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Katarzyna Rosner

Twórca pojęcia interpretacji hermeneutycznej: 
Hans-Georg Gadamer czy Rudolf Bultmann?

Liczne prace na temat hermeneutyki ontologicznej, jakie powstały w ostat
nich latach, zwłaszcza na Zachodzie, koncentrują się niezmiennie wokół trzech 
autorów: Heideggera, Gadamera i Ricoeura. Niewątpliwie to Heidegger usta
nowił ontologiczne podstawy dla refleksji dwu pozostałych reprezentantów tego 
nurtu. Hermeneutyka kultury Gadamera i Ricoeura nie byłaby możliwa bez tej 
ontologii, w szczególności analityki Dasein. Takie jej aspekty, jak Heideggerow- 
skie rozumienie egzystencji, tj. bytu, do którego istoty należy rozumienie, 
skończoność i czasowość, wreszcie, dynamiczna struktura ontologiczna Dasein, 
przeciwstawiona strukturze ontologicznej bytów wewnątrzświatowych, katego
ria przed rozumienia czy bycia-w-świecie — wszystkie te wątki stanowią filozofi
czne przesłanki, na których funduje się ich refleksja.

Na czym polega wkład kontynuatorów, zwłaszcza zaś Gadamera, w rozwój 
hermeneutyki ontologicznej? Jeżeli Heidegger stworzył w toku krytyki no
wożytnej tradycji filozoficznej projekt nowej ontologii, to Gadamer wyko
rzystał ten projekt dla zarysowania nowej filozofii kultury. Można powiedzieć, 
że jego refleksja stanowi rozwinięcie i kontynuację Hcideggcrowskicj analizy 
„bycia-w-świecie” Dasein w tej mierze, w jakiej jest ono „bycicm-w-kulturzc” , 
wśród tekstów. Podstawowe kategorie tej refleksji nad kulturą to: tekst, 
tradycja i rozumienie (interpretacja), które, jak u Heideggera, jest z istoty 
także samorozumicniem, poszerzaniem naszej samoświadomości. Służą one 
zarysowaniu koncepcji kultury, której sens i wartość polega na poszerzaniu 
samoświadomości jej uczestnika w toku żywego dialogu z przekazanym
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przez tradycję dorobkiem kultury -  z jej tekstami. Proces, w którym to 
poszerzenie się dokonuje, nazywa Gadamcr doświadczeniem czy interpretacją 
hcrmeneutyczną.

Rozważana z tej perspektywy fundamentalna praca Gadamcra, Wahrheit 
und Methode, koncentruje się na dwu kwestiach: na eksplikacji warunków 
możliwości i przebiegu interpretacji hermcncutycznej oraz na wykazaniu 
uniwersalności problemu hermeneutycznego. Pierwsza kwestia dotyczy roz
maitych aspektów postawy interpretującego wobec tekstu, bez których do
świadczenie hermeneutyczne jest niemożliwe: warunkiem interpretacji her- 
meneutyczncj tekstu jest jego przed rozumienie; niezbędna jest także otwartość 
na tekst i zdolność do przyswojenia jego sensu. W kwestii drugiej, Gadamer 
twierdzi, że wszelkie doświadczenie kulturowe ma charakter językowy i -  jeśli 
jest autentyczne, tj. jeśli oddziałuje na nas -  ma strukturę doświadczenia 
hermeneutycznego. Rozważany tu problem interpretacji hermcncutycznej doty
czy więc w równej mierze naszego obcowania ze sztuką, interpretacji prawnej, 
badania przeszłości (historii) czy doświadczenia religijnego. We wszystkich tych 
dziedzinach warunkiem zajścia doświadczenia hermeneutycznego jest przyjęcie 
przez odbiorcę postawy otwartości. Musi on być zdolny do skonfrontowania 
własnych uprzedzeń z przesłaniem płynącym od tekstu -  pozwolić tekstowi, by 
do niego przemówił. Musi także przyswoić jego zawartość, tj. odnieść ją nic do 
przeszłości, z której tekst przemawia, lecz przede wszystkim do siebie i swojej 
sytuacji egzystencjalnej.

