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Zdzisław Krasnodębski

ROZUMIENIE I EMANCYPACJA. SPÓR MIĘDZY TEORIĄ 
KRYTYCZNĄ A HERMENEUTYKĄ

K ontrow ersję pomiędzy herm eneutyką a teorią krytyczną rozpoczął 
J. Habermas rozprawą Zur Logik der Sozialwissenschaften, wydaną w 
1967 r. jako num er specjalny „Philosophische Rundschau” 1. Praca ta, 
będąca w zasadzie jedynie czymś w rodzaju sprawozdania z lektur, za
w ierała między innym i także parę uwag krytycznych pod adresem  filozo
ficznej herm enetutyki H G- Gadamera, k tóry  w krótce odpowiedział na 
nie w szkicu zatytułow anym  Rhetorik, Hermeneutik und Ideologiekritik2. 
Później zabierali głos inni. Najważniejsze wypowiedzi zostały zebrane w 
w ydanym  przez wydawnictwo Suhrkam pa tomie zbiorowym pt. Her
m eneutik und Ideologiekritik 3. Także księga pamiątkowa w ydana z oka
zji 70 rocznicy urodzin Gadam era zawiera artyku ły  związane tem atycznie 
z tą  problem atyką 4. Podobne stanowisko jak  Habermas izajął K. O. Apel 
wnosząc w kilku artykułach 5 oryginalny wkład w tę dyskusję i postulu
jąc upraw ianie herm eneutyki transcendentalnej. Natomiast G. Radnitzky 
w drugim  tomie swojej książki Contemporary Schools oj Metascience 6 
podjął próbę nadania tem u krytyczno-herm eneutycznem u spojrzeniu na 
poznanie i naukę rangi „m eta-nauki” opozycyjnej wobec tradycji m eto
dologii anglosaskiej, lecz też jej równorzędnej. Szczegółową bibligrafię 
sporu, a także relację z dyskusji na ten tem at i wprowadzające refera ty
H. G. Gadam erą i R. Búbnera można znaleźć w jednym  z num erów 
„C ultural H erm eneutic”7.

1 „Philosophische Rundschau”, Beiheft 5, 1967 r. (Wydanie książkowe: F ra n k 
fu rt am Main 1971; tu  cytuję według wyd. 1 w  „Philosophische R undschau”).

2 H. G. Gadam er, K leine  Schrijten, t. I, Tiibingen 1967.
3 H erm eneutik  und Ideologiekritik , F ran k fu rt am  Main 1975.
4 R. Bubner, K. Cram er, R. Wiehl, H erm eneutik  und Dialektik .  Festschrift jiir  

H. G. Gadamer, Tiibingen 1970.
5 Obecnie zebrane w dwutom owym  wyborze jego prac: K. O. Apel, T ransfor

mation  der Philosophie, F ran k fu rt am  M ain 1973.
• G. Radnitzky, Contem porary  Schools of Metascience, t. II, L und 1968.
7 „C ultural H erm eneutic”, t. 2 n r  4 1972.
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Nie jest przypadkiem  fakt, że zderzenie teorii krytycznej z herm eneu
tyką dokonało się w fazie, gdy najbardziej reprezentatyw nym  przedsta
wicielem tej pierwszej stał się Jürgen  Habermas. Każdy spór zakłada 
bowiem istnienie wspólnej dla uczestniczących w 'nim stron płaszczyzny. 
Tę zaś, jak się wydaje, wypracował dopiero Habermas. Co prawda, już 
wcześniej Horkheim er i Adorno, walcząc na wszystkich frontach, k ry 
tykowali Heideggera, lecz była to jedynie zewnętrzna krytyka, w której 
nigdy nie chodziło o własne stanowisko 8. Habermas, k tóry  „unaukowił 
k ry tykę  poprzez krytykę nauk i” 9, sięgał w sporze z pozytywizmem po a r
gum enty h e rm eneu tyk i10. Dokonany przez niego w późniejszej fazie „lin
gwistyczny zw rot” w  krytycznej te o r i i11 sprawił, że jej głównym proble
mem, podobnie jak odnowionej przez Gadamera filozoficznej herm eneu
tyki, stał się język. Szło więc o tożsamość i integralność własnego stano
wiska, o ugruntow anie k ry tyk i ideologii obok herm eneutyki jako sztuki 
(Kunstlehre) rozumienia i interpretow ania. Szło o obronę przed urosz- 
czeniem herm eneutyki filozoficznej do uniwersalności wartości i celów, 
uznawanych przez teorię krytyczną za najważniejsze z punktu widzenia 
tradycji, z której wyszła i do której zawsze, mimo wszystko, wraca. 
Zdawało się bowiem, że herm eneutyka wartości te zaprzepaszcza. Szło 
zatem  o ugruntow anie obok rozumienia i przysw ajania sobie tradycji 
możliwości emancypacji z niej, czy też — ugruntow anie możliwości eman
cypacji w rozumieniu.

Takie były, jak przypuszczam, m otywy tej konfrontacji. Sięgnijm y 
jednak do Zur Logik der Sozialwissenschaften, by zobaczyć, jakie zarzu
ty  wytoczył Habermas herm eneutyce 12.

a) Po pierwsze Gadam er zapoznaje siłę refleksji. Odsłonięcie związku 
między rozumieniem a przesądem (Vorurteil), którego dokonał w Wahrheit 
und Methode, staje się rehabilitacją przesądu jako takiego. Lecz ta po
chwała przesądu nie jest zgodna z samą herm eneutyką, lecz z jej błędną 
in terpretacją. W swojej analizie Gadam er posłużył się jako wzorem pro
cesem wychowywania jednostki, w którym  przekaz kulturow y przysw a

8 Przykładem  tego jest dla mnie k ry tyka Heideggera w książce Adorno, Negative  
Dialektik ,  F ran k fu rt am  Main 1966.

9 Por. A. W ellmer, K ritische Gesellschaftstheorie und Posit iv ismus,  Frankfurt, 
an Main 1969.

10 Por. mp. J. H aberm as, A naly tische Wissenschaftstheorie und D ialektik  w: 
T. W. Adorno (wyd.), Posit iv ism usstreit  in der deutschen Soziologie, Neuwied, 
B erlin  1970, skrócona w ersja  zamieszczona jest (także w książkowym  w ydaniu Zur 
Logik  der Sozialwissenschaften.

11 Tak określił to A. W ellmer w  artyku le: Communication and Emancipation.  
Reflections on the Linguistic Turn in Critical Theory,  „Stony Brook Studies in P h i
losophy” t. 1 1974.

12 Op. cit., s. 281—290.
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jany jest jako żywa i obowiązująca tradycja. Wychowawca dysponujący 
sankcjam i i nagrodam i jest dla wychowanka autorytetem , dzięki tem u 
uprawomacnia przesądy i może przekazać je tem u,którego wychowuje. 
W ychowanie polega zatem na identyfikow aniu się wychowywanego z pe
w nym  wzorcem, co umożliwia zinternalizowanie norm, a więc osadzenie 
przesądów -— przed-sądów ■— 13 w głębokich warstw ach stru k tu ry  oso
bowości. Przesądy te  są — jak pokazywał Gadam er 14 — w arunkam i 
wszelkiego możliwego poznania. Poznanie to staje sd ęrefleksją wówczas, 
gdy czyni je swoim przedmiotem. W ten właśnie sposób herm eneutyka 
uświadamia nam to, co w każdym  naszym akcie rozum ienia jest już 
uprzednio określone przez tradycję, k tórą wpojono nam w procesie w y
chowania. Tak in terp retu je  Haberm as form ułę Gadamera, która charak
teryzuje zadanie herm eneutyki jako przebycie wstecz drogi heglowskiej 
fenomenologii ducha po to, by w każdej subiektywności odnaleźć okre
ślającą ją substancjonalność15. Jednakże, tw ierdzi Habermas, Gadam er 
nie zauważa, że przesądy ujaw nione nie funkcjonują już jako przesądy. 
W brew tw ierdzeniu Gadamera nie ma całkowitej zbieżności między poz
naniem  a autorytetem . Substancjalność tradycji rozpływa się w refleksji, 
gdyż refleksja nie tylko ją stw ierdza i poznaje, lecz także uwalnia się 
z jej dogmatycznego nacisku. Poznanie zakorzenione w tradycji związane 
jest zawsze z przypadkowymi warunkam i, lecz pod jego wpływem  ule
gają one zasadniczej zmianie. W refleksji au to ry tet przestaje być siłą 
i przymusem. Normy mogą zostać uznane na drodze refleksyjnego rozwa
żenia ich sensu, przyjęte lub odrzucone przez racjonalną decyzję, a wów
czas ich działanie, ich norm atyw na siła zasadza się na przymusie, k tóry 
nie ma nic wspólnego z przemocą (gewaltloser Zwang).

Ten sposób poznania przez refleksję został odkryty przez idealizm 
niemiecki. Gadam er w Wahrheit und Methode pomija tę  tradycję, posłu
gując się niedialektycznym  pojęciem oświecenia pochodzącym z niemiec
kiej filozofii dziewiętnastego stulecia 16.

13 N ieprzetłum aczalna gra słów, niem ieckie „V orurteil” zaw iera oba te  znacze
nia.

14 H. G. G adam er, Wahrheit und Methode, Tübingen 1976, s. 250—269.
15 Gadaimer pisze: „Alles Sichwissen erheb t sich aus geschichtcher Vorgegeben

heit, die w ir m it Hegel Substanz nennen, weil sie alles subjektive Meinen und 
V erhalten  träg t und dam it auch alle Möglichkeit, eine Ü berlieferung in  ih re r ge
schichtlichen A ndersheit zu verstehen, vorzeichnet und begrenzt. Die Aufgabe der 
philosophischen H erm eneutik  lässt sich von hier aus geradezu so charakterisieren: 
sie habe den Weg der Hegelsichen Phänomenologie des Geistes insoweit zurückzu
gehen, als m an in aller S ubjek tiv itä t die sie (bestimmende Substanzialität aufw eist” . 
Ib idem ,  s. 285—286.

16 J. H aberm as, Zur Logik der Sozialwissenschaften, s. 175—176.



304 Zdzisław Krasmodębski

b) O ile pierwszy zarzut dotyczy nie herm eneutyki, lecz jej błędnej in
terpretacji, k tóra nadaje jej absolutne znaczenie, o tyle zarzut drugi do
tyka samej jej istoty uzasadniając jednocześnie argum entację zarzutu 
pierwszego. Czyż bowiem Gadamer wie m a racji, że niemożliwa jest k ry 
tyczna refleksja tego typu, o jakiej pisze Habermas, mianowicie refleksja, 
k tóra m ogłaby wykroczyć poza kontekst tradycji i poddać ją swemu osą
dowi? Czyż kry tykując jakiś elem ent tradycji nie jesteśm y zawsze zmu
szeni odwołać się do niej samej (np. Habermas do tradycji idealizmu nie
mieckiego)? Gdzie można znaleźć poza nią punkt odniesienia, z którego 
można by ją sądzić, oraz m iernik niezależny od niej, k tóry  umożliwiłby 
nam  odróżnienie racjonalnych i irracjonalnych norm, prawdziwego i fał
szywego porozumienia? Habermas uważa, że m am y tak i punkt odniesie
nia17, że umożliwia on kry tykę tradycji i wyzwolenie się z niej.

H erm eneutyce — pisze — grozi ześliznięcie się w irracjonalizm . K ry
tykując świadomość transcendentalną i odsłaniając osadzenie świadomości 
w przypadkow ym  kontekście tradycji, uznając tradycję za ostateczny 
fundam ent, a język za absolut, herm eneutyka nie osiąga obiektywności, 
k tóra mogłaby być podstawą wyzwalającej refleksji. Język jest tylko 
„przypadkowym  absolutem ”. Jako siła absolutna jawi się tylko świado
mości subiektywnej. Siłą obiektywną jest tylko, jeśli idzie o historyczną 
przem ianę horyzontów możliwego doświadczenia. Poznanie drogi reflek
sji, k tóre analizował ongiś Hegel, w herm eneutyce kurczy się do świado
mości tego, że jesteśm y pogrążeni w procesie historii i że k ry teria  racjo
nalności, same w sobie irracjonalne, zmieniają się wraz z czasem, m iej
scem i k u ltu rą  18.

