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Hermeneutyka

Tylko historia może człowiekowi 
powiedzieć, kim jest

W. Dilthey

H erm eneutyka czy herm eneu
tyki? Są bowiem rozliczne. H erm eneutyka grecka 
(i jej teoria — u P latona jest mowa o herm eneutyce 
jako szczególnej techne). Dwie herm eneutyki' ży
dowskie: rabdinlistyczna (wykładnie Talmudu ) i m i
styczna (wykładnie Kabały). Herm eneutyka Ojców 
Kościoła oraz alegoryczna e:gzegeza średniowieczna. 
H erm eneutyka hum anistyczna doby Odrodzenia, sto
sowana do tekstów autorów klasycznych. H erm eneu
tyka protestancka doby Reformacji, otwierająca no
wą erę w dziejach bibliśtyki. Herm em eutyka ro 
m antyczna, którą miał zamiar skody fikować 
F. Sohlegel. H erm eneutyka „rozum iejąca” — od 
D iltheya do Riicoeura i Pouleta.
Już z pobieżnego wyliczenia widać, że w nurcie n a j
ważniejszych dopływów ku ltu ry  europejskiej (grec
kiego, żydowskiego, chrześcijańskiego) tkwią h e r
m eneutyki, jak  też, że momentom zwrotnym tej ku l
tu ry  (przełom renesansu i reform acji, przełom ro 
mantyczny, przełom  antypozytywistyczny) tow arzy
szy często swoiste odnowienie herm eneutyki, jej za
łożeń, reguł i celów. Dlaczego daje się zauważyć

Hermeneutyki
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Objaśnianie
tradycji