Ilermcncutyczna refleksja nad kulturą funduje się więc na tych dwu 
wątkach: koncepcji interpretacji hermeneutycznej i twierdzeniu ojej uniwersal
ności. Tezę, którą chciałabym tu przedstawić, można sformułować następująco: 
Gadamer jest współtwórcą hermeneutyki kultury, ponieważ sformułował i uza
sadnił tezę o uniwersalności problemu hermeneutycznego. Twórcą samej 
koncepcji interpretacji hermeneutycznej jest natomiast Rudolf Bultmann, teolog 
i kaznodzieja protestancki, autor pracy o Nowym Testamencie i mitologii.

To Bultmann, a nic Gadamer, był pierwszym, który wykorzystał ontologię 
Dasein Heideggera jako podstawowe źródło inspiracji dla rozwinięcia własnej, 
oryginalnej propozycji interpretacji tekstowej. Bultmann, choć stawiał sobie cel 
czysto teologiczny, chciał mianowicie dokonać egzystencjalnej (eschatologicz
nej) interpretacji przekazu wiary z Nowego Testamentu, zdawał sobie sprawę, 
że każda teologia zakłada jakiś filozoficzny system pojęć, tj. określone rozumie
nie człowieka i bytu; teologia jest więc zawsze -  świadomie lub nie związana 
z określoną tradycją filozoficzną.

On sam wybrał ontologiczną analizę egzystencji Heideggera, ponieważ 
przyjął, że przedmiotem teologii jest egzystencja w wierze. Metodologicznym 
punktem wyjścia dla tak zdefiniowanej teologii winno być zatem filozoficzne 
pojęcie egzystencji. Na wątpliwości formułowane przez innych teologów od
powiadał, że filozoficzne podejście do tego problemu nie jest ateistyczne (a więc
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opozycyjne wobec teologicznego), lecz neutralne w kwestii wiary. „W iara lub 
niewiara to odpowiedź na konkretne, zdarzające się objawienie, które zwraca 
się do konkretnej istoty ludzkiej” 1. Filozofia egzystencji daje natomiast m oż
liwość pojęciowej analizy takich terminów, jak „objawienie”, „słowo”, „zwra
canie się”, „słuchanie” , choć sama nie zajmuje się żadnym konkretnym 
objawieniem. Filozofia bada zatem formalną (ontologiczną) strukturę ludzkiej 
egzystencji, natomiast teologia pozostaje na poziomie ontycznym, tj. mówi
o człowieku konkretnym w tej mierze, w jakiej jego egzystencja jest określona 
przez fakt napotkania objawienia.

Bultmann podjął problematykę interpretacji z pobudek praktycznych; 
kierowało nim pragnienie przezwyciężenia trudności, jakie napotykał w peł
nieniu własnego zawodu czy powołania -  kaznodziei i teologa, tj. kogoś, kto 
głosi i objaśnia Słowo Boże. Był człowiekiem głęboko wierzącym, tzn. był 
przekonany, że Nowy Testament stanowi objawienie i niesie człowiekowi ważne 
przesłanie. Z drugiej jednak strony, teksty Ewangelii jako teksty historyczne, 
pochodzące z bardzo odległej epoki, reprezentują -  jeśli traktować je literalnie
-  archaiczny, mitologiczny obraz świata i człowieka, którego nie jesteśmy 
w stanie dzisiaj zaakceptować i który stanowi istotną przeszkodę w przyjęciu 
przez nas tego przesłania.

Problem, jaki stanął przed Bultmannem, nie był nowy, ponieważ nie był 
także nowy rozziew między biblijnym, mitologicznym obrazem świata a nowo
żytnym. Podjęła go wcześniej m.in. tzw. teologia liberalna, która postulowała 
usunięcie z Nowego Testamentu wszelkich elementów mitologii. Bultmann był 
przekonany, że problemu nie da się rozwiązać w tak prosty sposób; przesłanie 
wiary i mitologię nie występują bowiem w Nowym Testamencie obok siebie, 
lecz są ze sobą splecione. Jeśli się zatem wierzy w objawiony charakter 
przesłania ewangelicznego, to trzeba także przyjąć, że objawienie to nie jest 
nieodwołalnie zamknięte w ramach mitologicznej opowieści. Należy jednak nie 
eliminować mitologię, lecz podjąć próbę nowej interpretacji tekstu Nowego 
Testamentu -  poszukać nowego określenia relacji między objawieniem i mitem.