Lecz herm eneutyka, ujm ując język, k tóry  jest medium herm eneutycz- 
nego doświadczenia i horyzontem  herm eneutycznej onto logii19, jako „me- 
ta insty tucję” społeczną 20, od której zależne są wszystkie inne elem enty 
życia społecznego, nie zauważa, że język jest także zależny, a mianowicie 
zależny od procesów społecznych, które nie m ają charkateru  symbolicz
nego. Język jest także m edium  panowania społecznego i społecznej w ła
dzy. To w języku dokonuje się uprawomocnienie stosunku przemocy, co 
umożliwia jego instytucjonalizację. Językowe uprawomocnienia (Legiti
m ationen) panowania m askują jego istnienie. Stosunek przemocy wyraża 
się zatem  w języku, lecz nie jest przez niego wypowiadany. Język jest

17 Ib idem  s. 177; cała m yśl H aberm asa, od Theorie und Praxis  począwszy po
przez Erkenntnis und Interesse  aż do ostatnich artykułów  poświęconych teo rii kom 
petencji kom unikacyjnej, koncentru je się wokół te j idei.

18 Ibidem,  s. 178.
19 H. G. G adam er, op. cit., część III.
20 O kreślenie H aberm asa; pojęcie insty tucji jest tu  natu ra ln ie  rozum iane w  sze

rokim, socjologicznym sensie.
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ideologiczny. Mówi coś innego od tego, co napraw dę znaczy. To kłamstwo 
nie jest kłam stw em  w języku, lecz kłam stw em  samego języka. Do jego 
zdemaskowania, i odsłonięcia prawdziwego znaczenia słów, nie wystarczą 
już zwykłe procedury herm eneutyczne. Aby wykroczyć poza pozory i w y
dobyć na jaw  praw dziw y sens, nie dając się zwieść pozorną niewinnością 
słów, należy — mówi Habermas — przejść od herm eneutycznego do
świadczenia do k ry tyk i ideologii.

Drugim  źródłem  przemocy w yrażającej się w języku jest system  spo
łecznej pracy. W sferze działania instrum entalnego, kontrolowanego we
dle skutków, k tóre przynosi, uzyskuje się poznawcze doświadczenia, które 
następnie muszą być in terpretow ane słownie. Doświadczenia te powodują 
zmianę przekazanych przez tradycję wzorów in terp retacji rzeczywistości, 
w pływ ają na ich rewizję, dokonywaną z uwagi na instrum entalną sku
teczność. Dlatego też zmiana sposobu produkcji ¡pociąga za sobą przem ia
nę w yrażonych językowo światopoglądów. Tak więc mimo iż zm iany wa
runków  reprodukcji życia m aterialnego odbywają się za pośrednictwem  
języka, nowa praktyka nie powstaje dzięki nowym interpretacjom , lecz 
stare in terpretacje zmieniają się pod wpływem nowej p ra k ty k i21. H aber
mas konkluduje:

„Językowa in frastruk tu ra  społeczeństwa jest elem entem  kontekstu, 
który, choć zawsze symbolicznie zapośredniczony, konstytuow any jest 
również przez przymus, których źródłem jest rzeczywistość (Realitätsz- 
ivänge): przez przym us natu ry  zewntęrznej, k tóry  w yraża się w pro
cedurach technicznego w ytw arzania i kontrolowania, oraz przez przym us 
na tu ry  wewnętrznego, który  odbija się w  naciskach społecznych stosun
ków przemocy. Obie kategorie przym usu są nie tylko przedm iotem  in
terpretacji, lecz ukry te  poza językiem  działają na same reguły gram atycz
ne, według których in terpretu jem y świat. Obiektyw ny kontekst, jedyny 
który  pozwala na zrozumienie działania społecznego, składa się z języka 
pracy i panowania jednocześnie” 22.

Błędne samorozumienie herm eneutyki spowodowało, że Gadam er nie 
uczynił, koniecznego zdaniem Habermasa, przejścia od analizy w arunków  
historyczności do analizy historii uniw ersalnej (Universalgeschichte) 23. 
Pozostałości kantyzm u w ontologii fundam entalnej Heideggera, od któ
rego Gadam er przejął ontologiczną in terpretację rozumienia, przeszko

21 J. H aberm as, op. cit., s. 178.
22 Ibidem,  s. 179.
23 Ten zarzut był także motywem  przewodnim  kry tyk i W. Pannenberga w a r ty 

kule H erm eneutik  und Universalgeschichte,  „Zeitschrift fü r  Theologie und K ir
che” t. 60, 1963 (obecnie także w: H. G. Gadam er, G. Boehm (wyd.) Die H erm e
n eutik  und die Wissenschaften,  F ran k fu rt am  M ain 1978).

20
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dziły m u w pełnym  rozwinięciu konsekwencji swoich w łasnych rozwa
żań. Nie zauważa on, pisze Habermas, że w w ym iarze dziania się tra 
dycji m usiał traktow ać s tru k tu ry  językowe i w arunki empiryczne, pod 
których wpływem  te s tru k tu ry  się zmieniają, jako zapośredniczone. Tym
czasem w ystępująca między nimi różnica ontologiczna sprawia, że nie są 
one zdolne do takiego zapośredniczenia. Język należy bowiem do sfery 
„ducha”, a empiryczne w arunki do sfery „praktyki m ateria lnej”; nie 
mogą być zatem jednością. Toteż, żeby zrozumieć dynam ikę tradycji i ję
zyka, należy te  dwa elem enty analitycznie rozdzielać, a nie ujmować w 
jednym  pojęciu. W przeciw nym  razie dzianie się tradycji i „herm eneu- 
tyczne znaczenie czasowego odstępu” stają  się dla nas tajem nicą, której 
nie sposób wyjaśnić. Zdaniem  Haberm asa tylko w skutek tego błędnego 
ujęcia mógł Gadam er ukryć fakt, że zależność rozum ienia od położenia 
rozumiejącego podmiotu, od jego usytuow ania w historycznym  kontekście 
życia spoełcznego zmuszają do hipotetycznego konstruow ania filozofii his
torii w  praktycznym  celu, co, jak wiemy, było postulatem  Habermasa, 
zgłoszonym w Theorie und Praxis  24.

c) Jak  powiedzieliśmy na wstępie, Habermas w swojej kry tyce pozy
tywizm u zgodny był z niektórym i tw ierdzeniam i herm eneutyki Gadame- 
ra. Analiza herm eneutycznego w ym iaru (hermeneutische Dimension) po
znania, dokonana przez Gadamera, pozwoliła na kry tykę fałszywej pozy
tywistycznej oceny rozumienia, gdzie było ono jedynie przed-naukową 
procedurą, służącą jako wstępna — możliwa, lecz niekonieczna — faza 
przyczynowem u w yjaśnianiu niektórych zachowań ludzkich 2S. Habermas 
zarzuca jednakże Gadamerowi, że i on także przeciwstawiając prawdę m e
todzie niewłaściwie w yjaśnia rolę, jaką odgrywa rozum ienie w poznaniu 
naukowym , co wychodzi na korzyść pozytywizmowi. Gadam er nie bierze 
pod uwagę, że można używać rozum ienia jako naukowej metody. Według 
niego nie ma różnicy między odbywającym  się spontanicznie procesem 
przekazywania tradycji z pokolenia na pokolenie i jej rozum ieniem  w ży
ciu codziennym a refleksyjnym  przysw ajaniem  i rozum ieniem  tradycji 
przez nauki herm eneutyczne. Dlatego nie docenia metodologicznego zna
czenia rozum ienia dla określenia różnic między naukam i hum anistyczny
mi a przyrodniczymi. Przyczyną tego jest również błędna ontologiczna 
samoświadomość herm eneutyki, której źródłem jest filozofia Heideggera. 
Ta samoświadomość jest niezgodna z prawdziwym  sensem herm eneutyki,

24 Por. Jü rgen  Haberm as, Theorie und Praxis,  F ran k fu rt am  M ain 1974, s. 228— 
290 oraz 387—465.

25 Takie stanowisko za ją ł T. Abel w znanym  artyku le  The Operation Called  
V erstehen  zamieszczonym między innym i w : H. A lbert (wyd.), Theorie und Realität,  
Tübingen 1964
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z faktem , że słusznie wysuwa ona własne roszczenia kw estionując absolu
tyzm  metodologii w ogóle. Praw da, k tórą odkrywa herm eneutyka, musi 
obowiązywać również w nauce, inaczej — powiada Haberm as — nie bę
dzie obowiązywać nigdzie.

Z arzuty Haberm asa można zrozumieć ty lko wówczas, gdy się uwzględ
nia kontekst, w jakim  zostały wypowiedziane. Jest to kontekst ogólnej 
metodologii nauk społecznych, ich „logiki”. Haberm as wskazuje w Zur 
Logik der Sozialwissenschaften  na ograniczoność rezultatów , jakie przy
noszą próby przeniesienia typu  poznania, występującego w naukach przy
rodniczych, na teren  nauk społecznych. Ograniczenia te wynikające ze 
swoistości przedm iotu nauk społecznych — ludzkiego życia społecznego 
i składających się na nie działań społecznych — których w przeciwień
stw ie do przedm iotu nauk przyrodniczych jest ustrukturalizow any sym 
bolicznie i którego częścią jest samo poznanie i poznający podmiot.

Związki między zdarzeniami, którym i zajm uje się socjolog, realizują 
się za pośrednictwem  intencji działających podmiotów. Dlatego socjolog 
nie może tylko wyjaśnić, m usi również rozumieć. Lecz sens tych zdarzeń 
nie redukuje  się do sensu subiektywnego, do tego, co ludzie we wzajem 
nych in terakcjach zamierzają czynić. Zrozumieć nie oznacza jedynie zro
zumieć sens subiektyw ny — m otyw y powodujące ludźmi. Uchwycić ten 
sens można jedynie dzięki rozumieniu, k tóre kieruje się na kontekst zo- 
biektyzowanych znaczeń, znaczeń, k tóre stały się społecznie obowiązujące, 
inaczej mówiąc, na sens obiektyw ny zaw arty w definicjach obowiązu
jących w danym  społeczeństwie norm.

Sens ten  nazywa Habermas także sensem kom unikacyjnym , bo jest on 
generow any w  procesach in terakcji i reguluje stosunki wzajem ne dzia
łających podmiotów. Działanie społeczne jest działaniem  kom unikacyj
nym, bowiem w norm alnych przypadkach (wyjąwszy te, kiedy zoriento
w ane jest na m aksym alizację lub optym alizację pew nych m ierzalnych 
lub przynajm niej porównywalnych wielkości np. władza czy bogactwo — 
ten  typ  działania nazywa Habermas działaniem strategicznym 26) jest ono 
zorientowane na sens dostępny jedynie poprzez kom unikację. W tradycji 
socjologicznej pojm uje się ten sens (Habermas powołuje się na D urkhei- 
m a i Meada) jako oczekiwanie grupy, że działający zachowa się w  okre
ślony sposób w określonej sytuacji. Norm y określające działania są za
tem  kolektyw nym i oczekiwaniami, są wycinkiem  kulturow ego przekazu, 
tą jego częścią, która została zinstytucjonalizowana, a więc związkiem 
symboli, językowo w yartykułow anym  obrazem św iata społecznej grupy, 
k tó ry  ustanaw ia ram y możliwej kom unikacji w tej grupie.

