dlatego, by zwrócić 
uwagę na rzecz znaną: to właśnie w Polsce zwyczajowo sprowadza się 
często fenomenologię do „ingardenologii”. Trudno nie rozumieć ta-
kiego ujęcia. Chodzi wszak o uczonego, który nie tylko był Polakiem, 
lecz także jednym z najwybitniejszych przedstawicieli ruchu fenome-
nologicznego. Stał się – słusznie – jedną z centralnych postaci polskiej 
nowoczesnej teorii literatury. Był też jedynym fenomenologiem, który 
swoje poglądy na temat literatury wyłożył w sposób tak systematyczny. 
Nie bez powodu mówimy, że paradygmat nowoczesnej polskiej teorii 
literatury – obok formalizmu, strukturalizmu i semiotyki – tworzyła In-
gardenowska teoria literatury. Jeżeli jednak fenomenologię w badaniach 
literackich sprowadzilibyśmy głównie do myśli autora O dziele literackim, 
to zdarzyć się może, że po pierwsze, wymażemy z fenomenologicznego 
horyzontu cały szereg innych ciekawych zjawisk (na przykład Reader 
Response Theory Wolfganga Isera, fenomenologię egzystencjalną 
Jeana-Paula Sartre’a czy fenomenologię hermeneutyczną – ta ostatnia 
jest głównym tematem, który zamierzam tutaj podjąć). Po drugie na-
tomiast, uniemożliwimy spotkanie fenomenologii i hermeneutyki. Tak 
zresztą stało się w teorii literatury: fenomenologia (ingardenowska) 
zinterpretowana została w nieco strukturalistyczny sposób – to znaczy 
immanentystycznie; hermeneutykę zaś (niesłusznie) wykluczono na 
długie lata z dyskursu teoretycznego: przypisywano jej – co absurdalne 
i niezrozumiałe – brak świadomości metodologicznej (sic!), „pięknodu-
chostwo” (cokolwiek to znaczy) czy nawet… irracjonalizm. Po dziś dzień 
popularny jest jeszcze wśród niektórych literaturoznawców – niedający 
się dłużej utrzymać – pogląd, że hermeneutyka to oparta na regułach 
metoda interpretacji tekstów literackich. Wciąż jeszcze pojawiają się, 
jak widać, dwa błędne przekonania: jedno głosi, że hermeneutyka nie 
jest żadną metodą, drugie, że jest metodą. 

Wobec takiego stanu rzeczy wydaje się słuszne zarysowanie innego 
sposobu pojmowania fenomenologii. Wiemy wszyscy zresztą, że myśl 
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Edmunda Husserla (choć wbrew intencjom samego filozofa) daje 
możliwość wielu różnych interpretacji, co przynosi ten skutek, że nie 
ma jednej fenomenologii. Józef Tischner pisał swojego czasu, że fe-
nomenologia otwiera nas na dialog czy nawet spór różnych sposobów 
opisywania doświadczenia życiowego. Jest tyle fenomenologii, ilu feno-
menologów2. Mnie interesować będzie fenomenologia hermeneutyczna. 
W tym miejscu należy zauważyć, że zjawisko to obrosło już pokaźną, 
zwłaszcza w kręgu anglosaskim, literaturą. Znają je również polscy filo-
zofowie. Nie da się jednak ukryć, że fenomenologia hermeneutyczna 
jest słabo rozpoznawalna czy nawet nieobecna na gruncie polskiej 
teorii literatury. Jakiś czas temu Seweryna Wysłouch powiedziała do 
mnie pół żartem, pół serio (a i trochę z sympatyczną złośliwością), że 
fenomenologia hermeneutyczna to znakomity oksymoron. Uwagę tę 
pozwoliłem więc sobie potraktować jako zadanie. Zadanie, jakie tu 
sobie stawiam, dotyczy nie tylko tego, by rozjaśnić pojęcie fenome-
nologii hermeneutycznej wśród literaturoznawców, ale by zastanowić 
się, na czym może polegać jej związek z literaturą i jakie miejsce zająć 
może na gruncie nauki o literaturze jako jeden z języków humanistyki. 

O fenomenologii hermeneutycznej raz jeszcze

Nie ma powodu powtarzać raz jeszcze tego, co zostało już powiedziane 
w pierwszej części szóstego rozdziału tej książki, zatytułowanego Martin 
Heidegger i fenomenologiczno-hermeneutyczne pojęcie dyskursu. Wydaje się 
natomiast rzeczą potrzebną po raz kolejny pojęcie fenomenologii her-
meneutycznej uruchomić w związku z interpretacją interesującego mnie 
wiersza Tadeusza Różewicza, zaczynającego się od słów „rzeczywistość 
/ którą oglądałem…”. Chodzi mi o pokazanie, że utwór poety nie po-
zwala się zredukować to prostego zapisu bezpośredniego doświadczenia 
czy widzenia, które proponuje fenomenologia husserlowska. Wiersz 
Różewicza może być raczej znakomitym przykładem tego, co określić 
by można mianem fenomenologii hermeneutycznej. Na czym jednak 
polega ta szczególna koincydencja fenomenologii i hermeneutyki? 

2 Filozofia współczesna, red. J. Tischner, Kraków 1989 (tu zob. rozdz. 1: Feno-
menologia E. Husserla, s. 14 – 80).



190 Między literaturą, filozofią i religią (wokół Tadeusza Różewicza) 

Proponuję przyjrzeć się krótko (na ile będzie to przydatne w kon-
tekście interesującego mnie wiersza Różewicza) pewnym podstawo-
wym założeniom fenomenologii, by następnie zobaczyć, w jaki sposób 
mogłoby się dokonać przejście od fenomenologii do fenomenologii 
hermeneutycznej. Założyciel ruchu fenomenologicznego, Edmund 
Husserl, dostrzega w filozofii zagubienie się pośród interpretacji i nie-
jasnych spekulacji. Postanawia więc ją odnowić i uczynić nauką ścisłą. 
Zasadniczym hasłem fenomenologii staje się zasada: „Z powrotem do 
rzeczy samych!”. Fenomenologia ma stać się zatem filozofią naukową, 
ta zaś, porzucając spekulatywny charakter, winna ponownie odnaleźć 
drogę do źródłowego poznania czy – mówiąc inaczej – bezpośredniego 
doświadczenia rzeczy. Tę drogę ma wyznaczać opis fenomenologiczny, 
którego przedmiotem są fenomeny, czyli to, co się jawi świadomości. 
Fenomeny nie istnieją bez świadomości, są przez nią konstytuowane. 
Dlatego mówi filozof, że mają one charakter intencjonalny. Intencjo-
nalność to jeden z najważniejszych terminów fenomenologicznych, 
należy go rozumieć jako nakierowanie przez świadomość uwagi na 
fenomeny (akty intencjonalne). Nie oznacza to jednak, że fenomeny 
w świadomości się zawierają, są raczej jej korelatami. Jak dotrzeć do tych 
źródłowo danych fenomenów? Trzeba zawiesić, mówi Husserl, nasze 
nastawienie naturalne, czyli zwykły, codzienny ogląd rzeczy, w którym 
otaczający nas świat jawi się jako oczywisty, przejrzysty i uporządko-
wany – niekłopotliwy. Jest to jednak bardzo powierzchowne spojrze-
nie, powierzchowne doświadczenie. Husserl apeluje więc, by sięgnąć 
głębiej – poza to naturalne nastawienie. Wydaje się to możliwe za 
sprawą epoché, to znaczy wzięcia w nawias tego wszystkiego, co dane 
w nastawieniu naturalnym. Wzięcie w nawias nie oznacza, rzecz jasna, 
likwidacji owego codziennego doświadczania świata, lecz jedynie za-
wieszenie – nazywa je Husserl redukcją fenomenologiczną3. Redukcja 
ma umożliwiać intuicyjny (czyli, mówiąc w uproszczeniu, bezpośred-
ni) ogląd rzeczy. Należy w tym miejscu podkreślić, że ogląd, o którym 
mówi Husserl, zakorzeniony jest w analizie postrzegania rzeczy i nie 
ma w niej mowy o językowym pojmowaniu zjawisk. Sprawia to, że 

3 Nie ma powodu omawiać tu szerzej problemu redukcji, którą charakteryzuje 
Husserl na kilka sposobów.



Fenomenologia hermeneutyczna i literatura 191

Husserlowska fenomenologia zbliża się do nauk przyrodniczych raczej 
niźli humanistycznych.

Fenomenologia hermeneutyczna z kolei jest jedną z dróg fenome-
nologii4, utożsamianą przede wszystkim z Heideggerem, co stanowi 
pewne uproszczenie. Istotny wkład w rozwój fenomenologii hermeneu-
tycznej zawdzięczamy bowiem przede wszystkim Hansowi-Georgowi 
Gadamerowi i Paulowi Ricœurowi. Fenomenologia hermeneutyczna 
nie kwestionuje Husserlowskiej zasady powrotu do rzeczy samych. 
Proponuje jednak zasadę tę zinterpretować w zdecydowanie odmien-
ny sposób. Przede wszystkim postanawia zrewidować przekonanie, 
jakoby badanie fenomenologiczne miało się koncentrować głównie na 
problemie świadomości, wraz z jej źródłowym i intuicyjnym dostępem 
do rzeczy. Zdaniem przedstawicieli fenomenologii hermeneutycznej 
dostęp do rzeczy samych możliwy jest przede wszystkim na gruncie 
zapośredniczenia przez język – kategorie pojęciowe badacza, czynio-
ne przez niego rozmaite wstępne założenia (zarówno świadome, jak 
i nieświadome), antycypacje – słowem: to wszystko, co ogólnie okre-
śla się mianem interpretacji. Nieprzypadkowo pojęcie fenomenologii 
wywodzi Husserl nie z tradycji husserlowskiej, ale arystotelesowskiej. 
Gdy analizuje słowo „fenomenologia” i wskazuje na konstytuujący je 
logos, uprzywilejowuje tę interpretację, która przez logos rozumie nie 
rozum, lecz słowo, język5. W konsekwencji filozof przyjmuje, że sen-
sem fenomenologii jest interpretacja6. Jak zauważa Andrzej Przyłębski:

W momencie, w którym badacze doszli do wniosku, iż każda forma ludzkiej 
świadomości ma charakter interpretacji, fenomenologia musiała się otworzyć 
na hermeneutykę, w szczególności na hermeneutykę filozoficzną. Fenomenolog 

4 Bynajmniej nie ostatnia. Można niekiedy spotkać się z opinią, że zasadniczo 
istnieją dwie fenomenologie – Husserlowska i Heideggerowska (hermeneutyczna). To 
oczywiście poważne nieporozumienie, gdyż fenomenologia poszła wieloma, czasem 
bardzo różnymi drogami (na przykład: Maurice Mearleau-Ponty, Jean-Paul Sartre, 
Max Scheler, Roman Ingarden, Edyta Stein, Alfred Schütz, Hermann Schmitz, 
Gerardus van der Leeuw i wielu innych). Zob. też: A. Przyłębski, Fenomenologia 
hermeneutyczna [w:] Wprowadzenie do fenomenologii. Interpretacje, zastosowania, pro-
blemy, t. 2, red. W. Płotka, Warszawa 2014, s. 203 – 204.

5 Zob. M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 1994, s. 45 – 49.
6 Tamże, s. 53. (Dokładniej: „Metodologicznym sensem opisu fenomenologicz-

nego jest i nte r pre t ac ja”).
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nie może już twierdzić, że posiada pewny, bezpośredni i intuicyjny (oglądowy) 
dostęp do życia umysłu, wie bowiem, że ten dostęp jest zawsze zapośredniczony, 
że ma charakter interpretacyjny7.