Taki czysto mitologiczny charakter, powiada Bultmann, ma np. kosmologia 
Nowego Testamentu, obraz świata, w którym rozgrywają się zdarzenia z życia 
Chrystusa. Ujmuje ona świat jako troistą strukturę: w środku znajduje się 
Ziemia, powyżej niej niebo, siedziba Boga i aniołów, poniżej zaś piekło, 
zamieszkiwane przez Szatana. „Te ponadnaturalne siły interweniują w przebieg 
procesów naturalnych i we wszystko, co człowiek myśli, czego pragnie i co 
robi”2. Tego mitologicznego obrazu świata nie można więc wyeliminować,

1 R. B ultm ann, The Historicity o f  Man and Faith, w: R . B ultm ann, Existence and Faith, New 
Y ork 1960, s. 93.

2 R. B ultm ann, New Testament and Mythology, w: ed. H.W . Bartsch, Kerygma and Myth, 
London 1953, s. 1.
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ponieważ ,jest on założony w opowieściach Nowego Testamentu, przed
stawiających np. zdarzenie zbawienia, które stanowi przedmiot nauczania 
religijnego”3, Co więcej, ta mitologia, stwierdza Bultmann, nie jest specyficznie 
chrześcijańska; ten sam obraz świata odnajdujemy w innych tekstach archaicz
nych. Jest to po prostu kosmologia epoki przed naukowej. Stanowi ona jednak 
prawdziwą przeszkodę w głoszeniu wiary: „sprawia że objawienie przestaje być 
dla człowieka współczesnego wiarygodne, ponieważ jest on przekonany, że 
mitologiczny obraz świata jest nieprawdziwy”4.

Teolog ma więc do wyboru: albo wymagać od wiernych bezwzględnej 
akceptacji mitologicznego obrazu świata, albo też uznać, że Nowy Testament 
głosi prawdę, która jest niezależna od tego mitologicznego kontekstu. Pierwsza 
możliwość wydaje się nierealistyczna i zgubna dla wiary: „oznaczałaby po
święcenie intelektu, co może przynieść tylko jeden skutek -  dziwaczne formy 
schizofrenii i zakłam ania'’5.

Odrzucenie tej możliwości, za czym opowiadał się Bultmann, stanowiło 
niezależnie od tego, czy uznamy jego argumenty -  świadectwo wielkiej 

determinacji i odwagi intelektualnej. Bultmann nie poprzestawał bowiem na 
stwierdzeniach generalnych, które w tej postaci wydają się łatwe do zaakcep
towania, ale wskazywał na konsekwencje tej decyzji dla interpretacji konkret
nych zdarzeń, o jakich mówią ewangeliści. Nikt nie może dziś wierzyć 
w zlokalizowane w przestrzeni niebo czy piekło -  stwierdzał. Co więcej: „Jeżeli 
tak się rzeczy mają, nie możemy także akceptować relacji o zstąpieniu 
Chrystusa do piekła lub jego wniebowstąpieniu jako prawdy dosłownej”6.

Obok archaicznej kosmologii, popadającej w konflikt ze współczesnym, 
uformowanym przez naukę obrazem świata, drugie wyzwanie dla wiary stanowi 
sposób, w jaki człowiek współczesny rozumie siebie. Niezależnie od tego, czy 
stoi on na gruncie światopoglądu naturalistycznego czy idealistycznego, tj. czy 
pojmuje siebie jako byt przyrodniczy czy duchowy -czuje się odpowiedzialny za 
swe myśli, uczucia i pragnienia. „Nie jest więc, jak przedstawia go Nowy 
Testament, ofiarą dziwnej dychotomii, która wystawia go na oddziaływanie sił 
wobec niego zewnętrznych”7. Współcześnie, jeśli ktoś uważa się za opętanego, 
mamy go za schizofrenika. Podobnie na gruncie sposobu, w jaki rozumie siebie 
człowiek współczesny, „wyprowadzanie śmiertelności człowieka z upadku 
Adama jest jawnym nonsensem, ponieważ wina zakłada osobistą odpowiedzial
ność i sama idea grzechu pierworodnego jako skazy dziedziczonej jest nieetycz
na, irracjonalna i absurdalna”8. Przytaczam tu tylko wybrane przykłady