Hermeneuty
ka — sztuka 
i nauka

„Dom”
ludzkości

taki charak ter i tak i ry tm  życia duchowego Europy? 
Dlatego, że herm eneutyka jest — mówiąc najogól
niej — objaśnianiem  tradycji, tłum aczeniem  jej 
przekazów, jej tekstów. Pojawia się ona wtedy — 
jak dowodzi w ielki znawca jej dziejów, K. Kerenyi 
— kiedy tradycja  traci swą niedyskursyw ną, m a
giczną niepodzielność i oczywistość, kiedy domaga 
się in terp retacji, kiedy przede wszystkim  dochodzi 
do racjonalizacji i ufilozoficzinienia religii. Dzieje 
się tak  zatem  już u św itu k u ltu ry  europejskiej. 
W chwilach przełomowych zaś toczy się w alka
0 właściwe rozum ienie tradycji; bez herm eneutyki 
ta w alka jest nie do rozegrania.
1 wreszcie na podstawie niezliczonej ilości tekstów  
herm eneutycznych teolog protestancki (zwracano 
uwagę na doniosłość tej właśnie profesji dla herm e
neutyki), m istrz Diltheya, F.E.D. Schleierm acher, 
wypowie od antyku już właściwie obowiązującą de
finicję herm eneutyki: „Doskonałe rozum ienie mowy 
lub pism a jes t sztuką i w ym aga nauczenia się sztu
ki lub techniki, które oznaczamy w yrazem  herm e
neu tyka”. W szystkie określenia herm eneutyki k ła
dą nacisk na sztukę i naukę rozum ienia, jakie są 
w niej zaw arte i jakie są dla jej upraw iania nie
zbędne. Dwoista obecność w postępow aniu in terp re
tacyjnym : „sztuki” i „nauki” ujaw nia od razu dw u
znaczny sta tus zarówno k ry tyk i literackiej, jak  
i wiedzy o literaturze.
H erm eneutyka to zatem  sztuka i nauka lek tu ry  tra 
dycji, a więc lek tu ry  świata. Oferuje ona sposoby 
zrozum ienia i oswojenia rzeczywistości duchowej 
i m aterialnej zarazem, ponieważ zaś „nie ma rozu
m ienia bez poczucia w artości” (Dilthey), herm eneu
tyka toczy walkę o wartości i dąży do ich ugrunto
wania. Przypisując sobie misiję tłum aczenia świata, 
staw iania drogowskazów, rozśw ietlania mroków, 
herm eneutyka tak  często nazywa siebie „domem” 
ludzkości. „W tym  historycznym  i poddającym  się 
rozum ieniu świecie jesteśm y jak  w domu, rozum ie
my sens i znaczenie wszystkiego”, pisze D ilthey jak 
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by w stanie ilum inacji. „In terpretacja w kręgu her- 
m eneutycznym  to tworzenie sobie duchowego domo
stw a”, w tóruje mu Kerenyi. Nie pozostawać na ze
w nątrz, znaleźć się w „kręgu herm eneutycznym ”, 
pozwolić się zagarnąć i oświecić światłu, które 
jest symbolem domu, domu jako osi świata, oto 
wyraźnie widoczna, a skierowana do każdego in ten
cja pedagogiczna herm eneutyki.
Niepostrzeżenie od herm eneutyk przeszliśmy do 
herm eneutyki. Czyż jest jedna? Tak — można od
powiedzieć — ze względu na przedmiot i metodę. 
Co bowiem stanow i o jedności herm eneutyki?
Po pierwsze, herm eneutyka zajm uje się przede 
wszystkim tekstami świętymi. Do nich zaliczać się 
mogą zarówno księgi Starego i Nowego Testamentu, 
jak  i arcydzieła lite ra tu ry  europejskiej. Niektórzy 
zwracają uwagę na brak różnicy między herm eneu
tyką sakralną i świecką: decyduje bowiem stosunek 
herm eneuty  do tekstów  — traktow anych jako św ię
te. Geneza herm eneutyki waży na jej charakterze. 
To sam o uniesienie rozpoznajemy np. u  natchnio
nych egzegetów protestanckich, co u Pouleta, k ie
dy mówi o życiu jako utożsamieniu się z przeżywa
nym  dziełem literackim : „Elle est la, en moi 
Świętość tekstu to świętość praw dy, która w nim 
i tylko w  nim  jesit dana. Kanon świętych tekstów  
i sposobu ich traktow ania wiąże się najściślej z ideą 
arcydzieł w nowożytnej herm eneutyce. Kum ulacja 
najw ażniejszych doświadczeń ludzkości, kum ulacja 
sensów, objawia się w arcydziełach filozofii, ale 
przede wszystkim literatury . Dilthey wypowiada się 
wręcz o „bezm iernym  znaczeniu lite ra tu ry ”, o świe
tle, jakie rzuca arcydzieło na całą epokę i wszyst
kie epoki; o tym  świetle wiele też mówi Poulet. Ob
jaśniane przez herm eneutykę arcydzieła litera tu ry  
uchylają obowiązującą w przyrodoznawstw ie zasa
dę: „einmal ist keinmal” (jeden raz to żaden raz) — 
tu  właśnie jedyruość jest rękojm ią praw dy.
Po drugie, 'herm eneutyka ustala swoje pojęcie te k 
stu jako tekstu. Język. Mowa. Pismo. W szystko to

Świętość
tekstów
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Przedmiot
hermeneutyki

