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Maciej Potępa

Pytanie o podmiot 
w filozoficznej hermeneutyce

1. Refleksyjny model podm iotu

Fichte jako pierwszy postawił wobec refleksyjnej teorii podmiotu zarzut 
popełnienia przez nią błędu logicznego circulus yitiosus. Na ten temat pisze 
w Wissenschaftslehre nova methodo von 1798:

„Do tej pory postępowano w następujący sposób: nie możemy być świado
mi znajdujących się naprzeciw nas rzeczy czy przedmiotów zewnętrznych, 
jednocześnie nie będąc świadomi samych siebie, tj. nie będąc dla samych siebie 
przedmiotem. Dzięki aktowi naszej świadomości dochodzimy do świadomości 
naszej świadomości, który możemy sobie uświadomić przez to, że znowu 
myślimy o sobie samych. Tę świadomość naszej świadomości uświadamiamy 
sobie tylko przez to, że znowu czynimy ją  przedmiotem i dochodzimy na tej 
drodze do świadomości naszej świadomości świadomości, i tak do nieskoń
czoności. Ale w ten sposób nie wyjaśnimy naszej świadomości, albo zgodnie 
z tym właściwie nie powinna istnieć żadna świadomość, jeśli przyjąć ją za stan 
umysłu albo przedmiotu. Dlatego też zawsze zakłada ona podmiot, do którego 
nigdy nie udaje jej się dotrzeć. Ta sofistyka leżała do tej pory u podstaw 
wszystkich systemów -  nie wyłączając Kantowskiego”1.

Podstawowy błąd refleksyjnej teorii podmiotu polega na tym, wedle 
Fichtego, że przedstawia ona „Ja” tylko w formie przedmiotu, znajdującego się

1 J.G . Fichte, Nachgelassene Schriften. Hrsg. v. H. Jacob, Bd. II, Berlin 1973, s. 356.
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„obok” innych przedmiotów. Nie jest ona więc w stanie pomyśleć 
„Ja-podm iot” w nim samym i dla niego samego, żeby w ten sposób rzeczywiście 
przenieść się w perspektywę takiego podmiotu, który konstytuowałby sam 
siebie, za pośrednictwem wiedzy o sobie.

Zanim jednak przejdę do przedstawienia koncepcji podmiotu Fichtego, 
chciałbym najpierw naszkicować Kantowską teorię podmiotu, którą uważam 
za teorię oddającą to, o co chodzi w refleksyjnym modelu podmiotu.

Kant ujmuje Ja w akcie, w którym podmiot odwraca się od przedmiotów 
należących do świata (zewnętrznego -  red.) i zwraca się ku sobie samemu, 
zachowując tym samym jedność z samym sobą. Tę transcendentalną sa- 
mowiedzę nazywa K ant transcendentalną apercepcją. Integralnym skład
nikiem wszelkiej świadomości jest nie tylko podmiot, lecz również bycie 
świadomym przedmiotu. Wszelka świadomość przedmiotu zawiera (dla K an
ta) w sobie potencjalną samowiedzę. K ant mówi o tym na początku § 16 
w słynnym sformułowaniu: „Przedstawienie »Myślę« musi móc towarzyszyć 
wszystkim mym przedstawieniom, inaczej bowiem byłoby coś we mnie 
przedstawione, co by wcale nie mogło być pomyślane” (B 131). Trans
cendentalna apercepcja, którą K ant nazywa (§ 16) „pierwotną syntetyczną 
jednością apercepcji” , nie jest ani jednością różnorodności danych naocznych, 
ani jednością kategorii, umożliwiającą powiązanie czystych kategorii w je
dność sądu na poziomie poznania intelektu. Bez „pierwotnej jedności syn
tetycznej apercepcji” nie jest możliwe więc ani wiązanie w jedność nie
określonej wielości danych naocznych, ani wiązanie kategorii przedmio
towych w jedność sądu na poziomie intelektu. Ta transcendentalna naj
wyższa jedność jest przedmiotowym warunkiem wszelkiego poznania2 i należy 
ją odróżniać od „podmiotowej jedności świadomości stanowiącej określenie 
zmysłu wewnętrznego” (B 139), która jest dana w empirycznie określonym 
czasie. Transcendentalna apercepcja pełni u K anta funkcję Ja -  ostatecznie 
fundującego poznanie. Nie jest to Ja ujęte, jak u Kartezjusza, jako sub
stancja myśląca (res co git ans). Kantowskie Ja jako najwyższy warunek 
poznania samo nie może zostać poznane, ponieważ dopiero funduje warunki 
poznania kategorialno-fenomenalnego. Owo „Ja” może zostać tylko po
myślane.

Kantowskie przedstawienie ujmuje istotę Ja jako refleksję. Ta teoria
o istocie Ja wychodzi od podmiotu myślenia i podkreśla, że podmiot stale 
znajduje się w pewnym odniesieniu do siebie. To odniesienie polega na tym, 
że podmiot za pomocą refleksji uchwytuje siebie jako przedmiot; zdol
ność do konstytuowania przedstawień, która pierwotnie odnosi się do 
przedmiotów, odnoszona jest do siebie samej, i w ten sposób, w jedynym 
przypadku świadomości, myśli i tego, co pomyślane, aktywności i tego, co

2 O. Hóffe, Immanuel Kant, W arszaw a 1994, s. 101.
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z niej wypływa, nie można od siebie oddzielić. Jeśli podmiot jest przed
miotem wiedzy, to właśnie na mocy swojej aktywnej subiektywności.

Teoria ujmująca Ja jako refleksję, porusza się stale po kole. U podstaw 
refleksyjnego modelu wyjaśniania samoświadomości leży wiara w to, że 
samoświadomość powstaje poprzez stosunek samoodniesienia, który ma miejs
ce wtedy, kiedy samoświadomość odwraca się od świata i zwraca się ku sobie 
samej, ujmując siebie w formie przedmiotu. Jednak zagadka samoświadomości 
nie daje się w ten sposób niejako ^wo.v/-automatycznie rozwiązać: wikła się ta 
teoria w beznadziejne trudności, znane w literaturze przedmiotu pod mianem 
„trudności z identyfikacją” świadomości3.