3 Ibidem , s. 3.
4 Ibidem , s. 3.
3 Ibidem , s. 4.
6 Ibidem , s. 4.
7 Ibidem , s. 6.
* Ibidem , s. 7.
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spośród licznych, do których odwołuje się Bultmann, by wykazać, że dosłowne 
traktowanie przekazu ewangelistów wpędza nas w konflikt między wiedzą 
i wiarą oraz między współczesnym i archaicznym rozumieniem siebie przez 
człowieka.

Mitologiczny czy archaiczny obraz świata jest w Nowym Testamencie 
obecny w relacjach o podstawowych z punktu widzenia wiary chrześcijańskiej 
zdarzeniach z życia Chrystusa -  np. jego śmierci czy zmartwychwstania -  nie 
można go więc wyeliminować, nie naruszając objawienia. „Nie możemy ocalić 
objawienia, wybierając pewne jego rysy i odrzucając inne -  pisze Bultmann.
-  Jeżeli chcemy je zaakceptować, musimy przyjąć wszystko, co Nowy Tes
tament głosi [...] lecz tego właśnie nie jesteśmy w stanie zrobić”9. Jeżeli więc 
chcemy zachować prawdę objawienia z Nowego Testamentu, musimy poddać ją 
d e m i t o l o g i z a c j i .  „Nie możemy jednak dążyć za wszelką cenę do uzgod
nienia Nowego Testamentu ze światem współczesnym. Problem polega na tym, 
czy przesłanie Nowego Testamentu zawiera wyłącznie mitologię, czy też 
domaga się ono odrzucenia mitu, jeżeli m a być rozumiane tak, jak rozumiane 
być powinno” 10.

Bultmann wybiera więc drugą możliwość: pragnie uwolnić przesłanie 
ewangeliczne od mitycznego obrazu świata. Powstaje jednak pytanie, w jaki 
sposób tego dokonać. W toku krytyki prób wcześniejszych, podejmowanych 
przez teologów chrześcijańskich, dochodzi do wniosku, że mit powinien być 
interpretowany nie kosmologicznie, lecz antropologicznie czy egzystencjonal- 
nie. Inaczej mówiąc, przyjmuje założenie, że „rzeczywistym celem mitu nie jest 
prezentacja obiektywnego obrazu świata, lecz wyrażenie sposobu rozumienia 
ludzkiej egzystencji w świecie, w którym żyjemy”11. Aby więc rozstrzygnąć, czy 
Nowy Testament jest dla nas dzisiaj tylko mitem, czy też przesłaniem ważnej 
prawdy, musimy odpowiedzieć na pytanie, czy zawarte w nim rozumienie 
ludzkiej egzystencji jest dla nas żywe, czy niesie nam prawdę o nas samych. 
Bultmann pisze: „musimy rozpoznać, czy Nowy Testament ofiarowuje człowie
kowi rozumienie siebie, które wzywa go do podjęcia autentycznych decyzji 
egzystencjalnych”12. Inaczej mówiąc, Ewangelia zawiera ważne przesłanie, jeśli 
ma nam do powiedzenia o nas samych coś, co może oddziałać na nasze życie 
i nasze postępowanie.

