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WSTĘP  

 

 
Dopóki prawdy szukać będą ludzie prowadzący 

osiadły tryb życia, nie zostanie zerwane jabłko z 
drzewa poznania. Za to powinni się brać bezdomni 
poszukiwacze przygód, urodzeni koczownicy. 

L. Szestow 

Żyjemy wszyscy w czasie i wiemy o tym.  
R. Ingarden 

ednym z tragicznych pęknięć w nowożytnym odbiorze rzeczywisto-

ści było rozdarcie między wizją humanistyczną i wizją przyrodni-

czo-technologiczną. Pierwsza z nich próbowała bronić i chronić war-
tości, które przedstawiała jako niezbędny warunek naszego przetrwa-

nia w świecie, druga podkreślała „mierzalny” stosunek do rzeczywi-

stości, w którym świat przemieniał się w bezduszną maszynę. Pęknię-

cie to było związane z hierarchiczno-fundamentalną zasadą myślenia. 
Nie można było chronić absolutnych prawd i wartości bez ufundowa-

nia myślenia na takich podstawach, które określają świat, lecz same 

nie są przez świat określane.  
Jednak doświadczeniem naszych czasów jest dostrzeżenie, że hie-

rarchiczno-fundamentalna zasada myślenia nie jest jedyną i uniwer-

salną. Załamanie się takiego fundamentalizmu i „fundamentalnego” 
myślenia związane było z rewolucyjnymi przemianami w filozofii i 

kulturze. Jedną z nich stało się nowe spojrzenie na historię (czas) i na-
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turę (przestrzeń). Czas bowiem – jak mówił P. Ricoeur – wymyka się 

wszelkiemu dążeniu do unifikacji1.   

W epoce nowożytnej, w której dominowała kategoria przestrzeni, 
często historia i natura definiowane były przeciwko sobie. Stwarzało 

to złudzenie, jakoby natura była statyczna, aczasowa, dająca się tak 

„mierzyć”, iż podlegałaby pewnego rodzaju „zatrzymaniu” poza cza-
sem. Przestrzeń, kojarzona z fizycznym wymiarem rzeczywistości, 

stawała się „miejscem”, noszącym znamiona uniwersalności i umożli-

wiającym „porządkowanie” świata. Podkreślić należy, że przestrzeń 

naszego istnienie a razem z nią przestrzeń naszej myśli, jest w sposób 
naturalny uporządkowana „ku górze” i „ku dołowi”. Wyznaczając taki 

schemat naszego myślenia, przestrzeń wskazuje na hierarchie, bie-

guny, stopnie, doniosłości itp. Ten układ „przestrzennego” ujmowania 
istnienia charakterystyczny jest dla ludzi i kultur, które interpretują 

świat w kategoriach zasad archetypicznych. Kto „myśli przestrzenią” 

ten porządkuje świat na „lepszą”, „duchową”, „pełną ładu” i „ukie-
runkowującą” górę i „gorszy”, „skażony”, dół. Pisze R. Guardini: 

Odczuwanie i pojęcie pełni wartości wiąże się z cielesno-witalnym przedstawie-

niem tego, co w górze. Wydaje się, że pozostaje to przede wszystkim w związku z 
prostą postawą, którą bez zastrzeżeń oceniamy jako coś doniosłego2.  

Już Kant dostrzegł, iż przestrzeń i czas są warunkami naszego po-

znania jako formy naszej zmysłowości, w których podmiot docierał do 

świata. Jeśli przyjrzeć się naszej kulturze, to stanowią one nie tylko 
formy zmysłowości, ale też formy, w jakich kultura ujawnia (prezen-

tuje) świat, stają się warunkiem obecności świata. Nie są to jednak 

warunki określające świat z perspektywy poznania, lecz z perspek-
tywy jego bycia: są one ontologicznymi warunkami rozumienia bytu.  

Co znaczyła zatem akceptacja przestrzennej prezentacji rzeczywi-

stości? Czym wyróżniało się takie rozumienie bytu, w którym właśnie 

przestrzeń odgrywała decydującą rolę? Przestrzeń, jak mówiliśmy, da 
się porządkować i związana jest z porządkiem. Szybko wkrada się 

___________ 
1 Por. P. Ricoeur, Krytyka i przekonanie. Rozmowy z F. Azouvim i M. de Launay, 

tłum. M. Drwęca, Warszawa 2003, s. 129.  
2 Por. R. Guardini, Koniec czasów nowożytnych, tłum. Z. Włodkowa, Kraków 

1969, s. 113.  
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weń również moment wartościowania. Porządek wartości zawsze po-

jawia się w schemacie stopniowania wysokości3. To, co „wyżej” im-

plikuje często wzniosłość, wartościowość, wspaniałość. Implikuje też 
„obszar” absolutnej prawdy („góry”) związanej z odniesieniem do by-

tu, w przeciwieństwie do absolutnej nieprawdy („dołu”), związanej z 

niebytem. Przestrzeń naszego istnienia jest uporządkowana ze wzglę-
du na „górę” i „dół”. Idee te można dostrzec zarówno w starożytnej 

kosmologii metafizycznej, w której świat był skończoną i dobrze upo-

rządkowaną całością, ale też w nowożytnej geometryzacji przestrzeni4.  

Kosmologia metafizyczna ucieleśniała hierarchie doskonałości i 
wartości. Dość przypomnieć, iż bezradność, jaką na długi czas wpro-

wadziła do przestrzennego patrzenia na świat teoria względności, 

oznaczała powolną utratę roli tej kategorii w ujawnianiu świata. Do 
przestrzeni stosowane są często statyczne określenia: przestrzeń 

„jest”, „tu i tam”. Przestrzeń jest uniwersalizująca i absolutyzująca, i 

umożliwia budowanie wypowiedzi o prawie powszechnym zasięgu5. 
Z innymi ontologicznymi warunkami rozumienia bytu związany 

jest czas. Już na płaszczyźnie potocznej świadomości dostrzec można, 

że czas akcentuje zupełnie inne obszary naszej świadomości. Czas 

„płynie”, „biegnie”, „przemija”, „zmienia się”. Jest często wyrażany 
antropomorficznie. Czas można stracić, zmarnować, roztrwonić, ale 

mamy też czas wolny, dobre i złe czasy. Czas sprawia jednak, że zy-

skuje się swoistą niezależność, gdyż w nim właśnie prezentuje się, że 
to, co istotne nie zależy już od doświadczanej przestrzennej rzeczywi-

stości, lecz od historii.  