Otóż jeśli przyjmiemy, że ,,Ja” uzyskuje poznanie swojej podmioto- 
wo-przedmiotowej jedności dopiero poprzez zwrócenie się świadomości, za 
pomocą refleksji, ku samej sobie, to wtedy identyfikacja jej nie jest możliwa, 
ponieważ podmiot nie zna tego, czego powinnien szukać. Podmiot na drodze 
refleksyjnego zwrócenia się ku sobie samemu nie jest w stanie wyjaśnić swojej 
tożsamości, bowiem, żeby tego dokonać, należałoby wykazać, że „Ja ujmujące” 
jest tym samym, co „Ja ujmowane” . Jeśli natomiast przyjmiemy, że podmiot jest 
już w posiadaniu wiedzy o swojej podmiotowo-przedmiotowej jedności, to 
wtedy co prawda identyfikacja owej jedności nnie nastręcza żadnych trudności, 
ale teoria porusza się po kole, ponieważ już na początku rozumowania zostaje 
założony jej wynik.

Świadomość refleksyjna nie powstaje więc na mocy skierowania refleksji na 
„Ja myślące” (denkende Ich). Jeśli przyjąć, że świadomość wnosi już przez sam 
swój fakt wiedzę o swojej jedności podmiotowo-przedmiotowej, to przy 
wyjaśnianiu samoświadomości jako wynik refleksyjnej samozwrotności świado
mości, powstaje figura logiczna błędnego koła -  circulus vitiosus, polegająca na 
tym, że refleksja, k tóra ma dopiero wyjaśnić samoświadomość, już z góry 
zakłada wiedzę o samoświadomości. Wniosek z tego taki, że samoświadomości 
nic m ożna opisać za pomocą refleksji. Wpisana w podmiot refleksja nie 
dysponuje żadnym kryterium, na podstawie którego mógłbym ustalić, że 
faktycznie jestem tym, którego uchwytuję w sposób przedmiotowy. Muszę więc 
dysponować, odmiennym od refleksyjnego, dostępem do podmiotowo -  przed
miotowej jedności samoświadomości. Konstatacja tej jedności musi więc 
poprzedzać sam akt refleksji.

3 Tradycyjny m odel świadom ości przedstaw ił jak o  pierwszy D. Henrich w swoim artykule 
Fichtes ursprungliche Einsicht, w: Suhjektivitat und Metaphysik. Festschrift fu r  W. Cramer. 
F ran k fu rt a .M . 1966; później także K. G loy analizow ała szczegółowo ten problem  w swoim 
artykule Selbstbewufitsein ais Prinzip des neuzeitlichen Selbstverstandnisses. W: „Fichten-S tudien” , 
Bd. 1.
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2. M odel produkcyjny samoświadomości Fichtcgo

M ożna zasadnie twierdzić, że stadia w rozwoju Fichteańskiej „teorii 
wiedzy” ( Wissenschaftslehre) pokrywają się z różnymi próbami wyjaśnienia 
przez Fichtcgo tajemnicy samoświadomości. Ale właściwie nigdy nic udało mu 
się wypracować w sposób jasny i wyraźny zadowalającej teorii samoświadomo
ści. Mowa Fichtego o Ja, które samo siebie ustanawia4 (Das Ich, das sich selbst 
setzt), jest negatywnym obrazem refleksyjnego modelu samoświadomości, 
którego braki Fichte w pełni rozpoznał już w Wissenschaftslehre z roku 1794. 
Podstawowa myśl Fichtego zmierza do tego, by pokazać, że żadne Ja podmiotu 
nie poprzedza samoświadomości. Podmiot wkracza na scenę dopiero wraz 
z pojawieniem się na niej świadomości Ja =  Ja. Wychodząc od Ja-podmiotu, 
nie można z niego wyprowadzić samoświadomości. Kiedy Fichte mówi o samo- 
ustanawianiu się Ja, to ma na myśli tę bezpośredniość, w której Ja, jakby za 
jednym razem w całości, wyłania się z mroków.

Tak więc nie istnieje to, co ustanawiające (,Setzendes), które pojawiałoby się 
po samym ustanawianiu (Setzen). Ja jest tym ustanawianiem, poprzez które 
powstaje jego „bycie dla siebie” (Fiirsichsein). To, co w sposób absolutny 
(schlechthin) ustanawia samo siebie, jednocześnie ustanawia swoje „bycie dla 
siebie” . Fichte mówi w tym kontekście o „Ja absolutnym”, które ma tą 
właściwość, że „ustanawia siebie samo”. Owo Ja jest dlań najwyższą zasadą 
wiedzy. Nie jest ono rozumiane jako Ja empiryczne, lecz jako szczególny rodzaj 
absolutnego podmiotu, który podlega określonym, właściwym sobie prawid
łowościom, mianowicie jest ono tym momentem w naszej wiedzy, który jest 
w sposób bezwarunkowy ustanowiony przez siebie samego. W owym Ja to, co 
ustanowione, jest tożsame z tym, co ustanawiające (Im Ich sind Gesetztes und 
Setzendes identisch). W Fichteańskiej konstrukcji „Ja absolutnego” ważne są 
zwłaszcza dwa momenty: po pierwsze, owo „Ja absolutne” pomyślane jest jako 
źródło wszelkiej realności (Realitat) a więc także realności każdego empirycz
nego „przedmiotu” (Nie-Ja) i wszelkiej „przedstawiającej” go empirycznej 
świadomości. Po drugie, co jest dla naszych badań nad teorią podmiotu 
szczególnie w'ażne, samo Ja absolutne jest tożsame z czystą aktywnością 
(Tatigkeit), „siłą” (Kraft), dzięki której ono samo siebie wytwarza i określa cały 
swój „byt”, który m a zarazem charakter absolutnego przedmiotu.