26 P ar. J. H aberm as, Technik und Wissenschaft als Ideologie, F ra n k fu rt am 
M ain 1974, s. 60—64.
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Ponieważ działanie społeczne dane jest jedynie w odniesieniu do prze
kazywanych z pokolenia na pokolenie wzorów zachowań, w których a rty 
kułu je  się samorozumienia społecznej grupy, metodologia nauk zajm u
jących się działaniem społecznym (Handlungswissenschaften) nie może 
pomijać herm eneutycznej problem atyki rozum ienia sensu, dzięki k tóre
mu tradycja jest poznawana i przysw ajana 27. Jest to niemożliwe z nastę
pujących powodów.

1. Jedynie rozumienie, czy przed-rozum ienie, oparte na fakcie ucze
stnictw a badacza we wspólnocie kom unikacyjnej, umożliwia dostęp do 
swoistego przedm iotu nauk społecznych, jakim  jest splot ludzkich działań 
i in terakcji — społeczeństwo, tak  jak analizowana w pracach P. Loren- 
zena 28 protofizyka, umożliwia fizyce badanie rzeczywistości jako rzeczy
wistości fizykalnej.

2. Kom unikacja i rozumienie jest im m anentną właściwością samego 
przedm iotu nauk społecznych. Pominięcie jej byłoby jego zafałszowaniem. 
Stąd liczne, z różnych stron wysuwane, postulaty, by badać jak  odbywa 
się rozumienie w procesie kom unikacji w  życiu codziennym (Alltag) 29.

K. O. Apel bardzo energicznie rozwinął te  tw ierdzenia, mówiąc
o wspólnocie kom unikacyjnej jako transcendentalnym  założeniu nauk 
społecznych 30.

Obiektywizujące metody, k tórych używają nauki społeczne, co sta
nowi zasadniczą różnicę między nim i a klasycznymi, tradycyjnym i „Gei
steswissenschaften”, bynajm niej nie usuw ają z nich problem atyki her
m eneutycznej. Habermas pisze o trzech propozycjach, k tórych rozważe
nie mogłoby przyczynić się do prawidłowego ujęcia problem u rozumie
nia przez ogólną metodologię i p raktykę szeroko pojętej socjologii. Są to:

a) socjologia fenomenologiczna — której rozwój zapoczątkował Alfred 
Schütz swoją fenomenologiczną rein terp retacją  socjologii rozumiejącej 
Maxa W ebera 81.

b) próba traktow ania socjologii jako analizy gier językowych, k tórą 
w oparciu o filozofię późnego W ittgensteina zaproponował P. W inch 32.

c) Gadam erowska herm eneutyka

27 J. Haberm as, Zur Logik der Sozialwissenschaften, s. 60.
28 Por. P. Lorenzen, Methodisches Denken, F ra n k fu rt am  Main 1968, a także 

G. Böhme (wyd.), Protophysik, F ran k fu rt am M ain 1976.
29 Problem atyce tej poświęcone są między innym i prace A. Schütza, in terakcjo- 

nistów  symbolicznych i etnometodologów.
30 Por. K. O. Apel, Die Komm unikationsgem einnschaft als transzendentale  Vo- 

raussetung der Sozialwissenschaften  w: K. O. Apel, Transformation der Philosophie,  
t. II, s. 220—266.

31 Por. A. Schütz, Der sinnhafte A ufbau  der sozialen Welt, F ra n k fu rt 1972.
32 P. Winch, The Idea of Social Science, London 1958; por. także R. W iggershaus, 

Sprachanalyse und Soziologie, F ran k fu rt am Main 1975.
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Habermas pokazuje aporie, w jakie, jego zdaniem, w ikłają się dwa 
pierwsze stanowiska: socjologia fenomenologiczna przez stosowanie do ba
dań intersubiektyw nych reguł życia społecznego analizy świadomościo
wej Husserla; socjologia lingwistyczna przez założony brak  m ediacji mię
dzy poszczególnymi gram i językowymi i wykluczenie możliwości m eta-gry. 
H erm eneutykę trak tu je  natom iast jako przezwyciężenie tych aporii, choć, 
jak widzieliśmy, i ją w zdecydowany sposób kry tykuje, bowiem socjolo
gia — tw ierdzi — nie da zredukować się do socjologii rozum iejącej33.

Należy przy tym  dodać, że według Apela i Habermasa znaczenie he r
m eneutyki nie ogranicza się tylko do metodologii nauk społecznych i hu- 
hanistycznych. Haberm as w artykule  Analytische Wissenscliaftstheorie  
und Dialektik  pokazuje jej znaczenie dla rozwiązania problemów metodo
logii nauki w ogóle, dla przezwyciężenia trudności, przed którym i stanął 
i k tórych nie potrafi rozwiązać w zadowalający sposób Popperowski k ry 
tyczny racjonalizm, np. problem u tzw. zdań bazowych czy problem u w ar
tościowania. Apel, form ułując jasno alternatyw ę: scjentyzm  czy herm e
neutyka transcendentalna 34, również wykorzystał w yniki filozofii herm e- 
neutycznej do projektu  nowej „W issenschaftslehre”.

Czy jednak kry tyka Habermasa nie jest przeprowadzona z niewłaści
wej perspektyw y, skoro zamiarem  Gadam era było, żeby rozum ienie nie 
ograniczało się do m etody ,Geisteswissenschaften”, skoro rozum ienie ze 
specjalistycznego problem u metodologicznego, jakim  było w  XIX stule
ciu, stać się miało jako sposób bycia Dasein problem em  ontologicznym, 
skoro herm eneutyka jako sztuka rozumienia miała być uniw ersalna a jako 
filozofia podniesiona do rangi ontologii? Czy k ry tyka ta  nie wtłacza filo
zoficznej herm eneutyki Gadam era w stare ram y problemów metodologii 
nauki? Czy wyliczone tu  błędy nie w ynikają raczej z błędnej perspekty
wy, w  której herm eneutyka się nie mieści, bo mieścić się nie zamierzała?

Sam Gadam er zdaje się tak  sądzić 35. Filozoficzna herm eneutyka podej
m ując zadanie otwarcia herm eneutycznego w ym iaru ludzkiej egzystencji 
w całym jego zasięgu, staw iając pytanie: jak możliwe jest rozumienie? — 
wykazała jego uniwersalność.

Okoilzcność, że analiza w ym iaru herm eneutycznego bytu  ludzkiego 
dokonana została w W ahrheit und Methode jako filozoficzne rozwinięcie

83 J. Haberm as, Zur Logik der Sozialwissenschaften,  s. 181— 183.
34 Por. K. O. Apel, Szientismus oder transzendentale  Hermeneutik . Zur Frage  

nach dem  S u b jek t  der Zeicheninterpreta tion in der S em iotik  des Pragmatismus  w: 
Transformation der Philosophie, t. II.

35 Takie jest również zdanie W. Ch. Z im m erli’ego, wyrażone w artyku le  Ist die  
komm unikationstheoretische Wende ein A usw eg aus dem  Hermeneutikstreit?  w: 
S. R. Schöffer, W. Ch. Zim m erli, Theorie ziuischen K r i t ik  und Praxis ,  S tu ttg a rt 1975.
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rozważań D ilthey’a, nie powinna tego faktu  zaciemniać 36. Uznając istot
ność problem u rozumienia dla n a u k i37, Gadam er poszukiwał praw dy le
żącej poza wszelką nauką, choć wszelką naukę obejm ującej38. Zarzut 
błędnej ontologicznej samoświadomości Gadamerowskiej herm eneu
tyki 39 byłby więc niesłuszny. Gadamer postawił sobie inne zadanie, niż 
to, k tóre przypisuje mu Habermas:

„Nie leżała w moim zamiarze — pisze — nauka o sztuce rozum ie
nia, k tórą chciała być dawna herm eneutyka. Nie zamierzałem rozwijać 
system u reguł, który  mógłby opisać metodologiczne procedury „Geistes- 
w issenschaften” lub nimi kierować. Moim zamiarem nie było także ba
danie teoretycznych podstaw działania nauk o kulturze, po to, żeby uzys
kane w tym  poznaniu wiadomości zastosować praktycznie. Jeżeli przed
stawione tu  badania pociągnęłyby za sobą jakieś następstwa, to nie dla 
nienaukowego „zangażowania”, lecz dla „naukow ej” uczciwości, polega
jącej na przyznaniu się przed sobą samym  do czynnego w każdym  rozu
m ieniu zaangażowania- Mój własny zam iar był jednak i jest zamiarem 
filozoficznym: w grę wchodzi tu  nie to, co czynimy, nie to, co powinniśmy 
czynić, tylko to, co poza naszą wolą i czynem dzieje się z n a m i40.

Pytanie, k tóre stawia Gadamer, nie odnosi się do warunków  możliwo
ści „Geisteswissenschaften” 41 an i do nauki w ogóle i jej sposobu pozna
nia. Filozoficzne pytanie Gadamera o to, jak możliwe jest rozumienie, 
odnosi się do całego ludzkiego doświadczania świata i całej życiowej p rak 
tyki. H erm eneutyka — pisze Gadam er — oznacza podstawową dynam ikę 
(G rundbewegtheit) Dasein, związaną z jego skończonością i historycznoś-

3* Gadameir pisze: „Dass eine philosophische H erm eneutik  die Aufgabe hat, die 
herm eneutische Dimension in  ih rer vollen Reichweite aufzuschliessen und ihre 
grundlegende Bedeutung fü r  unser gesam tes W eltverständnis zur G eltung bringen, 
in allen seinen Form en, von der zw ischenm enschlichen K om m unikation bis zur ge
sellschaftlichen M anipulation, von der E rfahrung des Einzelnen in  der Gesellschaft 
wie von der Erfahrung, die er an der G esellschaft m acht, von der aus der Religion 
und Recht, K unst und Philosophie aufgebauten T radition bis zu der em anzipatori- 
schen Reflexionsenergie des rew olutionären Bewusstseins, schliesst n icht aus, dass 
es begrenzte E rfahrungen und E rfahrungsfelder sind, von denen der einzelne F or
scher seinen A usgagt n im m t”. — w: H. G. G adam er, Rhetorik, H erm eneutik  und  
Ideologiekritik , K le ine  Schriften,  t. I.

37 Por. jego Nachwort  do Wahrheit und Methode.
38 Por. Vorw ort  do Wahrheit und Methode.
39 Ontologicznemu zwrotowi herm eneutyki poświęcona jest cała osta tn ia  część 

Wahrheit und Methode,  podstaw ą tego zw rotu jest ontologiczna analiza języka.
40 V orw ort  zur 2. Auflage Wahrheit und Methode,  s. XVI.
41 Tak było w  herm eneutyce D ilthey’a, k tó ry  uczynił z herm eneutyki ogólną 

metodę „G eistesw issenschaften” ; por. w stęp O. Pöggelera do zbioru H ermeneutische  
Philosophie, M ünchen 1972, a także H. G. G adam er, G. Boehm (wyd.) Philosophische  
Herm eneutik ,  F ran k fu rt am  M ain 1976.
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cią, i dlatego obejm uje całość jego doświadczania świata (W elterfahrung). 
Rozumienie nie jest jednym  z wielu sposobów zachowania się podmiotu, 
lecz jak  pokazała Heideggerowska tem poralna analityka ludzkiego 
Dasein, sposobem bycia Dasein 42.

Filozoficzna herm eneutyka nie jest zatem  nauką sztuki rozumienia, 
lecz raczej tym, co Haberm as nazywa „krytyczną wiedzą refleksyjną” 43. 
Uniwersalność herm eneutyki opiera się na uniwersalności języka. Gada- 
rner w  nawiązaniu do A rystotelesa głosi formułę: „Człowiek jest istotą 
żyjącą, k tóra obdarzona jest mową” 44.