Gdy mowa o interpretacyjnym dostępie do rzeczy, podkreślić trzeba 
zasadniczo dwie sprawy, które niewątpliwie stanowią odkrycia Heideg-
gera. Po pierwsze, język; po drugie, prestrukturę rozumienia. Ponieważ 
o sprawach tych była w książce wielokrotnie mowa, zauważmy jedynie 
krótko: (1) nie ma takiego postrzegania rzeczy, które wolne by było od 
interpretacji. Prosty przykład: oto budzi mnie rano warkot jakiegoś 
urządzenia. Już na poziomie czysto przedpredykatywnym warkot ów 
pojmuję jako warkot maszyny (a nie na przykład śpiew ptaka). War-
kot ów interpretuję następnie jako warkot uruchomianego co chwilę 
motocykla, by po chwili przekonać się jednak, że mam do czynienia 
z warkotem kosiarki do trawy. Samo postrzeżenie słuchowe okazuje się 
więc niewystarczające dla uchwycenia przyczyn warkotu. Gdy w końcu 
zauważam, że to kosiarka, a nie motocykl, nabieram interpretacyjnych 
obaw, że warkot towarzyszyć mi będzie przez cały poranek, podczas gdy 
warkot motocykla pozwalałby mi mieć nadzieję na jego wcześniejsze 
ustanie (motocykl w końcu ruszy i odjedzie); (2) rozumienie nie jest 
nam dane wprost i bezpośrednio, ale posiada określoną prestrukturę, 
którą Heidegger charakteryzuje jako wstępny zasób, wstępny ogląd, 
wstępne pojęcie8. Mówiąc najogólniej: nasze rozumienie zawsze zanu-
rzone jest w tym, co byłe i co nas na rozmaite sposoby określa; z drugiej 
zaś strony ma ono charakter projektującego wybiegania ku temu, co 
przyszłe: ku sensowi. 

Wiersz Tadeusza Różewicza *** [rzeczywistość/ którą oglądałem…] 
pragnę uczynić wyraźnym przykładem doświadczenia fenomenolo-
giczno-hermeneutycznego, w którym ogląd przemienia się w to, co 
zobaczone, i gdzie to, co zobaczone (ujrzane), domaga się dopiero 
wydobycia ze skrytości poprzez interpretację. Fenomenologia ma bo-
wiem umożliwiać widzenie. Zobaczyć można jednak dopiero to, co (jak 
zauważa Heidegger9) z początku wcale się nie pokazuje.

7 A. Przyłębski, Fenomenologia hermeneutyczna…, s. 205.
8 Zob. M. Heidegger, Bycie i czas…, s. 213 – 214.
9 Zob. tenże, Bycie i czas…, s. 50. (Heidegger powiada tu: „Czym jest to, czego 

«widzenie» fenomenologia ma «umożliwiać»? Czym jest to, co musi być nazwane 
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Co można zobaczyć?  
Przypadek pewnego wiersza Tadeusza Różewicza

Porządek wypowiedzi, w którym utwór Różewicza „ustawiony” zostaje 
w trzeciej i ostatniej części sugerować może, że wiersz stanie się nie-
chybnie jedynie ilustracją „metody”, że zostanie oto bezceremonialnie 
do-stawiony czy do-klejony do teorii, którą miałby potwierdzić. Jed-
nakże czy takie ujęcie nie byłoby właśnie całkowitym zaprzeczeniem 
fenomenologii hermeneutycznej (czy fenomenologii w ogóle)? Czy 
nie sprzeciwiałoby się zasadzie wszystkich zasad, głoszącej, że mamy 
powściągnąć teorie i powrócić do rzeczy samych? Jak w takim razie 
wytłumaczyć fakt, że tekst literacki staje się punktem dojścia? Jest zgoła 
przeciwnie. Wiersz Różewicza, o którym będzie mowa, ma być właśnie 
punktem wyjścia, pozwalającym nam dopiero zobaczyć to, o czym mó-
wi fenomenologia hermeneutyczna. Wiersz Różewicza ma być więc 
z jednej strony zap i sem widzenia, za-świadczonym przez bohatera 
utworu; z drugiej zaś strony ów wiersz okaże się w tak samo ważnym 
stopniu doświadczeniem interpretatora. Mowa więc będzie o dwóch 
różnych, choć dialogujących z sobą doświadczeniach. 

Wiersz, który wybrałem, jest znany. Znany też z błyskotliwej i do-
skonałej jego interpretacji, jaką przeprowadził Ryszard Nycz10. Od 
interpretacji tej nie będzie więc można zupełnie uciec. Niemniej trze-
ba będzie, na ile to możliwe, od niej abstrahować, po to by „zobaczyć” 
najpierw sam wiersz. Pochodzi on z tomiku Regio z 1969 roku:

rzeczywistość
którą oglądałem
przez brudną szybę
w poczekalni
ujrzałem
twarzą w twarz
 

«fenomenem» w wyróżnionym sensie? […] Oczywiście to, co się zrazu i zwykle wła-
śnie n ie  pokazuje – jest sk r y te, lecz równocześnie z istoty przysługuje temu, co się 
zrazu i zwykle pokazuje, i to tak, że ustanawia jego sens i podstawę”).

10 R. Nycz, Alternatywność: dwuznaczne epifanie Różewicza [w:] tegoż, Tekstowy 
świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 2000, s. 137 – 145.
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słaby
odwróciłem się
od mojej słabości

odwróciłem się 
od złudzeń

na piaskach
moich słów
ktoś nakreślił znak
ryby
i odszedł11

Wiersz Różewicza rozpoczyna się od zapisu fenomenu widzenia, który 
polega na epifanijnym przejściu od oglądania do „ujrzenia”. Ogląd-anie 
rzeczywistości zdaje się wskazywać na możliwość jej opisu. Możemy 
oglądać coś z wielu stron i zdawać sprawę z tego właśnie przez opis. 
Ale „oglądać” i przez implikację – „opisywać” – oznacza zarazem taką 
postawę, której cechą charakterystyczną jest dystans i brak zaangażo-
wania. To postawa znana od wieków w kulturze Zachodu – postawa 
teoretyczna. Trudno przecież nie pamiętać, że greckie słowo theoria 
oznacza patrzenie. Ale takie patrzenie, które jest zdystansowane od 
swego przedmiotu. Jest oddaleniem perspektywy. Takie patrzenie zdaje 
się oferować możliwość pewnego poznania. Pewnego, gdyż ugrunto-
wanego w niezaangażowaniu czy depersonalizacji podmiotu. Jednak 
w wierszu Różewicza owo oglądanie rzeczywistości dokonuje się przez 
brudną szybę, do tego w poczekalni – miejscu, można powiedzieć, 
swoistego zawieszenia. Samo oglądanie czegoś przez brudną szybę nie 
miałoby jeszcze charakteru negatywnego, gdyby nie fakt, że zostaje mu 
przeciwstawione patrzenie „twarzą w twarz”, patrzenie bezpośrednie, 
oczyszczone z brudu. Oznacza to, że swoje doświadczenie przedstawia 
bohater utworu jako zbudowane z podwójnej opozycji: oglądu i „ujrze-
nia” oraz patrzenia przez brudną szybę i – z drugiej strony – patrzenia 
twarzą w twarz. To ostatnie okazuje się więc dopiero widzeniem wła-
ściwym, „ujrzeniem”. Ale wiersz presuponuje ponadto inne opozycje: 
pozorne – prawdziwe, nieautentyczne – autentyczne, niezaangażowa-
ne – zaangażowane. Wydaje się, że dopiero teraz, rzeczy-wistość ujaw-
niła się od strony tego, czym jest. Czy oznacza to jednak, że epifanijne 

11 T. Różewicz, Poezja, t. 2, Kraków 1988, s. 298. 
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„ujrzenie” zniosło raz na zawsze fenomen skrywania się rzeczywistości 
za oglądem przez brudną szybę? Czy to, co bohater ujrzał, jest prawdą 
daną raz na zawsze i pozwalającą się wypowiedzieć w sądzie? Można 
jednak powiedzieć, że jest zgoła przeciwnie. Prawda to to, co nagle 
i momentalnie odsłoniło się przed bohaterem. To właśnie ta prawda, 
którą Grecy nazywali aletheia, prawda, w której to, co skryte, odsłania 
się, nie odsłaniając wszystkiego, dając pole do rozumienia / interpre-
tacji. Ale nie do interpretacji jako procedury czy metody wspartej na 
jakichś określonych regułach. To nie interpretator sam, poprzez wolną 
i autonomiczną decyzję, postanawia interpretować. Bohater wiersza 
doświadcza raczej tego, że rzeczy-wistość, odsłaniając mu się w swej 
prawdzie, sama domaga się zrozumienia. Owe rozumienie/interpretacja 
pojęte być muszą wtedy jako doświadczenie wezwania, doświadczenie 
egzystencjalne. Przywołajmy znów pierwszą część wiersza: oglądanie 
rzeczywistości jest oglądaniem niezaangażowanym. Bohater wydaje się 
spotykać z tym, co tak naprawdę właściwie go nie dotyczy. Jednak coś się 
wydarza dopiero wtedy, gdy bohater mówi: „Ujrzałem”. To, co ujrzane, 
co nie jest już oglądane, ale zostało zobaczone, nie jest obiektem czy 
rzeczą pośród rzeczy, lecz tym, co w istocie bohatera dotyczy. Ujrzeć 
coś oznacza tu więc zarazem: zaangażować się w to, co ujrzane. To, co 
ujrzane, i ten, który ujrzał, są w istocie tym samym albo przynajmniej: 
wikłają się w siebie wzajemnie, rozpraszając dualizm podmiotu (po-
znającego) i przedmiotu (poznawanego). Te pojęcia po prostu nie dają 
się już dłużej utrzymać. Mówiąc innymi słowy, dla bohatera utworu 
doświadczenie „ujrzenia”, zobaczenia, jest nie tyle doświadczeniem 
poznawczym, co egzystencjalnym – by nie powiedzieć: fenomenolo-
giczno-hermeneutycznym. Jest więc tym właśnie, co w fenomenologii 
określa się mianem Er-lebnis czy lived-experience. Chodzi tu zatem 
o doświadczenie, które domaga się dopiero interpretacyjnego rozja-
śnienia (dlatego mówimy właśnie o fenomenologii hermeneutycznej!).

Co jednak zostało zobaczone, ujrzane? Tego nie wiemy, a przynaj-
mniej bohater nie znajduje słów, aby to nazwać. Albo nie chce tego na-
zwać. To, co zostało przez niego ujrzane, nie daje się bowiem po prostu 
sprowadzić do prostej percepcji. Jak mówi Heidegger w History of the 
Concept of Time: widzenie nie ma nic wspólnego z czymś optycznym. 
Wiemy tylko, że rzeczy-wistość, która odkryła się w okamgnieniowej 
epifanii, sprawiła, że bohater poczuł się zawezwany do zmiany życia. 
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Do nawrócenia: metanoia. Do nawrócenia, które jest odwróceniem – od 
czego? Od słabości. Ale i od złudzeń. Jeżeli słabość możemy jeszcze 
rozumieć dość jasno j ako  własną grzeszność czy zło, które posiadają 
wyraźny charakter podmiotowy, to znaczy obciążający podmiot winą, 
to już złudzenia, o których mówi bohater, to jedno z najwyraźniejszych 
w wierszu miejsc niedookreślenia. Jednak dla interpretatora, a nie dla 
bohatera. Ten przecież zdaje się wiedzieć i rozumieć. Łudzenie się z ko-
lei jest aktem intencjonalnym, za którym także stoi podmiot, choć nie 
tylko: złudzenie obciąża także, a może i bardziej – samą rzeczywistość. 
Ostatnia strofa ponownie zdaje się pogrążać podmiot. Doświadczenie 
widzenia rzeczywistości jest w tej samej mierze doświadczeniem wy-
zwalającym, jak i negatywnym. Bohater pojmuje, że jego domeną są 
jedynie „piaski słów” – bez znaczenia, którym przeciwstawiony zostaje 
wyraźnie znak ryby – znak chrześcijaństwa. Wyzwolenie ma drama-
tyczny charakter: peryfrastycznie wskazany ten, który nakreślił znak 
ryby – odszedł. Bohater doświadczył przemiany całej swej egzystencji. 
Zrozumiał. Ale pozostał sam – bez jakiegokolwiek przewodnictwa. Do-
strzegamy wyraźnie, jak w drugiej części utworu widzenie przeobraża się 
w widzenie symboliczne, językowe. Zresztą całe doświadczenie epifanii, 
oglądu-ujrzenia dochodzi do głosu dopiero i tylko jako wypowiedziane.