Czy wyjaśnienie Fichtego powstania samoświadomości unika trudności, 
w jakie popada refleksyjna teoria samoświadomości? W przypadku ustanawia
nia owe działanie świadomości jest ujęte jako realny produktywny akt świado
mości, zaś produkt tej aktywności jako wiedza o nim. Wprawdzie twierdzi się, 
że aktywność byłaby niczym, jeśliby nie wyłaniała z siebie produktu, ale

4 J.G . Fichte, Sami liche Werke. H rsg. v. J .H . Fichte, Berlin 1845, s. 96 ( =  SW ). Jeśli to 
możliwe, będą także podaw ane tom  i strona  „Fich te-G esam tausgabe” (G a 1, 2, s. 259).
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przecież aktywność, poprzez którą Ja  samo siebie ustanawia, musimy potrafić 
odróżnić od jego produktu, którym w tym przypadku jest świadomość Ja już 
ukonstytuowanego. I właśnie tym produktem aktywności świadomości może 
być jedynie wiedza, podczas gdy aktywność można pomyśleć sobie jako 
podstawę wiedzy, jeśli ująć także tę podstawę wiedzy jako aktywność „dla 
siebie” . Teoria „Ja, które ustanawia samo siebie” unika wprawdzie błędnego 
koła, w które wikła się refleksyjna teoria samoświadomości, ponieważ nie 
zakłada „Ja”; faktycznie jednak nie prowadzi ona do wiedzy o „Ja” , lecz jedynie 
przyjmuje dogmatycznie, że problem wiedzy „o sobie samym” został definityw
nie rozwiązany.

Wprowadzone przez Fichtego rozróżnienie na ogląd (Anschauung) i pojęcie 
(Begriff) uznany przez niego za konieczny element Wissenschaftslehre, nie 
prowadzi do przezwyciężenia trudności z identyfikacją aktywności aktu kon
stytuującego Ja, z produktem tego samego aktu. Innymi słowy: filozof, żeby nas 
przekonać o trafności produkcyjnego modelu samoświadomości, musiałby 
wykazać, że to, co dane w oglądzie intelektualnym, jest zasadniczo tym samym, 
co uchwytywanc przez nas w pojęciu odniesionym do produktu tego aktu. 
A tego Fichte nie wykazał.

3. Koncepcja „świadomości bezpośredniej” Schleiermachera

Schleiermacher był jednym z pierwszych, obok Hóldcrlina i Novalisa, 
myślicieli, którzy przeprowadzili krytykę produkcyjnego modelu podmiotu. 
Sądził on, że nie tylko Kant, ale także Fichte, przy próbie wyprowadzenia 
jedności świadomości, zakładają już z góry wiedzę o samoświadomości. 
Dlatego też, pragnąc uniknąć błędów, jakie popełnia produkcyjna teoria 
podmiotu, wprowadza Schleiermacher na miejsce „Ja absolutnego” Fichtego, 
pojęcie „samoświadomości bezpośredniej” (unmittelbares Selbstbewufitsein). 
Bezpośrednia samoświadomość wskazuje, zdaniem Schleiermachera, na do
świadczenie znane każdemu człowiekowi, mianowicie pierwotnego, niereflek- 
syjnego, bezpośredniego obcowania człowieka z sobą samym5. Człowiek 
obcuje ze swoją samoświadomością, zanim w ogóle zwróci się refleksyjnie ku 
swojemu Ja.

Pojęcie bezpośredniej samoświadomości wysunięte jest polemicznie w sto
sunku do refleksyjnego modelu samoświadomości. Albowiem wskazuje ono na 
to, że podmiot nie jest w stanie zapośredniczyć swojego bytu za pomocą 
refleksji. Jego absolutna władza załamuje się na faktyczności niedostępnego 
dlań samozapośredniczenia. Samoświadomość nie jest u Schleiermachera -  jak

5 F . Schleierm acher, Dialektik. H rsg. v. R. O debrecht. Leipzig 1942, s. 287 i 290 =  (cyt. dalej 
jak o  DO).
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u Fichtego -  miejscem, w którym przejrzysty dla siebie podmiot ugruntowuje, 
dzięki refleksji, siebie samego i świat. Nie jest możliwa, wedle autora Dialektyki, 
dedukcja wiedzy i rzeczywistości z samoświadomości.

Schleiermacher był pierwszym filozofem, który z krytyki refleksyjnego 
modelu samoświadomości wyciągnął ważne dla hermeneutyki wnioski. Niedo
stępność bytu podmiotu dla jego refleksyjnego ujęcia, absolutna zależność 
władzy refleksji od założonego w niej określenia „innego” (w naszej bezpośred
niej samoświadomości jest zawsze założona transcendentna podstawa) zmusza 
nas -  twierdzi Schleiermacher -  do przekroczenia obszaru refleksji -  rozwijanej 
monologicznie przez podmiot -  i skierowania się w stronę interpretacji 
obecności w nas „transcendentnej podstawy”. Brak jedności samoświadomości 
w refleksyjnym ujęciu podmiotu jest warunkiem otwarcia się podmiotu na świat 
i na drugi podmiot.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na zadziwiającą w tym kontekście zbieżność 
próby ugruntowania hermeneutyki na filozofii bezpośredniej samoświadomości 
ze współczesnym stanowiskiem hermeneutyki Gadamera. Gadamer -  uczeń 
i kontynuator hermeneutycznej fenomenologii Heideggera -  pisze o hermeneu
tyce w Wahrheit und Methode w następujący sposób: „... ma ona za cel posuwać 
się tak daleko w odwrotnym kierunku po drodze heglowskiej fenomenologii, 
póki nie wykaże w każdej subiektywności określającej ją substancji”6. W praw
dzie to nie samoświadomość jest dla Gadamera „punktem archimedesowym”, 
absolutną podstawą wiedzy o świccie, lecz jest nim nasze uczestnictwo w życiu 
ujętym jako nieskończony proces stawania się sensu -  to jednak rolę „transcen
dentnej podstawy”, określającej samoświadomość człowieka, przyjmuje tu 
tradycja (dokładniej: dziejowa świadomość wzajemnych oddziaływań -  das 
wirkungsgeschichtliche Bewufitsein), która pełni ową Heglowską rolę zapośred- 
niczenia subiektywności przez substancjalność. W tym sensie tradycja stale jest 
jakby obecna za plecami partnerów komunikacji i zapośrednicza ją w sposób 
nic zawsze przez nich uświadamiany. Chodzi tu przede wszystkim o to, że 
w każdej rozmowie, w każdym rozumieniu, niezależnie od tego, czy mamy 
świadomość tego oddziaływania, obecny jest wpływ dziejów.