Tak rozumiana herm eneutyka nie ogranicza się jedynie do refleksji 
nad kulturow ym  przekazem, co było podstawą zarzutów Habermasa. Fakt, 
że zainteresowania Gadam era skupiły się na pisem nym  przekazie tra 
dycji, w ynika z historii rozwoju herm eneutyki. P rzekład (Übersetzung) 
jest dla Gadam era ogólnym modelem tego, jak  odbywa się ludzkie do
świadczanie świata, k tóre zawsze ma językowy charakter. Analiza prze
kładu ma przynieść odpowiedź na to, jak można w ogóle przyswoić so
bie coś obcego, jak można zrozumieć to, co z początku jest niezrozu
miałe 4S.

„Ostatecznie —• pisze Gadam er — język nie jest bynajm niej zwiercia
dłem i to, co w nim dostrzegamy, nie jest odbiciem naszego bycia i bycia 
w  ogóle, lecz in terpretacją (Auslegung) i przeżyciem (Auslebung) tego, co 
dzieje się z nami, równie dobrze w realnych zależnościach od pracy i pa
nowania, jak i we wszystkim, co składa się na nasz świat. Język nie jest 
odnalezionym wreszcie anonimowym podmiotem wszystkich społeczno- 
-historycznych procesów i działań, k tó ry  sam i którego cała działalność, 
wszelkie obiektywizacje dostępne byłyby naszemu spojrzeniu” 46.

Habermas uprościł stanowisko herm eneutyki i ścieśnił herm eneutycz- 
ny wym iar, gdyż —• zdaniem Gadamera — utożsamił pojęcie sensu z sen
sem zamierzonym (tradycją lub intencją działającego podmiotu) i związał 
go z m otywam i działań, co niew ątpliw ie jest wynikiem  wpływu tradycji 
socjologicznej, ukształtow anej w tym  względzie pod przem ożnym  w pły
wem  Maxa W ebera. W ten  sposób uniw ersalny wym iar herm eneutyczny 
ludzkiej egzystencji skurczył się do „tradycji ku ltu row ej”, k tórą można 
było przeciwstawić innym, „realnym ” determ inantom  rzeczywistości spo
łecznej. Poza wym iarem  języka i herm eneutycznie rozumianego sensu 
pojawił się w  ten  sposób w ym iar „m aterialnej p rak tyk i”: pracy i pano

42 W ahrheit und Methode,  s. XTVII.
43 Por. H. G. Gadam er, Replik  w : H erm eneutik  und Ideologiekritik  F ran k fu rt 

am  M ain 1975, s. 287.
44 Kleine  Schriften,  s. 93.
45 Ibidem,  s. 111.
46 Ibidem,  s. 123.



312 Zdzisław K rasnodębski

wania. Byłoby jednak absurdem  twierdzić -— pisze Gadam er — że realne 
czynniki pracy i panowania leżą poza granicam i problem atyki herm e- 
neutycznej. Przesądy, k tóre herm eneutyka usiłuje poddać refleksji, po
chodzą bowiem nie z innej, lecz z tej właśnie sfery. „Chcieć wszystko 
rozumieć, co się rozumieć da” — jest zasadą herm eneutyki. Powiada ona 
także: „Byciem, które można rozumieć, jest język” 47.

Tak więc zarówno zarzut błędnej ontologicznej samoświadomości 
herm eneutyki, jak i zarzut niedostrzegania zależności języka od innych 
elem entów życia społecznego w ydają się wątpliwe. Spraw a nie przedsta
wia się jednak tak prosto, jakby zdawało się na pierwszy rzu t oka. Nie 
może być mowy o błędnej samoświadomości autora, k tóry  czyniłby coś 
innego niż to, czego jest świadom, ani też o błędnej samoświadomości sa
mej filozoficznej herm eneutyki, k tórej błąd mógłby polegać na rozdźwię- 
ku  między tym, co głosi o świecie, tym, co głosi o sobie. Nie jest bowiem 
tak, jak tw ierdzi Habermas, że ta  samoświadomość nie odpowiada rze
czywistej intencji herm eneutyki, bo intencją tą  nie było odnowienie re
fleksji nad rolą rozumienia w  „Geisteswissenschaften”. Skoro tak, to 
otw arte nadal pozostaje pytanie, czy filozoficzna herm eneutyka Gadam era 
właściwie ujm uje i może ująć rozumienie i jego rezulta ty  z perspektyw y, 
w której rozumienie jawi się jako sposób bycia Dasein. Czy czyniąc język 
i rozum ienie przedm iotem  swoich dociekań nie absolutyzuje jednego ty l
ko w ym iaru ludzkiego bytowania? Czy upatru jąc  w uniwersalności języ
ka rękojm ię swojej własnej uniwersalności nie uwierzyła w nią zbyt po
chopnie? Czyż nie istnieją poznanie przed-językowe (lub poza-językowe) 
i języki, w których sens wyrażeń poznawany jest inną niż herm enetutycz- 
na drogą? Czyż nie m a tekstów, wobec których tajem nicy henm enetuyka 
stoi bezradna? Czy oprócz um iejętności przysw ajania i rozum ienia sensu, 
k tó ry  dzieli od nas dystans historyczny czy kulturow y i k tó ry  n ie rozu
m iemy lub k tóre przestaliśm y rozumieć, nie istnieje jeszcze inna: um ie
jętność wyzw alania się z więzów tradycji? Czy rozum ienie zawsze pozo
staje więźniem naszych przesądów, 'pozwalając nam  tylko uświadamiać 
je sobie, czy też może siebie — i nas •— z przesądów tych  wyzwalać.

Habermas odpowiadając twierdząco na te pytania, zmierzał w  dal
szej polemice z herm eneutyką 48 w dwóch ściśle ze sobą związanych kie
runkach: a) w ykazywania granic języka naturalnego, a przez to i her- 
m eneutycznego rozum ienia oraz b) epistemologicznego i metodologicznego 
ugruntow ania kry tyk i ideologii obok herm eneutycznej interpretacji.

Omówię oba te k ierunki krytyki, by później raz jeszcze skonfronto
wać ją  z poglądami Gadamera.

47 Ibidem,  s. 122.
48 Przede wszystkim w  artyku le  Universalitatsanspruch der H ermeneutik ,  na 

k tórym  głównie się tu  opieram, oraz w Erkenntnis und Interesse.
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1. Granica w ym iaru herm eneutycznego w języku leży zdaniem Haber- 
m asa tam, gdzie tożsamość znaczeń językowych wyrażeń jest zagw aranto
wana. Jest tak  w przypadku języka teorii współczesnych nauk. Są one 
zbudowane monologicznie, gdyż opierają się na kontrolowanej obserwacji 
przebiegów procesów przyrodniczych (eksperym ent)49. Nie są one ele
m entam i mowy codziennej, a informacje, które przynoszą, są inne niż te, 
k tóre wyrażane są w naturalnym  języku „Lebensw eltu” . Co praw da 
istnieje proces przekładu inform acji naukowych na codzienną mowę, 
monologicznie wytworzony sens przekształca się w sens kom unikacyjny, 
lecz jest to, historycznie rzecz biorąc, nowe zjawisko i nowy problem  
hermenetutyczmy. Chodzi tu  bowiem o pośredniczenie między językiem 
naturalnym  a monologicznymi system am i językowymi. Tak proces prze
kładu przekracza granice retoryczno-herm eneutycznej umiejętności, ta ma 
bowiem do czynienia jedynie z w ytw arzaniem  sensu w języku n a tu ra l
nym. Filozoficzna herm eneutyka m usiałaby więc wykroczyć poza her- 
m eneutyczną świadomość związaną z refleksyjnym  użyciem tej um iejęt
ności, żeby wyjaśnić warunki, k tóre um ożliwiają wyjście z dialogowej 
stru k tu ry  języka naturalnego i używanie języka w sposób monologiczny 
do budowania ścisłych teorii i organizacji działania celowo-racjonalnego.

Proponowany przez Habermasa kierunek wyjaśnienia tego zjawiska 
naw iązuje do genetycznej teorii poznania Jean  Piageta. Idzie o wykazanie 
niezależnych od języka korzeni poznania. S tru k tu ry  językowe nakładają 
się jedynie na pewne kategorie w rodzaju: przestrzeni, czasu, przyczyno- 
wości i substancji, reguł formalno-logicznych łączenia symboli, k tóre ma
ją przedjęzykowy fundam ent w — jak mówi Habermas — funkcjonal
nym  kręgu działania instrum entalnego. Gdyby tak  było, to roszczenie 
herm eneutyki do uniwersalności napotkałoby nieprzekraczalną granicę.

Granicę taką można dostrzec także gdzie indziej.
Gdyby przedstawiciele wywodzącej się od Chom sky’ego, lingw istyki 

generatyw nej zrealizowali program  budowy ogólnej teorii języka na tu 
ralnego przez teoretyczną rekonstrukcję system u reguł, k tóre w sposób 
zadowalający definiowałyby ogólną kom petencję językową i jednoznacz
nie przyporządkowałyby każdemu elementowi języka naturalnego teore
tyczny opis językowej struk tu ry , wówczas opis ten, w yrażony w języku 
teorii, mógłby zastąpić herm eneutyczne rozumienie sensu.

2. Granicą zakresu stosowania rozumienia herm eneutycznego są także 
zjaw iska badane przez naukę krytyczną: psychoanalizę w przypadkach in
dyw idualnych oraz krytykę ideologii, gdy chodzi o społeczeństwo. Obie

49 Tezę tę  rozw ija H aberm as w Erkenntnis und Interesse, a także w  pewnym  
sensie w  polemice z Luhm annem ; por. J. H aberm as, N. Luhm ann, Theorie der Ge-  
sellschaft oder Sozialtechnologie? F ra n k fu rt am  M ain 1975.
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m ają do czynienia z w ytw oram i języka codziennej komunikacji, k tórych 
sensu w ytw arzający ich podmiot r ie  potrafi zrozumieć. Należy ująć je ja
ko elem enty kom unikacji zakłóconej. Można je zrozumieć jedynie wów
czas, gdy pozna się w teoretyczny sposób ogólne przyczyny zakłóceń ko
m unikacji nawiązywanej językiem  naturalnym . Tylko dzięki temu, pisze 
Habermas, można uzyskać dostęp do zniekształconych patologicznie 
i ukry tych  poza językiem splotów sensu 50.

Problem  k ry tyk i ideologii w ujęciu Haber masa chciałbym rozpatrzyć 
nieco bliżej.

Trudności rozumienia zakłóconej kom unikacji są inne niż te, jakie 
napotyka herm eneutyczne rozum ienie w norm alnych przypadkach, np. 
trudności rozumienia w ynikające z dużego czasowego lub kulturowego 
dystansu, jaki dzieli od nas rozum iany przez nas tekst. Zakłócenia kom u
nikacji, z którym i m ają do czynienia psychoanaliza i k ry tyka ideologii, 
nie są po prostu zewnętrznym i zniekształceniami języka, np. zniszcze
niem  lub zniekształceniem pewnych partii tekstu, dającym i się lepiej lub 
gorzej zrekonstruować. Tutaj przyczyną, k tóra sprawia, że nie rozumie
m y sensu, jest błędna organizacja samej mowy.