Staje się to jeszcze wyraźniejsze, gdy epifanię bohatera wiersza Ró-
żewicza ujrzymy właśnie jako wiersz, przed którym sami stanąć musimy 
jako interpretatorzy, tak jak bohater, gdy zmierzył się z odsłaniającą mu 
się rzeczywistością. Nie jest oczywiście tak, jakobyśmy mieli najpierw 
do czynienia z wierszem, a potem dopiero z jego interpretacją. Świat 
wiersza i świat interpretacji są przecież w siebie wzajemnie zaplątane: 
tekst literacki – jak zauważył to kiedyś Paul Ricœur12 – wnosi w nasze 
życie swoje doświadczenie; my natomiast wnosimy swoje doświadczenie 
w życie tekstu. Powtórzmy, tak jak bohater utworu wchodzi w żywą re-
lację z otaczającym go światem, tak i interpretator staje się uczestnikiem 
dialogu, który prowadzi z tekstem. Doświadczenie świata literackiego 
jest doświadczeniem egzystencjalnym. Dzieje się tak jednak o tyle, o ile 
literatura nie jest li tylko przedmiotem oglądu, przedmiotem wy-

-stawionym podmiotowi rozumianemu jako podmiot epistemologiczny, 

12 P. Ricœur, Czas i opowieść, t. 1: Intryga i historyczna opowieść, tłum. M. Fran-
kiewicz, Kraków 2008, s. 83 – 125.
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który przygląda się z zewnątrz w zdystansowanej postawie theoria. Wy-
powiedź literacka nie może być więc doświadczeniem w fenomenolo-
giczno-hermeneutycznym sensie, jeśli postawa wobec niej będzie postawą 
scjentystyczną, nastawioną na poznanie monologowej „prawdy” o tekście. 
Jeżeli spotkanie z literaturą potraktowane zostanie jako okazja do przy-
rostu informacji i wiedzy. Pozwolę sobie odwołać się w tym miejscu do 
X Polskiego Zjazdu Filozoficznego13. Podczas panelu, zatytułowanego 
Hermeneutics as the First… and the Last Philosophy, niemiecki hermeneuta, 
Ferdinand Fellmann, rozpoczął swoje wystąpienie od pytania o to, czy 
my naprawdę potrzebujemy więcej wiedzy? Czy – w dobie Internetu – 
wiedza nie jest tym, po co możemy sięgnąć dziś w każdej chwili? Czy 
nie jest raczej tak, że to, czego nam potrzeba, to raczej odpowiedź na 
pytanie: jaki jest sens mojego/naszego życia? Oto zasadnicze zagadnienie, 
które stawia hermeneutyka. Powróćmy do literatury. Spotkanie z dzie-
łem literackim ma stać się Er-lebnis, doświadczeniem autentycznym, 
gdy w trakcie tego spotkania interpretator próbuje znaleźć odpowiedź 
na pytanie o to, co naprawdę się dzieje? Kim jest j ako  uczestnik w wy-
darzeniu samego utworu literackiego? Jak możliwy jest dialog między 
tekstem a interpretacją? Jak możliwe jest spotkanie horyzontów tekstu 
i horyzontów czy przedrozumień samego interpretatora? Interpretator 
spotyka się zrazu z samym bohaterem wiersza Różewicza. Doświadczenie 
widzenia bohatera utworu zostaje przecież wypowiedziane. A to, co 
wypowiedziane, może być tym, co podzielane z doświadczeniem interpre-
tatora. Ujrzenie rzeczywistości w wierszu jest więc także doświadczeniem 
interpretacyjnym. Spotykają się zatem w nierozerwalnym splocie widze-
nie i językowe podzielanie widzenia14 – jest ono odtąd wspólną sprawą 
wiersza i interpretatora. Staje się jasny fenomen widzenia. Jako dane 

13 X Polski Zjazd Filozoficzny odbywał się w Poznaniu w dniach 15 – 19 września  
2015 roku.

14 Heidegger zauważa w § 33 Bycia i czasu, że wypowiedź jest „możliwością 
wspólnego widzenia tego, co ukazane przez określanie. Możliwość wspólnego widze-
nia dzieli ukazany w swej określoności byt z […] innym. «Podzielane» jest wspólne, 
widzące byc ie k u  czemuś wskazanemu, przy czym takie bycie należy ujmować jako 
bycie-w-świecie, w t y m mianowicie świecie, na gruncie którego spotykane jest coś 
wskazanego. Wszelką wypowiedź jako tak egzystencjalnie rozumiany komunikat 
charakteryzuje wyrażalność. Coś wypowiedzianego może jako zakomunikowane być 
przez innych «podzielane» z wypowiadającym, nawet gdy oni sami tego wskazanego 
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poprzez język widzenie w sensie Różewiczowskiego „ujrzenia” oznacza 
tu po prostu: rozumienie. Oglądane nie jest jeszcze zrozumiałe, staje 
się nim dopiero to, co ujrzane. W ten oto sposób ponownie znajdujemy 
się w samym centrum fenomenologii hermeneutycznej, którą należałoby 
pojmować jako doświadczające widzenie (fenomenologia), domagające 
się rozjaśnienia, czyli zrozumienia (hermeneutyka). Oczywiście nie jest 
tak, że w spotkaniu wiersza i interpretatora dokonuje się jakieś połączenie 
w jedno, nie na tym ma polegać przecież fuzja horyzontów, o której mó-
wi Hans-Georg Gadamer. Interpretator nie jest też osobą, którą w pełni 
utożsamić można z bohaterem. Podzielając przez język widzenie bohatera, 
widzi (czyli rozumie) inaczej. Z jednej strony widzi więcej, wkracza prze-
cież w świat dynamicznej gry języka symbolicznego – wiersz Różewicza 
dostarcza nam ich tak wielu – obecne są tu wyraźne odwołania biblijne 
(widzenie twarzą w twarz – końcowa część Listu św.  Pawła poprzedzona 
hymnem do miłości). Pojawia się też odwołanie do ewangelicznej sytuacji, 
w której Jezus kreślił na piasku jakieś znaki. Mają one charakter napo-
mnienia, że nikt z nas nie jest bez grzechu. Oba te odwołania biblijne mają 
przecież także swoje poważne hermeneutyczne implikacje. Ale w wierszu 
Różewicza mowa jest również o odejściu – czy nie o odejściu, odsuwa-
niu się Boga? Czy echem nie odzywa się tu także sformułowany przez 
Nietzschego problem śmierci Boga? Ale znów: zadaniem interpretatora 
nie jest przecież rozpoznanie i wyliczenie tych czy innych odwołań bądź 
symboli. Oczywiście, nie oznacza to także, że może je pominąć. Chodzi 
raczej o to, by podjąć wysiłek rozumienia, dotyczący tego, co właściwie 
się przydarzyło w spotkaniu z tekstem? Kim naprawdę jesteśmy w jego 
obliczu? Tekst nie jest tu przecież, jak zostało powiedziane, przedmio-
tem dla podmiotu, lecz miejscem, w którym rozpoznajemy sami siebie: 
siebie j ako  słabych i jako tych, którzy pragną odwrócić się od swoich 
słabości; siebie j ako  rozczarowanych, siebie j ako  samotnych, siebie 
j ako  pozbawionych kierownictwa, ale i przez to wolnych i powołanych 
do odpowiedzialności za poszukiwanie sensu, nawet gdy ten lubi się 
ukrywać i odsłania się nam z oporem.

Rozumieć siebie w obliczu tekstu – oto jedno z najpoważniejszych 
zadań fenomenologii hermeneutycznej.

i określonego bytu nie mają w uchwytnej i widzialnej bliskości. Coś wypowiedzianego 
może być «przekazane dalej»”. M. Heidegger, Bycie i czas…, s. 220.



Między filozofią egzystencji a literaturą
Wobec doświadczenia religijnego

Zadaniem, które postanowiłem sobie postawić, jest ukazanie nieroze-
rwalnych, względnie komplementarnych związków między filozofią 
a literaturą oraz filozofią a religią – przy pełnej świadomości istnienia 
kontrowersji, by nie powiedzieć: filozoficznych awersji w stosunku do 
tych związków. Mówiąc najkrócej: przynajmniej w perspektywie filo-
zoficznej nierzadko traktuje się je jako kłopotliwe. Owa kłopotliwość 
sięga czasu narodzin filozofii opartej na λoγoz (logos) i pragnącej swą 
swoistość uzasadnić jako sprzeciw wobec obowiązującego dotąd porząd-
ku µυθoz (mythos). Pojawienie się w VII wieku p.n.e. filozofii oznaczać 
miało próbę radykalnego zakwestionowania mitycznego, religijnego, 
a więc opartego na podstawach irracjonalnych, obrazu świata. Filozo-
fia stanęła naprzeciw teogonii, mimo iż ta druga także służyć chciała 
zaspokajaniu wiedzy. Zarazem wszakże: porządek mityczny oznacza 
tu także narrację (a więc literaturę!), opowieść, której filozofia pragnie 
przeciwstawić logikę. 

Chciałbym pokazać, że kontrowersje wyrosłe z przeciwstawiania 
sobie porządku filozoficznego oraz religijnego czy literackiego mogą 
zostać przezwyciężone, co w sposób szczególny zobaczyć możemy na 
gruncie szeroko rozumianego egzystencjalizmu, fenomenologii i herme-
neutyki. Właśnie ta perspektywa jest dla mnie najbardziej interesująca. 
Odrębnym zagadnieniem, wobec którego nie można przejść obojętnie, 
jest relacja między literaturą a doświadczeniem religijnym. Na koniec 
wreszcie, poprzez zwrócenie się do wiersza Tadeusza Różewicza Wi-
działem Go1, proponuję przyjrzeć się możliwościom, które otwierają 
się za sprawą owych niezmiernie ciekawych uwikłań dyskursywnych 

1 T. Różewicz, Zawsze fragment. Recycling, Wrocław 1999, s. 84.
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w praktyce interpretacyjnej, a więc w tym, co nazwać możemy feno-
menologią hermeneutyczną w działaniu. 

Kłopotliwe związki między filozofią a literaturą

Mimo że już w starożytności dostrzegano szczególny związek łą-
czący filozofię i literaturę (na przykład w poetycką mowę uwikłana 
jest filozofia presokratejska, a Ksenofanesa z Kolofonu uznaje się za 
pierwszego filozofa, który wprowadził filozofię do literatury)2, to jed-
nak podkreślano zarazem zawsze kłopotliwość tego związku, w którym 
partnerzy dość nieszczęśliwie się dobrali. Tradycyjnie przyjęto zatem, 
że filozofia opowiada się za racjonalną argumentacją, literatura (poezja) 
zaś trwa przy obrazach; pierwsza ufa rozumowi, druga – wyobraźni 
i uczuciu; dla filozofii najważniejsze są pojęcia i kategorie (które gwa-
rantować mają możliwość obiektywnego uchwycenia bytu), dla lite-
ratury – metafory (z perspektywy filozoficznej uznawane za bełkot). 
Filozofii przyznano dążenie do prawdy, literaturze – jedynie prawo do 
piękna. Filozofia i literatura różnią się zatem między sobą stosunkiem 
do relacji języka do tak zwanej rzeczywistości. Filozofia uprzywilejowuje 
rzeczywistość, uznając jedynie pomocniczą funkcję języka; literatura – 
odwrotnie – fikcjonalizuje rzeczywistość, przekształca ją, konstruuje 
i deformuje za sprawą autotelicznego języka, który dla niej odgrywa 
najdonioślejszą rolę. 