We wszelkim myśleniu i działaniu jesteśmy określeni, twierdzi Gadamer
-  przez dzianie się (Geschehen) przekraczające wymiar pojedynczego podmiotu7. 
Owe dzieje, język, tradycja -  pełni w filozofii Gadamera podobną rolę do tej, 
jaką w filozofii Schleiermachera pełni „transcendentna podstawa” umożliwiają
ca dialogiczny proces nakierowany na osiągnięcie wiedzy. Z tego punktu 
widzenia Gadamer nie formułuje żadnego nowego argumentu przeciwko 
„filozofii refleksji”, który już nie występowałby u Schleiermachera. W her
meneutyce Gadamera pojedynczy podmiot nie jest zakładany dla siebie jako

6 H .G . G adam er, Wahrheit und Methode, Tubingen 1975, s. 286.
7 Ibidem , s. 340.
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nośnik procesu rozumienia. Właściwym podmiotem jest wyartykułowana w ję
zyku tradycja, z którą prowadzą rozmowę komunikujące się ze sobą indywidua. 
Mimo tego, żc Gadam er odrzuca, za Heideggerem, możliwość oparcia her- 
meneutycznej filozofii na subiektywności, uważam, że opozycja Gadamera 
wobec filozofii subiektywności sama zachowuje w sobie podstawowy charakter 
krytykowanej struktury, a mianowicie -  model refieksyjności, ponieważ tzw. 
dzianie się sensu (Sinngeschehen) jest dlań stosunkiem, w którym jedno (np. 
określona tradycja) odnosi się do drugiego (np. aktualnego rozumienia), jak do 
siebie samego (sich zu sich selbst verha/t).

Wydobyty przez Gadamera na jaw spekulatywny charakter rozumienia 
polega właśnie na tym, że jedna tradycja odzwierciedla się w drugiej jak w sobie 
samej. Gadamer zastępuje subiektywność przez tradycję, a jego sprzeciw wobec 
filozofii subiektywności zachowuje strukturę modelu refieksyjności.

Inaczej Schleiermacher: obstaje on w Dialektyce i Hermeneutyce przy 
pojęciu podmiotu, który w procesie rozumienia zarazem produkuje i re
produkuje sens, a w koncepcji subiektywności i w wyjaśnianiu tego procesu 
odrzuca model refleksji.

4. Podm iot, rozum  i język w hermeneutyce

W sytuacji, kiedy absolutna prawda jest nieosiągalna, podmiot zostaje 
zmuszony do potwierdzenia w rozmowie intersubiektywnej prawdy swojego 
stanowiska. Myślenic jest dla Schlcicrmachcra „myśleniem zawartym wmowie” 
(sprechendes Denken). Język nic dochodzi zewnętrznie do myślenia, ponieważ 
myśl konstytuuje się dopiero w słowie. Myślenie nie jest czymś danym bez 
pośrednictwa języka, lecz dopiero w słowie uzyskuje ono swoją własną okreś- 
loność, dzięki językowej formie. Myślenie nie jest możliwe bez mowy, a ta ze 
swojej strony jest warunkiem dokonania się myślenia. Schleiermacher sądzi, że 
każda wspólnota ludzka formułuje swoją dialektyczną zgodę w gramatyce 
określonego „kręgu językowego” (Sprachkreiśf. Dla Schleiermachera „myś
lenie wyrażone w języku” jest zawsze w swoim źródle indywidualnym myś
leniem. System językowy znajduje się, wedle niego, w nieustannej przemianie za 
sprawą indywidualnej mowy i dlatego nigdy nic może osiągnąć statusu 
ostatecznie ugruntowanej idei: ogólnego języka, który nie dopuszczałby żadnej 
interpretacji.

Język jako raz na zawsze z sposób jednoznaczny ustalony system znaków 
nie jest językiem, jakim mówimy. Język istnieje tylko w formie języka używane
go. Ludzka mowa nie może obejść się bez szerokiego, niewyraźnie odgraniczo
nego pola znaczeniowego, jakie narasta wokół poszczególnych słów w czasie ich

* F . Schleierm acher, Dialektik..., op. cit., s. 13.
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używania. Bowiem słowo znaczy coś dopiero w kontekście sytuacji, w jakiej 
zostało użyte. Język jest stale czymś otwartym i niegotowym, ponieważ każda 
kolejna wypowiedź modyfikuje język współtworząc jego sens. Z tego, że nie 
istnieje ogólny język, wyciąga Schleiermacher wniosek, wedle którego uniwer
salność logiki jest tylko abstrakcją z uwarunkowanej historycznie zgody 
osiągniętej w komunikacji -  o tyle właśnie logika związana jest z językiem. 
A więc z tej perspektywy to nie gramatyka jest kopią logiki, lecz na odwrót: 
porządek myśli uzależniony jest od organizacji znaków językowych okreś
lonego języka (syntaktyczno -  semantycznych struktur, typów wypowiedzi, 
budowy zdania itd.). Gram atyka nie jest dla Schleiermachera tylko morfo- 
logiczno-syntaktyczno-semantycznym systemem, który reguluje formalnie 
(Schleiermacher mówi: logicznie) językowe użycie określonej langue9. Jest ona 
jednocześnie „ogólnym schematyzmem”, w którym określona „wspólnota 
językowa” kodyfikuje definiujący ją jako wspólnotę ogląd świata ( Weltan- 
sichi)10.

Każdy język indukuje określony język świata. Zachowana jest w nim całość 
interpretacji, które dostarcza określone społeczeństwo w określonym historycz
nie kontekście w odniesieniu do swojego praktycznego stosunku do bytu. 
I zasadniczo żadna interpretacja bytu nie może wyłączyć „swoistości” inter
pretującego (ponieważ języki nigdy nie są neutralnymi względem indywiduum 
ogólnościami). Uczestnicy każdej rozmowy partycypują, z jednej strony, w ogó
lnej nie-ogólności (Nicht-Allgemeinheit) określonego „kręgu językowego”, do 
którego należą, z drugiej zaś strony -  w językowych rywalizacjach zachodzą
cych między klasami społeczeństwa, jak i w nie dających się uniknąć dezinfor
macjach, które zawsze zawarte są w języku11.