Czas to właśnie fakt – pisał E. Levinas – że cała poddana przemocy egzystencja 
śmiertelnego bytu nie jest byciem ku śmierci, lecz owym „jeszcze nie”, które 

___________ 
3 N. Hartmann dowodził nawet, iż razem z czuciem danej wartości musimy od-

czuwać jej wysokość w hierarchii wartości. Por. N. Hartmann, Ethik, Berlin 1935, s. 
246. 

4 Por. A. Koyré, Od zamkniętego świata do nieskończonego wszechświata, tłum. O. 

i W. Kubińscy, Gdańsk 1998, s. 10.  
5 G. Genette, Przestrzeń i język, tłum. A. Wit Labuda, „Pamiętnik Literacki” 1976. 

z. 1, s. 228.  
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oznacza sposób bycia przeciw śmierci, sposób uchylania się przed śmiercią w sa-
mym sercu jej nieubłaganej bliskości6.  

Czas rozrywa całość, otwiera to, co jest zamknięte, sprawia, że byt, 
świat, człowiek zyskuje jakieś „jeszcze inne”. Czas uczy przechodze-

nia i porzucania, ale jednocześnie odkrywania i budowania. Ujawnia 

zdolność do przemiany, uczy czekać, milczeć, słuchać. Tym, „co 

istotne” nie jest teraz – jak miało to miejsce w przestrzennej prezenta-
cji bytu – poszukiwanie w tym, co jest, lecz konieczność otwierania, 

rozrywania granic i wzywania nowości i nieskończoności. Czas wy-

maga metafizyki powrotów i ciągłych początków (zaczynania od no-
wa), niszczy metafizykę hierarchii i fundamentów. Stąd też czas czę-

sto przeszkadzał w filozofowaniu, był kamieniem obrazy dla filozofa. 

Upływanie czasu wydawało się bądź to „odejmowaniem”, „od-

bieraniem” bytu, bądź też przeciwnie, dodawaniem ciągle czegoś no-
wego. W obu przypadkach czas odbierał stabilność i fundamentalność, 

uwypuklał niemożliwość wyzwolenia się filozofii z chwili obecnej. 

Pisał dosadnie L. Szestow: 

Filozofowie zawsze uważali czas za swojego wroga i marzeniem wszystkich me-

tafizyków pozostawało przezwyciężenie czasu, w którym, tak samo jak w materii, 
przyjęto widzieć źródło zła7.  

Wszystko, co się wydarza, jest jednak czasowe. Ten sąd żyje w na-

szej kulturze od wieków. Trudno jednak było objąć nim również samą 

myśl, filozofię, która pragnęła sięgać do prawd absolutnych, ku „górze 
wieczności” i przynajmniej tu przekroczyć czas. Sam czas był w tym 

pragnieniu bezczasowy. To nie czas mijał, mijało to wszystko, co 

„działo się” w czasie. W ten sposób – paradoksalnie, dzięki aczasowej 

myśli – czas był gwarantem wieczności tego, co przemijające. Współ-
czesna kultura z łatwością poradziła sobie z uniezależnieniem nas od 

przestrzeni. Odległość łatwo już można zmniejszyć. Czas nie poddaje 

się takim próbom ujarzmienia.  

___________ 
6 Por. E. Levinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, tłum. M. Kowal-

ska, Warszawa 1989, s. 267.  
7 L. Szestow, Na szalach Hioba. Duchowe wędrówki, tłum. J. Chmielewski, War-

szawa 2003, s. 272.  
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Wraz z kulturową zmianą orientacji od przestrzeni ku czasowi, 

zmienia się również sposób filozofowania. Naszym światem jest czas. 

Kulturowe odejście od uznawania przestrzeni za warunek obecności 
świata i zastąpienie jej czasem, musiało oznaczać rewolucję. Czas stał 

się pierwotną istotą bytu, co znaczyło, iż byt jest skończony, ograni-

czony, dziejący się, otwarty i nieokreślony. Czas panuje ponad nami, 
w nas i przez nas. Nie można już realizować klasycznego filozofowa-

nia, jako ujawniania tego, co „wyżej”, co ogólne, konieczne i osta-

teczne. W ten sposób musiało ulec zmianie całe dotychczasowe my-

ślenie. Sam czas przestał być już kategorią wieczności, gdy ujawniło 
się, że również „czas ma czas”. „Wieczność”, „absolutność”, „funda-

mentalność” zostają zredukowane. „Góra” i „dół” przestają istnieć. 

Skoro bowiem nawet „czas ma czas”, to teraźniejszość jest jedynym 
czasem, w którym możemy postrzegać świat i cokolwiek o nim po-

wiedzieć. Uznanie tej myśli musiało być rewolucją w myśleniu, a tym 

samym w całej kulturze, gdyż zmieniała ona wszystko. Po pierwsze, 
czas musiał otworzyć metafizykę, która w przeszłości niosła w sobie 

treść pełnej i zamkniętej całości. Teraz metafizyka musi stworzyć 

„nadzieję” na „jeszcze inaczej”, otwierać ku nowym możliwościom, 

aktualizować idee, iż „może być jeszcze inaczej”. Metafizyka nie mo-
że być „metafizyką wiecznych prawd”, lecz „wiecznych poszukiwań”. 

Po drugie, czas stawał się przyczyną „kryzysu” idei wiedzy, która 

wcześniej odwoływała się do „absolutnej prawdy” i wskazywała na 
możliwość urzeczywistnienia idei uniwersalnego poznania świata. Te-

raz zaś czas i prawda zostają ze sobą związane. Nie ma innej prawdy, 

niż prawda czasu. Temporis filia veritas8 – prawda córką czasu.  

Przede wszystkim jednak prezentacja świata w transcendentalnym 
horyzoncie czasu zmieniała samo filozofowanie, jego miejsce i rolę w 

kulturze. Na czym polegała ta przemiana? Spójrzmy na to w kontek-

ście dotychczasowej filozofii, zdominowanej fundamentalnością, ab-
solutnością i uniwersalnością.  