Jak widać, jest to rozstrzygnięcie w duchu Heideggerowskim czy her- 
meneutycznym. I nie jest to, dodajmy, przypadkowa zbieżność. Bultmann 
odwoływał się do ontologii Heideggera i w niej właśnie znalazł inspirację dla 
rozwiązania swojego problemu. Pominiemy tu jednak Bultmannowską inter

9 Ibidem , s. 9.
10 Ibidem , s. 10.
11 Ibidem , s. 10.
12 Ibidem , s. 16.
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pretację ontologii Dasein; pominiemy także, odwołującą się do tej ontologii, 
jego interpretację Nowego Testamentu, u podstaw której leży przekonanie, że 
„Heideggerowska ontologiczna analiza egzystencji jest świecką wersją poglądu 
na życie ludzkie, zawartego w Nowym Testamencie”13. Celem naszych roz
ważań nie jest bowiem ocena samej interpretacji Ewangelii, dokonanej przez 
Bultmanna, lecz wykazanie, że ma ona wszystkie podstawowe rysy interpretacji 
hermeneutycznej w wersji Gadamera czy Ricoeura. Co więcej, Bultmann nie 
tylko posługuje się praktycznie tą metodą interpretacji, lecz także eksplikuje jej 
własności i -  podobnie jak np. Gadamer -  uzasadnia je przez odwołanie się do 
ontologii Heideggera.

Pierwsza zbieżność pojawia się w związku z pytaniem, jak dociera do nas 
objawienie. Jak pamiętamy, dla Gadamera podstawowym przedmiotem inter
pretacji jest słowo, pisany tekst przekazany przez tradycję. Podobnie rozumie 
Bultmann objawienie: zawiera się ono nie tyle w samych faktach z życia 
Chrystusa lub, mówiąc dokładniej, objawienie zawarte w zdarzeniu przyjścia 
Chrystusa na świat, jego śmierci i zmartwychwstania jest dla nas przesłonięte. 
Jako fakty z przeszłości (w ujęciu zobiektywizowanym) „zdarzenia kosmiczne” , 
jak pisze Bultmann, nie są dla nas niczym więcej niż mitem. W takim 
ujmowaniu objawienia nie jest bowiem jasne, czy między tymi zdarzeniami 
z przeszłości a m ną zachodzi jakikolwiek związek. Czy -  pyta Bultmann
-  mówią one cokolwiek o m oj ej rzeczywistości? Czy to życie (z przeszłości) 
jest m o i m  życiem?

Objawienie dociera do nas jako proklamacja, jako słowo. Mamy z nim do 
czynienia, ilekroć głoszący słowo Boże -  ewangelista lub kaznodzieją -  napoty
ka słuchacza i staje wobec niego w roli Chrystusa -  niejako syn Boży, lecz jako 
ten, który głosi prawdę objawienia. Objawienie to nie odnosi się do przeszłości; 
akt zbawienia polega na ustanowieniu „posługi pojednania”, przez którą 
realizuje się boska moc zbawienia każdego, kto ma wiarę, kto otwiera się na 
prawdę.

„To, przeciw czemu występuję -  pisał Bultmann w jednym ze swych 
późniejszych tekstów -  to utrwalone pojęcie Boga jako bytu obiektywnego, 
mylne rozpoznanie objawienia jako aktu dokonanego raz na zawsze i dla 
wszystkich [...] Objawienie jest objawieniem tylko in actu i tylko pro me\ jest ono 
rozpoznawane i rozumiane jako takie tylko w osobistej decyzji [...] Istotne jest 
to, że inkarnacja nie powinna być rozważana jako cud, który zdarzył się 1950 lat 
temu, lecz jako zdarzenie eschatologiczne, które, poczynając od Jezusa, jest 
zawsze obecne w słowach ludzi obwieszczających je jako ludzkie doświadczenie. 
»Zdemitologizowany« sens chrześcijańskiej doktryny inkarnacji, słowa, które 
»stało się ciałem«, jest ten właśnie, że Bóg manifestuje się nie tylko jako idea 
Boga -  niezależnie od tego, czy taka idea może być dla nas prawdziwa -  lecz

13 Ibidem , s. 23.
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jako »mój« Bóg, który mówi do mnie tu  i t e r a z  przez ludzkie usta” 14. Jak 
widać, w centrum rozważań Bultmanna sytuuje się problem nazwany później 
przez Gadamera problemem przyswojenia czy aplikacji.

