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Michał K u z i a k – W STRONĉ HERMENEUTYKI NORWIDA

1

Norwid hermeneuta – to kolejne okreĞlenie poety, które po lekturze ksiąĪki
Pauliny Abriszewskiej moĪna dodaü do przeprowadzonego kiedyĞ przez Krzysztofa Trybusia inwentarza takich okreĞleĔ, pojawiających siĊ w norwidologii
i trwale naznaczających myĞlenie o twórcy Vade-mecum (choü, wypada zarazem
2
pamiĊtaü, Īe Autorka deklaruje swoją niechĊü do wprowadzania takich etykiet) .
Sprawa zdaje siĊ oczywista. Norwid Īył w czasach heremenutyki, zarówno romantycznej, jak i tej z okresu przełomu antypozytywistycznego; Īył w czasach,
w których kultura coraz wyraĨniej stawała siĊ wieĪą Babel wielu róĪnych jĊzyków i tradycji kulturowych coraz szybciej modernizującego siĊ Ğwiata, co stanowiło niewątpliwie wyzwanie dla hermeneuty. Interesował siĊ historią i kulturą.
Był myĞlicielem stawiającym pytanie o rozumienie i nierozumienie (a te, dodam,
stanowiły dla niego nie tylko kwestiĊ poznawczą, ale i wiązały siĊ ze sposobem
istnienia człowieka), a wiĊc hermeneutą filozoficznym; był last but not least
hermeneutą filologicznym, rozwaĪającym kwestiĊ lektury i interpretacji.
Autorka recenzowanej ksiąĪki, udowadniając istnienie hermeneutyki Norwida, wskazuje na kwestie bardziej szczegółowe: widoczną u niego semiotyczną
wizjĊ Ğwiata, koncepcjĊ jĊzyka jako Ĩródła poznania, koncepcjĊ lektury jako
zwrotu ku głĊbokiemu sensowi tekstu, dialogicznoĞü oraz zainteresowanie gatunkami alegorycznymi i symbolicznymi. Zagadnienia te splatają siĊ z myĞleniem poety o jĊzyku i literaturze, historii i kulturze, sacrum oraz Īyciu indywidualnym i społecznym. JuĪ sam ten splot ukazuje wagĊ podjĊtego przez Abriszewską problemu dla twórczoĞci autora Milczenia.
Jak wspomniałem, na pierwszy rzut oka to sprawy oczywiste, ale nie zapominajmy, Īe Abriszewska jest autorką pierwszej i, jak dotąd, jedynej ksiąĪki na
temat hermeneutyki Norwida, choü wypada zauwaĪyü, Īe wiele związanych z nią
wątków pojawiało siĊ m.in. w poĞwiĊconych poecie ksiąĪkach Antoniego Dunajskiego, GraĪyny Halkiewicz-Sojak, Arenta van Nieukerkena (tu muszĊ zaznaczyü, Īe odczuwam deficyt odwołaĔ do wywodów tego badacza w ksiąĪce Abriszewskiej – wszakĪe jego formuła perspektywicznoĞci i wykorzystanie we własnych interpretacjach inspiracji Heideggerowskich zdają siĊ istotnym ujĊciem