Dzieje myślenia filozoficznego kultury Zachodu wyznaczone są 

takimi poszukiwaniami poznania świata, których efektem miało być 

___________ 
8 Napis na jednym ze starych zegarów, jakże jednak przemawiający do współcze-

sności.  
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wskazywanie rozwiązań jedynych i ostatecznych. Chodziło zawsze o 

rozwiązanie formułowanych pytań i problemów, czyli zamknięcie 

(skończenie) filozofii, przez "ostateczne" udzielenie odpowiedzi. Tak 
jak przestrzeń, kosmos, które w myśli starożytnych były skończone, 

tak i myśl musiała być zamknięta i ograniczona absolutnością. Filozof 

usiłował zbliżyć się do jedynej i obiektywnej prawdy.  
Lecz łatwo dostrzec, iż taka filozofia teoretyczna, która jeszcze na 

początku XX wieku rozwijała się w postaci teorii poznania i analiz 

struktur świadomości, i która chciała „zakończyć” filozofowanie do-

tarciem do prawd absolutnych, musi ulec zmianie wraz z odkryciem 
doświadczenia czasowości myśli. Filozofia musi oddać pole myśleniu 

"sytuacyjnemu", „czasowemu”. Ujęcie bytu w horyzoncie czasu ozna-

cza konieczność uwzględnienia w myśleniu historycznej konkretności. 
Nie stwarza się już szans, aby odkryte „warunki możliwości doświad-

czenia”, struktury kategorialne, odnosiły się do czegokolwiek innego 

niż do mnie, „konkretnego człowieka”, „żyjącego tu i teraz”. Więcej 
nawet, wskazuje się, że rozpoczynanie od czystego, nieuwarunkowa-

nego Ja nie może być punktem wyjścia, gdyż „to, co pierwsze” jest 

zawsze byciem w tym, co nas otacza. Ulega zmianie samo spojrzenie 

na warunki pewności i prawdy. Okazuje się zatem, że świadomość 
może co prawda pozostać nadal czymś, co nie podlega wątpieniu, lecz 

nie ma już takiej konieczności i możliwości, aby właśnie ona stała się 

metodologiczną zasadą myślenia filozoficznego. Nie może i nie po-
winna wypełnić ona sobą całości tematyki filozoficznej i nie może też 

należeć do podstawowych pojęć filozofii. Subiektywność ujawnia się 

bowiem jako pochodna wobec pierwotniejszej realności, jaką jest na 

przykład rozmowa z przekazem tradycji, życie w świecie, dialog z 
otaczającym światem. Rzeczywistością jest teraz człowiek, pozosta-

jący zawsze w relacjach z innymi, światem, kulturą. W relacjach, któ-

re wcale nie są przedstawieniami teoretycznymi. „Czasowość” spra-
wia, że nie tylko podejmuje się próbę zakwestionowania tendencji do 

absolutyzowania takiego zrozumienia świata, w której jego podstawę 

stanowiła czysta świadomość. Już Z. Freud pokazywał, iż procesy nie-
świadome są bezczasowe, wymykają się czasowi. Czas ukazuje rów-

nież nową możliwość uprawiania filozofii ze względu na konkretne, 

"mówiące", "komunikujące się" i rozumiejące Ja. Od filozofii wymaga 
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się teraz, aby podmiot został „zwrócony doświadczeniu”, lecz oznacza 

to również, że zawiesza się możliwość zajęcia uniwersalnej, absoluty-

stycznej pozycji. Filozofowanie staje się ciągłym dialogiem z rze-
czywistością. Filozofia nie może już wyrazić sprzeciwu wobec nieod-

wracalności czasu, nie jest zdolna do uchylenia przeszłości i musi być 

„filozofowaniem z czasem”, ale i „dla czasu”. Wszystko, co się pre-
zentuje, jest obecne wraz z człowiekiem, który jest „razem z tym”, 

wraz z kulturą, „teraźniejszością” itp. Świat dla człowieka nie może 

już być tylko spostrzeżeniem, ale jest jeszcze wspomnieniem i ocze-

kiwaniem. Jako taki dopiero stanowi „obecność” dla nas.  
Co prawda w filozofowaniu chodziło zawsze o to, aby myśleć da-

lej, nie zatrzymując się, lecz najczęściej poszukiwania te były tropie-

niem wieczności i absolutności w skończoności i teraźniejszości. W 
takiej sytuacji autodestrukcja, częste negowanie rozwiązań i poszuki-

wanie ich na nowo, nie były groźne dla losów myślenia filozoficznego 

w kulturze Zachodu. Każda filozofia, która postawę taką ograniczała, 
przekształcała się w ideologię i ostatecznie umierała w skostniałych 

systemach. Myśleć dalej oznaczało zawsze wybór jednej z postaw: 

poszukiwać nowych dróg (zaczynać na nowo) lub podążać drogami 

starymi (iść dalej); zdążać w tym samym kierunku albo w jakimś in-
nym, często przeciwnym. Filozoficzna przeszłość często poddawana 

była krytyce i stawała się warunkiem nowego myślenia. I chociaż dro-

ga myślenia prowadziła zawsze w konkretnej sytuacji, była częścią 
krajobrazu, w którym przebiegało samo myślenia, to jednak to, co 

„wieczne” wymykało się tej zmienności i czasowości. Nawet filozofia 

nigdy nie rozwijała się tylko w autorefleksji, lecz zawsze w świecie 

już istniejącym. I to nie tylko w świecie myśli, lecz również w świecie 
konkretnego życia. Myśleć dalej jest zawsze poszukiwaniem odpo-

wiedzi na „stare” pytania w nowej, konkretnej, "dzisiejszej" sytuacji. 

Bycie "bezdomnym" i "poszukiwaczem przygód" zwykle stanowiło 
niezbędny warunek postawy filozoficznej i nowej filozofii.  

Jeśli w tym kontekście spojrzymy na współczesną filozofię, to jej 

centrum określa często punkt widzenia "perspektywizmu"9, jako sta-

___________ 
9  Na temat filozofii perspektywizmu por.: F. Kaulbach, Philosophie des 

Perspektivismus, Tübingen 1999.  
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nowiska, w którym horyzont rozumienia prawdy a razem z tym my-

ślenia filozoficznego, wyznaczony jest uznaniem zmienności histo-

ryczno-kulturowej, zaś wartościowań dokonuje się ze względu na mo-
dę, użyteczność, praktykę itp. Czas w takim perspektywizmie jest ni-

cościującym, niszczącym, relatywizującym. Oznacza to często, że wa-

runkiem prawdy staje się "miejsce", "kontekst", "możliwość". Zatem 
tym, co wskazuje na prawdziwość lub fałszywość naszych przekonań, 

nie jest już "rzeczywistość", lecz co najwyżej nasza rzeczywistość 

chwili, czyli sposoby, w jaki rzeczy są obecne dla nas "teraz". A że są 

i mogą być one obecne na różne sposoby, "w różnych perspek-
tywach", to i prawda pojawiać się może w różnych horyzontach. Stąd 

też często staje się ona analizą znaczeń, poglądów, układów odniesie-

nia, przeprowadzanych teraz, dzisiaj, dla nas.  
Dostrzeganie w tym stanowisku jedynie ataku na wartość prawdy 

jest naturalnie zbyt wąską interpretacją. Jest to również przekreślenie 

możliwości wzajemnego rozumienia się kultur, a w dalszej konse-
kwencji ludzi. Różnice w językach, odmienności kultur, nawet od-