Kim jest her- 
meneuta

wchodzi w zakres (zainteresowań herm eneutyki (za
równo więc parole, jak  écriture, powiedzielibyśmy 
odwołując się do współcześnie używanej term ino
logii — i z lekka ją  modyfikując). Негтёпега ozna
cza w istocie mowę, sermo, pisze Kerényi. N ajwięk
szy au to ry tet w teorii herm eneutyki, Schleierm a
cher, dowodzi: „W szelką przesłanką w 'herm eneu
tyce jest jedynie język”. Tym sform ułowaniem  ja 
ko obowiązującą dyrektyw ą posługuje isię twórca 
współczesnej herm eneutyki filoizofdcznej H. G. Ga- 
damer, dla którego język jako mowa i pism o s ta 
nowi początek i koniec herm eneutyki. C haraktery
styczne są przem iany koncepcji D iltheya, k tóry 
początkowo herm eneutyką obejm ował ty lko  
„utrw alone w  piiśmie przejaw y życia”, to, co 
„utrw alone w  piśmie pozostało po ludzkim  istn ie
n iu”, a późnliej poszerzył jej zakres na  „wszelkie 
tw ory ducha”. Wszystko zatem, w czym duch „się 
zapisiuje”, może stanowić tekst dla herm eneutyki. 
W takim  porządku przedm iotem  jej dociekań prze
stają być jedynie teksty  święte, sta ją  się zaś 
wszelkie teksty.
Po trzecie, herm eneuta pełniąc swą powinność w y
stępuje jako pośrednik  w najw znioślejszym  sensie 
tego słowa. Nie jest on tylko zwykłym w ykłada- 
czem; u  Greków pośredniczy m iędzy bogami 
a ludźmi. Poeci są hermëneîs  bogów, a rapsodowie 
hermëneîs  tych hermëneîs. Jak  objaśnia Kerényi, 
u P latona być hermëneus  to  znaczy zajmować d ru 
gie (po bogacih) albo naw et trzecie (po bogach i po
etach) miejsce. Trzeba jednak powiedzieć, że to  bar
dzo dobre miejsce i niezm iernie ważne w  strukturze 
św iata ludzkiego. Uznając za m ylne filologiczne 
przypuszczenie A. Boeckha, k tóry łączył słowo Нег
тёпега z bogiem Hermesem, Kerényi jednak zezwa
la na traktow anie Herm esa jako  patrona herm eneu
tyki. „Hermes, w ysłannik bogów, jaw i się nam  jako 
pośrednik pomiędzy bogami i ludźm i (...). Stąd p rzy 
pisuje mu się wynalezienie wszelkicih rzeczy po
trzebnych dla porozum ienia (czyli hermëneîa),
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a zwłaszcza mowy i pisma, dzięki którym  myśli 
ludzkie przybierają określoną postać, to zaś co 
w nich boskie i nieskończone, ujęte zostaje w  skoń
czoną form ę i treść wew nętrzna staje  się dzięki nim  
zrozumiała. Istotę hermeneia  stanowi więc to, co 
Rzymianie nazyw ają elocutio: nie rozumienie, poj
mowanie myśli, lecz «czynienie myśli zrozumiały
mi»”. Zatem  nie ty lko  to, że się rozumie, ale przede 
wszystkim  to, że się czyni coś 'zrozumiałym dla in
nych. Pośrednik, posłannik, tłumacz. Co lapidarnie 
ujął tkwiący w tej samej tradycji europejskiej 
Sainte-Beuve: „K rytyk to  ten, który umie czytać 
i uczy czytać innych”.
Po czwarte, w system ie herm eneutyoznym  „czynić 
myśli zrozum iałym i”, objaśniać teksty, uczyć in
nych rozumieć siebie i innydh, oznacza przede 
wszystkim  ujawnić to, co ukryte. Podnieść zasłonę 
bogini w  Sais, jak  będą mówili rom antycy. Ta za
sada herm eneutyki — po nowemu skodyfikowana — 
rządzi twórczością zwłaszcza takich „mistrzów po
dejrzeń”, jak M arks i Freud. I zarazem w owym 
punkcie może najw yraźniej ujaw nia się historycz- 
ność związku między interpretatorem  a tworem  in
terpretow anym . Dzieje herm eneutyki to dzieje dwo
istości postaw y wobec tekstu: traktow any przez teo
logów protestanckich jako objawienie, zarazem pod
dawany bywa filologicznym zabiegom oczyszczenia 
ze skażeń. „Tym samym jednak — zrazu nieświado
mie — zakwestionowano objawiony charakter Pi
sma świętego; zrobiono pierwszy krok ku laicyza
cji (...)” (Rüdiger). H erm eneutyka katolicka boryka 
się z uzgodnieniem kryteriów  dogmatycznych (Pismo 
święte  jako słowo Boże) oraz kryteriów  literackich 
(twór pisany „autora ludzkiego”). W tym  samym 
rytm ie rodzi się nabożny stosunek do objawienia 
i jednoczesna laicyzacja tego objawienia. I nie może 
być inaczej, skoro praw da ukry ta  musi być oczysz
czona z przypadkow ych naleciałości, skoro Pismo 
jest produktem  zarówno boskiej inspiracji, jak ludz
kiego autorstw a. Postaw a podobna zostanie przenie

Mistrzowie
demaskacji
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Uszanować 
i wydrzeć 
tajemnicę