Norm alne zniekształcenia tekstu, z którym i ma do czynienia filolo
giczna in terpretacja i krytyka, nie m ają charakteru  system atycznych 
zniekształceń. Sploty sensu, którym i zajm uje się herm eneutyka, są bo
wiem zagrożone jedynie przez zewnętrzne oddziaływania. Praca psycho
analityka (a także kry tyka ideologii) jest szczególna, inna niż ta, która 
w ystępuje w norm alnej herm eneutycznej pracy nad rozum ieniem  sensu, 
form ą in terpretacji. Odróżnia się ona od pracy filologa czy historyka nie 
swoistym, tylko psychoanalizie dostępnym  obszarem badań, lecz tym , że
— twierdzi Haberm as — uwzględnia now y wym iar mowy, nieznany 
tym  formom interpretacji, k tóre w ystępują w „Geisteswissenschaften”. 
Psychoanalityczne wyjaśnienie k ieru je się bowiem na sploty sensu, które 
nie mieszczą się w wym iarze świadomej intencji. Zniekształcenia tekstu, 
z którym i ma ono do czynienia, są zniekształceniami system atycznym i, 
spowodowanymi przyczynami wewnętrznym i. Uszkodzenia i zniekształ
cenia sensu same m ają pewien sens. Zatem  ująć i zrozumieć właściwie 
sens zniekształconego w ten sposób tekstu  można jedynie wtedy, gdy w y
jaśni się sens jego zniekształceń. Oto szczególne zadanie herm eneutyczne, 
całkowicie różne od tego, którem u zdolna jest sprostać zwykła herm eneu- 
tyczna procedura filologii czy innej klasycznej nauki herm eneutycznej. 
Wymaga ono połączenia analizy językowej z badaniem  związków przyczy
nowych, mianowicie przyczyn powstawania zaburzeń kom unikatu. Psy

50 Por. J. Haberm as, Universalitätsanspruch...  w: H erm eneutik  und Ideologie
kritik ,  s. 129—132.
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choanalityczne w yjaśnianie (także w yjaśnianie w kry tyce ideologii) doty
czy bowiem takich splotów sensu, w których podmiot m yli się co do sa
mego siebie, lecz w których się jednocześnie m anifestuje i zdradza: obja
wia takim, jakim  w istocie jest. Psychoanaliza, powie Habermas, jest 
herm eneutyką głęboką: „Tiefenherm eneutik”. Podobnie rzecz ma się 
z kry tyką ideologii, bowiem psychoanalizę trak tu je  i analizuje Habermas 
jako model wszelkiej nauki krytycznej 51.

Zjawiska, o których mowa, nie są jedynie m arginalnym i przypadka
mi, zjawiskami skrajnym i lub dewiacyjnymi, jak np. język schizofre- 
ników, bo wzory kom unikacji system atycznie zakłóconej w ystępują w 
norm alnej, codziennej komunikacji.

Może się bowiem zdarzyć, że uczestnicy dialogu (np. politycznego) nie 
wiedzą o tym, że kom unikacja uległa wypaczeniu, i dopiero ktoś z zew
nątrz  może zauważyć, że rozum ieją się oni opacznie. Jest to granica her- 
m eneutycznej procedury i herm eneutycznej samowiedzy, bo herm eneu
tyka twierdzi, że posługując się językiem  naturalnym  zawsze jesteśm y 
uczestnikam i dialogu — wspólnoty językowej i wspólnoty tradycji — 
i nie możemy wystąpić w innej roli niż rola refleksyjnego współuczestni
ka. Nie możemy spojrzeć „z zew nątrz”, a więc nie m am y i nie możemy 
mieć żadnego kry terium  pozwalającego nam odróżnić prawdziwy dialog 
od pseudodialogu. Szło więc o wykazanie możliwości takiego kryterium . 
Jak  uważa Habermas, psychoanaliza freudowska potrafi je podać (dla 
przypadków indywidualnych). F reud w swoich badaniach neurotycznych 
zjaw isk w yodrębnił bowiem trzy  cechy system atycznie wypaczonej ko
m unikacji:

1. Reguły wypowiedzi w wypaczonej kom unikacji odbiegają od reguł 
gram atycznych i sem antycznych języka publicznego, w  przypadkach 
skrajnych w ystępuje naruszenie sensu, w  innych np. przesunięcie zna
czeń, co prowadzi do pryw atyzacji języka, do tworzenia symboliki w łaś
ciwej tylko danemu podmiotowi.

2. Zdeform owana gra językowa na poziomie zachowań charakteryzuje 
się sztywnością i przym usem  powtarzania. Sztywność ta  jest oznaką, że 
treść sem antyczna symboli językowych kierujących zachowaniem traci 
swoją zwykłą niezależność od poszczególnych konkretnych sytuacji. S te
reotypowe wzorce zachowań pow tarzają się w sytuacjach zawierających 
bodźce wywołujące te same w strząsy uczuciowe.

3. Ulega rozpadowi kongruencja wszystkich trzech elementów gry ję
zykowej: gestów (ekspresji) zachowań i symboliki językow ej52. Dezinte

51 Por. J . H aberm as, Erkenntnis und. Interesse, F ra n k fu rt am M ain 1975, s. 129— 
—232.

62 J. Haberm as, Universalitatsanspruch... , s. 135.
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gracja gry językowej jest przypadkiem  odm iennym  np. od kłam stwa, 
gdzie również nie ma harm onii między wyrażeniam i języka, działaniami 
i ekspresjam i (gestami, m inami itp.), bowiem kłamiąc podmiot kłamie 
tylko przed innymi, zaś w przypadku dezintegracji gry językowej pod
miot m yli się co do siebie samego: sam  sobie nieświadomie kłamie.

W yrażenia językowe o tych cechach nie są rozum iane w kom unikacji 
potocznej lub są błędnie rozum iane (np. czynność omyłkowa, znaczenie 
snów, natręctw a itp. to przykłady Freuda, lecz także — powie Habermas 
— język ideologii). Jedynie psychoanalityk może rozszyfrować ich praw 
dziwy, u tajony  przed mówiącym, pryw atny  sens.

Oczywiście może uczynić to jedynie dzięki temu, że jego analiza kie
ru je  się założeniami teoretycznym i, dzięki którym  możliwe jest stw ier
dzenie występowania zaburzeń języka i genetyczne wyjaśnienie przyczyn 
tych zaburzeń. Pierw otny sens wyrażeń zaburzonego języka jest odczy
tyw any przez umieszczenie go w z góry określonym  przez teorię i dość 
wąskim polu semantycznym.

Haberm as wlicza trzy  podstawowe kierunki, w których zm ierzają za
łożenia psychoanalizy:

1. Psychoanaliza ma pewne wyobrażenie niezakłóconej kom unikacji 
językowej,

2. Sprowadza system atyczne wypaczenia kom unikacji do przemiesz
czania dwóch, rozwojowo odrębnych poziomów organizacji symboli.

3. W yjaśnia powstawanie deform acji za pomocą teorii błędów procesu 
socjalizacji; teoria ta zakłada powiązanie wzorów interakcji we wczesnym 
dziedzictwie z kształtow aniem  stru k tu ry  osobowości.

W norm alnej, niezakłóconej komunikacji:
— w ystępuje kongruencja na w szystkich trzech poziomach gry  języ

kowej, ekspresji, działań i symboli językowych, k tóre nie przeczą sobie, 
lecz się uzupełniają;

— znaczenia :są w zasadzie identyczne dla wszystkich członków 
wspólnoty językowej, reguły kom unikacji są intersubiektyw ne (zarówno 
reguły gram atyczne, jak i reguły zachowań);

— mówiący są świadomi różnicy między podmiotem a przedmiotem, 
odróżniają mowę zewnętrzną i wew nętrzną, świat pryw atny i świat 
publiczny, treść znaczeniową i przedmiot, do której się ona odnosi;

— tworzy się intersubiektyw ność, która jednocześnie gw arantuje toż
samość i niepowtarzalność kom unikujących się jednostek. Haberm as pod
nosi tu  podkreślaną w filozofii dialogu kwestię dialektyki między „ ja” 
a „m y” 53.

53 Ibidem, s. 141; P or także hasło: Dialog, dialogisch  w: Historisches W  örterbuch  
der Philosophie, wyd.: J. Riiitter, <t. II, B asel-S tu ttgart 1972.
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W analizie drugiego założenia Habermas zwraca uwagę na specyficz
ne właściwości owej „starszej”, przedjęzykowej organizacji symboli. Pa- 
leosymbole, jak je nazywa, mimo że m ają funkcje znaczeniowe, nie są 
wpasowane w system  reguł gram atycznych, brak tu taj oddzielenia sym 
bolu językowego i ekspresji, natom iast związek z sytuacją jest bardzo 
ścisły. Nie mogą one służyć do publicznego kom unikowania się, bo ich 
stałość znaczeń jest niewielka. Nie gw arantują więc intersubiektywności, 
nie pozwalają na odróżnienie św iata w ew ntęrznego od zewnętrznego, 
a znaczenia od przedmiotu, ani też na kategoryzację świata 54.

H erm eneutyka głęboka, k tórą stosuje psychoanaliza, pojm uje zakłó
cenia norm alnej mowy, jako wym uszony regres do starszych szczebli ewo
lucji językowej komunikacji: zastąpienie symboli językowych paleosym- 
bolami. Działalność psychoanalityka polega na pow tórnej resymbolizacji: 
zastąpieniu paleosymboli symbolami językowymi. Jest to proces odwrot
ny do procesu, który  Freud nazwał „wyparciem ”. Założenia teoretyczne 
dotyczące dwóch szczebli rozwoju organizacji symboli oraz procesów de- 
symbolizacji i resym bolizacji są włączone w struk tu rę  modelu trzech 
instancji: id, ego i superego. Znaczenie tego modelu, znaczenie i status 
psychoanalizy jako teorii i tego, czym w swej istocie jest terapia psychoa
nalityczna, jest tu  kw estią centralną. Habermas odrzuca przy tym  w y
jaśnienia samego Freuda jako fałszywą samoświadomość, ukształtow aną 
pod wpływem  scjentystycznej świadomości epoki, w której on ż y ł5S. Psy
choanaliza nie jest ogólną teorią w  ścisłym tego słowa znaczeniu. Model 
id-ego-superego jest tylko myślowym skrótem  dla p rak tyk i terapeutycz
nej, nie mogącym mieć żadnego znaczenia bez ścisłego z nią związku. Jest 
sposobem organizacji m etaherm eneutycznej w ypow iedzi56. Psychoanaliza 
nie jest ogólną teorią, lecz raczej ogólną in terpretacją. Je j właściwości 
metodologiczne różnią się zasadniczo od właściwości teorii nauk przyrod- 
nicznych. Ogólna in terpretacja ma formę uogólnionego opowiadania: jest 
system atycznie uogólnioną historią procesu socjalizacji57. Jest pewnym  
z góry założonym, trw ałym  i obowiązującym, schem atem  interpretacji, 
powstałym  w toku praktyki klinicznej Freuda. To stanowi o jej odmien
ności od in terp retacji filologa. Podobnie jak z ogólnej teorii można w y
prowadzać z niej hipotezy. Jednakże inny jest tu  proces w eryfikacji, nie 
ma też jasnego oddzielenia przedmiotowej dziedziny od płaszczyzny teo
retycznej wypowiedzi.

54 J. Habermas, Universalitätsanspruch... , s. 142—143
55 Por. Erkenntnis und Interesse,  s. 11.
36 Ibidem,  s. 314.
57 Ibidem,  s. 217.
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Ogólna in terpretacja ma cechy następujące: a) jak każda in terpretacja 
zakorzeniona jest w języku potocznym; b) nie jest falsyfikowalna, w prze
ciwieństwie do ogólnej teorii nie można jej obalić, tak  jak w zasadzie nie 
można obalić in terpretacji, lecz tylko z nią dyskutować; c) łączy herm e- 
neutyczne rozmienie z przyczynowym  wyjaśnieniem , rozum ienie zyskuje 
tu  moc wyjaśniania.