mienności przekonań stają się niemożliwymi do przekroczenia barie-

rami, oddzielając kultury i ludzi od siebie, i budując fałszywą ideę to-

lerancji, która oznacza niekiedy zwykłą obojętność. Takie stanowisko 
"perspektywizmu" jest rewolucją w myśleniu filozoficznym, lecz czę-

sto odbierane jest też jako koniec filozofii, która traci swą dotychcza-

sową rolę poszukiwania prawdy. Dotychczasowe centralne pojęcia fi-
lozofii, takie jak Byt, Prawda, zastępowane są pojęciami nowymi, ta-

kimi jak: miejsce (pozycja), postawa, perspektywa, punkt widzenia, 

sytuacja itp. W myśleniu takim liczy się "kontekst", okoliczność, sy-

tuacja.  
Lecz odpowiedź perspektywizmu to tylko jedna z reakcji na od-

krycie czasu dla filozofii, myślenia i kultury. Dla myślenia filozoficz-

nego, rozumianego tradycyjnie, po grecku, jako poszukiwanie zasad 
bytu i poznania, stanowisko takie wydaje się szczególnie niebez-

pieczne. Bowiem oznacza ono, że prawda o świecie jest zależna od 

miejsca (sytuacji), w którym się właśnie znajdujemy i kontekstu kultu-
rowego. Niebezpieczeństwo nie polega jednak na tym, że tracimy ab-

solutyzm, lecz na tym, że zezwala ono (a nawet stwarza konieczność) 

ciągłego "przepisywania" kultury na nowo, uniemożliwiając zadomo-
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wienie się i zakorzenienie w rzeczywistości. Człowiekowi zaczyna 

brakować świata. Podstawą takich perspektywistycznych myśli jest 

bowiem to, że nie jesteśmy ani zdolni, ani też nie będziemy mogli 
mówić o prawdzie i dotrzeć do warunków ważności inaczej, jak tylko 

"w kontekście kulturowym". Zmierza się zatem do tego, aby uwolnić 

człowieka, kulturę, filozofię od podwójnych roszczeń dotychczasowej 
filozofii. Po pierwsze, od tego, że są jakieś absolutnie obowiązujące 

prawdy o obiektywnym bycie i po drugie, od roszczenia, iż są "jakieś" 

prawdy konieczne dla człowieka, w których i przez które może on re-

alizować siebie samego. Takie myślenie wydaje się w sposób szcze-
gólny być skierowane tak samo przeciwko prawdom, jak i przeciwko 

możliwościom dotarcia do nich. Jego konsekwencją jest przyporząd-

kowanie rozumu, jako narzędzia poszukiwania prawd, do miejsca, 
mojej postawy wobec bytu itp. 

Ta tendencja w filozofii nie jest oczywiście niczym nowym. Wy-

starczy przypomnieć tu presokratyków, którzy często podkreślali, że 
przed większością ludzi prawda jest na zawsze zamknięta, gdyż sytu-

acja, w jakiej się znajdują ma właściwości zasłaniania, a nie odsłania-

nia. Tak bardzo są oni "uwięzieni" w "codzienności", że niewola ta 

jest trwałym doświadczeniem człowieka i wyznacza stały sposób jego 
bycia. Podobnie dla myślenia perspektywicznego jest miarodajna tyl-

ko intencja, aby być wolnym do wyboru perspektywy. Oznacza to 

uwolnienie świadomości wyboru punktu widzenia. Konieczne jest za-
tem jakieś przejście od stanu perspektywy, do wolności wyboru per-

spektywy. To znaczy, perspektywę interpretacji świata człowiek znaj-

duje w tej wybranej możliwości potwierdzenia swego wartościowania 

świata. Ta wybrana możliwość staje się nośnikiem sensu (prawdy), 
gdyż określa ona taką teorię świata, która jest teorią świata sensow-

nego i prawdziwego.  

Kiedy słyszymy zatem częste współczesne, postmodernistyczne 
hasła, w których głosi się, że inni ludzie i kultury są tak bardzo od-

mienni od nas i naszej kultury, że nie ma możliwości ich zrozumienia 

inaczej niż poza nimi samymi, że kultury te różnią się w sprawie pod-
stawowej jaką jest prawda, to dostrzegamy, że sytuacja ta w efekcie 

musiałaby oznaczać akceptację izolacjonizmu albo też konieczność 

unifikacji, czyli narzucenia naszego spojrzenia innym.  
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Brak możliwości zrozumienia staje się trwałą postawą wobec 

wszystkiego, „co inne”. Wydaje się, że w takiej sytuacji wybór, przed 

jakimi staje kultura, jest taki oto: zniewalanie prawdą (zawsze naszą) 
albo przyjęcie idei perspektywizmu, będące w istocie z niej rezygna-

cją. Zapomina się tu jednak, o propozycjach tej filozofii, która stoi na 

straży prawdy, chroniąc jednocześnie kulturę przed nakreślonymi nie-
bezpieczeństwami, a która jednocześnie czyni inny użytek z odkrycia 

czasu dla myślenia i filozofii. Są to idee hermeneutyki filozoficznej, 

która często przyjmuje fenomenologiczną ideę, iż wieczność możemy 

spotkać tylko w sercu naszego doświadczenia czasu10.  
Pytanie o hermeneutykę samo jest kwestią hermeneutyczną11. Czę-

sto oskarża się hermeneutykę o perspektywizm, myląc ją z tymi 

współczesnymi filozofiami, które jednoznacznie wskazują na ko-
nieczność życia bez absolutnych, uniwersalnych zasad, prawd i warto-

ści. Różnica jest tu jednak ewidentna. O ile stanowisko perspektywi-

zmu wskazuje, iż nie ma sensu mierzyć przeszłości i przyszłości, gdyż 
jedyną perspektywę wyznacza „teraz”, o tyle hermeneutyka zmierza 

do tego, aby jednak wskazać taką możliwość "miary" mimo tego, że 

przeszłość i przyszłość mierzy się tylko w zestawieniu z bytem teraź-

niejszym. Możemy powiedzieć, iż tak jak epoka nowożytna odkry-
wała nieskończoność przestrzeni, otwierała świat i nadawała wszech-

światowi nieskończony charakter, tak samo hermeneutyka dzisiaj 

„otwiera czas”, umożliwiając przejście od myślenia w kategoriach 
własnej historii, kultury, do myślenia w kategoriach tego, co „nie jest 

własne”, jest zaś często „obce” i „inne”. W ten sposób możliwa się 

staje synchronizacja różnych czasów historycznych, kultur, odmien-

nych przeszłości, poglądów i odbioru świata.  
Czym jest filozofia jako hermeneutyka? Bez względu na to, czy 

hermeneutykę określi się jako „chorobę filozofii”, czy też jako „aktu-

alną formę sceptycyzmu” (O. Marquard), „wyraz nadziei, że puste 
miejsce pozostałe w kulturze po epistemologii nie będzie już zapeł-