1

P. ABRISZEWSKA, Literacka hermeneutyka Cypriana Norwida, Lublin 2011. Cytaty z recenzowanej ksiąĪki oznaczam w tekĞcie, podając numer strony.
2
Zob. K. TRYBUĝ, Stary poeta. Studia o Norwidzie, PoznaĔ 2000, s. 35.
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problemu interesującego toruĔską BadaczkĊ3), Piotra Chlebowskiego, Wojciecha
Kudyby czy Włodzimierza Torunia. Dodam, Īe to wyliczenie (niepełne) nie ma
na celu deprecjonowania wysiłku Autorki ksiąĪki. Wprost przeciwnie – wielu
badaczy krąĪyło wokół tematu, ale przecieĪ nikt go nie sformułował jako osobnego problemu. Ponadto recenzowana ksiąĪka nie ogranicza siĊ do zebrania istniejącej juĪ wiedzy dotyczącej Norwida – hermeneuty. Abriszewska daje swoją
konceptualizacjĊ tej kwestii i ta konceptualizacja pozwala jej na interesujące
i oryginalne konstatacje. W jaki sposób Autorka ksiąĪki okreĞliła pole badawcze
– związane z Norwidem – hermeneutą? – myĞlĊ zarówno o polu tematycznym,
jak i metodologicznym. Cechą postĊpowania Abriszewskiej jest ostroĪnoĞü, chyba zresztą niejednokrotnie zbyt daleko idąca (temat wcale nie jest egzotyczny,
jak chce to widzieü Autorka, i nie trzeba tak czĊsto tłumaczyü siĊ z jego podjĊcia…), nakazująca np. mówiü o hermeneutycznoĞci (nawet w cudzysłowie), a nie
o hermeneutyce poety; ostroĪnoĞü ta prowadzi do opatrzenia rozwaĪaĔ w ksiąĪce
siecią metakomentarza, rozbudowanych, czasem powtarzanych, wyjaĞnieĔ i za1
strzeĪeĔ.
Abriszewska nie rekonstruuje historycznego wymiaru hermeneutyki z czasów
Norwida (na szczĊĞcie nie przedstawia równieĪ całoĞci dziejów hermeneutyki),
poprzestając na sformułowaniu ogólnych uwag na jej temat. Powiada przy tym,
Īe nie interesuje jej kwestia wpływu hermeneutów na poetĊ – choü sprawa
wpływu pojawia siĊ przy omówieniu chrzeĞcijaĔskich Ĩródeł hermeneutyki poety. NadmieniĊ tu tylko, Īe taka rekonstrukcja nie musi słuĪyü ujĊciu genetycznemu, moĪe natomiast pozwoliü, do czego jeszcze powrócĊ, na lepsze uchwycenie specyfiki twórczoĞci Norwida. Podobnie nie interesuje Badaczki ukazywanie
poety jako prekursora. Autorka nie przyjmuje teĪ jakiegoĞ jednego modelu hermeneutyki XX-wiecznej jako podstawy własnej konceptualizacji. Dostrzega
w niej Ğlady romantyzmu, co jest prawdą na takim poziomie uogólnienia, natomiast przy bardziej szczegółowym przyjrzeniu siĊ moĪe okazaü siĊ zwodnicze,
2
przypomnĊ choüby polemikĊ Ricoeure’a z hermeneutyką romantyczną4. Jednak
3
w róĪnych odniesieniach do Norwida najczĊĞciej pojawia siĊ Gadamer5, niepo
3

MyĞlĊ oczywiĞcie o ksiąĪce PerspektywicznoĞü sacrum. Szkice o Norwidowskim romantyzmie, Warszawa 2007.
4
Zob. P. RICOEUR, WyjaĞnianie i rozumienie, przeł. K. Rosner, [w:] JĊzyk, tekst, interpretacja. Wybór pism, wybrała i wstĊpem poprzedziła K. Rosner, Warszawa 1989, s. 156 i nn.
5
Wypadałoby tu zresztą przypomnieü, Īe stosunek Gadamera do hermeneutyki romantycznej jest doĞü ambiwalentny, przynajmniej w Prawdzie i metodzie. Z jednej strony filozof
rekonstruuje jej początki, waĪne w perspektywie rozwoju i zmian hermeneutyki, zmierzającej
ku swojemu nowoczesnemu obliczu; z drugiej – powiada, Īe romantycy, odwracając nastawienie oĞwiecenia do przeszłoĞci (traktując ją jako to, co inne, i zarazem jako Ĩródło wiedzy,
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trzebnie niekiedy z drugiej rĊki, a podstawą przyjĊtej konceptualizacji zwykle
okazuje siĊ Ricoeur (m.in. w związku z definiowaną przez niego „hermeneutyką
zaufania”, otwartą na sens czy hermeneutyką negatywną, przemieniającą hermeneutĊ). Abriszewska deklaruje przy tym przyjĊcie perspektywy historii idei.
PostĊpowanie takie w moim przekonaniu ma doĞü ambiwalentny charakter.
MoĪna je uznaü za kłopotliwe w związku z niejasnoĞcią odnoszącą siĊ do definiowania hermeneutyki; jest ona dzisiaj sama w sobie pojĊciem workiem, a przyjĊty tryb eksplanacyjny pogłĊbia to wraĪenie. Ale zarazem, jak siĊ zdaje, Autorką kierowała chĊü niezawĊĪania jej formuły („HermeneutykĊ rozumiem szeroko”, 13) – by moĪna w związku z nią mówiü o tak niekanonicznym hermeneucie,
jak Norwid, by moĪna dotrzeü do skomplikowania jego dzieła. Takie ustawienie
perspektywy czyni z hermeneutyki słabą (jeszcze słabszą…) kategoriĊ interpretacyjną, pozwala wszakĪe na Ğledzenie u poety róĪnych motywów i wątków,
jedynie naznaczonych Ğladem hermeneutycznoĞci.
W efekcie Autorka proponuje formułĊ literackiej hermeneutyki poety6, zbliĪającej literaturĊ i filozofiĊ, hermeneutyki quasi-filozoficznej, bĊdącej specyficzną
postawą myĞlową, wyobraĨniową i wraĪliwoĞciową, nastawieniem na fronezĊ
związaną z przemianą rozumiejącego: „Główna teza niniejszej ksiąĪki jest nastĊpująca: N o r w i d o w s k ą p o s t a w Ċ m y Ğ l o w ą m o Ī e m y o k r e Ğ l i ü
m i a n e m » h e r m e n e u t y c z n e j « (9, podkr. w tekĞcie); postawĊ, dodam,
4
realizującą siĊ w róĪnych dyskursach poety.
RóĪne wątki hermeneutyczne wykorzystywane w ksiąĪce ma uspójniü, jak juĪ
wspomniałem, czĊsto przywoływany Ricoeur, zwracający uwagĊ na znamienne
dla hermeneutyki poszukiwanie głĊbokiego sensu, skrywającego siĊ wewnątrz,
pod powierzchnią przekazu: „Norwid postrzega Ğwiat jako wielowarstwowy,
skomplikowany twór i próbuje dotrzeü do tego, co ukryte, do tego, co skrywa siĊ
»poza«, jak i »wewnątrz« słów; co znika z pamiĊci, co pozostaje nieprzeczytane,
niedoczytane, niezrozumiane” (22). Tym, co pozwala Abriszewskiej na zebranie
róĪnych aspektów Norwidowskiej hermeneutyki (dodam – raczej synkretycznej
niĪ, jak pisze Autorka, eklektycznej, choü to m.in. Ricoeur proklamował „eklezjĊ