Bultmann, podobnie jak Gadamer i Ricoeur, stoi więc na stanowisku, że 
znaczenie tekstu -  w jego przypadku Nowego Testamentu -  jest zawsze 
znaczeniem d la  interpretującego. W egzystencjalnej interpretacji Pisma 
Świętego zawiera się także to, że jego prawda odnosi się nie do przeszłości, 
ani też nie ma charakteru prawdy ponadczasowej; jest to prawda odnosząca 
się do mojego życia; przemawia do mnie, jeśli odnosi się do mojej aktualnej 
sytuacji.

Rozumieć objawienie to tyle, co rozumieć siebie w świetle objawienia. 
Nowy Testament nie przekazuje nam żadnej wiedzy ani o wydarzeniach 
z przeszłości, ani wiedzy doktrynalnej. Objawienie jest zdarzeniem, które 
przydarza się nam. Jak pisze Bultmann, „wiemy coś o objawieniu, jeżeli 
rozumiemy siebie jako tych, którzy są zależni od objawienia. Bowiem sens 
objawienia polega na tym, że jest ono środkiem, dzięki któremu osiągamy 
autentyczność, której nie możemy osiągnąć sami z siebie”15. Autentyczność 
oznacza u Bultmanna samowiedzę -  rozumienie naszej sytuacji egzysten
cjalnej.

Rozważmy, jak Bultmann charakteryzuje warunki możliwości zajścia tego 
zdarzenia, jakim jest objawienie. Pierwszym z nich jest przedrozumicnie. 
Ewangelia, w> interpretacji Bultmanna, mówi nam o naszym ograniczeniu, 
naszej historyczności. nieuchronności śmierci i wrskazuje szansę jego prze
zwyciężenia. Świadomość naszej ograniczoności, skończoności -  to wiedza, 
którą ju ż  mamy; ma ona źródło w naszym doświadczeniu życiowym. Nie jest 
to wszakże wiedza zdobyta raz na zawsze, lecz samoświadomość, przeciwko 
której stale się buntujemy i która musi być wciąż potwierdzana na nowo. 
,,W związku z tym pisze Bultmann -  odpowiedź na pytanie, jak rozumiane jest 
objawienie Nowego Testamentu, nie może być ujmowane jako prosta komuni
kacja, lecz jako zwrócenie się do konkretnej osoby. Pytanie dotyczące ob
jawienia jest równocześnie pytaniem dotyczącym moich ograniczeń i odpowiedź 
na pytanie: co to jest objawienie?, może być uzyskana tylko wtedy, gdy pytający 
jest przygotowany, by jego ograniczenie zostało odsłonięte [...] gdy chce, by 
zrozumienie jego skończoności, które krąży wokół niego, zostało zradykalizo- 
wane”16. W arto podkreślić, że przed rozumienie nie jest dla Bultmanna czymś 
specyficznym dla obcowania z przekazem wiary; przeciwnie, jest rysem wszel

14 R . B ultm ann, The Case for Demythologization, w: K . Jaspers and R. B ultm ann, Myth and 
Chrystianity, New Y ork 1958, s. 68-69.

,s R. B ultm ann, The Concepi o f  Revelaiion in the Ne w Testament, w: R. Bultm ann, Existence 
and Faith, N ew  Y ork 1960, s. 62.

16 Ibidem, s. 63.
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kiego rozumienia: „Bez przedrozumienia -  pisze Bultmann -  nikt nie może 
rozumieć tego, co powiedziane w jakiejkolwiek literaturze -  o miłości, przyjaźni, 
śmierci i życiu lub, mówiąc ogólnie, o człowieku. Jedyna różnica polega na tym, 
czy ktoś naiwnie i niekrytycznie trzyma się swego przed rozumienia [...] czy też 
zawiesza je [...] ponieważ jest świadomy, że ludzkie rozumienie nie jest nigdy 
zamknięte, lecz musi być stale na nowo ujmowane i ryzykowane” 17. Tak więc, 
podobnie jak u Heideggera czy Gadamera, wraz z pojęciem przesądów czy 
uprzedzeń pojawia się u Bultmanna drugi warunek rozumienia: przyjęcie 
postawy otwartości.