Tymczasem jednak w rozważaniach na temat relacji między lite-
raturą a filozofią pojawia się też inny sposób myślenia, który pragnie 
zerwać z ostrym podziałem na filozofię i literaturę. Czy uprawnione 
jest mówienie o „filozoficzności literatury” albo „literackości filozofii”? 
Dzieje literatury obu tych dyscyplin bezspornie dowodzą przecież ist-
nienia dzieł hybrydycznych, sylwicznych, w których literatura i filozofia 
wzajemnie się przenikają. Bywa więc tak, że filozofia nabiera walorów 
literackich. Czyż dialogi Platona nie odwołują się do struktury dramatu? 
Zdarza się też często, że filozofia rezygnuje z traktatowej i systemowej 

2 W tej sprawie zob. G.S. Kirk, J.E. Raven, M. Schofield, Filozofia przedsokra-
tejska. Studium krytyczne z wybranymi tekstami, tłum. J. Lang, Warszawa – Poznań 
1999, s. 168 – 184; A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej, Warszawa 2000, s. 118.
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spójności, nabierając wyraźnego kształtu literackiego. Poza wymienio-
nymi już (i niewymienionymi) myślicielami antycznymi wskażmy tylko 
przykładowo inne, a przecież niepoślednie nazwiska tych, którzy filo-
zofię potrafili uczynić „literacką”: św. Augustyn (i jego Wyznania), Mi-
chel de Montaigne (Próby), Blaise Pascal (Myśli), Søren Kierkegaard, 
Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, a współcześnie – Jacques 
Derrida. Ich prace dowodzą nie tylko istnienia możliwości takiego 
uprawiania filozofii, ale wręcz przekonują, że język, który docierać chce 
do prawdy, nie musi uznawać metafory za językową anomalię, lecz 
przeciwnie: metafora także niezaprzeczalnie spełnia funkcję poznaw-
czą. Najbardziej charakterystycznym we współczesnej filozofii przy-
kładem przekonania, że poetyckość stanowić może wymiar myślenia, 
jest – z całą pewnością – filozofia Martina Heideggera (po tak zwanym 
zwrocie). Myślenie, o którym pisze autor Bycia i czasu, uchyla się przed 
zasadzkami kategorii metafizycznych, logicznych czy naukowych. Sko-
ro tak, to zbliża się w stronę poezji. Staje się czymś, co nazwać byśmy 
mogli „myśleniem poetyzującym”.

Z drugiej zaś strony mówić przecież niewątpliwie możemy o litera-
turze filozoficznej. I znów wiele musielibyśmy dać przykładów twór-
ców – ponownie dodajmy – niepoślednich, którzy zasadnie wpisaliby 
się w taki obszar literatury. Wymieńmy więc choćby (z polskich tylko) 
pisarzy Stanisława I. Witkiewicza, Witolda Gombrowicza, Bolesława 
Leśmiana czy Czesława Miłosza. Pojawia się oczywiście pytanie, czy 
literatura filozoficzna byłaby tylko obszarem zamkniętym dla grupy 
zwyczajowo wymienianych twórców, czy też – ku czemu należałoby 
się skłonić – każdy pisarz, każdy wielki pisarz, jest w pewnym sen-
sie filozofem, gdyż nieuchronnie podejmować musi zagadnienia ty-
powo filozoficzne. 

Związki między literaturą a filozofią mają charakter wieloaspektowy. 
Oba obszary wzajemnie na siebie wpływają. I choć często bywa tak, 
że nie dają się ze sobą pogodzić, to równie często schodzą się ze sobą. 
Marian Przełęcki podkreśla osobliwą więź łączącą filozofię i literaturę, 
więź sprowadzającą się do „wspólnej funkcji poznawczej”3. Obie zwracają 

3 M. Przełęcki, Wartość poznawcza wypowiedzi literackich i filozoficznych [w:] 
Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna, red. M. Głowiński, J. Sławiński, Wro-
cław 1982, s. 9 – 25.
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się ku problematyce metafizycznej, poszukują jakiegoś całościowego 
obrazu świata (człowieka) i jego usensowniającej wykładni (co oczy-
wiście nie oznacza, że sens będzie zawsze odnajdywany – zwłaszcza 
współczesna filozofia i literatura stają wobec pytań bez odpowiedzi lub 
też udzielają odpowiedzi negatywnej, gdy orzekają o bezsensie świata 
i braku potrzeby dalszych metafizycznych poszukiwań). 

Sam wolałbym jednak mówić nie tyle o „wspólnej funkcji poznaw-
czej”, co raczej o funkcji fenomenologiczno-hermeneutycznej: filozofia 
i literatura pomagają nam widzieć świat na nowo, wyrywają nas bo-
wiem z automatyzmów, przyzwyczajeń i poczucia oczywistości, skry-
wających przed nami właściwą i autentyczną możność bycia, a zatem 
i – rozumienia siebie samych, które odnaleźć można w doświadczeniu 
indywidualnym. 

Kłopotliwe związki między filozofią a religią

Równie kłopotliwe są także związki między filozofią i religią. Przez 
religię chciałbym w tym miejscu rozumieć nie tyle zbiór praktyk czy 
wyraz osobistej relacji, łączącej człowieka z Bogiem, co pewien system 
religijnych prawd i przekonań. Filozofia tradycyjnie broni swoich pozycji, 
o których mowa była wcześniej i dlatego opowiada się za wytyczeniem 
ostrej granicy, która oddzielać ją powinna od religii. Ta bowiem w cza-
sie narodzin filozofii pojmowana była jako przynależąca do porządku 
mitycznego, czyli posługującego się obrazami. W tym sensie opozycję 
między tymi porządkami wyznaczać będzie ratio i irratio. Wydawałoby 
się, że opozycja ta zachowuje swą ważność także w czasach narodzin 
chrześcijaństwa, a jej znamienną ilustracją jest słynna scena z Dziejów 
Apostolskich, gdzie św. Paweł przemawia do greckich filozofów (epi-
kurejczyków i stoików), mówiąc im o Chrystusie i zmartwychwstaniu. 
Ci zaś odpowiadają mu ironicznie, że posłuchają Go innym razem4. 
W historii wczesnego chrześcijaństwa nie brakuje wyraźnych dowo-
dów na jego antyfilozoficzny (w sensie filozofii greckiej) wymiar, który 
potwierdzają tacy pisarze chrześcijańscy, jak Teofil, Hermiasz, Justyn, 

4 Dz 17,16 – 33. Odwołania do Biblii odnoszą się do wydania: Pismo Święte Starego 
i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, oprac. zespół biblistów polskich, Poznań 2005.
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Tacjan, Laktancjusz czy – niesłusznie uważany za klasycznego antyra-
cjonalistę – Tertulian5. W swojej znakomitej pracy zatytułowanej Logos 
wiary Krzysztof Mech podkreśla znacznie większe skomplikowanie 
problemu. Nie jest bowiem tak, że św. Paweł czy wspomniani pisarze 
chrześcijańscy opowiadali się przeciwko rozumowi w imię irracjonal-
ności wiary. Przeciwnie, uznawali prymat rozumu, ale wiedli spór o jego 
charakter. W tym sensie nie ma powodu przeciwstawiać sobie nadal 
porządku ratio i irratio, lecz warto poszukiwać bardziej adekwatnego 
pojmowania rozumu w sporze między logosem filozofii a logosem 
wiary. W obu przypadkach chodzi o poszukiwanie prawdy. Jeszcze 
bardziej pogłębili relację między logosem filozofii a logosem wiary 
przedstawiciele hermeneutyki aleksandryjskiej, jak Filon, Klemens czy 
Orygenes. To właśnie u Klemensa Aleksandryjskiego pojawia się po raz 
pierwszy – w związku ze słowami z Księgi Izajasza – owo szczególne 
uzasadnienie związku między rozumem i wiarą, gdzie wiara pojęta 
zostaje jako przedchwyt: nie zrozumiesz, o ile nie uwierzysz6. Owo 
szczególne koło hermeneutyczne, w którym dokonuje się nieustanny 
ruch między wiarą i rozumieniem, odnajdziemy później w koncepcjach 
św. Augustyna czy Anzelma z Canterbury, ale również, jak śmiem 
twierdzić, w dwudziestowiecznej nowoczesnej hermeneutyce Hansa-

-Georga Gadamera i Paula Ricœura.
Dzieje rozbratu między filozofią i religią, Atenami i Jerozolimą, są dłu-

gie (za ich szczególnie ważny moment Leo Strauss uznaje XII i XIII wiek,  
kiedy to filozofię reprezentował głównie Arystoteles)7 i nie ma tu miejsca 
ani powodu, by je szczegółowo opisywać. Warto natomiast wspomnieć 
krótko, że w filozofii, jak twierdzi Krzysztof Mech, zapoczątkował je 
św. Tomasz, dokonując wyraźnego rozdziału na przyrodzone (naturę) 
i to, co nadprzyrodzone, oddzielając tym samym boskość od rozumu. 
Kant – idąc dalej – sprowadził to, co religijne, do etyki i zaproponował 

5 Zob. K. Mech, Logos wiary. Między boskością a racjonalnością, Kraków 2008, 
s. 73 – 83; Ł. Leonkiewicz, Pisarze wczesnochrześcijańscy wobec filozofii starożytnej (cz. 1), 

„ELPIS” 2013, z. 27 (40), s. 117 – 128.
6 Zob. Klemens Aleksandryjski, Kobierce zapisków filozoficznych dotyczących 

prawdziwej wiedzy, t. 1, tłum. J. Niemirska-Pliszczyńska, Warszawa 1994, s. 139; 
K. Mech, Logos wiary…, s. 88 – 92.

7 Zob. L. Strauss, Jerozolima i Ateny oraz inne eseje z filozofii politycznej, tłum. 
R. Mordarski, Kęty 2012, s. 47.
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religię naturalną8. Podział ten szczególną formę przyjął w obrębie 
formacji nowoczesnej w kulturze Zachodu, kiedy to coraz bardziej 
pogłębiał się w procesie sekularyzacji, naznaczonym w istotnym sensie 
przez zjawiska takie jak nihilizm9 czy rozmaite redukcjonizmy trak-
tujące religię jako zjawisko zastępcze i kwestionujące jej znaczenie10. 
Friedo Ricken powiada, że proces sekularyzacji to droga, która pro-
wadzi „od magii do religii, od religii do metafizyki, a od metafizyki do 
wiedzy empirycznej”11. W konsekwencji dojść musi do stopniowego 
zepchnięcia religii w sferę prywatną, co oznacza de facto wyłączenie jej 
z publicznego dyskursu. W tym miejscu należy wszakże zauważyć, że 
proces sekularyzacji coraz częściej poddawany zostaje krytycznemu 
namysłowi, co przyczynia się do ożywienia religijnego, szczególnie 
w filozofii, na gruncie postsekularyzmu.