Zależność dialektyki od gramatyki ujawnia się w uczestnictwie dialektyki za 
pośrednictwem gramatyki w partykularyzmach i dezinformacjach historycz
nego świata. Dlatego też dialektyka nigdy nie przekracza poziomu jednocześnie 
relatywnej i ogólnej interpretacji bytu. Identyczność konstrukcji wiedzy nie jest 
niczym ogólnym, ponieważ manifestuje się ona w języku. W języku ukazuje się 
już relatywność wiedzy, ponieważ granice ogólności wiedzy są wyznaczone 
przez różność i pokrewieństwo poszczególnych języków12.

Pojęcie jednocześnie relatywnej i ogólnej interpretacji bytu, które definiuje 
w Dialektyce określoną „wspólnotę myśli” (Denkgemeinsschaft)13, ma taką

9 M. F ran k , Das individuelle Allgemeine, F rankfu rt a.M . 1977, s. 181.
10 Ibidem, s. 182. T aki p unk i widzenia jest dzisiaj praw ie wyłącznie cytow any jak o  sfo r

m ułow anie W . H um bold ta . Jest on w dużym  stopniu zbieżny z definicją gram atyki neohum bold- 
tianizm u i lingwistycznego relatywizm u. Por. B.L. Wolf, Sprache, Denken, Wirklichkeit. Beitrage 
zur Meialinguisiik und Sprachphilosophie, Reinbcck 1971, s. 12.

11 F. SchJeiermacher, Hermeneutik, wyd. v. H . Kim merle, Heidelberg 1974, s. 34.
13 Idem, D O , s. 375.
13 Idem , Hermeneutik und Kritik, wyd. v. M. F rank , F ran k fu rt a.M . 1977, s. 417.
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samą strukturę jak język, a to znaczy strukturę zarazem historycznego, 
„empirycznego” i „spekulatywnego” aparatu kategorii umożliwiającego komu
nikację14. Dialektyka nie jest w stanie całkowicie wyzwolić się z zależności od 
gramatyki, ponieważ ukonstytuowana w niej prawda nigdy nie przekracza 
statusu historycznej interpretacji bytu. „Dlatego też [dialektyka] dobrowolnie 
zrzeka się roszczenia do ogólnej ważności”15. Nieredukowalna nie-ogólność 
(Nicht-Allgemeinheii) czy relatywność myślenia odsyła dialektykę do sztuki 
interpretacji (Auslegungskunst), czyli hermeneutyki.

Hermeneutyka rozważa wypowiedź językową w tym samym aspekcie, 
w którym wychodzi na jaw to, co indywidualne. Dialektyka podkreśla zaś, że 
nawet najbardziej prywatna wypowiedź sensowna zawiera wspólną dla wszyst
kich ideę wiedzy. „...Hermeneutyka i dialektyka istnieją tylko we wzajemnym 
związku”16. W hermeneutyce naprzeciw zakodowanej w języku identyczności 
(przedmiot analizy dialektyki, gramatyki) znajduje się wyartykułowana w języ
ku indywidualność (przedmiot hermeneutyki i retoryki)17.

Pojęcie „indywidualnego wkładu” do języka, które wychodzi na jaw 
w konkretnym użyciu języka, nie daje podciągnąć się pod reguły seman
tyczno-syntaktyczne systemu językowego. Każda mowa jest podwójnie od
niesiona do języka; z jednej strony należy do systemu językowego (do języka 
ujętego jako ogólny system znaków) -  ujawniając „totalność języka) -  który 
przypisuje w identyczny sposób wszystkim uczestnikom rozmowy syntaktykę 
i semantykę18. Z drugiej zaś: do języka, który staje się naprawdę językiem 
dzięki mowie19, nadając indywidualny sens znakom językowym w niej wy
twarzanym. Indywiduum „częściowo wrytwarza w mowie nowe sensy, czę
ściowo utrzymuje w dalszym istnieniu stare, które w niej powtarza”20. Pier
wszy aspekt prezentuje gramatyka, drugi -  retoryka i hermeneutyka. Do 
charakterystycznej cechy hermeneutyki Schleiermachera należy to, że żadna 
językowa manifestacja (poziom retoryki) nic może zostać wyłącznie zrozu
miana na poziomie analizy gramatycznej. Te rozważania Schleiermachera 
nad językiem podejmuje później w hermeneutyce współczesnej H.G. Ga- 
damer.

Zamiarem Gadamera nie było przedstawienie -  do czego zmierzała dawna 
hermeneutyka -  teorii sztuki rozumienia. Nie chciał on również -  tak jak 
Schleiermachcr zbudować systemu reguł sztuki, wedle której interpretujemy

14 Ibidem, s. 234 i 467.
15 Ibidem, s. 422.
16 Ibidem, s. 411.
17 Idem, Entwiirfe zu einem System der Sittenlehre, wyd. D. B raun, Lipsk 1913, s. 97.
1K F. Schleierm acher, Hermereutik und Kritik, mit besonderer Beziehung a u f des Neue 

Testament, wyd. v. P. Lucke, Samtliche Werke, cz. 1, t.. 7, Berlin 1838, s. 458, 361, 380.
19 Ibidem , s. 78-79.
20 Ibidem, s. 167.
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teksty pisane i mowę ludzką. W centrum jego uwagi znajduje się nie to, co 
robimy, co robić powinniśmy, lecz to, co ponad naszym „chceniem i działaniem 
dzieje się z nami”21.

Pytanie o hermeneutykę to u Gadamera przede wszystkim pytanie o to, jak 
mogę zrozumieć przekaz tradycji -  tekst, dzieło, które stały się, z jakichś bliżej 
nic wyjaśnionych powodów, dla nas obce czy niezrozumiałe. Pytanie, które 
stawia Gadam er wobec całego ludzkiego doświadczenia świata, brzmi: jak  jest 
możliwe rozumienie? Gadamer wykazał, idąc za Heideggerem, że rozumienie 
jest zawsze dzianiem się, że nie daje się go pojąć jako aktu świadomości 
intencjonalnej, ponieważ w akcie dokonania się rozumienia stale współdana jest 
świadomość, która z zasady nie podlega uprzedmiotowieniu. Tym samym 
wprowadza Gadamer do hermeneutyki zupełnie nową perspektywę, która nie 
występowała u Schleiermachera. W swojej teorii przed-sądów ( Vorurteile), na 
które skazane jest każde rozumienie, nawiązuje Gadamer do wczesnych 
wykładów M. Heideggera z 1919—1923r.22 i do analizy rozumienia wyłożonej 
w Sein und Zeit.