Bultmann nie używa wprawdzie tego terminu, mówi raczej o gotowości 
podjęcia ryzyka, jednakże łatwo znaleźć w jego pismach fragmenty, które 
mogłyby wyjść spod pióra Gadamera, wyjaśniającego postawę otwartości: 
„Jeżeli chcemy słyszeć, musimy być przygotowani, że przekaz będzie stanowił 
wyzwanie dla wszystkiego w nas i w świecie: naszych instynktów i pragnień, 
naszych ideałów i planów [...] Jeżeli chcemy słyszeć Boga, musimy zawiesić 
wszystko, do czego jesteśmy przywiązani i co nas wiąże [...] Tylko ci, 
którzy gotowi są w taki sposób słyszeć słowo Pisma, usłyszą je jako głos 
Boga” 18.

Usłyszeć, zrozumieć przekaz wiary -  to nie znaczy stać się dysponentem 
prawdy. Bultmann, za Heideggerem, stoi na gruncie historyczności egzystencji 
i historyczności ludzkiego rozumienia. „Słowo Boże nigdy nie staje się naszą 
własnością. Sprawdzianem, czy słyszeliśmy je właściwie, jest to, czy jesteśmy 
zawsze gotowi słyszeć je od nowa, odnosić do niego przy każdej życiowej 
decyzji; czy jesteśmy gotow'i pozwolić mu interweniować w momencie jej 
podejmowania [...] Głos Boga jest r o z u m i a n y  tylko przez tego, kto przy
zwala mu wejść w siebie za każdym razem, gdy je słyszy”19.

Bultmann koncentruje się na rozumieniu Pisma Świętego. Ewangelia jest 
jednak dla niego, z punktu widzenia teoretycznego znaczenia jego wywodów, 
tylko konkretnym przykładem tekstu historycznego. Koncepcja rozumienia, 
którą rozwija, odnosi do każdego tekstu przekazanego przez tradycję: „wiedza
o przeszłości nie dotyczy natury, która po prostu stoi przed nami i której 
w łasności mogą być uchwycone przez patrzenie na nią, lecz należy do historii, ta 
zaś może być rozumiana tylko przez kogoś, kto w niej uczestniczy i kto także 
zdaje sobie sprawę, że sama interpretacja jest zdarzeniem historycznym [...] 
tylko przez człowieka, który egzystuje historycznie i który jest motywowany 
przez pytania dotyczące jego własnej egzystencji”20.

17 Ibidem, s. 64.
18 R. B ultm ann, Ho w does God Speak to us through the Bibie, w: R. Bultm ann, Existence and 

Faith, op. cit., s. 167.
19 Ibidem, s. 169-170.
20 R. B ultm ann, The Concept o f Revelation, op. cit., s. 64-65.
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Świadomość historyczności wszelkiej interpretacji zaznacza się także w spo
sobie, w jaki Bultmann charakteryzuje uczestniczące w niej przedrozumienic. 
Źródłem przedrozumienia jest nie tylko własne doświadczenie życiowe, lecz 
także „tradycja, która każe nam je interpretować w określony sposób, a także, 
ogólnie biorąc, naszą egzystencję”21.

Interpretacja jest wprawdzie zawsze historyczna, nieostateczna, ale -  podob
nie jak Heidegger i Gadamer -  Bultmann wierzy, że jeśli jest dokonywana 
w postawie otwartości, pozwala na poszerzenie naszej samowiedzy, prze
zwyciężenie uprzedzeń i przesądów wyniesionych z tradycji. Swfą własną 
koncepcję interpretacji formuje on właśnie w toku krytyki tradycji interpretacji 
biblijnej, zarówno katolickiej, jak protestanckiej.