Istnieje, rzecz jasna, wiele różnych sposobów objaśnień sporów 
między Atenami i Jerozolimą i stopniowego usuwania religii ze sfery 
publicznej czy wręcz osłabienia wiary. Mnie interesuje tu tylko jeden 
z nich, filozoficznej natury. Mówiąc w największym uproszczeniu, 
nawet gdy filozofia podejmowała refleksję nad Bogiem, czyniła Go 
na rozmaite sposoby konstruktem filozoficznym. Im bardziej poszu-
kiwała dla Boga filozoficznych uzasadnień (przedstawiając Go na 
przykład jako causa sui albo szukając dowodów na Jego istnienie czy 
Jego dobro – jak w teodycei Gottfrieda Leibniza, albo wreszcie, gdy 
po prostu potrzebowała Go dla uzasadnienia porządku systemu meta-
fizycznego, jak w przypadku Kartezjusza), tym bardziej odrywała Go 
od sfery żywego i autentycznego doświadczenia, możliwego tylko na 
gruncie wiary i jej rozmaitych praktyk. Innymi słowy: filozofia odma-
wiała Bogu innych racji niż uzasadnione przez określony system filo-
zoficzny. Jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla wiary okazało się 
zredukowanie religii do metafizyki, a więc uporządkowanego systemu 
pojęciowego, który myślenie o Bogu uczynił sprawą filozoficznej na-
uki i abstrakcji. W tym kontekście warto przypomnieć słynne słowa 

8 Zob. K. Mech, Logos wiary…, s. 145 i nn., 261.
9 Zob. K. Jaspers, O źródle i celu historii, tłum. J. Marzęcki, Kęty 2006, s. 133.
10 Zob. J.A. Kłoczowski OP, Między samotnością a wspólnotą. Wstęp do filozofii 

religii, Tarnów 2004, s. 25 – 53.
11 F. Ricken, Filozofia religii, tłum. P. Domański, Kęty 2007, s. 8.
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Martina Heideggera. Przywołując metafizyczne pojmowanie Boga jako 
causa sui, celnie zauważa on:

Tak brzmi rzeczowo prawidłowa nazwa dla Boga filozofii. Do takiego Boga 
człowiek ani nie może się modlić, ani ofiarować mu siebie. Przed causa sui człowiek 
nie jest w stanie ani z bojaźnią paść na kolana, ani nie może przed nim śpiewać 
i tańczyć. Stąd myślenie bez-bożne, które musi porzucić myślenie o Bogu jako 
causa sui, jest chyba bliższe Boskiemu Bogu12.

Wydaje się zatem, podobnie jak w przypadku nieusuwalnego związku 
między filozofią i literaturą, że także w przypadku związku między filo-
zofią i religią okazuje się on możliwy i naturalny dopiero na gruncie 
indywidualnego i osobistego doświadczenia wiary, która domaga się 
rozumienia. Związek między filozofią i religią ukazuje się wyraźnie 
w kontekście hermeneutycznego koła, o którym była już mowa wcześ-
niej. Jest to – co trzeba podkreślić – koło, a nie jednostronny ruch, 
w którym wiara, odnajdująca zrozumienie, staje się niepotrzebna, po 
Heglowsku przezwyciężona. Rozumienie nie znosi bowiem momentu 
wiary, przeciwnie: rozumiem, więc wierzę. Ale także: wierzę, choć nie 
rozumiem. Wiara jest fundamentalnym wymiarem wiedzy. Dlaczego? 
Dlatego, że czyni ją żywą. To wiedza, której szczególna i niereduko-
walna wartość płynie stąd, że mnie obchodzi, dotyczy i dotyka. Nie 
opisuje jej już wystarczająco pojęcie zobiektywizowanego znaczenia, 
ale egzystencjalnego Sensu.

Egzystencjalizm, fenomenologia i hermeneutyka

Wśród najważniejszych źródeł odnowy filozoficznego myślenia o religii 
w kulturze nowoczesnej chciałbym wskazać przede wszystkim szeroko 
pojętą filozofię egzystencji, do której należałoby włączyć personalizm 
i filozofię dialogu, ale przede wszystkim fenomenologię wraz z her-
meneutyką. W tym miejscu chciałbym jednak wyróżnić trzy spośród 
nich: egzystencjalizm, fenomenologię i hermeneutykę. Z interesującej 

12 M. Heidegger, Identität und Differenz, Pfullingen 1957, s. 70 – 71. Cytat w tłu-
maczeniu Józefa Tischnera – zob. J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 
1982, s. 146.
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mnie perspektywy te trzy nurty pozostają ze sobą w nierozerwalnym 
związku i domagają się wobec tego choćby najogólniejszego zdefinio-
wania13. Przez egzystencjalizm rozumiem szeroko filozofię, którą można 
z jednej strony pojmować bardzo ogólnie, jako swoistą philosophia pe-
rennis14, ale także jako filozofię ściśle związaną z nowoczesną formacją 
kultury Zachodu i uprzywilejowującą problemy takie jak indywiduum, 
wolność czy wszelkie dramatyczne napięcia między autentycznością 
i nieautentycznością bycia-w-świecie oraz absurdalnością i sensem 
egzystencji, ja a Innym. Z kolei fenomenologię i hermeneutykę pragnę 
potraktować łącznie, to znaczy jako fenomenologię hermeneutyczną 
bądź hermeneutykę fenomenologiczną (co nie oznacza, rzecz jasna, tego 
samego). Mówiąc w największym skrócie: fenomenologię uznaję nie 
tyle za metodę, co raczej za postawę, zachęcającą do patrzenia i mie-
rzenia się z rzeczami danymi w doświadczeniu. Owo doświadczenie 
fenomenologiczne domaga się jednak hermeneutyki, to jest rozumienia 
i interpretacji, które dokonują się na gruncie języka. 

W tym miejscu zaznaczyć zarazem trzeba, że pojmują one religię 
przede wszystkim jako religijność. Innymi słowy: eksplorują religię jako 
źródło bezpośredniego i żywego doświadczenia egzystencjalnego jed-
nostki. I choć szeroko pojęta refleksja egzystencjalna nierzadko wchodzi 
w spór, czasem ostry, z religią pojmowaną instytucjonalnie (przykład 
Kierkegaarda), to wcale nie oznacza, że ową instytucjonalność (na 
którą składają się między innymi system prawd czy przykazań, a tak-
że praktyk rytualnych i zobowiązań wobec Kościoła), się kwestionuje. 
Przeciwnie, filozofowie egzystencjalni doskonale zdają sobie sprawę 
z tego, że wiara bez zaplecza instytucjonalnego ostać się nie będzie 

13 Kwestie te były wielokrotnie podejmowane. Nie bez powodu mówi się więc 
o fenomenologii hermeneutycznej, hermeneutyce fenomenologicznej czy fenomeno-
logii egzystencjalnej. Zob. na przykład W.A. Luijpen, Fenomenologia egzystencjalna, 
tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1972; P. Ricœur, Fenomenologia i hermeneutyka: 
wychodząc od Edmunda Husserla, tłum. M. Drwięga [w:] Fenomenologia francuska: 
rozpoznania, interpretacje, rozwinięcia, red. J. Migasiński, I. Lorenc, Warszawa 2006; 
A. Przyłębski, Fenomenologia hermeneutyczna [w:] Wprowadzenie do fenomenologii. 
Interpretacje, zastosowania, problemy, t. 2, red. W. Płotka, Warszawa 2014, Filozofia 
współczesna, red. J. Tischner, Kraków 1989.

14 W tej sprawie zob. S. Morawski, Estetyka egzystencjalistów czy egzystencjali-
styczna?, „Twórczość” 1970, nr 5, s. 87 – 103.
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mogła. Jak powiada Karl Jaspers: religie konfesyjne stanowią istotne 
„powłoki ochronne” dla doświadczenia religijnego15. 

Czym zatem jest owo doświadczenie religijne? Problem ten pokazał, 
jak się wydaje, najgłębiej William James. Wpisał on doświadczenie 
religijne w obszar tego, co nazwał religią osobistą, którą oddzielił od 
pojęcia religii rozumianej jako zorganizowany system wierzeń, myśli, 
uczuć i ram instytucjonalnych16. Religia osobista, jak zauważa amery-
kański filozof, ma charakter bardziej źródłowy od instytucjonalnego, 
polega bowiem na bezpośredniej i osobistej więzi z bóstwem. Definiuje 
ją następująco:

Tak więc religia w naszym dowolnie przyjętym znaczeniu oznaczać będzie 
takie uczucia, czyny i doświadczenia odosobnionej jednostki ludzkiej, o których 
jednostka ta mniema, że odnoszą się one do czegoś, co ona sama uznaje za boskie17.

Słabość tej definicji polega, jak się wydaje, na tym, że ujmuje ona 
problem doświadczenia religijnego wyłącznie od strony subiektywnej, 
czysto podmiotowej: to jednostka przesądza o tym, co sama uznaje za 
boskie. Oczywiście amerykański pragmatysta miał prawo przyjąć taką 
perspektywę i uzasadniał ją jako czysto psychologiczną18. 

W tym sensie jednak dużo ciekawsze wydaje się ujęcie fenomeno-
logiczne. Zakłada ono z jednej strony, jak chciał tego Edmund Husserl, 
pragnienie powrotu do rzeczy samych, obywające się bez wykraczających 
poza bezpośrednie doświadczenie spekulacji. Postawa taka zmusza, po 
pierwsze, do redukcji fenomenologicznej (transcendentalnej), to znaczy 
do wzięcia w nawias (epoché) całej dotychczasowej wiedzy na temat 
tego, co chcemy uchwycić, do zawieszenia „nastawienia naturalnego” 
charakteryzującego naszą codzienną aktywność. Po drugie, zmuszeni 
jesteśmy dokonać redukcji ejdetycznej, polegającej na tym, by uchwy-
cić istotę (czy sens) naocznie jawiącego się świadomości fenomenu. 
Oznacza to wszakże, że nasze bezpośrednie doświadczenie nie tylko 
odnosi się do samego fenomenu, ale nierozerwalnie wiąże z tym, kto go 
doświadcza. Jak zauważa fenomenolog religii Gerardus van der Leeuw, 

15 K. Jaspers, O źródle i celu…, s. 219.
16 W. James, Doświadczenia religijne, tłum. J. Hempel, Kęty 2014, s. 47.
17 Tamże, s. 48.
18 Tamże, s. 27.
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fenomen jest tym, co się ukazuje. Zarazem: „Ukazywanie się dotyczy 
zarówno tego, co się ukazuje, jak i tego, komu się to coś ukazuje. […] 
Cała istota fenomenu dana jest w tym, że jawi się «komuś». Kiedy ów 
«ktoś» zaczyna mówić o tym, co się jawi, wówczas mamy do czynienia 
z fenomenologią”19. Fenomenologia to nie tylko metoda, ale postawa, 
która przełamuje gnoseologiczny i dualistyczny paradygmat podmio-
towo-przedmiotowy, charakterystyczny dla nauk empirycznych. Oto 
znajdujemy się nagle w samym centrum doświadczenia, które – jak 
ukazuje to Martin Heidegger w Fenomenologii życia religijnego – nie 
ma nic wspólnego z przedmiotowym zaznajamianiem się z czymś. 
Doświadczenie oznacza konfrontację, wzajemne uwikłanie podmiotu 
i przedmiotu. Ten, który doświadcza, nie jest więc w żaden sposób 
oderwany od tego, co doświadcza, a samo doświadczenie ma charak-
ter zarówno aktywny (od strony doświadczającego), jak i pasywny (od 
strony doświadczanego)20. Tak rozumiane doświadczenie zaświadcza 
o przynależności człowieka do świata, który można rozumieć trojako: 
(1) jako świata, który nas otacza (milieu); (2) świata pospólnego, który 
dzielę z innymi, wreszcie (3) mojego własnego świata. Fenomenolo-
gia zdaje z jednej strony sprawę z faktycznego doświadczania życia, 
w którym człowiek, pochłonięty tym, co doświadcza, nie zdaje sobie 
sprawy z tego, w jaki sposób doświadcza, gdyż ów sposób doświadcza-
nia pozostaje nierozdzielny z tym, co doświadczane21. Z drugiej strony 
jednak, i to wydaje się właściwym zadaniem fenomenologii, najważ-
niejsza jest umiejętność ejdetycznego wglądu w sens doświadczanego 
fenomenu i w to, co właściwie się dzieje: w jaki sposób wydarza się 
samo doświadczenie i co dzieje się ze mną, który czegoś doświadczam. 
Postawa fenomenologiczna domaga się zatem hermeneutyki, to znaczy 
rozumienia i interpretacji, dokonujących się za pośrednictwem języka. 
Doświadczenie religijne jest wydarzeniem, a zatem tym, co ma miejsce 
„tu-oto” – w tym czasie i w tym miejscu i przynależy do świata przeży-
wanego. Zarazem jednak wydarzenie nie jest tym, co po prostu obecne, 