Poprzez swoją teorię rozumienia przedstawia Gadamer opartą na przesą
dach ( Yorurteile) władzę przeszłości nad człowiekiem, wobec której jest on 
w zasadzie bezsilny. Rozumienie nie jest u Gadamera nakierowane na przy
szłość Dasein, tak jak u Heideggera -  lecz na przyswojenie przekazu tradycji. 
W rozumieniu przeszłości nasza bezsilność polega na tym, że jesteśmy w nim 
określeni p rzez -jak  mówi G adam er-„h isto rię  oddziaływań” (Wirkungsgeschi- 
chte). Historia należy do „bytu tego, co będzie rozumiane” . Dlatego też z zasady 
nie jest możliwa obiektywna rekonstrukcja pierwotnego sensu przekazu tradycji 
tekstu, dzieła, ponieważ aby to zrobić, musiałby interpretator przenieść się 
w sytuację, w jakiej ów przekaz kulturowy powstał, co oznaczałoby możliwość 
wyrwania się z własnego kontekstu historycznego, wyzwolenie się z uwarunko
wań, których źródłem jest własna epoka, co nie jest możliwe. Dlatego też 
odrzuca Gadam er hermeneutykę Schleiermachera i Diltheya; odtworzenie pier
wotnego sensu dzieła przez całkowitą rekonstrukcję okoliczności, w jakich ono 
powstało, nic jest możliwe ze względu na historyczny charakter egzystencji23.

21 H .G . G adam er, Wahrheil und Methode..., op. cit., s. XVI.
22 M . Heidegger, Ontologic. Hermeneutik der Faktizitat, tegoż Gesamtausgabe, t. 63, F rankfu rt 

a .M . 1988.
21 H erm eneutyka G adam era  sytuuje się opozycyjnie wobec herm eneutyki Diltheya, poniew aż 

przyjm uje tezę o niemożliwości ostatecznej absolutn ie prawdziwej interpretacji dzieła literackiego, 
epoki etc. Przyjmuje ona -  wbrew Dilthcyow i -  że koło herm eneutyczne jest stale obecne 
i perm anentnie się odnaw ia w każdej interpretacji. W edle herm eneutyki D iltheya powiązanie czcści 
i całości wprawdzie jest obecne we wszystkich operacjach nauk hum anistycznych, ale ostatecznie 
koło  herm eneutyczne zostaje w akcie rozum ienia zniesione, każdorazow o gw arantując obiektyw 
ność rozum ienia. Por. M . Potępa, Hermeneutyka: Dilthey, Heidegger, Gadamer, „S tud ia  Filozoficz
ne”  1989, n r 6.
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Podstawowym założeniem możliwości rozmowy jest język jako uniwersalne 
medium doświadczenia świata. Wszystko, co można zrozumieć, ma językowy 
charakter i odwrotnie. Niewątpliwie celem współczesnej hermeneutyki jest 
uwolnienie Heidegger o wskiej koncepcji języka od jego metafizyki i powiązanie 
tych rozważań z problematyką nauk humanistycznych. Heideggerowska m eta
fizyka języka ujmuje język od strony bycia (Seiń).

Gadamer wyzwolił się w swoich pracach dotyczących hermeneutyki z tej 
Heideggerowskiej metafizyki języka. Ale również dla niego język nie jest 
środkiem, poprzez który świadomość odnosi się do świata. Nie jest on również 
żadnym narzędziem, instrumentarium, a to dlatego, że nigdy nie znajdujemy się 
jako świadomość wobec świata w jakimś niewyartykułowanym stanie, w któ
rym dopiero poszukujemy narzędzi porozumienia. Po prostu istnienie takiego 
stanu jest fikcją, ponieważ zawsze w naszej wiedzy o nas samych i o świecie 
jesteśmy zapośredniczeni przez język, który jest naszym własnym językiem. 
Język jest tym, co nas obejmuje (Umgreifende)24. Język nie niesie w sobie już 
gotowych określeń, które byłyby zrozumiałe poza komunikacją językową, 
a później dodatkowo byłyby artykułowane w mowie, lecz jest sposobem, w jaki 
byt, jako coś sensownie zrozumiałego, w ogóle istnieje. Język zawiera w sobie 
już określone rozumienie świata ( Weltverstandnis)25, przedstawia uniwersalny 
horyzont. O uniwersalności hermeneutyki stanowi uniwersalność języka jako 
medium wszelkiego doświadczenia świata. Ale czy w takiej sytuacji podmiot nie 
ulega anihilacji? Rzeczywiście! U Gadamera podmiot rozpływa się w języku. 
Język nic jest więc aktywnością podmiotu, lecz jest raczej procesem, w jakim 
same rzeczy wychodzą na jaw. W żadnej poszczególnej świadomości nie jest 
dany cały język. Nie znaczy to oczywiście, że język dzieje się bez świadomości 
indywiduum. Istotną ccchą języka jest jego bezpodmiotowość (Ichlosigkeit). 
Także związek wielu indywiduów, w którym każdy jest dla siebie poszczególną 
świadomością, nie jest podstawą dziania się języka. Język nie należy do sfery j a, 
lecz do sfery m y 26; język jest więc zawsze językiem rozmowy. Rzeczywistość 
i język nie są w tym procesie rozmowy dwiema oddzielnymi sferami; w procesie 
mówienia rzeczywistość dopiero wychodzi na jaw'. Struktura rozumienia -  zda
niem Gadamera polega więc na dziejowym charakterze języka, inaczej na jego 
charakterze spekulatywnym.