Dialog przez 
stulecia

siona do herm eneutyki literackiej: w  in te rp re ta to 
rze zmaga się pokora wobec tek stu  z żądzą narzuce
nia mu własnej praw dy. W tak im  pragnieniu w łaś
nie i stałym  jego spełnianiu odsłania się historycz- 
ność i podmiotowość herm eneutyki. Dzieło sztuki 
nieraz porów nyw ano do wyroczni (dlatego Dilthey 
uważał, że praw dziw y herm eneuta winien posiadać 
dar dywinacji), a wyrocznia, jak  wiadomo, domaga 
się wytłum aczenia. Uszanować tajem nicę i wydrzeć 
tajem nicę — m iędzy tym i biegunam i oscyluje św ia
domość herm eneuty.
Po piąte wreszcie, s tru k tu ra  w ew nętrzna herm ene
u ty k i to s tru k tu ra  rozmowy. W ynika to  oczywiście 
z m isji herm eneuty  jako pośrednika i celu herm e
neutyki jako (budowania „dom u”, w  którym  daje się 
słyszeć ożywiona w ym iana zdań między domowni
kami, między domownikami a pośrednikam i, między 
pośrednikam i a „tekstam i”, traktow anym i jako sfera 
nadrzędna i autonomiczna. A zarazem jako powie
trze oddychalne — gdyż to  dzięki tekstom  może się 
toczyć dialog przez stulecia, a ludzkość może się 
w nich rozpoznawać jako całość i jedność. Dziedzi
cząca nastaw ienia herm eneutyczne współczesna 
k ry tyka tem atyczna trak tu je  słowo poety jako „apel 
do drugiego”, a „całe m isterium  utw oru” sprowadza 
do „wierności sam em u sobie i pragnienia dialogu”. 
Profesja kry tyka m usi być w tym  ujęciu powoła
niem  (Schlegel mawiał: „Do filologii trzeba się uro
dzić — tak jak  do poezji i do filozofii”) —  i to po
wołaniem, powiedzmy, dość męczącym, w ym agają
cym  stałej gotowości jednoczesnego bycia sobą 
i kimś innym , tym  drugim  — „krytykow anym ” au
torem.
Przedstaw iając pospieszną i encyklopedyczną her
m eneutykę herm eneutyki, mówiliśmy o niej dotych
czas jednostronnie — jako o sile łaskawej, bezpiecz
nej, oswojonej i oswajającej. Tymczasem nie jest to 
cała praw da o herm eneutyce: potrafi ona być rów 
nie groźna i niebezpieczna, co odpowiednio użyta 
tradycja, k tórą objaśnia. Przypom nijm y, że nieraz
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zamiast: herm eneutyka mówimy: egzegeza — a ta 
nazwa miewa odcień ujemnego znaczenia. Egzegeza 
utożsamia się bowiem z dogmatycznym, autoryta
tywnie ustalonym , zaciekle jednostronnym , nie do
puszczającym — pod rozm aitymi sankcjam i — żad
nych „odchyleń” wykładem  Pisma Świętego. Bywa 
to nieuchronną konsekwencją tego, że tekst ogło
szono świętym : staje się on już nie tekstem  do ro 
zumienia, lecz dogmatem do wierzenia. Gorzej jesz
cze, gdy władza chroni teksty  uznane za święte 
w taki sposób, że staw ia aparat represy jny  ina straży 
ich jedynej, „właściwej” wykładni. Chronione są 
teksty, chroniony język, którym  wolno się porozu
miewać, chroniona czystość doktryny. W Niemczech 
hitlerow skich na stronie tytułowej ważnych dla na
zistów książek umieszczano oświadczenie: „NSDAP 
nie ma zastrzeżeń co do wydania (niniejszej książki”. 
Język bywa strzeżony aż do tego stopnia, że tylko 
w ybrani m ają praw o się mim posługiwać, gdyż — 
jak opiewało hasło wywieszone w hitlerowskich 
uczelniach — „Kiedy Żyd pisze po niemiecku, to 
kłam ie”.
Społeczeństwo to talitarne doprowadza ochronę 
szczególnie pojętej egzegezy, uznanej za jedynie do
puszczalną, do patologicznej niemal skrajności i m u
si tak  czynić, by rozpoznać i zdławić natychm iast 
każdy odruch wolnej myśli. Ale w społeczeństwie 
dem okratycznym  panować mogą również dogmaty 
przez egzegezę wyłożone i przez instytucje strzeżo
ne. Policja nie musi tu  być um undurow ana — mo
że ona się składać z konserw atywnych egzegetów, 
pilnujących ładu w społeczeństwie i w  literaturze. 
Taką sytuację wymownie opisywał Roland Barthes, 
przedstaw iając odpraw iane w prasie francuskiej 
ostatniego dziesięciolecia magiczne obrzędy wypędza
nia, wykluczania ze wspólnoty, egzekucji, dekapita- 
cji tzw. nowej krytyki, prowadzenia jej „na szafot”, 
»pod pręgierz”, oddawania pod sąd — za to, że od
ważyła się przekroczyć pewne tradycyjnie uznane,