19 G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1978, 
s. 711 – 712.

20 M. Heidegger, Fenomenologia życia religijnego, tłum. G. Sowinski, Kraków 
2002, s. 12.

21 Tamże, s. 14 – 15.
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lecz tym, co nigdy nie jest, co raczej się staje, co pulsuje, co przemawia 
do nas, co skłania do rozumiejącej odpowiedzi. Dlatego też doświad-
czenie religijne nie daje się sprowadzić wyłącznie do strony wydarze-
niowej; zmusza nas ono bowiem również do pytania o znaczenie (sens). 
Ów sens doświadczenia religijnego domaga się interpretacji, oznacza 
zawsze poszukiwania języka dla jego wyrazu. Dzieje się tak dlatego, że 
doświadczenie wiary nie może obyć się bez języka, przeciwnie: nieroze-
rwalnie związane jest – jak przekonująco pokazują to na przykład Karl 
Jaspers czy Paul Ricœur22 – z językiem symboli, zawsze historycznych, 
a przeto niejednoznacznych i nieokreślonych23, szyfrów transcenden-
cji24, które przemawiają do nas i zmuszają do ich rozumienia. Oznacza 
to, że doświadczenie religijne, o czym zaświadcza fenomenologia, nie 
posiada jednej tylko, podmiotowej strony, ale również przedmiotową, 
gdyż, jak powiada Jan A. Kłoczowski, akty religijne:

nastawione są na spotkanie z boskością. Każda tradycja religijna zna pojęcie prawdy 
religijnej, wypowiada pewne twierdzenia na temat Boga, świata, człowieka, jego 
powołania, pewne zasady i wskazówki moralne na temat zła, grzechu i zbawienia. 
[…] Jednakże ta „obiektywna religia” staje się rzeczywiście religijna wtedy, gdy 
człowiek podchodzi do niej z wiarą, gdy ujmuje ją w duchowej głębi, gdy nasycona 
zostaje żywym, pulsującym rytmem osobistej religijności25. 

Podobnie ujmuje rzecz Karl Jaspers:

Subiektywna i obiektywna strona wiary są jedną całością. Jeśli wezmę tylko 
stronę subiektywną, pozostanie wiara jako wierzenie, wiara bez przedmiotu, 
wiara, która niejako w siebie samą wierzy, wiara w istocie bez treści. Jeśli wezmę 
tylko stronę obiektywną, pozostanie treść wiary jako przedmiot, jako twierdzenie, 
dogmat, stan; coś, co niejako jest martwe26.

Takie fenomenologiczno-hermeneutyczne pojmowanie doświadcze-
nia religijnego przynależy bezsprzecznie do szeroko pojętej filozofii 
egzystencji. Powszechnie wyróżnia się w jej obrębie dwa nurty: reli-
gijny (Kierkegaard, Jaspers, Gabriel Marcel, Mikołaj Bierdiajew, Lew 

22 P. Ricœur, Symbolika zła, tłum. S. Cichowicz, M. Ochab, Warszawa 1986.
23 K. Jaspers, O źródle i celu…, s. 213.
24 Tenże, Wiara filozoficzna wobec objawienia, tłum. G. Sowinski, Kraków 1999.
25 J.A. Kłoczowski OP, Między samotnością a wspólnotą…, s. 107.
26 K. Jaspers, Wiara filozoficzna…, s. 13.
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Szestow) i ateistyczny (Heidegger, Jean-Paul Sartre, Albert Camus). 
Przyznam, że ten binarny podział nie do końca mnie przekonuje. I to 
nie tylko dlatego, że na przykład umieszczanie w nurcie ateistycznym 
Heideggera wydaje mi się kontrowersyjne. Chodzi raczej o to, że nieza-
leżnie od nurtu wyróżnianego w egzystencjalizmie, w punkcie wyjścia 
stawia on zawsze pytania, które zinterpretować można w szerokim 
sensie, jeśli nie wprost religijnym, to religijnie ukrytym (wolę osobiście 
używać sformułowań „ukryta teologia” czy „ukryta religia” zamiast pro-
ponowanej przez Agatę Bielik-Robson „kryptoteologii”27). Za religijne 
czy „skrytoreligijne” uznać by można wszelkie problemy egzystencjalne 
wyrastające z sytuacji granicznych, o których pisze Jaspers28, takich jak 
śmierć, wina, samotność wynikająca z braku komunikacji, porzucenie, 
lęk, cierpienie czy walka. Negatywność, którą dostrzegamy w tych 
ostatecznych sytuacjach, zaświadcza o istnieniu nieusuwalnego braku 
i pustki, które człowiek odkrywa w sobie samym albo w napięciu z ota-
czającym go światem i innymi. Owo doświadczenie niewystarczalności 
świata, zmuszające do nieustannego „być albo nie być” stanowią punkt 
wyjścia doświadczenia religijnego. W rozpoczynającym Mit Syzyfa eseju 
zatytułowanym Absurd i samobójstwo już na samym początku Albert 
Camus powiada: „Orzec, czy życie jest, czy nie jest warte trudu, by je 
przeżyć, to odpowiedzieć na fundamentalne pytanie filozofii” 29. Śmiało 
można stwierdzić, że postawienie takiego pytania otwierać może czło-
wieka nie tylko na doświadczenie rozpaczy i samobójstwa (co sugeruje 
francuski filozof ), ale w równym stopniu na doświadczenie religijne. 

Sięgnijmy tu choćby po przykład Dziennika Kierkegaarda, który 
sprawę swojego „być albo nie być” stawia bardzo radykalnie. Usiłując 
zrozumieć swoje usytuowanie wobec Boga, nie waha się wołać, że po-
szukuje prawdy, która byłaby jego własną prawdą – najbardziej osobi-
stą. Zapytuje bowiem: „Jaki pożytek płynąłby dla mnie, gdybym mógł 
określić znaczenie chrześcijaństwa […] – jeśli nie miałoby to głębszego 
znaczenia dla mnie i dla mojego życia?”30. Nie może być żadnej istotnej 

27 A. Bielik-Robson, „Na pustyni”. Kryptoteologie późnej nowoczesności, Kraków 
2008. 

28 K. Jaspers, Sytuacje graniczne, tłum. A.D. Tauszyńska [w:] R. Rudziński, 
Jaspers, Warszawa 1978, s. 186 – 242.

29 A. Camus, Mit Syzyfa [w:] tegoż, Dwa eseje, tłum. J. Guze, Warszawa 1991, s. 11.
30 S. Kierkegaard, Dziennik (Wybór), tłum. A. Szwed, Lublin 2000, s. 41.
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prawdy, o ile jest ona pozbawiona życia. A taka prawda możliwa jest 
tylko na gruncie tego, co nazwać możemy doświadczeniem.

Punkt wyjścia dla doświadczenia religijnego resp. metafizycznego 
odnaleźć możemy, choć pewnie nie do końca w zgodzie z intencjami 
Heideggera, w sposobie, w jaki wstępnie charakteryzuje on Dasein, 
byt ludzki: „Jestestwo jest bytem, któremu w jego byciu chodzi o nie 
samo”31. Mowa tu nie o jakiejś postaci egocentryzmu, lecz raczej o tym, 
że człowiek w swoim byciu orientuje się na pytanie o sens. Na tym 
przecież polega Heideggerowska ontohermeneutyka, że nierozerwalnie 
i nieodróżnialnie wiąże bycie z rozumieniem, że ukazuje rozumienie 
jako wyróżniony sposób bycia. Owo bycie jest zarazem – za sprawą 
języka – współbyciem (Mitsein) i współjestestwem (Mitdasein), nie 
daje się więc odseparować od Innego – i to nie tylko w sensie innego 
człowieka, ale innego rozumianego bardzo szeroko, gdyż umocowa-
nego w egzystencjalnej kondycji Dasein, do którego istoty należy – jak 
podkreśla Heidegger – transcendowanie, przekraczanie siebie samego, 
projektowanie się na możliwości bycia ku temu, co przyszłe. Dlatego 
też to właśnie w odniesieniu do człowieka możemy zasadnie powiedzieć, 
że „wyżej od rzeczywistości stoi możliwość”32. W owym transcendo-
waniu i otwartości bycia człowiek jest czymś więcej, niż faktualnie jest. 

Literatura a doświadczenie religijne.  
O wierszu Tadeusza Różewicza Widziałem Go

Istotnym miejscem, w którym w szczególny sposób dojść może do głosu 
doświadczenie religijne, jest literatura. Fakt, że charakteryzujemy ją jako 
obszar fikcji, nie powoduje bynajmniej, że należy zakwestionować jej 
możliwe odniesienia do prawdy. Nie może być ona rozumiana jednak 
w sensie logicznym czy korespondencyjnym: Roman Ingarden wystar-
czająco nas do tego przekonał33. Należałoby więc mówić o prawdzie 

31 M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 1994, s. 271.
32 Tamże, s. 54.
33 R. Ingarden, O tak zwanej prawdzie w literaturze. Czy zdania twierdzące 

w dziele sztuki literackiej są sądami sensu stricto? [w:] tegoż, Szkice z filozofii literatury, 
Kraków 2000, s. 119 – 174.
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innego rodzaju, o prawdzie, którą warunkowałaby właśnie fikcjonalność. 
Nie należy bowiem przez nią rozumieć ani przeciwieństwa prawdy 
(przeciwieństwem prawdy jest fałsz), ani tego, co potocznie nazywa się 
jeszcze zmyśleniem. Fikcjonalność to, mówiąc w największym skrócie, 
konstrukcja artystyczna świata przedstawionego, która stanowi, by użyć 
określenia semiotyków tartuskich, sposób modelowania świata, a w ję-
zyku hermeneutyki: sposób jego rozumienia i interpretacji. Patrząc 
w ten sposób można by przyjąć, że wypowiedź literacka stanowić może 
próbę artystycznego poszukiwania języka dla wyrażenia egzystencjal-
nego doświadczenia. To właśnie dzięki szczególnym właściwościom 
literatury (metafory, symbole, wszelkie językowe zabiegi), możliwe jest 
istotowe kondensowanie, a przez to unaocznianie ludzkiego doświad-
czenia – także religijnego czy metafizycznego. Literatura zdolna jest 
zatem, poprzez ową istotową kondensację i unaocznienie, ukazać coś 
więcej i głębiej niż to, co jest nam dane w codziennym rozproszeniu 
i zautomatyzowaniu.

Literatura nie tylko jednak ukazuje nam czy prezentuje pewne sytu-
acje i zdarzenia za pomocą języka i w ramach świata przedstawionego. 
Sens dzieła nie daje się przecież zredukować do jakiegoś immanentnego 
znaczenia pochwyconego w ramach tekstu. Jest on przecież w istocie 
tym, co wydarza się podczas czytania i interpretacji. Tekst literacki 
domaga się rozumiejącej, interpretacyjnej odpowiedzi, która może 
nierzadko pozostawać w relacji sprzecznościowej z tekstem utworu34.

Jednym z największych polskich poetów zdających sprawę z drama-
tyczności doświadczenia religijnego jest Tadeusz Różewicz. Z uwagi 
na to, że nie wpisywał się on nigdy w nurt nazbyt konwencjonalnej, 
często też zbyt ulukrowanej, poezji religijnej, a także i dlatego, że zbyt 
dosłownie interpretowano nieraz jego poetyckie deklaracje, niektórzy 
czytelnicy, a nawet krytycy dość bezmyślnie określili go mianem ni-
hilisty i ateisty. Nic bardziej błędnego. Zagadnienie jest jednak zbyt 
rozległe i skomplikowane, dlatego domagałoby się ono niezależnego 
omówienia. Chciałbym tymczasem zaproponować lekturę pochodzą-
cego z tomu Zawsze fragment. Recycling (1999) wiersza zatytułowanego 
Widziałem Go:

34 E. Balcerzan, „Sprzecznościowa” koncepcja literackości [w:] tegoż, Literackość. 
Modele, gradacje, eksperymenty, Toruń 2013, s. 46 – 62.
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Spał na ławce
z głową złożoną
na plastykowej torbie

Płaszcz na nim był purpurowy
Podobny do starej wycieraczki

Na głowie miał czapkę uszatkę
Na dłoniach fioletowe rękawiczki
Z których wychodził palec
Wskazujący i ten drugi
(zapomniałem jak się nazywa)

Zobaczyłam go w parku

Między nagim drzewkiem
Przywiązanym do palika
Blaszaną puszkę po piwie
I podpaską zawieszoną
Na krzaku dzikiej róży

Ubrany w trzy swetry
Czarny biały i zielony
(a wszystkie straciły kolor)
spał spokojnie jak dziecko

Poczułem w sercu swoim
(nie pomyślałem lecz poczułem)
Że to jest Namiestnik
Jezus na Ziemi

A może sam Syn Człowieczy

Chciałbym go dotknąć
I zapytać
Czy ty jesteś Piotr?