Nie możemy tu prezentować tej krytyki; powiedzmy jednak kilka słów ojej 
wynikach. Zwraca się ona przeciw rozumieniu objawienia jako „komunikacji 
nauki czy doktryny, która samego Boga pojmuje jako konkretny byt, mogący 
stanowić przedmiot wiedzy”22. Dla Bultmanna, powtórzmy, objawienie nie jest 
iluminacją, przekazem wiedzy, lecz zdarzeniem. Co więcej, to zdarzenie nie jest 
procesem kosmicznym i wobec nas transcendentnym -  gdyby tak było, twierdzi 
Bultmann, nie byłoby ono niczym innym jak mitem. „Tak więc objawienie musi 
być zdarzeniem, które dotyczy bezpośrednio nas i w nas zachodzi. Przynależy do 
niego słowo, które zwraca się do nas i przemawia do naszych sumień; ktokolwiek 
nie otwiera się na ten apel, nie rozumie tego, co komunikowane”23. Jest on, jak 
głosi drugi list do Koryntian, ślepy i objawienie jest dla niego niedostępne.

Fakt zbawienia, głosi Bultmann, nie jest rozumiany, jeśli myśli się o nim jak
o fakcie jednorazowym, który kiedyś się zdarzył i który jest przypominany. 
Kiedy słuchamy Ewangelii, „nie musimy wykraczać poza naszą własną, 
aktualną sytuację, by znaleźć „Chrystusa historycznego”, czy też pewien proces 
kosmiczny, który zdarzył się gdzieś i kiedyś. Wszystko, co dla nas ważne, 
zachodzi w naszej teraźniejszości; „dzień zbawienia jest teraz”24. Słowo Boże 
zwraca się do nas tu i teraz i umożliwia nam zrozumienie naszej aktualnej 
sytuacji w świetle tego, co objawione.

***

W arto na zakończenie zapytać: jeśli mam rację i twórcą hermeneutycznej 
koncepcji interpretacji jest Bultmann, to dlaczego o Gadamerze wiedzą wszys
cy, a o Bultmannie niewielu? Dlaczego Gadamerowi przypisuje się koncepcję, 
której podstawmy uformował nie on, lecz Bultmann?

21 Ibidem , s. 65.
22 Ibidem , s. 66.
13 Ibidem, s. 78.

Ibidem, s. 79.
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Myślę, że próba odpowiedzi na to pytanie musiałaby odwołać się do faktu, 
że nauki (także humanistyczne) są nie tylko poszukiwaniem prawdy, lecz także 
instytucją. Ta instytucja obejmuje filozofię; teologia w naszych czasach do niej 
w zasadzie nie należy.

Przykład Bultmanna i hermeneutyki wskazuje, że jest to, być może, jedno 
z uprzedzeń epoki nowożytnej, na które, w sformułowaniu ogólnym, zwracał 
uwagę Heidegger i wielu innych, lecz z czego ciągle nie potrafimy wyprowadzić 
praktycznych konsekwencji.

Myślę także, iż fakt, że interpretacja hermcneutyczna uformowała się 
w kontekście pytania o współczesny sens wiary, jest czymś więcej niż ciekawost
ką historyczną. Może on stać się źródłem głębszego rozumienia klimatu tej 
filozofii i radykalnej zmiany stosunku do tradycji, jaką postuluje.

Katarzyna Rosner

The Author of the Concept of Hcrmcncutical Intcrpretation: 
Hans-Gcorg Gadam cr or Rudolf Bultmann?

Summary

T he tcxt considers the contribution  o f the m ain reprcsentatives o f ontological her- 
mcncutics to  the idea o f hcrm cncutical interpretation.

N o doub t, it was Heidegger who gave the ontological foundation to  hermeneutics. 
A ccording to  the generał opinion, it was G adam er, who in tum  can be secn as the main 
au tho r o f herm eneutics, understood as a fully developcd reflection on hum an culturc and 
on the in terpretation  o f cultural artifaets.

I argue th a t this opinion is only partly  legjtimate. A ccording to  my view, there are 
three founders o f ontological herm eneutics: Heidegger, G adam er and Bultm ann. 
H eidegger gave herm eneutics its ontological basis; G adam er form ulated and grounded 
the thesis on the universality o f the hcrm eneutical problem ; however, it was R udolf 
B ultm ann who inventcd the concept o f herm eneutical interpretation . He was also the 
first to  apply this kind o f  in terpretation  in his study o f the Bibie.