Pojęcie przyczynowego oddziaływania nieświadomości — nieświado
mego m otywu — wprowadzone przez Freuda umożliwia dokonywanie 
analizy przyczynowej bez ignorowania intencjomalności .zachowań i bez 
w ykraczania poza w arstw ę treści symbolicznych:

„Nieświadome m otyw y — pisze Haberm as — mają, podobnie jak mo
tyw y świadome, form ę zinterpretow anych potrzeb, dlatego dane są w 
symbolicznych związkach i mogą być rozumiane. Tak więc analiza snów 
czy w yjaśnianie symptomów historycznych i zachowań przym usowych 
postępują w  sposób hermeneutycizny. Z drugiej jednak strony takie mo
tyw y nie są dane samemu podmiotowi, są bowiem w w yniku represji w y
parte  ze świadomości. Dlatego pacjent potrzebuje lekarza, k tó ry  uświa
dam iałby mu jego nieświadome motywy. Nieświadome działania są zatem 
z jednej strony obdarzone obiektywnym  sensem i można je interpretow ać. 
Z drugiej zaś strony ich m otyw y pełnią rolę przyczyn, ponieważ działają 
poza plecami podmiotu. Są dyspozycjami nabytym i we wczesnym dzie
ciństwie w sytuacjach odmowy i konfliktu. Analizowane przez psychoana
lityka zachowanie może być opisywane bez uwzględnienia leżącego u je
go podstaw motywu. Dopiero psychoanalityk ustanaw ia ten stosunek.
O ile sam pacjent uzna zą prawidłowe te, istniejące początkowo jedynie 
dla lekarza, in terpretacje, to nieświadome m otyw y mogą zniknąć. Nie
świadome m otyw y niejako noszą maskę przyczyn, lecz naw et tak  prze
brane posiadają m otywującą siłę” 3S.

W m odelu psychoterapii zaw arte są dzięki tem u dwa połączone d ia
lektycznie momenty: obiektywne w yjaśnianie zachowania, k tóre rozpa
tru je  je z pewnego dystrnsu  i zakłada częściowe zerwanie kom unikacji 
m iędzy psychoanalitykiem  a pacjentem , oraz późniejszą przem ianę w yjaś
nienia na rozum ienie w powtórnie nawiązanym  dialogu, k tóry  kończy się 
pogłębionym samorozumieniem 59.

Dzięki tym  cechom psychoanaliza może osiągnąć swój cel, mianowicie: 
leczyć, wyzwalać z symptomów neurotycznych i z przyczynowego od
działywania nieświadomych motywów. Terapia jest tu  czymś innym  niż

58 Zur Logik der Sozia lw issenschajten,  s. 185—186.
59 Por. K. O. Apel, Szientistik , Herm eneutik , und D ia lek tik  w : Transformation  

der Philosophie, t. II, s. 126.
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terapia w medycynie: Jest bowiem sam orefleksją: jednością rozum u i jego 
użycia w określonym  in te res ie60, jednocześnie oglądem i emancypacją, 
rozum ieniem  i wyzwoleniem z dogmatycznej zależności61. O patryw anie 
rany  czy unieruchom ienie złamanej nogi wym aga wprawdzie w pewnych 
przypadkach świadomego współuczestnictwa pacjenta, jednakże nie jest 
ono, tak  jak w psychoanalizie, w arunkiem  terapii. Co więcej świadome 
współuczestnictwo pacjenta jest w  psychoanalizie także w arunkiem  sa
mego efektu terapeutycznego. Mimo że użycie ogólnej in terp re tac ji zry
wa dialog, a psychoanalityk porzuca rolę refleksyjnego współuczestnika 
rozmowy — trak tu jąc  swego pacjenta nie jako „drugie J a ”, nie jako inny, 
rów nopraw ny podmiot, lecz jako ąuasi-naturalny  „przedm iot” — to jed
nak w arunkiem  wyleczenia, w arunkiem  powodzenia terapii jest powrót 
do dialogu. Przyczynowe wyjaśnienie, którym  posługuje się analityk, 
musi być zrozumiane i zaakceptowane przez pacjen ta  jako trafne w yjaś
nienie. Propozycja psychoanalityka m usi zostać 'przedstawiona pacjentowi 
i, jeżeli ma być trafna, m usi stać się częścią samoświadomości pacjenta. 
Inaczej mówiąc: takie w yjaśnienie jest prawdziwym  wyjaśnieniem  tylko 
wówczas, gdy stanie się przypomnieniem. Uświadomienie sobie zepchnię
tych  do nieświadomości motywów znosi ich przyczynowe działanie, powo
duje zanik zakłóceń kom unikacji w in terakcjach z innym i ludźmi. Tak 
więc rozum ienie siebie i swoich zachowań, dotąd powodowanych nieśw ia
domymi motywami, jest celem terapii. Osiągnięcie tego stanu sprawia, 
że znikają neurotyczne symptomy, i oznacza pomyślne zakończenie te 
rapii. Tym, co uzdrawia, jest więc refleksja. To refleksja przynosi wyz
wolenie: ąuasi-przyczynow e zachowanie podmiotu, kierowane przez nie
znane m u motywy, przekształca ona z powrotem  w działanie intencjonal
ne, a podmiot czyni na powrót podmiotem w ścisłym tego słowa sensie.

Opisany tu ta j model sposobu poznania, k tóry  realizowany jest przez 
psychoanalizę, jest także modelem adekw atnym  dla kry tyk i ideologii. 
Przeniesienie tych rozważań i ich wyników na płaszczyznę społeczną, 
mimo iż na pierwszy rzu t oka nieuprawnione, jest według Haberm asa 
możliwe. Nawiązuje on tu niie ty lko do prac Freuda poświęconych anali
zie ku ltury , lecz w pewnym  sensie również do prac swoich poprzedników 
ze szkoły frankfurckiej, gdyż jak wiadomo zastosowanie psychoanalizy do 
budowy teorii społeczeństwa, połączenie myśli M arksa i Freuda było jed
nym  z centralnych motywów rozważań Horkheim era, Adorno i M arcu- 
se’go 62.

6<l Erkenntnis und Interesse, s. 257.
61 Ibidem,  s. 256.
62 Tak też uważa M. Jay, Dialectical Imagination,  Boston, Toronto, 1973.
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Represjonującą zaspokojanie potrzeb instancję superego już sam Freud 
utożsamił z system em  zinstytucjonalizow anych norm  społecznych, regu
lujących zachowania członków społeczeństwa w ten sposób, by utrzym ana 
została integralność system u społecznego.

W ychowujący dziecko rodzice reprezentują instytucjonalne wym aga
nia systemu. K onflikt i odmowa zaspokojenia potrzeby są zatem konflik
tem  między indyw idualnym i potrzebam i a wymogami życia w społeczeń
stwie- W przeciwieństwie do Freuda Habermas nie in terp re tu je  jednak 
tych potrzeb jako czysto biologicznych popędów. Nawet te potrzeby są 
bowiem wyrażane za pomocą symboli i in terpretow ane kulturowo. Mimo 
że społeczeństwo tłum i je i nie dopuszcza do prób ich zaspokojenia, to 
jednak i one są wyrażane symbolicznie, stanowiąc część ku ltu ry  w po
staci idei dobrego życia, utopii czy fantazji. Istotne jest przy tym  ekono
miczne podłoże instytucji społecznych. To w arunki niedostatku, zbyt m a
łej ilości w yprodukowanych dóbr, zmuszają do społecznego podziału pra
cy i wyrzeczeń. Tak więc stopień represjonow ania potrzeb jest historycz
nie zmienny, zależy od technicznych możliwości w ykorzystania sił i za
sobów przyrody, czyli, mówiąc językiem Marksa, od stopnia rozwoju sił 
wytwórczych. Skoro jednak istnieją w arunki niedostatku dóbr, to, tak  jak 
w przypadku jednostek, pojaw iają się zakłócenia komunikacji, tym  razem  
na płaszczyźnie całego społeczeństwa.

Poważną różnicę między Freudem  a M arksem stanowi przy tym  fakt, 
że w ujęciu Freuda ku ltu ra  represjonuje każdego, podczas gdy według 
M arksa instytucjonalne ram y społeczeństwa są oparciem dla interesów  kla
sowych: represjonujący charak ter instytucji wynika wyłącznie z n iespra
wiedliwego podziału społecznych obciążeń i wynagrodzeń. Tu — zauważ
my nawiasem  — kry je  się powód, k tóry  sprawił, że teoria krytyczna stała 
się w  drugiej fazie swego rozwoju (rozpoczętej w Dialektik  der A uf
klärung  i Eclipse of Reason) ogólną kry tyką cyw ilizacji63.

Jak  długo panowanie społecznych insty tucji jest wynikiem  nieświado
m ych mechanizmów, a nie świadomej kontroli, tak  długo w ym uszają one 
zastępcze zaspokojenie i powodują zawieszenie kom unikacji, jawiąc się 
jako dany z góry, przekazany przez tradycję, niepodważalny autorytet, 
k tóry  sensem swoich norm  upraw om acnia wyrzeczenia i niesprawiedliw y 
podział dóbr. Bowiem zdaniem  Habermasa w społeczeństwach klasowych 
do ogólnego, wspólnego wszystkim  członkom społeczeństwa, stopnia nie

63 Analizę i k ry tykę rozważań teo rii krytycznej można znaleźć między innym i 
u A. W ellm era, K ritische Gesellschaftstheorie... , rozdz. III, M. Theunissena, Ge
schichte und Gesellschaft, B erlin 1969, a także u J. H aberm asa w: Politisch-philo
sophische Profile, F ran k fu rt am Main 1971.
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dostatku i wyrzeczeń dochodzą jeszcze obciążenia w ynikające z nierów
nego, klasowego podziału obowiązków i przywilejów.

Instytucje społeczne, system  panowania i upraw om acniające je 
światopoglądy m ają zatem również funkcje klasowe M. Rozumowanie po
wyższe sprawia, że Habermas ujm uje dogmatycznie traktow ane insty tucje 
społeczne, ideologie i światopoglądy jako zakłócenia kom unikacji wów
czas, gdy wym uszają one, z przyczyn klasowych i b raku  refleksji, większy 
stopień wyrzeczenia, niż wymaga tego stopień rozwoju sił produkcyjnych. 
K rytyka ideologii, będąca jednocześnie terapią i teorią, dem askując w 
drodze refleksji fałszywą świadomość usuwa, w  podobny sposób jak  psy
choanaliza, bariery  komunikacji. Jako sam orefleksja ludzkiego gatunku 
działu w trzecim  wym iarze 65 jego ewolucji: wym iarze rozwoju instytucji, 
wyznaczonego przez obecny w każdym  dialogu ideał pełnej, wolnej od 
przym usu i racjonalnej komunikacji. Sytuacja pełnego dialogu, jak pod
kreśla Habermas, będąc założona kontrfaktycznie w każdym  dyskursie i w 
każdej interakcji, nie jest fikcją, lecz rzeczywistością. Antycypowanie jej 
sprawia, że działa rzeczywiście. Nie będąc istniejącym  pojęciem w tym  
sensie, jak rozum iał je Hegel, nie jest jednak tylko regulatyw ną ideą 
K anta 66. Ponieważ przytoczone tu  rozważania są tylko ogólną in terp re
tacją o hipotetycznym , a nie jak np. u M arksa teoretycznym  statusie 
(w sensie ścisłej, przyrodniczej teorii), to zainteresowania Haberm asa 
skupiają się w ostatnim  czasie na analizie sytuacji pełnego dialogu.

Cóż jednak w ynika z tego dla problem u uniwersalności herm eneutyki. 
Jak  uważa Habermas, poznanie warunków  zaburzonej kom unikacji sta
wia pod znakiem zapytania ontologiczną samoświadomość herm eneu
tyki 67.

Rehabilitacji przesądu przeciwstawia się tu  oświeceniowe pojęcie ro
zumu jako zasady wolnej kom unikacji. Ona to pozwala sądzić tradycję 
i wyzwalać się od niej. Obok herm eneutyki jako um iejętności przysw aja
nia sobie tego, co obce, pokonywania dystansu czasowego, tworzenia his
torycznej ciągłości i społecznej zgody, należy zagwarantować miejsce 
kry tyce ideologii, wyzwalającej refleksji, wiodącej ku em ancypacji 
i pełnej dojrzałości (w sensie kaniowskiej Mündigkeit) ludzkiego gatunku. 
W koncepcji epistemologicznej Habermasa, naszkicowanej w wygłoszonej

64 Por. J. Haberm as, Exkurs über Grundannahmen des Historischen M aterialis
mus  w: J. H aberm as, N. Luhm ann, op. cit., s. 285—-291.