Ale ogarnęło mnie
Wielkie onieśmielenie
I oniemiałem

Twarz miał zanurzoną
W kłakach rudej brody
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Chciałem go obudzić
I spytać raz jeszcze
Co to jest prawda

Pochyliłem się nad nim
I poczułem zepsuty oddech
Z jamy
Ustnej

A jednak coś mi mówiło
Że to jest Syn Człowieczy

Otworzył oczy
I spojrzał na mnie

Zrozumiałem że wie wszystko

Odchodziłem pomieszany
Oddalałem się
Uciekałem

W domu umyłem ręce

Wiersz, a przynajmniej jego pierwsza część, jest znakomitym przy-
kładem opisu fenomenologicznego. Przechodzący przez park bohater 
dostrzega śpiącego na ławce mężczyznę. Można by powiedzieć, że 
chodzi o zwykłego lumpa, jednak przechodzień powstrzymuje się od 
tak oczywistej interpretacji. Zatrzymuje się i patrzy. Jego ogląd jest 
zdystansowany i bardzo rzeczowy. Skupia się na czystym i niezaan-
gażowanym opisie. Kolejno zdaje sprawę z ułożenia ciała mężczyzny 
na ławce („z głową złożoną / na plastykowej torbie”35), jego ubioru 
(„płaszcz na nim był purpurowy / podobny do starej wycieraczki / na 
głowie miał uszatkę / na dłoniach fioletowe rękawiczki”)36. Uwadze 
przechodnia nie uchodzi nawet to, że z jego rękawiczki wychodzą dwa 
palce – jeden wskazujący, drugiego zaś nie potrafi nazwać. Przechodzień, 
czyli mówiący w pierwszej osobie bohater wiersza, stara się również 
opisać scenerię miejsca: to park. Mężczyzna leży na ławce między nagim 

35 Cytaty z wiersza za wydaniem: T. Różewicz, Zawsze fragment. Recycling, 
Wrocław 1999, s. 84 – 86.

36 Warto zauważyć, że kolory ubioru to kolory liturgiczne.
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drzewem przywiązanym do palika, obok puszka po piwie, a na krzaku 
róży zawieszona jest podpaska. Chciałoby się powiedzieć, że naszym 
oczom ukazuje się świat poddany fenomenologicznej redukcji: pozba-
wiony zbędnych spekulacji czy ocen. Niewiele też możemy powiedzieć 
o tym, kto w wierszu mówi – poza tym, że jest bystrym obserwatorem. 
Lecz oto doświadczenie nabiera nowego wymiaru. Bohater wyznaje:

Poczułem w sercu swoim
(nie pomyślałem lecz poczułem)
Że to jest Namiestnik
Jezusa na ziemi

A może sam Syn Człowieczy

Zauważmy, że nadal znajdujemy się na gruncie doświadczenia, a nie 
spekulacji: bohater podkreśla, że nie tyle pomyślał, co poczuł. W tym 
kontekście uczucie stoi wyżej niż myślenie, jest bowiem bezpośrednie. 
To uczucie nie jest zarazem subiektywnym i irracjonalnym „stanem 
uczuciowym”, by odwołać się w tym miejscu do terminu Maxa Schelera, 
ale jest uczuciem intencjonalnym, to znaczy źródłowym nakierowaniem 
się na przedmiot37. Uczucie, które przeżywa bohater utworu, pozwala 
zobaczyć, że ten, kto leży na ławce, to Namiestnik Jezusa albo sam 
Jezus. Moment niepewności, niejasność nie dyskwalifikują jednak źró-
dłowości, nie przeczą dokonanemu odkryciu. Wydaje się, że można by 
tu mówić o swoistej redukcji ejdetycznej: to, co bohater wiersza ujrzał, 
objawiło w widzeniu swój sens. Ów sens nie jest wszakże po prostu 
sensem przedmiotowym, lecz w tej samej mierze podmiotowym. Oto 
komuś objawiła się boskość. Stało się to w taki sposób, że w świetle 
owego odkrycia bohater wiersza odkrywa też siebie. Sygnalizuje to 
sama konstrukcja wiersza i zmiana sposobu mówienia bohatera. Od 
mniej więcej połowy utworu rozpoznajemy zmianę, jaka zaszła w bo-
haterze, który z niezaangażowanego i beznamiętnego obserwatora stał 
się tym, kto poszukuje hermeneutycznego rozwiązania – nie wyłącznie 
zaistniałej sytuacji, ale przede wszystkim – siebie samego. Bohater nie 
tyle poznaje Jezusa (nie chodzi bowiem o stosunek poznawczy), ale 
rozpoznaje Go jako osobę własnego dramatu – by odwołać się tu do 

37 Na ten temat zob. znakomitą pracę Piotra Orlika, Fenomenologia świadomości 
aksjologicznej (Max Scheler-Dietrich von Hildebrand), Poznań 1995.
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słynnej metafory Józefa Tischnera38. Rozpoznanie Innego oznacza 
odkrycie równocześnie siebie samego. Bohater zdaje sprawę z tego, 
co się z nim dzieje – mówi o swoim onieśmieleniu i niepokoju; chce 
zapytać śpiącego o to, czym jest prawda? W tym miejscu dostrzegamy 
już wyraźnie, że ten, który chce zapytać („raz jeszcze”), przypomina 
Piłata. Cała ta część utworu ukazuje nam zarazem ważny ruch wyko-
nywany przez bohatera wiersza – zbliża się, pragnie bliskości. Pomimo 
zepsutego oddechu, jaki wyczuwa u śpiącego, nie ma wątpliwości, że jest 
to Chrystus. Najdramatyczniejszy moment dopiero jednak następuje:

Otworzył oczy
I spojrzał na mnie

Oto spotykają się twarzą w twarz. Chrystus milczy i spogląda z otwar-
tymi oczami. Twarz, by przywołać tu choć na chwilę myśl Levinasa, 
zaprasza do dialogu, do współbycia. Zarazem jednak: budzi we mnie 
roszczenie. Domaga się odpowiedzi39. „Zrozumiałem że wie wszystko”, 
mówi bohater i ta świadomość sprawia, że ogarnia go wstyd, w którym 
rozpoznaje samego siebie. Tej prawdy nie potrafi już jednak znieść:

Odchodziłem pomieszany
Oddalałem się
Uciekałem

W domu umyłem ręce

Ponownie pojawia się wyraźne nawiązanie do postaci Piłata. Staje się 
ona symbolem, za pomocą którego bohater chce siebie rozumieć. Wydaje 
się wszakże, że jest to rozumienie niewłaściwe, nieautentyczne: bohater 
wiersza wybiera – mówiąc językiem heideggerowskim – upadek w Się: 
umywa ręce, a więc także – chce zapomnieć, zamknąć się i ukryć pośród 
innych Piłatów przed prawdą, która tak jest niedogodna, że można 
o nią pytać także po Piłatowemu – czyli retorycznie. 

38 J. Tischner, Filozofia dramatu. Wprowadzenie, Kraków 1998.
39 E. Levinas, Całość i nieskończoność: esej o zewnętrzności, tłum. M. Kowal-

ska, Warszawa 1998; tenże, Etyka i Nieskończony: rozmowy z Philipp’em Nemo, tłum. 
B. Opolska-Kokoszka, Kraków 1991.
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Zakończenie

Języki filozofii, religii i literatury pojmować możemy, a może nawet 
powinniśmy, jako odrębne dyskursy. Są one tak swoiste, że bez trudu 
odnajdziemy między nimi granice gwarantujące ich tożsamość. Rów-
nocześnie są to jednak dyskursy tak bogate, że niejednokrotnie się 
z sobą przecinają, a także – na dłużej spotykają. Są sobie wzajemnie 
potrzebne, szczególnie tam, gdzie napotykają na problem doświadczenia 
egzystencjalnego – tego, co z jednej strony równie swoiste, wydarze-
niowe, indywidualne i momentalne, związane ze sferą przeżycia – ale 
zarazem tego właśnie, co domaga się zrozumienia w rozmaitych, by tak 
rzec, obiektywizacjach. To, co indywidualne bowiem, zawsze potrzebuje 
Sensu, nawet jeśli trzeba go wciąż i na nowo odnajdywać.





Streszczenie

Być i rozumieć. Szkice z humanistyki hermeneutycznej to kontynuacja 
projektu humanistyki hermeneutycznej, wyraźnie już zarysowanej 
w dwóch poprzednich książkach autora: Kim jestem ja, kim jesteś ty? 
Etyka, tożsamość, rozumienie (2012) oraz W poszukiwaniu sensu. Phronesis 
i hermeneutyka (2016). Tym razem Michał Januszkiewicz koncentruje 
się przede wszystkim na refleksji, która swe tradycje czerpie nie tyle 
z samej szeroko pojętej hermeneutyki, co z jej związków z fenomeno-
logią: z fenomenologii hermeneutycznej. 

Książka podzielona została na trzy części. Pierwsza nosi tytuł Wo-
kół interpretacji; druga – Wobec dyskursów; trzecia wreszcie – Między 
literaturą, filozofią i religią (wokół Tadeusza Różewicza). Część pierwsza 
pracy ma znaczenie podstawowe, pokazuje bowiem, że centralnym 
wymiarem ludzkiej egzystencji jest interpretacja. Pojęcie interpretacji 
problematyzowane jest tu zarówno w odniesieniu do zagadnień do-
tyczących (tradycyjnie) interpretacji tekstu (literaturoznawstwo), jak 
i, w sensie szerszym, do interpretacyjnej natury ludzkiej egzystencji 
(hermeneutyka egzystencjalna), wreszcie – do wspomnianej kultury 
nowoczesnej, którą nazwać by można kulturą interpretacji (kulturo-
znawstwo). Część druga książki to uszczegółowienie tego, co pojawia 
się w części pierwszej. Tu jednak autor koncentruje się na problemach 
dyskursu fenomenologiczno-hermeneutycznego, a także na jego związ-
kach z dyskursami: artystycznym, retorycznym i semiotycznym. Część 
trzecia książki, najkrótsza, stanowi próbę pokazania fenomenologii 
hermeneutycznej w działaniu interpretacyjnym. Autor wybrał dwa 
wiersze Tadeusza Różewicza i podjął próbę ich interpretacji w per-
spektywie fenomenologii hermeneutycznej zorientowanej względem 
problematyki wiary i religii.
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Summary

Być i rozumieć. Szkice z humanistyki hermeneutycznej [To Be and To Under-
stand. Essays on Hermeneutics and the Human Sciences] is a continuation 
of the hermeneutical human science project that has already been clearly 
outlined in the author’s two previous books: Kim jestem ja, kim jesteś ty? 
Etyka, tożsamość, rozumienie [Who Am I, Who Are You? Ethics, Identity 
and Understanding] (2012) and W poszukiwaniu sensu. Phronesis i herme-
neutyka [In Search of Sense. Phronesis and Hermeneutics] (2016). This time, 
Michał Januszkiewicz focuses mainly on reflection, whose tradition is 
derived not so much from hermeneutics in its broad sense, but from its 
relations with phenomenology: from hermeneutical phenomenology.