starając siĊ patrzeü na przeszłoĞü za pomocą jej optyki), w istocie nie wyszli poza jego perspektywĊ braku przyjĊcia dziejowego charakteru rozumienia. Nie nawiązali wiĊc prawdziwie
hermeneutycznej, dialogicznej, przezwyciĊĪającej dystans czasowy relacji z tym, co było
(Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. B. Baran, Kraków 1993, s. 264).
Przeprowadzona przez Abriszewską rekonstrukcja i interpretacja Norwidowskiej hermeneutyki
przeczy takiemu sądowi, właĞnie eksponując zmagania twórcy z dystansem czasowym.
6
Abriszewska wiele razy podkreĞla, Īe Norwid nie był filozofem, choü interesował siĊ filozofią, ale przecieĪ, wypada dodaü, status samej hermeneutyki równieĪ jest specyficzny, nie
spekulatywny, a interpretacyjny, Īe tak to ujmĊ.
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badaĔ”) – „Literacka hermeneutyka Cypriana Norwida to […] Ğledzenie elementów, wątków, motywów myĞlenia hermeneutycznego” (18) – jest takĪe przyjĊte
załoĪenie, Īe nadrzĊdną dla niej ramĊ sensu stanowi chrzeĞcijaĔstwo: „rzeczywistoĞü jawi siĊ poecie jako ksiĊga znaków, w której ukryty jest transcendentny
sens, BoĪe Słowo. Zanurzony w kulturze pisarz próbuje dokonaü wysiłku obejrzenia siĊ na nią. Zanurzony w historii, próbuje odpowiedzieü sobie na pytanie
o jej ukryty sens” (22).
Wypada przy tym dodaü, Īe Abriszewska sama deklaruje zajĊcie pozycji
hermeneutycznej w swoim czytaniu Norwida. Chce rozumieü jego dzieło jako
całoĞciowe, spójne i naznaczone wewnĊtrznym sensem, podporządkowane myĞli
o poecie – obserwatorze współczesnoĞci, poszukującym jej transcendentnego
sensu. Powiada, Īe taki zamiar jest odpowiedzią na Norwidowskie zaproszenie
do rozmowy. Koło hermeneutyczne, które zaproponowała Autorka, obejmuje
róĪne teksty Norwida związane z „Īywiołem dyskursywnoĞci” (moĪna by tu
zaprezentowaü cały katalog omawianych w ksiąĪce utworów), a takĪe – jak
wspomniałem – róĪne koncepcje hermeneutyki. Ma byü spojrzeniem na Norwida
przez pryzmat hermeneutyki, ale i spojrzeniem na nią w kontekĞcie twórczoĞci
poety. W taką pracĊ koła hermeneutycznego zaangaĪowane są ponadto opracowania twórczoĞci Norwida, które Autorka traktuje jako warstwy hermeneutycznie nadbudowującego siĊ sensu. Takie nawarstwianie siĊ ma miejsce równieĪ
w dyskursie Abriszewskiej, która powraca wiele razy do głównych wątków swojej refleksji, za kaĪdym razem w nowej odsłonie. Autorka deklaruje przy tym, Īe
chce pokazaü odrĊbnoĞü Norwida na tle romantyzmu i zarazem poszerzyü myĞlenie o romantyzmie, wpisując siĊ w ten sposób w tradycjĊ ujĊcia tego proble5
mu przez ZofiĊ Stefanowską7.
Swoją lekturĊ Abriszewska zaczyna od pytania o Norwida filozofa. Jak zauwaĪa, w literaturze przedmiotu moĪna znaleĨü wszelkie moĪliwe ujĊcia tej
kwestii – zarówno w związku z (nie)byciem przez poetĊ filozofem, jak z domniemanymi kierunkami filozoficznymi, reprezentowanymi przez niego, czy
takimi, ku którym zwracał siĊ szczególnie chĊtnie. Autorka przyjmuje wersjĊ –
filozofującego poety, myĞliciela programowo antyakademickiego i antysystemowego, pozametodycznego poszukiwacza prawdy i dobra, dostrzegającego jednostkowoĞü oraz skomplikowanie fenomenów rzeczywistoĞci i Īycia: „naleĪałoby po prostu powiedzieü, Īe był filozofującym pisarzem, bo artystą był przede
wszystkim z wyboru, i to z wyboru właĞnie natury Ğwiatopoglądowej, filozoficznej. Niemniej owa postawa, wyraĨna i nierzadko dominująca w jego dziele, czy
7