65 Obok w ym iarów  rozwoju sił wytwórczych i  różnicow ania się system u spo
łecznego.

60 Por. J . H aberm as, V orbereitende Bem erkungen zu  einer Theorie der k o m 
m u n ika tiven  K om p e ten z  w : J. H aberm as, N. Luhm ann, op. cit., s. 101—142.

67 Universalität.aanspruch der H ermeneutik ,  s. 151.
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jako w ykład inauguracyjny na uniwersytecie we Frankfurcie rozprawce 
Erkenntnis und Interesse  68 i rozwiniętej we wspomnianej już książce pod 
tym  sam ym  tytułem , posługujące się rozumieniem nauki heraneneu tyczne 
są tylko jednym  z rodzajów poznania naukowego.

Haberm as rozw ijając tę koncepcję w opozycji do filozofii późnego 
Husserla, upatrującego w „Lebensw elt” podstawę wszelkiej wiedzy, na
wiązywał do wczesnej pracy H orkheim era Traditionelle und Kritische  
Theorie, 1937) ®9. Twierdzi, że zakotwiczenie teorii w „Lebensw elt”, w 
świecie potocznej kom unikacji jest możliwe tylko wówczas, gdy rozwieje 
się iluzję czystej teorii i odsłoni interesy, k tóre k ieru ją poznaniem (erken
ntnisleitende Interessen). M odyfikując ¡znaczenie ¡pojęcia in teresu  70, od
dalając się od żywej jeszcze we wspomnianej pracy Horkheim era m ark- 
sowskiej tradycji rozumienia tego pojęcia, Habermas wylicza trzy  ich ro
dzaje i trzy  podporządkowane m u typy teorii:

(a) interes instrum entalnego wykorzystania przyrody, który  kieruje 
poznaniem nauk przyrodniczych;

(b) interes utrzym ania określającego norm y działania porozumienia, 
kierujący historyczno-herm eneutycznym i naukami;

(c) em ancypacyjny interes wyzwolenia ludzi z quasi-naturalnych przy
musów i zdążania ku pełnej dojrzałości, k tó ry  kieruje naukam i o działa
niu (Handlungswissenschaften) np. ekonomią socjologią itp. oraz oczywiś
cie k ry tyką  ideologii, k tóra stanow i wzorzec ich prawidłowego działania 
i prawdziwej samoświadomości.

Rozumowanie Habermasa w ydaje się spójne i przekonywające, Gada- 
m er jednak, jak sądzę, w równie przekonyw ający sposób osłabił wartość 
niektórych jego argum entów.

A rgum ent odwołujący się do możliwości monologicznie budowanych 
języków jest o tyle wątpliwy, że mimo, iż język teorii różni się od języka 
używanego w codziennej komunikacji, to jednak porozumiewanie się spe
cjalistów w swej istocie od niej nie odbiega. Problem  zaś przekładu spe
cjalistycznych języków nauki na język potoczny nie jest „historycznie 
nowym  problem em ”, bowiem stanęli już przed nim  Grecy tworząc m ate
m atykę. Fakt istnienia języków specjalistycznych nie narusza uniw er
salności herm eneutyki, bo każda teoretyczna konstrukcja może być rozu
m iana jedynie przez odniesienie do języka naturalnego, a odniesienie ta 
kie jest koniecznością 71.

68 J. H aberm as, Technik und, 'Wissenschaft als Ideologie, s. 146—169.
69 Zamieszczona w: M. H orkheim er, Kritische Theorie, F ra n k fu rt am  M ain 1968.
70 Por. R. Bubner, Was ist kritische Theorie?  w: H erm eneutik  und Ideologie

kritik .
71 H. G. G adam er, Replik  w: H erm eneutik  und Ideologiekritik , s. 290—291.
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Gadam er wskazując, że nieświadome m otyw y nie są granicam i her- 
m eneutycznej teorii, w ysunął też wątpliwość co do możliwości posługi
wania się modelem psychoanalizy jako modelem kry tyk i ideologii i prze
noszenia sytuacji terapii psychoanalitycznej na społeczeństwo:

„Jak  ma się wiedza psychoanalityka do jego miejsca w rzeczywistości 
społecznej, do której należy? To, że poddaje on w wątpliwość powierz
chowne interpretacje, że rozbija m askujące samorozumienie, że odsłania 
represyjne funkcje społecznych tabu, wszystko to należy do wyzw alają
cej refleksji, ku której wiedzie on swoich pacejntów. Gdy jednak posłu
guje się tą refleksją tam, gdzie sam jest partnerem  społecznym, wypada 
ze swej społecznej roli. K to przenika poza psychikę swoich partnerów  w 
grze, kto nie bierze poważnie tego, w co oni grają, ten jest tym, k tóry 
psuje grę i którego się unika. W yzwalająca siła refleksji, do której rości 
sobie prawo psychoanalityk, musi zostać ograniczona przez świadomość 
społeczną, w ram ach której psychoanalityk, podobnie jak  jego pacjent, 
rozumie sam siebie wespół z wszystkim i innymi. Herm eneutyczna reflek
sja uczy nas bowiem, że wspólnota społeczna przy wszystkich napięciach 
i zakłóceniach zawsze z powrotem doprowadza do porozumienia, dzięki 
którem u istn ieje” 72.

K ry tyka ideologii zstępując z poziomu intencjonalnego sensu na po
ziom ukryw ających się poza nim nieświadomych motywów lub interesów 
ma niew ątpliw ie cechy refleksji, która samą siebie niszczy, chyba że z gó
ry  założy dogmatycznie, iż jej podejrzenia do niej samej się nie stosują m. 
Haberm as osłabiając tę cechę kry tyki ideologii przez założenie, że — zgod
nie z modelem psychoterapeutycznym  — świadomość tych, którzy pod
dawani są krytyce, jest ostateczną instancją orzekającą o jej słuszności 
(muszą oni, mówiąc najprościej, zgodzić się z nią), nie rozw iązuje jed
nak problem u ani zadowalająco ani w całości.

Istn ieje przecież w życiu społecznym sytuacja, w której dialog jest 
zerw any i nie oznacza to zaburzenia kom unikacyjnej kompetencji. Jest 
to sytuacja zupełnej różnicy poglądów w ynikających z różnych in tere
sów, z innego sposobu doświadczenia świata, z innych doświadczeń itp. 
K to wówczas, i na mocy czego, może rozstrzygnąć, która ze stron ma w 
sporze rację? Haberm as powie, że być może in teresy  jednej strony są 
dającym i się uogólnić interesam i (die verallgemeinerungsfahigen Interes- 
sen). Wówczas rację ma ta właśnie strona i naw et kompromis jest w tej

72 K le ine  Schriften  t. I, s. 129—130; por. także: Replik,  s. 292—294.
73 Por. H. K uhn, Ideologie ais hermeneutischer Begriff  w: Hermeneutik und  

Dialektik ,  t. I
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sytuacji niesprawiedliwy, bo tłum i interesy potencjalnie uniw ersalne 74. 
Teoria krytyczna usuwając przeszkody w kom unikacji doprowadza do 
w yartykułow ania tych interesów i dzięki tem u przyjęcia ich przez obie 
strony (rozum musi być również rozum ną wolą, inaczej znosi sam siebie). 
Tak więc to, co Habermas nazywa k ry tyką  ideologii, różni się znacznie od 
tego, za co zwykło się ją uważać, np. w  ortodoksyjnej tradycji m arksi
stowskiej: Habermas mówi o „roli adw okata” jako właściwej roli krytycz
nej teorii (advokatorische Rolle der kritischen Theorie).

Dla Gadamera wyjaśnienie takie jest tylko błędem  naiwnej racjonali
stycznej w iary w rozum 75. Uważa on, że w sytuacji tej jedynie herm eneu
tyka może sobie rościć pretensje do racji, poddając herm eneutycznej pro
cedurze przesądy obu stron i konfrontując je z przekazem  ku ltu ry  76.

Nie sposób też nie zapytać Habermasa: czyż każdy nierozwiązywalny 
spór społeczny jest tylko sporem  o interesy?

A jednak stanowiska Gadam era i Habermasa w kwestii tej w ydają się, 
jak w żadnej innej, zbliżone do siebie. Jakoż nie sposób oprzeć się tem u 
wrażeniu czytając np. szkic Gadam era o znaczeniu filozofii dla wychowa
nia i istocie prawdziwej dem okracji77.

Nie jest to przy tym  kwestia uboczna, przeciwnie — centralna, idzie 
bowiem o rzeczywiste, a nie deklarowane w sporze, k tóry  zawsze w y
ostrza opozycje, pojmowanie roli filozofii (a zatem własnej roli) w świecie. 
Tu jednak również wyraźnie w ystępuje na jaw różnica, która dzieli i któ
rej nie sposób pokonać.

Już we wspom nianym  szkicu widać różnicę między zwróconą tw arzą 
wstecz herm eneutyką, szukającą praw dy w przeszłości po to, by jej me 
zatracić w przyszłości, a zwróconą ku przyszłości teleologią krytycznej 
teorii, dla której przeszłość to w ostatecznym  rachunku jedynie przeby
ty  już szczebel rozwoju. Walcząc ze scjentystyczną w iarą we wszechmoc 
i skuteczność m etod nauk przyrodniczych obie, odwołując się do A rysto
telesa, podnosiły problem  wiedzy praktycznej. Jednakże od początku ina
czej ją pojmowały: Habermas jako naukę, choć naukę odmienną niż przy

74 Por. J. H aberm as, L egit im ationsproblem e im  Spätkapita lism us,  F ran k fu rt am 
M ain 1973, s. 153—162. Należy dodać, że w innych przypadkach w ygryw a strona 
dysponująca większą siłą, a w przypadku równowagi sił i partykularności interesów  
dochodzi do kom prom isu. Mamy w tedy do czynienia z kom prom isem  we właściwym  
tego słowa sensie.

75 Oceny tej nie może podważyć wprowadzona przez H aberm asa definicja ta 
kich, dających się uogólnić interesów  jako tych, k tóre w  dialogu mogą być uznane 
przez wszystkie strony; por. Legitimationsprobleme,.. ,  s. 149.

76 H. G. Gadam er, Replik, s. 307.
77 Por. Kleine Schriften, szkic ipt. Über die Ursprünglichkeit der Philosophie.



Rozumienie i em ancypacja 325

rodoznawstwo, Gadamer jako praktyczną filozofię, nie m ającą wiele 
wspólnego ze ścisłością naukowej m eto d y 78.

Za tym i różnicami k ry je  się różnica podstawowa — różnica przekona
nia co do na tu ry  rozum u i siły refleksji. W swojej odpowiedzi Haberma- 
sowi Gadam er stwierdza, iż ten przecenia siłę refleksji. Refleksja nie w y
zwala. H erm eneutyka odsłaniając naszą skończoność i zależność od oddzia
ływającej historii (wirkungsgeschichtliche Bedingtheit) nie wyzwala nas 
z  zależności od tradycji. To, czego nas uczy, polega jedynie na różnicy 
między doświadczoną spontanicznie i nieświadomie tradycją  a jej uzna
niem refleksyjnym  i świadomym 79.