___________ 
10 Por. M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, tłum. M. Kowalska, J. Miga-

siński, Warszawa 2001, s. 437.  
11 Por. O. Marquard, Rozstanie z filozofią pierwszych zasad. Studia filozoficzne, 

tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 1994, s. 121.  
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nione” (R. Rorty), „teorię rozumienia i wykładania tekstów” (H. Inei-

chen), „namysł nad ostatecznymi warunkami podmiotowymi i przed-

miotowymi poznania” (A. Bronk), faktem jest, iż stała się ona pod-
stawowym zjawiskiem filozofii i kultury współczesnej. Nie jest więc 

zjawiskiem peryferyjnym, lecz pojawia się w centrum problematyki 

filozoficznej, tak epistemologii, jak i teorii bytu, antropologii, filozofii 
kultury. I ona właśnie określa sytuację filozofii naszych czasów. Sytu-

ację tę wyznacza, z jednej strony, próba kontynuacji tradycyjnego my-

ślenia, w którym filozofia była „poszukiwaniem i wskazywaniem 

ostatecznych rozwiązań”, z drugiej właśnie perspektywizm, przeja-
wiający się jako pluralizacja rozumu (racjonalizmu), dyskwalifikacja 

idei poszukiwania pewności i samego doświadczenia, ujawniający się 

w nurcie filozofii postmodernistycznej. Pierwsza tendencja zmierza do 
wskazania trwałego fundamentu samej filozofii, a przez to poznania, 

kultury, utwierdzając człowieka w przekonaniu o istnieniu i odkryciu 

nienaruszalnych norm, wartości, zasad organizujących obecność czło-
wieka w świecie. Chce się tu „zamknąć”, zakończyć filozofię, pozo-

stać nadal w kategoriach przestrzeni i nie dostrzegać czasu.  

Inaczej jest z tendencją drugą (perspektywizmem). Jest ona formą 

rozbicia fundamentów, niszczeniem jedności na rzecz wielości, sta-
wianiem na pluralizm, wielość prawd, chaos i odrzucenie sensu. Pró-

buje się tu wskazywać, iż nasze życie potrzebuje jedynie solidarności 

z innymi i lojalności wobec uznanej kultury. Filozofia jest tu tylko 
zbiorem dyskursów.  

Te dwie tendencje zaznaczają się jako dwie możliwości, które na-

dają kierunek przyszłej filozofii: jedną z nich jest myśl związana z po-

szukiwaniem podstaw, jako droga przypominania zapomnianych dróg 
naszej kultury, drugą ten kierunek, który zarysował się pod koniec 

wieku w amerykańskim postmodernizmie, będący „defundamentaliza-

cją” kultury i zanegowaniem sensu dotychczas uprawianej filozofii. 
Można stąd sądzić, że przed myśleniem filozoficznym staje wybór 

między dalszym poszukiwaniem legitymizacji (fundamentalnego 

uprawomocnienia) lub zaniechaniem takich działań i upadek w nihi-
lizm. Jest to więc kierunek, w którym będzie się kontynuować wska-

zywanie „ostatecznych rozwiązań”, nienaruszalnych norm, wartości, 

zasad organizujących obecność człowieka w świecie albo też kieru-
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nek, w którym programowo zrezygnuje się z tej roli i podda europej-

skiemu nihilizmowi, kreując nową postać kultury, prorokowaną przez 

Nietzschego, kultury „poza dobrem i złem”, kultury rozproszonego 
pluralizmu.  

Stwierdzić należy, iż nasze czasy wydają się negować przywiąza-

nie do rozumu i filozofii świadomości, wydają się negować pierwszy 
ze wskazanych tu kierunków. Właśnie kulturowe odkrycie czasu od-

grywa w tej kwestii ważną rolę. Ta negatywna ocena tradycyjnej filo-

zofii sprawia, że mówi się o niej dzisiaj niechętnie i z ukrycia, sądząc, 

że wraz z upadkiem subiektywizmu czeka nas tylko perspektywizm. 
W wieku wizualizmu, czasie obrazu - jak niekiedy określa się współ-

czesność - nie może być miejsca na wskazywanie fundamentów ani - 

wydaje się - na odnowienie tej filozofii, która ukierunkowana jest na 
poszukiwanie pewności, warunków obowiązywania. Obraz, związany 

zawsze z nieokreślonością, domaga się co najwyżej opisu, desymboli-

zacji, rozszyfrowania, a nie wskazania prawomocności. Nie ma w nim 
nic pewnego, gdyż wszystko zależy od spojrzenia, barw, naszego na-

stroju itp. Zmiana charakteru kultury, z tej zorientowanej na poznanie, 

na tę zorientowaną na przeżywanie, z kultury słowa (pojęcia), na kul-

turę obrazu, wymaga też nowych zasad filozofii.  
Obserwując współczesną filozofię łatwo jednak dostrzec, że coraz 

mocniej ujawnia się zarówno niechęć wobec „fundamentalnego” filo-

zofowania, jak i krytyka perspektywizmu i wskazywanie na jego za-
grożenia dla kultury. Myśl współczesna coraz bardziej zaczyna być 

zdominowania myślą hermeneutyczną. Dziedzicząc spadek po dawnej 

filozofii w myśli tej ulega jednak zmianie zakres pytań, a co za tym 

idzie: profil myślenia filozoficznego. Hermeneutyka umocniła drogę 
filozofii w kierunku negacji struktur czystej świadomości i włączyła 

czas do myślenia. Nie tak jednak, jak czyni to filozofia perspektywi-

zmu. Dla hermeneutyki problemem stały się już nie tylko „warunki 
możliwości istnienia nauki” (poznania), lecz uniwersalny charakter 

doświadczenia człowieka określony ideą rozumienia. I właśnie ta mo-

dyfikacja wskazała na konieczność jakościowo nowych odpowiedzi.  
Hermeneutyka może w tym kontekście być odebrana jako samo-

zniesienie dotychczasowej filozofii, która chciała być myśleniem 

„ostatecznych rozstrzygnięć”. Odkrywa ona, iż bytu nie można obiek-
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tywnie poznać, lecz można tylko chcieć zrozumieć. Zrywa z boskim 

nastawieniem człowieka wobec świata i podkreśla, iż jest to zawsze 

nastawienie nasze, ludzkie. Zaliczenie hermeneutyki do teorii pozna-
nia stwarza nawet pewne trudności, które wynikają z dostrzegalnego 

w niej rozmycia granic między ontologią i epistemologią, bytem i my-

śleniem, rzeczywistością i poznaniem, wreszcie: rzeczą i słowem, 
przedmiotem i podmiotem. To stwarza też złudzenie, jakby hermeneu-

tyka nie mieściła się w starych, tradycyjnych strukturach filozoficz-

nego myślenia, i pozostała poza podstawowym nurtem filozofii i pyta-

niem o legitymizacje. Tam bowiem, gdzie klasyczna epistemologia 
zmierzała do neutralizacji wszystkich uwarunkowań subiektywnych, 

antropologicznych, historycznych, tam hermeneutyka chce je wszyst-

kie uwzględnić jako istotne dla charakterystyki samego doświad-
czenia. I nie jest to wcale proste rozszerzenie idei poznania. W takim 

nastawieniu wydaje się zmieniać sama idea obiektywności poznania. 