The book is divided into three parts: the first part is entitled Wokół 
interpretacji [Around Interpretation], the second one is entitled Wobec 
dyskursów [Around Discourses], and the third one is entitled Między 
literaturą, filozofią i religią (wokół Tadeusza Różewicza) [Between Lite-
rature, Philosophy and Religion (Around Tadeusz Różewicz)]. The first 
part of the work is of fundamental importance, because it shows that 
the central dimension of human existence is interpretation. The con-
cept of interpretation is problematised here, both with regard to issues 
concerning (traditionally) the interpretation of the text (literary studies) 
and, in a broader sense, to the interpretative nature of human existence 
(existential hermeneutics) and, finally, to modern culture, which can be 
called the culture of interpretation (cultural studies). The second part 
of the book is a more detailed description of what appears in the first 
part. Here, however, the author focuses on issues of phenomenological 
& hermeneutical discourse, as well as its relations with artistic, rhetoric 
and semiotic discourses. The third part of the book – the shortest one – 
is an attempt to show hermeneutical phenomenology in interpretative 
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action. The author chose two poems by Tadeusz Różewicz and made 
an attempt to interpret them in the perspective of hermeneutical phe-
nomenology, oriented towards issues of faith and religion.
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prof. dr hab. Andrea Ceccherelli – Università di Bologna
prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel – Uniwersytet Jagielloński 
prof. dr hab. Przemysław Czapliński – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
prof. dr hab. Jolanta Dudek – Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Adam Dziadek – Uniwersytet Śląski 
prof. dr hab. Aleksander Fiut – Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Francesca Fornari – Università Ca’ Foscari di Venezia
prof. dr hab. Stanisław Gawliński – Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Wojciech Gutowski – emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
prof. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
prof. dr hab. Jakub Z. Lichański – Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Wojciech Ligęza – Uniwersytet Jagielloński 
prof. dr hab. Andrzej Mencwel – Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak – Uniwersytet Zielonogórski
prof. dr hab. Zdzisław Najder – Wyższa Szkoła Europejska im. Józefa Tischnera 
prof. dr hab. Arent van Nieukerken – Uniwersytet w Amsterdamie
prof. dr hab. Danuta Opacka-Walasek – Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. Dariusz Pawelec – Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. Jacek Petelenz-Łukasiewicz – Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Henryk Siewierski – Universidade de Brasilia
prof. dr hab. Marcelo Paiva de Souza – Universidade Federal do Paraná
prof. dr hab. Zbigniew Stawrowski – Instytut Myśli Józefa Tischnera
prof. dr hab. Karol Tarnowski – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
prof. dr hab. Anna Węgrzyniak – Akademia Techniczno-Humanistyczna 

w Bielsku-Białej
prof. dr hab. Ewa Wiegandt – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
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prof. dr hab. Zofia Zarębianka – Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz – Uniwersytet Warszawski 
prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
prof. UG dr hab. Marek Adamiec – Uniwersytet Gdański
prof. UAM dr hab. Michał Januszkiewicz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
prof. UP dr hab. Marek Karwala – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
prof. UKSW dr hab. Wojciech Kudyba – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
prof. UwB dr hab. Dariusz Kulesza – Uniwersytet w Białymstoku
prof. UP dr hab. Krystyna Latawiec – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
prof. UG dr hab. Dariusz Sikorski – Uniwersytet Gdański
prof. UAM dr hab. Agata Stankowska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
prof. UZ dr hab. Bogdan Trocha – Uniwersytet Zielonogórski 
dr hab. Ewa Badyda – Uniwersytet Gdański
dr hab. Alina Biała – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy  

im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr hab. Tomasz Garbol – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr hab. Dorota Kozicka – Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Radosław Sioma – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr hab. Marta Smolińska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr hab. Tomasz Tomasik – Pomorska Akademia Pedagogiczna
dr hab. Mirosław Tyl – Uniwersytet Śląski
dr hab. Jerzy Wiśniewski – Uniwersytet Łódzki
dr hab. Marzena Woźniak-Łabieniec – Uniwersytet Łódzki
dr hab. Joanna Zach – Uniwersytet Jagielloński
dr Joanna Adamowska – Uniwersytet Wrocławski
dr Mateusz Antoniuk – Uniwersytet Jagielloński
dr Bogusława Bodzioch-Bryła – Akademia Ignatianum w Krakowie
dr Tomasz Cieślak-Sokołowski – Uniwersytet Jagielloński
dr Andrzej Gielarowski – Akademia Ignatianum w Krakowie
dr Karol Hryniewicz – Uniwersytet Warszawski
dr Gerard Kilroy – University College London, Akademia Ignatianum w Krakowie
dr Agnieszka Kramkowska-Dąbrowska – Instytut Badań Literackich PAN
dr Anna Mazurkiewicz-Szczyszek – Firma Edytorsko-Edukacyjna Ampersandowie
dr Michał Mrugalski – Uniwersytet w Tybindze
dr Tatiana Pawlińczuk – Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki w Żytomierzu
dr Małgorzata Peroń – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Dorota Siwor – Uniwersytet Jagielloński
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dr Katarzyna Szewczyk-Haake – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
dr Magdalena Śniedziewska – Instytut Badań Literackich PAN
dr Agnieszka Tomasik – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
dr Adam Workowski – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
dr Dagmara Zawistowska-Toczek – Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Kierownik Warsztatów Herbertowskich
dr Józef Maria Ruszar – Akademia Ignatianum w Krakowie





Seria wydawnicza Biblioteka Pana Cogito

• Józef Maria Ruszar, Stróż brata swego. Zasada odpowiedzialności w liryce  
Zbigniewa Herber ta, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.

• Portret z początku wieku. Twórczość Zbigniewa Herberta – kontynuacje i rewizje, 
red. W. Ligęza, M. Cicha, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2005.

• Czułość dla Minotaura. Metafizyka i miłość konkretu w twórczości Zbigniewa  
Herberta, red. J.M. Ruszar, M. Cicha, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2005.

• Wyraz wyłuskany z piersi, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2006:

 część 1: Herbert w oczach zachodnich literaturoznawców. Materiały  
z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Ośrodka Kultury Polskiej przy Uniwersytecie  
Paris-Sorbonne  ( jesień 2004), red. D. Knysz-Tomaszewska, B. Gautier;

 część 2: „Pamięć i tożsamość”. Materiały z Warsztatów Herbertowskich w Oborach 
(wiosna 2005), red. M. Zieliński, J.M. Ruszar.

• Zmysł wzroku, zmysł sztuki. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta. Materiały  
z Warsztatów Herbertowskich w Oborach ( jesień 2005), cz. 1 – 2, red. J.M. Ruszar,  
D. Koman, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2006.

• Dialog i spór. Zbigniew Herbert a inni poeci i eseiści. Materiały z Warsztatów  
Herber towskich w Oborach (wiosna 2006), red. J.M. Ruszar, D. Koman,  
Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2006.

• Apostoł w podróży służbowej. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta  
(album rysunków poety oraz reprodukcji dzieł malarskich, które były  
inspiracją dla wierszy i esejów), red. J.M. Ruszar, Wydawnictwo Gaudium,  
Lublin 2006.
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• Dagmara Zawistowska-Toczek, Stary poeta. Ars moriendi w późnej twórczości  
Zbigniewa Herberta, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2008.

• Anna Mazurkiewicz-Szczyszek, W asyście jakich dzwonów. Obrazy miasta 
w twórczości Zbigniewa Herberta, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2008.

• Niepewna jasność tekstu. Szkice o twórczości Zbigniewa Herberta,  
red. J.M. Ruszar, Wydawnictwo Platan, Kraków 2009.

• Mateusz Antoniuk, Otwieranie głosu. Studium o wczesnej twórczości Zbigniewa 
Herberta (do 1957 roku), Wydawnictwo Platan, Kraków 2009.

• Pojęcia kiełkujące z rzeczy. Filozoficzne inspiracje twórczości Zbigniewa Herberta, 
red. J.M. Ruszar, Wydawnictwo Platan, Kraków 2010.

• Bór nici. Wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta, 
red. M. Mikołajczak, Wydawnictwo Platan, Kraków 2011.

• Grażyna Szczukiecka, Umrę cały? Rozmowy w cieniu śmierci. Senilna poezja  
Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta i Jarosława Marka 
Rym kiewicza, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011.

• Ewangelia odrzuconego. Szkice w 90. rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza, 
red. J.M. Ruszar, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011.

• Między nami a światłem. Bóg i świat w twórczości Zbigniewa Herberta,  
red. G. Halkiewicz-Sojak, R. Sioma, Toruń – Kraków 2012.

• Małgorzata Mikołajczak, „Światy z marzenia”. Echa romantyczne w poezji Zbignie-
wa Herberta, Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, Zielona  Góra –  Kraków 2013.

• Magdalena Śniedziewska, Wierność rzeczywistości. Zbigniew Herbert o postawie 
wobec świata i problemach jego reprezentacji (rozprawa i album), Wydawnictwo 
JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2013.

• Karol Hryniewicz, Cogito i dubito. Dyskurs estetyczny w poezji Zbigniewa Her - 
berta i Tadeusza Różewicza, Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2014.
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• Józef Maria Ruszar, Słońce republiki. Cywilizacja rzymska w twórczości Zbignie-
wa Herberta, Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2014.

• Gąszcz srebrnych liści. Interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta, red. J.M. Ruszar, 
Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2015.

• Liryka i fenomenologia. Zbigniew Herbert i Tadeusz Różewicz w kręgu myśli  
Ingardenowskiej, red. J.M. Ruszar i D. Siwor, Instytut Myśli Józefa Tischnera, 
Kraków 2016.

• Wojciech Ligęza, Bez rutyny. O poezji Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa  
Herberta, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2016.

• Józef Maria Ruszar, Wytarty profil rzymskich monet. Ekonomia jako temat  
literacki w twórczości Zbigniewa Herberta, Instytut Myśli Józefa Tischnera,  
Kraków 2016.

• Jan Andrzej Kłoczowski OP, Drogi i bezdroża. Szkice z filozofii religii dla  
humanistów, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2017.

• W mojej epoce już wymieram. Antologia szkiców o twórczości Jana Polkowskiego 
(1979 – 2017), red. J. M. Ruszar, I. Piskorska-Dobrzeniecka, Instytut Myśli  
Józefa Tischnera – Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2017.

• Radosław Sioma, Krzesło i zmięta serweta. Szkice o poezji Zbigniewa Herberta,  
Instytut Myśli Józefa Tischnera – Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk,  
Kraków 2017.

• Zemsta ręki śmiertelnej. Interpretacje wierszy poetów XX wieku, red. J.M. Ruszar  
i D. Siwor, Instytut Myśli Józefa Tischnera – Wydawnictwo JMR Trans-Atlan-
tyk, Kraków 2017.

• Michał Januszkiewicz, Być i rozumieć. Rozprawy i szkice z humanistyki  
hermeneutycznej, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2017.



W przygotowaniu:

• Świat piękny i bardzo różny. Szkice o wojażach Pana Cogito, red. J.M.Ruszar, 
D. Siwor, Instytut Myśli Józefa Tischnera – Akademia Ignatianum,  
Kraków 2018.

• Nie powinien przysyłać Syna. Etyczne i metafizyczne aspekty twórczości Zbigniewa 
Herberta, red. J.M.Ruszar, D. Siwor, Instytut Myśli Józefa Tischnera – Akade-
mia Ignatianum, Kraków 2018.

• Stanisław Gawliński, Nomadyzm po polsku. Szkice o literaturze współczesnej,  
Instytut Myśli Józefa Tischnera – Akademia Ignatianum, Kraków 2018.

• Katarzyna Szewczyk-Haake, Kolce Grünewalda. Nie tylko o ekfrazach,  
Instytut Myśli Józefa Tischnera – Akademia Ignatianum, Kraków 2018.
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