Nie można w abstrakcyjnym  przeciw staw ieniu zwracać przeciw sobie 
rozum u i au to ry tetu  80. A utorytet nie polega jedynie na przym usie opar
tym  na dogmatycznej wierze. Praw dziw y au tory tet polega raczej na tym, 
że się go refleksyjnie uznaje, na przyznaniu m u wyższości w poznaniu 
i na wierze w  jego słuszność. Nie znaczy to, że nie ma przypadków oba
lenia au tory tetu  przez w yzw alającą refleksję. Jednak  emancypująca re 
fleksja nie zawsze obala autorytet, lecz nigdy nie doprowadza do jego peł
nego uświadomienia. Bierze się to z faktu  istnienia w każdym  rozumieniu 
m om entu przystosowania rozumianego sensu do naszej sytuacji, zastoso
wania do naszych problemów; herm eneutyka nazywa to stosowaniem 
(Applikation ), a Gadam er podkreśla jego nierozerw alny związek z rozu
mieniem  S1. Jest to, powiada, u k ry ty  m oment każdego rozumienia, rozu
miemy zawsze z punktu  widzenia naszych, niejaw nych nam, przesądów 
w ynikających z naszego historycznego usytuowania. Nie idzie tu  jednak 
bynajm niej o świadome przystosowanie tego, co chcemy zrozumieć, do na
szej sytuacji, o przykrojenie go do naszych potrzeb, co byłoby ideologicz
nym  skorum powaniem  poznania, lecz o to, co za naszym i plecami, za ple
cami rozumiejącego, czyni historyczny czas.

Pojęcia refleksji i uczynienia czegoś dotąd nieświadomego świadomym 
(Bewusstmachung), k tórych używa Habermas, są z punktu  widzenia her
m eneutyki obciążone dogmatyzmem. Nauczyli go nas dostrzegać — pisze 
Gadam er — Husserl w swojej analizie anonimowej intencjonalności 
i Heidegger, k tóry  wykazał ontologiozne uproszczenie leżące u podstaw 
pojęć podmiotu i przedm iotu używanych w  idealizmie niemieckim. Od

78 J. H aberm as, Theorie und Praxis; H. G. G adam er, Über die Planung der  
Zukunft  oraz Über die  Möglichkeit einer philosophischen Ethik  w: Kleine Schrif
ten  t. I; por. także W ahrheit und Methode, s. 295—307.

79 H. G. G adam er, Rhetorik... , s. 68.
80 Ibidem,  s. 73.
81 Por. Wahrheit und Methode,  s. 290—307.
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rzucenie naiw nej w iary w refleksję jest d la  Gadamera jednym  z podsta
wowych wyników filozofii XX w.82 Odwołując się do P. Ricoeura można 
stwierdzić, że wynikiem  filozofii XX stulecia jest ostateczne pognębienie 
kartezjańskiego cogito i odrzucenie błędnego wnioskowania, w yprow a
dzającego z sądu tetycznego stwierdzającego istnienie (ja jestem) sąd
o właściwościach, mianowicie, że jestem  taki właśnie, jakim  się sobie 
«wydaję. O ile bowiem pewność towarzysząca świadomości jest niezbita 
jako pewność, powiada Ricoeur, o tyle jest w ątpliw a jako p raw d a 83. 
Gadam er zaś powie: „Każde rozumienie jest ostatecznie rozumieniem 
siebie, ale  nie w  postaci postępującego lub ostatecznie osiągniętego samo- 
-posiadania” 84 i oświeceniowej dyskredytacji przesądu przeciwstawi ich 
rom antyczną rehabilitację 85.

W ten  sposób zatoczyliśmy koło i wróciliśm y do punktu  wyjścia b o  
gatsi jedynie o stw ierdzenie niezacieralnej różnicy tradycji, do których 
odwołują się krytyczna teoria i herm eneutyka.

Czy można poprzestać na tym  stwierdzeniu?. Czy raczej należy w ska
zać na kierunek wytyczony :przez Ricoeura, gdzie konflikty in terp retacji 
prowadzą ostatecznie — dłuższą niż heideggerowska drogą — do ugrun
towania herm eneutyki?

Doświadczenie, jakie przynosi nam  to zderzenie się dwu teorii filozo
ficznych, z których każda objawia swe braki (oczywiście brak i z perspek
tyw y tej drugiej, lecz czyż ostatecznie nie jest to zawsze nasza perspek
tywa, skoro dialog ten się już toczy i skoro tak czy owak bierzem y w nim 
teraz udział), jest może pożyteczne, ale czy na pewno budujące? A jednak 
na tym  m usim y tu  poprzestać.

H erm eneutyka ujawnia, że krytyczna teoria zawisła w próżni; bowiem 
myśl jest i m usi być próżnią dla filozofii, k tóra chce być praktyką. Nie 
tu  powinna szukać swego ugruntow ania. Natomiast rekapitulacja w yni
ków tej dyskusji dla herm eneutyki brzm iałaby mniej więcej następująco.

Sądzę, że podstawy dylem atu, k tóry  posłużył mi za ty tu ł, dylem atu 
wyboru między rozumieniem a emancypacją, należy upatryw ać w sa
mych podstawach dzieła Gadamera. Wahrheit und Methode  pomyślana

82 H. ,G. G adam er, Philosophische Grundlagen des zw anzigs ten  Jahrhunderts  w: 
Kleine Schriften,  t. I.

83 P. Ricoeur, Egzystencja i herm eneutyka ,  W arszawa 1975, s. 151; por. także 
jego arty k u ł Heidegger i problem  podmiotu, „Znak” n r  240, w  k tó rym  pokazuje on, 
jak  do przezwyciężenia kartezjańskiego cogito  przyczyniła się analityka Dasein.

84 H. G. G adam er, Kleine Schriften, t. I, s. 78.
85 Por. P. Ricoeur, Egzystencja i herm eneutyka ,  s. 128—148; a także jego a r ty 

kuł o H aberm asie i Gadam erze w „Philosophy Today” vol. 17.
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została jako przeniesienie heideggerowskiego pojęcia rozumienia, k tóry 
ujmował je jako: die ursprüngliche Vollzugsform des Daseins, z funda- 
m entałno-ontologicznej płaszczyzny Dasein powtórnie na pole historii 
i „Geisteswissenschaften”. Traktow anie myśli Heideggera jako przezwy
ciężenia D ilthey’owskiego uw ikłania w historyzm  wywołało nieoczekiwa
nie, nieobecne w pierw otnym  usytuow aniu tego pojęcia rozumienia, na
pięcie, czy jak  mówi Claus von Borm ann 86 dwuznaczność (Z w eideu tig
keit) — napięcie między pa r ty k u la rnością i ograniczeniem herm eneutycz- 
nego doświadczenia a jego otwartością, co zrodziło cały problem  i prze
ciwstawiło rozumienie emancypacji.

U Heideggera rozum ienie było w arunkiem  możliwości napotkania 
świata jako całości: „Das Verstehen betrifft als die Erschlossenheit des 
Da im m er das Ganze des In-der — W elt-Seins” 87; koło herm eneutyczne
— w arunkiem  wszelkiego poznania i samego Dasein, bytu, k tóry  pyta o by
cie 88. Cała ta konstrukcja pojęciowa przeniesiona w  pole badań, które 
stanowi przedm iot Wahrheit und Methode  zmienia się w znam ienny spo
sób. Rehabilitująca przed-rozum ienie (Vor Verständnis) form uła koła 
herm eneutycznego głosząca, że trzeba już rozumieć, żeby móc zrozumieć, 
staje się rehabilitacją przesądu, k tó ry  choć zgodnie z Gadam erem  nie jest 
po prostu fałszywym sądem, to jednak objawia się jako przesąd historycz
ny, tj. jako przesąd, którego źródłem jest historyczne usytuow anie rozu
miejącego podmiotu. Podstaw ą zaś takiego przesądu jest nie tylko histo
ryczny czas — epoka historyczna w ogóle, w yw ierająca ten  sam wpływ na 
w szystkich — lecz także partyku larna społeczna (np. klasowa) pozycja 
rozum iejącego podmiotu. Skoro tak jest, to przed-rozum ienie może nie 
okazać się możliwością rozum ienia wszystkiego, co da się rozumieć, lecz 
zacieśnić się do partykularnego i dogmatycznego punktu  widzenia, z któ
rego zrozumieć i „napotkać” da się niewiele. Czy zawsze i czy każdy z nas 
może „wsłuchiwać się w mowę rzeczy”? 89 Czyż nie jest tak, że można zbyt 
mało rozumieć, aby móc zrozumieć? Postulow ana przez Gadam era 
wyższość rozumianego nad rozum iejącym  nie rozprasza tych wątpliwości.

86 C. von Borm ann, Die Z w eideu tigkeit  der hermeneutischen Erfahrung, ^.Phi
losophische R undschau” vol. 16 n r 2 1969, obecnie także w H erm eneutik  und Ideolo
giekrit ik .

87 M. Heidegger, Sein und Zeit, F ran k fu rt am  Main 1967, § 32.
88 Por. K. M ichalski, K u  sam ej rzeczy, „Studia Filozoficzne” 1973 n r  10.
89 O znaczeniu tego sform ułow ania por. H. G. G adam er, Die Natur der Sache  

und die Sprache der Dinge, K le ine  Schriften, t. I.
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VERSTEHEN UND EMANZIPATION. DER STREIT ZWISCHEN 
KRITISCHER THEORIE UND HERMENEUTIK

Z u s a m m e n f a s s u n g

Der A ufsatz befaßt sich m it der Diskussion zwischen der k ritischen  Theorie 
und der von H. G. G adam er erneuerten  ¡philosophischen H erm eneutik, einer Dis
kussion, die J. H aberm as m it einigen kritischen  Bem erkungen in seinem  L ite ra tu r- 
berich t Zur Logik der Sozialwissenschaften begonnen hat. Es w erden die A rgu
m ente vorgelegt, die in  der darauf folgenden Polem ik zwischen G adam er, H aberm as 
u.a. dargebracht w urden. H aberm as w arf der H erm eneutik  G adam ers vor, daß sie 
die K raft der Reflexion bestreitet, die Einsicht in die V orurte ilsstruk tu r des V erste
hens in  eine R ehabilitierung des V orurteils als solchen um w andelt und die A bhän
gigkeit der Sprache als eines M ediums herm eneutischer E rfahrung, die Abhängig
keit des Fortlebens der T radition von den sozialen F ak to ren  der A rbeit und der 
M acht, sowie auch die methodologische Bedeutung des V erstehens als einer Methode 
der G eistesw issenschaften verkennt. Nach H aberm as’ M einung liegt die Ursache 
davon in  dem falschen ontologischen Selbstverständnis der H erm eneutik  in  Heideg- 
ger’schen Sinne

B edeuten jedoch solche V orw ürfe n icht, daß m an die H erm eneutik  in  einer 
falschen, unangem essenen P erspektive betrach te t, die n u r  zur a ltem , etw a Dilt- 
hey’schen, n ich t aber zur gegenw ärtigen H erm eneutik  paßt? Diese H erm eneutik  ist 
n icht auf die M ethoden der G eistesw issenschaften gerichtet. Sie w ill kein System 
von K unstregeln entwicklen, die das methodische V erfahren der Geistesw issen
schaften zu beschreiben bzw. zu leiten verm öchten. G adam er beabsichtigt, das 
Problem  des Verstehens der beschränkten  Perspektive der Methodologie der W is
senschaft zu entreißen und das V erstehen nicht als eine un ter m ehreren V erhal
tensw eisen des Subjekts, sondern als d i e  Seinsweise des Daseins selbst zu begreifen.

H aberm as’ darauffolgende A rgum entation hatte  zum Zweck, die Grenze des 
U niversalism us der U m gangssprache zu zeigen und die Ideologiekritik neben der 
H erm eneutik  zu begründen. Diese A rgum ente sind ab e r durch G adam er s ta rk  en t
k rä fte t worden, da er die F ragw ürdigkeit der M öglichkeit einer Therapie der 
Gesellschaft im  Ganzen überzeugend zeigte.

Es ist die K luft zw ischen zwei philosophischen Optionen — lau te t der Schluß 
des Aufsatzes — der diesen unvereinbaren U nterschieden zwischen der kritischen 
Theorie und der H erm eneutig zugrunde liegt. N ichtsdestoweniger hat die D iskus
sion beiderseits gewichtige Folgen gebracht und der A ufsatz schließt m it ih rer 
Rekapitulation.

Zdzisław Krasnodębski