Lecz - musimy zapytać - czy w istocie hermeneutyka nie mieści się w 
tradycyjnym nurcie poszukiwania pewności?  

Filozofia jako hermeneutyka ma wiele twarzy. Przede wszystkim 

jest ona dyscypliną filozoficzną, a dowodzi się też, iż jest kierunkiem 

filozofii współczesnej. Ale jest też hermeneutyka utożsamiana z me-
todą nauk humanistycznych. Wreszcie łączona jest z teorią tłumacze-

nia i interpretacji. Biorąc pod uwagę rolę hermeneutyki w kształtowa-

niu nowego oblicza doświadczenia należy też wskazać znaczenie tych 
działań dla przyszłości myślenia filozoficznego. Stąd pytanie o miej-

sce myślenia hermeneutycznego w filozofii i w świecie kultury jest 

pytaniem o filozofię. Należy spojrzeć zatem na to, jak i w jakich oko-

licznościach nastąpiła przemiana tradycyjnej filozofii, pokonanie teo-
rii poznania będącej filozofią świadomości, przez filozofię, która swe 

centrum znajduje w człowieku jako konkretności i podejmowanych 

przez niego próbach rozumienia. Problem tej filozofii polega na tym, 
że chcąc przezwyciężyć sztuczne przegrodzenie podmiotu i przed-

miotu powraca do ”żywego” doświadczenia, a tym samym do pewnej 

formy myślenia nieracjonalnego. Filozofia przeszłości skierowana by-
ła przeciwko sceptycyzmowi, jako myśleniu, które chciało zasiać roz-

dźwięk między przypadkami, które poznaliśmy przez własne do-

świadczenie, a tymi, które nie objęte były naszym doświadczeniem. 
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Lecz hermeneutyzacja filozofii wydaje się otwierać ponownie drogi 

ku sceptycyzmowi i przyczyniać się do upadku wiary w możliwość 

legitymizacji doświadczenia. Staje się ona często instancją do krytyki 
nauk i przysługuje się do dyskredytacji tradycyjnego obrazu czło-

wieka jako obserwatora niezmiennych prawd. Pytanie o sytuację 

współczesnego myślenia i przyczyny takiego położenia, o miejsce 
hermeneutyki w filozofii współczesnej - po której stronie sytuuje się 

hermeneutyka, czy jest ideą niszczącą, czy też odwrotnie, pojawia się 

jako dokończenie filozofii - są najważniejszymi pytaniami, na które 

chcemy tu odpowiedzieć.  
Już teraz możemy jednak powiedzieć, iż hermeneutyczna filozofia, 

neopragmatyzm, poststrukturalizm ogłaszają koniec fundamentali-

stycznej filozofii podmiotu. Zakładają swe tezy na całkowicie otwartej 
zależności wszelkiego myślenia i poznania od „anonimowych”, nie 

poddawanych kontroli i opanowaniu struktur np. historycznie ukształ-

towanego języka, tradycji, społecznej praktyki. Tradycyjna, metafi-
zyczna filozofia zostaje w nich odrzucona jako forma przestarzałego 

już myślenia, które poszukiwało uprawomocnienia naszego doświad-

czenia. Zamiast zwracać się ku obiektywnie istniejącej rzeczywistości, 

czy też ku apriorycznym warunkom jej uobecniania, poddaje analizie 
jedynie „przedstawienia”. Kulturowe przemiany, które dokonują się 

razem z tym odrzuceniem, związane są przede wszystkim z filozo-

ficznym zjawiskiem utraty świata i rozszerzaniem się w związku z 
tym filozofii światopoglądowej. Zjawisko to - rozważane w perspek-

tywie filozofii klasycznej, zorientowanej wokół uniwersalizmów - jest 

niezwykle niebezpieczne. Coraz częściej dostrzegamy bowiem w tym 

kontekście proces upozorowania rzeczywistości, w którym świat okre-
ślony jest tymczasowością i codziennością.  

Przyglądając się światu, w którym żyjemy, widzimy też, że świat 

niczego właściwie by nie stracił nawet wtedy, gdyby wcale nie istniał. 
Coraz trudniej odróżnić fikcję od realności, rzeczywistość od jej ob-

razu. Wskazuje się niekiedy, że kultura nasza jest już tylko "kulturą 

kopii" bez oryginału. A skoro tak, to może nic takiego jak "realność" 
nie istnieje? Może świetnie potrafimy się obejść bez tej "hipotezy re-

alności" i nic nie zmieni to w naszym życiu? Ten brak afirmacji ist-

nienia bytu lub - w najlepszym przypadku - obywanie się bez takiej 
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afirmacji, stał się powszechnym zjawiskiem kulturowym naszych cza-

sów. Efektem tego jest umacnianie się kierunku, prowadzącego ku fi-

lozofii światopoglądowej, która ustala prawdy, wartości i ważności z 
perspektywy samego życia, w sposób irracjonalny i sytuacyjny, dla 

"dzisiaj", "teraz" i "tutaj", z całkowitym pominięciem tego, że "kopia", 

"odbicie" musi jednak mieć "oryginał". Wydaje się, że każda teoria 
może teraz opisywać świat, gdyż jest już tylko "teorią bez świata". 

Częste wskazywanie przez filozofów, że sytuacja ta jest stanem jakiejś 

choroby, (kulturowej zapaści), z której uzdrowienie nie może być ła-

twym i szybkim procesem, wydaje się nie wyznaczać terapii. Her-
meneutyka często jest oskarżana o przyczynianie się do pogłębiania 

się tego chorobliwego stanu człowieka i kultury. Lecz i tu pojawia się 

pytanie o to, czy oskarżenia te są słuszne? 
Choroby kultury są zawsze chorobami bytu i schorzeniami ontycz-

nymi. Już Grecy znali dwie najgroźniejsze takie choroby bytu, których 

pokonanie stawało się największą troską starożytnych myślicieli. Były 
to: nadmierna ogólność (uniwersalność) i równie nadmierna konkret-

ność (indywidualność). W pierwszym przypadku chodziło o takie 

spojrzenie na byt, w którym przekreśla się jego "indywidualną stronę". 