Rzeczywistość języka -  zdaniem Gadamera -  polega na rozmowie. Język 
obecny w rozmowie unaocznia stawanie się samych dziejów27. Ten dziejowy 
charakter języka nie podlega już relatywizacji, ponieważ język wszystko w sobie 
obejmuje. Modelem ontologicznym języka -  a więc modelem jego sposobu

24 H .G . G adam er, Wahrheit und Methode..., op. cit., s. 425.
25 Ibidem, s. 426.
26 Ibidem , s. 97.
27 Idem, Die Kontinuitat der Geschichte und Augenhtick der Existenz, tegoż, Kleine Schriften 

op. cit., I. 1, s. 159.
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bycia -  jest dla Gadam era gra. Podstawową cechę gry stanowi fakt, że jej 
podmiotem nie jest grający, lecz sama gra. Grający jedynie włącza się w nią, 
podejmuje ją; kto gra, jest także grany. Sposobem bycia gry jest -  jak powiada 
Gadamer -  samoprezentacja. Język jest więc grą, która sama siebie grając 
przejmuje rolę absolutnego podmiotu. Jeśli to twierdzenie usytuujemy w per
spektywie historii filozofii, to okazuje się, że ruch od Schleiermachera, Hegla 
przez Diltheya i Heideggera do współczesnej hermeneutyki jest konsekwentny. 
Rozwój filozofii od Hegla przez Heideggera do współczesnej hermeneutyki 
polega na coraz radykalniejszym ujmowaniu bytu w aspekcie dziejowości. 
W rezultacie tego przezwyciężeniu filozofii subiektywności w hermeneutyce 
odpowiada -  w paradoksalny sposób spełnienie się jej do końca28.

Podmiot stopniowo rozpływa się, nie jest dla siebie samego zakładany, 
a tylko odgraniczony od tego, co inne i jako takie zanegowane. Konkretnie: 
u Hegla podmiot historii, duch, daje się jeszcze oddzielić od dziania się; duch 
znosi w sobie to dzianie się jako dzianie, obejmuje sobą historię jako coś od 
niego różnego, które jako różne należy zanegować. U Diltheya podmiot 
rozpływa się w życiu (czy w duchu), bowiem u podstaw modelu rozumienia 
Diltheya, który na miejsce naiwnej teorii wczucia (Einfuhlen), przyjmuje 
metodologiczny związek przeżycia, przedstawienia i rozumienia (.Erleben, Vor- 
stellung, Versteher2), leży model filozofii życia: życie ducha polega na tym, że 
się on eksterioryzuje w obiektywizacjach i jednocześnie powraca do siebie za 
pośrednictwem refleksyjnego ujęcia tych eksterioryzacji życia. Podmiot dziejów 
Heideggera -  bycie -  można jeszcze w mniejszym stopniu niż duch u Hegla 
oddzielić od dziania się. Bycie nie jest u niego zakładane dla siebie, ponieważ 
wtedy byłoby bytem. U Heideggera nie możemy w ogóle mówić o byciu jako 
podmiocie dziejów, określeniu „podm iot” nic przysługuje tu żadne pozytywne 
znaczenie.

Po Heideggerze nie można już hermeneutyki konstruować z perspektywy 
filozofii subiektywności. Ale ta niestosowność znajduje akurat podstawę w tym, 
że proces subiektywizacji stał się obecnie procesem absolutnym29. Nie ma już 
żadnego bytu, który znajdowałby się poza dziejami, same dzieje stały się 
podmiotem. Dzieje-język-gra to są zasadniczo wymienialne pojęcia. We współ
czesnej hermeneutyce wszelkie sytuujące się poza historią metafizyczne pojęcia 
(np. duch u Hegla) zostają ostatecznie usunięte, ponieważ dzieje stały się 
podmiotem absolutnym. Tym samym problem historycznego relatywizmu 
zostaje tu ostatecznie rozwiązany.

Czym więc może być dla nas hermeneutyka Gadamera? Hermeneutyka 
w ujęciu Gadam era poucza nas przede wszystkim o skończoności człowieka.

?K W. Schulz, Annierkungen zur Hermeneutik Gadamers, [w:] Hermeneutik und Dialektik..., 
op. cit., s. 1, s. 311.

29 Ibidem, s. 311.
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W tym sensie opozycją do poglądów Gadamera jest niewątpliwie filozofia 
świadomości, to znaczy myśl, dla której świadomość siebie jest punktem 
wyjścia i dla której nasza wiedza jest przede wszystkim samowiedzą. Czło
wiek nie jest -  zdaniem Gadamera -  podmiotem, który mógłby być sobie 
w pełni dany. Jest on istotą historyczną, a to znaczy, że nigdy nie wychodzi 
w pełni na jaw w samowiedzy30. „Przewodni niegdyś motyw samoświadomo
ści musi ustąpić miejsca głębszemu stanowisku, interpretującemu wszelki 
rodzaj wiedzy i świadomości ze względu na ich miejsce w kontekście praktyki 
życia”31.

Głównym źródłem wiedzy o człowieku jest więc -  zdaniem Gadamera
-  nasza praktyka życiowa. Gadamer rehabilituje pojęcie praxis. Z tego punktu 
w'idzenia także metodyczna wiedza o człowieku staje się naprawdę wiedzą 
dopiero wtedy, gdy wejdzie we wzajemne oddziaływanie z praktyczną wiedzą 
człowieka o sobie samym. Tylko w konkretnej praktyce życiowej człowiek staje 
się tym, kim jest, staje się sobą i poznaje siebie uczestnicząc w nieskończonym 
procesie stawania się sensu, który można nazwać życicm, tradycją.

Warto zauważyć, że z tej perspektywy, która jest charakterystyczna dla 
współczesności, nie tylko zmienia się pojęcie podmiotu, o czym już mówiliśmy, 
ale także zmienia się status samego pojęcia rozumu. Rozum nie ma już żadnego 
własnego przedmiotu. Nie jest ani wyróżnionym sposobem świadomości siebie 
samego, ani pojęciem oznaczającym ludzką władzę poznawczą, lecz tylko 
zbiorem formalnych warunków, reguł i kryteriów możliwego, także transwer
salnego, porozumiewania się w teoretycznych i praktycznych dyskursach. 
Szczególnie współcześnie J. Habermas ze swoją teorią rozumu komunikatyw
nego i K.O. Apel ze swoją koncepcją pragmatyzmu transcendentalnego, 
operują pojęciem rozumu proceduralnego, którego charakterystyczną cechą 
jest, iż rozum ten nie ma żadnej własnej treści, żadnych -  jak to było jeszcze 
u K anta-w ypływ ających zeń idei, że jest jedynie narzędziem pewnej metody, że 
jest rozumem metodologicznym.