Niebezpie
czeństwa her
meneutyki

Dogmatyzm
egzegezy
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Upiorne św ia
tło „tradycji” 
faszystowskiej

zinstytucjonalizow ane w państw ie literackim  sposo
by m ówienia o literaturze. Odsłania się dwuznacz
ność tradycji, a zwłaszcza tradycji tak  czy inaczej 
uświęconej — przekształca się ona w siłę dogma
tyczną i inercyjną, usiłuje spętać mówiących, p re 
tenduje do cenzurowania wypowiedzi.
Ale czy przy faszyzmie można jeszcze w ogóle 
mówić o tradycji? To nie przypadek, że jedna z n a j
w ybitniejszych analiz faszyzmu, pióra T. Krońskie- 
go, nosi ty tu ł: Faszyzm a tradycja europejska. Fa
szyzm bowiem zdaniem Krońskiego postawił się poza 
tradycją europejską. Jakkolw iek mówi on tyle 
o trad y c ji i historii, to jednak jest to tylko „ trady
cja” i tylko „historia”. „Przeszłość w szponach cu
dzysłowu”, tak  nazywa się rozdział rozpraw y tra k 
tu jący o właściwym  faszyzmowi „w yabsolutnieniu”, 
wyalienow aniu zarówno pojęcia historii, jak po
jęcia tradycji. Przebyw ać w „tradycji” faszystow
skiej o tak zmienionej s truk tu rze  to przebyw ać 
nie w domu, lecz wśród upiorów. Tutaj określone 
hasła „mówi” „Schiller”, „mówi” „Goethe” — nie 
są to jednak  ani Sdhiller, ani Goethe, i wcale nie 
oni mówią. D rewniane kukły pozbawione zostały 
„tego, co w nich napraw dę było istotne — swej 
wielkości indyw idualnej”. Przed wędrowcem po 
kram ie faszyzmu roztacza się złowrogi krajobraz. 
„A wszystko to oświetla z góry jakieś dziwne słoń
ce, wysyłające tak  intensyw ne prom ienie, tak  jasne 
światło, że każdy człowiek przeszłości w ystępuje tak  
dobitnie i w yraźnie, jak nie występował jeszcze 
w żadnym  obrazie jakiejkolw iek h istorii”. Je s t to 
wszakże inne św iatło niż to, k tórym  prom ieniuje 
tradycja  europejska, nie bez powodu tak ie  św iatło 
nazywa się upiornym .
Świętość świętości nierówna. Bo przeciw św iętym  
tekstom  spreparow anym  przez faszyzm  — podob
nie jak  spreparow ana została przezeń tradycja, 
przeciw jego św iętej L T I  — Lingua Tertii Imperii 
(wedle genialnej form uły W. K lem perera) — wielcy
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i nieubłagani przeciwnicy faszyzmu wznieśli zaporę 
ze świętych znaczeń przechowanych przez ży
cie europejskiej tradycji. Znamienne, że oba wiel
kie teksty  — LT I  K lem perera oraz Krońskiego Fa
szyzm  a tradycja europejska — przygotowywane 
i pisane były w czasie wojny i okupacji’, że obydwaj 
autorzy tropili zbrodniarza na miejscu zbrodni. 
„Mowa to więcej niż k rew ”, brzmi m otto poprzedza
jące dzieło K lem perera, obnażającego „klasyczny 
język masowego fanatyzm u”. Obydwaj pisarze i ich 
bliscy (w dedykacji LTI  dla żony wyznaje Klempe
rer: „Bez Ciebie nie zachowałaby się ani ta książka, 
ani jej au to r”) gotowi są poświęcić wszystko dla 
uratow ania rękopisów prac, dla ich przechowania. 
Bo za najw yższe powołanie swoje uznają w yjaw ie
nie praw dy o tym , że — Wbrew pozorom, które 
stw arza — faszyzm znajduje się poza tradycją euro
pejską, oraz przekazanie hum anistycznego posłania 
tej tradycji. Używamy tu  słów: przechowanie
i przekazanie n ie ty lko  dlatego, że odpowiadają one 
sytuacji egzystencjalnej obydwu pisarzy, ale też 
i dlatego, że są stosowane dla określenia właśnie 
samej najgłębszej istoty tradycji.
Zbrodnicza lekcja, jakiej faszyzm udzielił Europie, 
nie powinna pójść w zapomnienie. H erm eneutyka 
powołana jest do tego, by nie dopuszczać do zmiany 
struk tu ry  tradycji, do jej deform acji, by utrzym y
wać 'tradycję przy życiu, by  bronić uniwersalnych 
znaczeń europejskich, by powtarzać i dowodzić, że 
na przykład słowo „ludzkość” zawsze znaczyło to 
samo w tradycji europejskiej, że nie można go do
wolnie kształtow ać i wypaczać — gdyż może się to 
odbyć tylko za cenę odstąpienia i od słowa, i od 
ludzkości samej. Tak rozum iana przez herm eneu
tykę tradycja  i zanurzone w niej arcydzieła w yzna
czają m iarę hum anizm u. I tak pojąć można zadanie 
herm eneutyki wypowiedziane w nakazie „strzeże
nia tradycji”. Ale herm eneutyka to taki pilnujący
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skarbca tekstów strażnik, k tóry musi też ciągle 
sprawdzać, czy skarby  jego nie zaśniedziały, czy 
wartości nie zastygły w dogm aty 1.