W drugim zaś chodzi o niedostatek tej powszechności, ogólności i 
uniwersalności, czyli jakąś formę negacji boskości (świętości) i ogól-

nego porządku. Te ukazane przez filozofię grecką choroby bytu ujaw-

niają się dzisiaj właśnie jako fundamentalizm z jednej strony, z drugiej 
zaś jako perspektywizm.  

Lecz te dwie "greckie" choroby nie wyczerpują zagrożeń. Wydaje 

się, że filozofia czasów nowożytnych sztucznie umożliwiła stworzenie 

jeszcze jednej choroby bytu. Było nią przekonanie, że można obejść 
się bez afirmacji bytu i mimo tego nie stracić struktur kategorialnych, 

wartości i zasad. Ta droga była również drogą hermeneutyki. Na dro-

dze tej filozofia podjęła, jedyną w swoim rodzaju, próbę uratowania 
uniwersalności, mimo utraty rzeczywistości. Wydawało się, że zasady, 

wartości, "warunki możliwości" mogą i muszą przetrwać, mimo tego, 

że nie mają odniesienia do istnienia, a wyrastają z samej aktywności 
człowieka i jego przywiązania do czasu. Więcej nawet, wydawało się, 

że najbardziej wewnętrzne zjednoczenie z takimi "warunkami możli-
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wości" możliwe jest tylko po stronie teraźniejszości, zaś "świat" nie 

jest już do niczego potrzebny.  

Jednak każda z tych chorób bytu wprowadzała kulturę w stan do-
strzegalnego braku i niepełności, wskazując na konieczność odzyska-

nia tego, co jest koniecznym dopełnieniem, a co - właśnie w dobie 

choroby - ukrywa się i może być tylko pożądane, a nie zrealizowane. 
Niedostatek ogólności i niedostatek indywidualizmu stawały się czę-

stymi kulturowymi przejawami takich chorób bytu również w erze 

nowożytnej. Początkowo rzeczywiście nie przeszkadzało to, że do-

świadczenie jest subiektywnym stanem, gdyż "warunki ważności" od-
kryte zostały po stronie podmiotu, w Rozumie, który mimo swego izo-

lowanego i oderwanego istnienia nie tracił apriorycznych podstaw 

ważności. Lecz gdy ten uległ destrukcji, filozofia stała się przyczyną 
jednego z najmocniejszych zagrożeń, którego pokonanie może ozna-

czać tylko odkrycie na nowo i wyzwolenie rzeczywistości. W takich 

sytuacjach kultura zmuszona jest bowiem do czerpania norm z samej 
siebie, stwarzając zagrożenie dla świata powinności, a tym samym 

własnej degradacji. Dotychczasowe ujęcie normatywne zastępowane 

jest ujęciem empirycznym, w którym z tego, jak jest, zaczyna się wy-

prowadzać normy, powinności, zalecenia, wnosząc zatem to, "jak być 
powinno". Świat metafizycznej pewności przekreślany jest na rzecz 

nieokreśloności i niepewności.  

Taką apologię myślenia i życia bez absolutnych norm, zasad, 
prawd, wartości łatwo zrozumieć. Gdy bowiem kultura stawia na 

praktykę, chwilę, codzienność, to często i filozofia ulega tym poku-

som i proponuje apologię "życia bez fundamentów". Postawa ta wy-

daje się też realizować dążenia XIX wieku, aby filozofia nareszcie za-
częła coś znaczyć praktycznie. I tu hermeneutyka jest reakcja na ten 

praktycyzm filozofii.  

Wiek XX w wielu marzeniach filozofów miał przebudzić filozofię 
do życia owocnego, praktycznego. W tym kontekście pojawiła się 

również hermeneutyka filozoficzna. Należy przypomnieć, że niektóre 

z kierunków filozoficznych owe „praktyczne dążenia filozofii” reali-
zowały w sposób jawny (marksizm), inne w sposób ukryty, wyrzuca-

jąc z filozofii wszystko, co niepraktyczne (neopozytywizm), inne 

wreszcie zmieniały na tyle sens filozofowania, że zatracała się różnica 
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między poznaniem a działaniem (intuicja Bergsona), pragmatyzm ma-

rzył o “pociągającej filozofii”, a nawet “nowy początek filozofii” po-

szukiwany przez Husserla wyrastał z dostrzeżonej opozycji filozofii i 
życia i próby jej pokonania. Co znaczył jednak ten kierunek "ku prak-

tyce" dla filozofii, która nie chciała być refleksją skierowaną na to, co 

uniwersalne i fundamentalne? Co znaczył on dla hermeneutyki?  
Hermeneutyka zmieniała tradycyjną zależność konkretnego życia 

od filozofii, na zależność filozofii od konkretnego życia. Proces ten 

miał jednak swoją cenę, którą przyszło zapłacić w czasach współcze-

snych. Jednym z bardziej charakterystycznych rysów filozofii prze-
łomu wieków jest postępujące zjawisko odwracania się od “rzeczy 

pierwszych”, kategorii, konieczności, na rzecz “zjawiskowości”, in-

terpretacji i względności. Filozof nie może już być “moralnym do-
radcą”, gdyż sam jest z tego świata, nie może sięgać do fundamentów, 

gdyż - wydaje się - kultura nie potrzebuje już “fundamentów filozo-

ficznych”. Jako nowe pole filozofii wskazuje się teraz, że nie chodzi 
już o to, co robimy, nie o to co powinniśmy robić, lecz o to, co dzieje 

się z nami niezależnie od naszej woli i działania. Tu jest miejsce dla 

hermeneutycznej interpretacji i rozumienia.  