U K anta poznanie oparte na intelekcie włączone było w pewien nadrzędny 
związek, który był wynikiem własnej aktywności rozumu pojmowanego jako 
władza tworzenia zasad naczelnych, tzn. jako władza dedukowania. Tym, ku 
czemu władza rozumu jest zwrócona, to totalność warunków i założeń moż
liwych dedukcyjnych wnioskowań. Przedmiotem rozumu jest to, co bezwzględ
ne i nieuwarunkowane. Jest ono przedmiotem myślenia, ale nie poznania, 
ponieważ poznanie konstytuowanie jest przez zmysłowość i intelekt. W ten 
sposób przedmiotem rozumu jest to, co bezwzględne i nieuwarunkowane, 
rozumiane jako idea w trojakim podziale wniosków rozumu: jako 1. idea Boga 
(bezwzględna totalność wszystkich określeń realnych), jako 2. idea podmiotu

30 H .G . G adam er, Wahrheit und Methode..., op. cit., s. 285.
31 Tegoż, Schlufiherichi, „N eue A nthropolog ie” 1975, t. 7, s. 391.
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(wolnej i autonomicznej istoty istniejącej w zdeterminowanym świecie) i jako
3. idea świata (totalność wszystkich warunków zjawisk). Dlatego świat, dusza 
i Bóg stanowią konieczne idee czystego rozumu.

Natomiast w swojej rekonstrukcji Apel -  z Ilabermasem interpretuje 
rozum jako rozum komunikatywny, oparty o językowo pragmatyczne za
łożenia. Rozum jest tu tylko instrumentem zarówno teoretycznego, jak 
i praktycznego porozumiewania się. Rozum jest zbiorem takich założeń, 
które muszą być przyjęte, aby czy to w teoretycznym, czy praktycznym 
dyskursie możliwe było porozumiewanie się i dojście jego uczestników 
do konsensusu. Zawierałby więc, przede wszystkim, reguły podstawowe 
dyskursu, których respektowanie w ogóle dyskurs ten umożliwia. Rozum 
byłby więc z jednej strony duchową zdolnością poznawania reguł pod
stawowych dyskursu, z drugiej natomiast -  zdolnością praktyczną, umoż
liwiającą samodzielne określanie dyskursywnej umiejętności posługiwania 
się twierdzeniami teoretycznymi oraz określeniami praktycznych celów i war
tości.

Wobec rozumu komunikatywnego można by wysunąć zarzut, że poten
cjalny uczestnik dyskursu musi już uprzednio mieć rozeznanie co do „rozumno
ści” reguł, które stosuje w dyskursie. Innymi słowy: musi on już uprzednio 
wiedzieć, że tylko te, a nie żadne inne reguły dyskursu gwarantują mu 
w dyskursie powodzenie. A rozumienie to nie może zostać wytworzone przez 
samo uczestniczenie w dyskursach. A więc wbrew temu, co utrzymują Apel 
i Ilaberm as, rozum dyskursu nie daje się całkowicie utożsamić z rozumem 
dyskursywnym.

Z punktu widzenia takiego rozumu instrumentalnego człowiek nic jest już 
animal rationale, nie jest istotą rozumną, lecz indywiduum zdobywającym 
orientację w myśleniu i działaniu przez rozmawianie z innymi. Rozum nie ma tu 
już statusu konstytutywnej cechy człowieka, stał się bowiem znamieniem 
aktywności istoty, która funkcjonuje i jest zorientowana na osiągnięcie porozu
mienia w dialogu.. „W sumie rozum utracił charakter swoistego, odrębnego 
samodzielnego źródła poznania i stał się historycznie uwarunkowanym środ
kiem poszukiwania porozumienia”32. Tak jak w rozwoju hermeneutyki od 
Schleiermachera do Gadamera następowało podważenie roli podmiotu jako 
samowiedzy i jego degradacja, tak również przemiany w pojmowaniu rozumu 
w hermeneutyce były wynikiem procesu jego postępującej dcsubstancjalizacji, 
degradacji, funkcjonalizacji. Rozum z najwyższej i wyróżniającej człowieka 
władzy poznawczej o własnej, obiektywnej bądź transcendentalnej „treści” 
zmienia się w środek opracowywania danego mu przedtem wstępnie materiału 
poznania, w końcu w także historycznie zmienną strukturę warunków dla

32 H .M . B aum gartner, Wandlungen des Vernunftsbegriffs in der Geschichte des europdischen 
Denkens, w: Rationalitat. Ihre Entwicklung und ihre Grenzen, t. 16, F reiburg  1989, s. 199.
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procedur możliwej komunikacji. Określenie rozumu jako procedury jest niedo
cenianiem go z punktu widzenia osobowego charakteru człowieka, którego jest 
właściwością konstytutywną.

Maciej Potępa

Frage nach dem Subjekt in der philosophischen Hermeneutik 

Zusammenfassung

Verfasscr ist der M einung, daB fur die Entw icklung der H erm eneutik eine fundam entalc 
Bcdcutung das Scheitern des Reflexionsmodells des SelbstbewuBtseins hatte. Schleier
m acher, N ovalis und H ólderlin haben das Reflexionsmodell des Subjekts in Frage 
gestellt. D as Subjekt ist das sprechende Subjekt und ist von vornherein in einem 
geschichtlichcn dialogischen Vollzug begriffen. Das Scheitern des Reflexionsmodells des 
Subjekts hat herm eneutischc K onseąuenzen, weil die Subjekte die W ahrheit ihrer 
Erkcnntnisse au fd cm  Fcld zwischenmenschlicher Verstandigung suchen miissen. Verfas- 
ser bezieht sich vor allem au f Schleicrmachers und G adam crs Herm eneutik. Im Zentrum  
seiner Uberlegungen stehen in der philosophischen H erm eneutik die Bcgriffc: Subjekt, 
Sprache und Y ernunft.