1 Podstawowe publikacje, z których korzystałam w tym 
artykule: R. Barthes: Critique et vérité. Paris 1966;
E. Betti: Die Hermeneutik als allgemeine Methodik der 
Geisteswissenschaften. Tübingen 1962; O.F. Bollnow: Dil-  
they. Eine Einführung in seine Philosophie. Leipzig und 
Berlin 19â6; W. Dilthey: Gesammelte Schriften. Band V, 
VII; Francuska krytyka tematyczna. Wprowadzenie M. Gło
wińskiego. „Pamiętnik Literacki” 1971 z. 2; H.G. Gadam er; 
Wahrheit und Methode. Grundzügen einer philosophischen 
Hermeneutik. Tübingen ,1960; G. Genette: Structuralisme 
et critique littéraire. W: Figures. Essais. Paris 1966; K. Ke- 
rényi: Hermëneia und Hermeneutik. Ursprung und Sinn der 
Hermeneutik. W: Griechische Grundbegriffe. Fragen und 
Antworten aus der heutigen Situation. Zürich 1964; K. Ke- 
rényi: Poeta antyczny  oraz Pochodzenie i zastosowanie 
hermeneutyki w  kontekstach religii antycznej. Tłum. M. 
Kurecka, ^Poezja” 1967 nr 9; V. Klemperer: LTI. Notizbuch 
eines Philologen. Leipzig 1968; V. Klemperer: Mowa to 
więcej niż krew. Tłum. i opr. H. Bortnowska. „Znak” 1969 
nr 183; T. Kroński: Faszyzm a tradycja europejska. W: 
Rozważania wokół Hegla. Warszawa 1960; Z. Kuderowicz: 
Dilthey. Warszawa 1967; M. Philibert: Paul Ricoeur ou la 
liberté selon l’espérance. Paris 1971; G. Poulet: Une criti
que d ’identification oraz Conclusion w  tomie zbiorowym  
pod red. Pouleta Les chemins actuels de la critique. Paris 
1968; K. Rahner, H. Vorgrimler: Petit dictionnaire de 
théologie catholique. Paris 1970; P. Ricoeur: Structure et 
herméneutique. „Esprit” 1963 nr H; H. Rüdiger: Między  
interpretacją a historią kultury duchowej. Na marginesie 
obecnej sytuacji niemieckiego literaturoznawstwa. Tłum. 
Z. Kopczyńska. „Pamiętnik Literacki” .1968 z. 2; P. Sziondi: 
Zur Erkenntnisproblematik in der Literaturwissenschaft. 
W: K.O. Conrady: Einführung in die neuere deutsche Litera
turwissenschaft. München 1966; J. Szacki: Tradycja. Prze
gląd problematyki,  Warszawa 1971.