Paradoksalnie zatem, chęć włączenia filozofii do świata doprowa-
dziła do zamknięcia tradycyjnych możliwości filozofowania jako po-

szukiwania, na rzecz jedynie opisywania tego, jak nam się przedsta-

wia. Ta sytuacja nie pozostała jednak bez znaczenia dla samej prak-
tyki, dla życia, codzienności, wreszcie dla kultury. Należy dostrzec 

istnienie ścisłego związku między procesem upraktycznienia filozofii 

XX wieku a zjawiskami, które zagrażają kulturze degradacją i umac-

niają postawę instrumentalną. Dotychczasowa funkcja filozofii w kul-
turze polegała na tym, że – nie uczestnicząc w konkretności, lecz ją 

zakładając – wyposażała życie w dodatkowy sens, zachęcając do po-

szukiwania i przekraczania rzeczywistości z jednej strony, z drugiej 
zaś stabilizując różnice między dobrem a złem, wojną i pokojem, 

prawdą i fałszem, rozumem i szaleństwem, wiedzą i ignorancją itp. Fi-

lozofia “żywa”, z tego świata, takiej funkcji już nie może spełniać, a 
nawet sama przyczynia się do rozkładu pojęciowego, zacierania granic 

i różnic wprowadzając elementy nieostrości. Nie może tego czynić, 

gdyż oddając się światu, kulturze, praktyce, perspektywie “teraz” ule-
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ga praktycznemu stanowisku, że oto wszystko może być zniesione i 

zdyskredytowane z innej praktyki, innej kultury, innego “teraz”.  

Można powiedzieć, że teoretyczna ważność tradycyjnej filozofii 
polegała na eliminacji lub przynajmniej czynieniu nieistotnym, mo-

mentu indywidualno-historycznego. Hermeneutyka właśnie ten „mo-

ment” czyni zasada swej filozofii. Szkody związane ze spełnieniem 
marzenia poprzedniego wieku, aby “filozofia wykazała się praktycz-

nymi owocami” są zatem w myśleniu filozoficznym naszych czasów 

niezmierne. Lokalny wymiar ważności, zerwanie z tradycyjnym sys-

temem pojęć, a w efekcie odczucie samotności człowieka, który po-
zbawiony trwałych miar zostaje zmuszony do działania, lecz nie po-

trafi już odpowiedzieć na pytanie "dlaczego?" - to tylko niektóre kon-

sekwencje zmniejszenia dystansu między teorią i praktyką. Zamiast 
zyskać "praktyczną wartość", filozofia utraciła "teoretyczną donio-

słość". Dając wyraz światopoglądowi swego czasu przekształca się w 

literaturę i nie ma nic innego do czynienia, niż myślowo opisywać po-
trzeby stanu duszy człowieka i wypowiadać treści przeżyciowe.  

Kiedy rozglądamy się na kulturowym obszarze naszych czasów 

dostrzegamy zatem, że świat utraciliśmy nie tylko jako "to, co istnie-

jące", lecz również jako "to, co warunkujące". Wraz z dekonstrukcją 
neopozytywizmu otrzymaliśmy różne wersje świata, z których żaden z 

osobna nie wyznacza już uniwersalnego obrazu i nie stanowi też wy-

starczającego systemu rozumienia rzeczywistości. Mając do czynienia 
z taką wielością coraz częściej zaczynamy jednak dostrzegać brak 

świata. Wiele jego wersji obecnych dla równie wielu podmiotów 

sprawia, że coraz bardziej odczuwamy brak rzeczywistości, a jeśli tej 

nie ma, to brak też komunikacji miedzy ludźmi, porozumienia i nara-
stanie obcości i subiektywizmu. Jednak odzyskać świat można tylko 

na drodze interpretacji i rozumienia tych wielu obrazów, które często 

wydają się świat zastępować. Filozofia staje się hermeneutyką, gdy 
nasze spojrzenia na świat ulegają zindywidualizowaniu i gdy tracimy 

uniwersalny światopogląd na rzecz nieokreślonego pluralizmu. Odzy-

skać świat to „przypomnieć” sobie o utraconych możliwościach. To 
jest zadanie i rola hermeneutyki: zrozumieć jak jest, przypomnieć jak 

było i czynić to dla teraźniejszości.  
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Kant wskazał, że mamy nie tylko naszą "prywatną" zdolność są-

dzenia, która oznacza, że widzimy świat z naszego własnego punktu 

widzenia. Ale wskazał też, że mamy umiejętność oglądania świata z 
perspektywy wszystkich obecnych. Potrafimy mieć nasz wspólny 

świat. A to znaczy, że myślenie nie jest wcale "myśleniem z teraz", 

"dla teraz" itp. Tradycyjnie uprawiana filozofia podkreślała zatem, że 
chociaż nie znamy bytu, to jednak uczestniczymy w nim, ale nie jako 

bierny obserwator, lecz twórca, który dzięki tej mocy tworzenia może 

dotrzeć do prawdy. Nasz świat "ma" struktury kategorialne i uniwer-

salne. Ale filozofia ta wskazała jeszcze coś ważniejszego. Wszystkie 
te struktury, wartości, prawda ukazywały się tylko możliwościami, 

które mogą stać się rzeczywistością dopiero na skutek aktywności 

człowieka. Oznaczało to, że nasza obecność w świecie wcale nie po-
lega na bezwiednym oddaniu się temu światu, rzeczywistości, lecz jest 

jego współtworzeniem. Filozofia przestała zatem wypowiadać się na 

temat samego bytu i zwróciła się ku warunkom, pod którym byt ten 
prezentuje się człowiekowi. Hermeneutyka chce zrozumieć to wszyst-

ko, co jest naszym światem, przeciwstawiając kulturze panowania, 

wskazywania i pouczania, kulturę wspólnego poszukiwania i współ-

bycia.  
 

 

*** 
Zawarte w tym tomie rozważania nie zamierzają przedstawiać ca-

łego zjawiska filozofii, która staje się w naszych czasach hermeneu-

tyką. Zjawisko to jest tak złożone i wnika w każdy obszar rozważań 

filozoficznych, iż ujęcie tego w jednej książce nie byłoby możliwe. 
Książka ta powstała jako rezultat prowadzonych przeze mnie wykła-

dów i seminariów dla studentów filozofii i politologii UMK w Toru-

niu. Wyrasta zatem z działań dydaktycznych. Ale jest jednocześnie 
próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, jaka jest filozofia jako her-

meneutyka? Podejmowanie tego pytania jest również zadaniem her-

meneutycznym. Gdyż, jak stwierdza Gadamer: 
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Krytyka hermeneutyczna staje się rzeczywiście produktywna dopiero wówczas, 
gdy dokonuje autorefleksji; gdy poddaje refleksji także swój własny wysiłek, to 
znaczy swe własne uwarunkowania i własną zależność12.  

Zadanie, jakie zostało w tej książce postawione, sprowadza się do 

ukazania tylko niektórych problemów, jakie pojawiają się wtedy, gdy 
hermeneutyka wyznacza podstawowy rys kultury, zaś filozofia staje 

się hermeneutyką. 

 

 

 

 

 

 

  

___________ 
12 H.-G. Gadamer, Semantyka i hermeneutyka, tłum. K. Michalski, w: idem, Ro-

zum, słowo, dzieje. Szkice wybrane, wybrał, opracował i wstępem poprzedził K. Mi-
chalski, Warszawa 2000, s. 130.  
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