Zob. Z. STEFANOWSKA, Norwidowski romantyzm, [w:]
o Norwidzie, Lublin 1993.
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ni je nie tyle ilustracją tez współczesnej mu myĞli filozoficznej, ile jej uczestnikiem, aktywnym współautorem historii idei” (24). JednoczeĞnie Abriszewska
wskazuje na specyfikĊ recepcji filozofii przez twórcĊ: wielostronnej, zróĪnicowanej, czĊsto heterogenicznej – choü zarazem nierzadko trudno jest jednoznacznie okreĞliü Ĩródła koncepcji poety – fragmentarycznej i czĊsto niekonsekwentnej oraz twórczo przekształcającej Ĩródło. RozwaĪania te, ukazujące poetĊ jako
twórcĊ aktywnie dialogującego z tradycją filozoficzną, która stanowi hermeneutyczny punkt wyjĞcia jego myĞli, zostają zobrazowane szczegółowymi przykładami nawiązaĔ do filozofów i ich poglądów (jak siĊ przy tym okazuje, twórcĊ
interesują zwłaszcza myĞliciele staroĪytni).
JuĪ w tym momencie pojawia siĊ obraz Norwida hermeneuty, splatającego
filozofiĊ i literaturĊ, konstruującego swój przekaz jako palimpsest głosów. Jak
zauwaĪa Badaczka, poeta zmierza w kierunku filozofii praktycznej, nastawionej
antykartezjaĔsko (choü kładącej nacisk na twórczy wkład i perspektywiczne
umocowanie „ja”, które jednak przede wszystkim ma byü podmiotem etycznym),
mającej charakter fragmentarycznych przybliĪeĔ i zwróconej na kategoriĊ całoĞci – tak podmiotu, jak i bytu.
Kolejna kwestia, pojawiająca siĊ w ksiąĪce, to sprawa czytania ksiĊgi Ğwiata:
„Takim, »czytającym Ğwiat hermeneutą«, patrzącym na rzeczywistoĞü jako na
zapis, ksiĊgĊ, jest równieĪ Norwid” (87). Abriszewska rozpoczyna swoje rozwaĪania od toposu ksiĊgi natury, przedstawiając jego historiĊ, skupiając siĊ zwłaszcza na jej romantycznym fragmencie. Sprawa wydaje siĊ jednak problematyczna,
co zresztą zauwaĪa Autorka. Twórca był bowiem przede wszystkim poetą kultury i poetą kulturowym. Oznacza to, Īe jego wizja Ğwiata (równieĪ wizja człowieka) została zmediatyzowana kulturowo oraz historycznie. Nie mamy wiĊc do
czynienia u poety z ideą ksiĊgi natury – i nie chodzi wyłącznie o to, Īe juĪ taka
idea ma charakter kulturowy. Badaczka, jak wspomniałem, zdaje sobie z tego
sprawĊ, ĞwiadomoĞü ta ujawnia siĊ m.in. w jej rozwaĪaniach o tradycji u poety.
Przykłady odczytywania ksiĊgi natury w jego twórczoĞci, które zostają przywołane w ksiąĪce (np. w związku z Quidamem), naleĪą do rzadkoĞci: „Motyw ksiĊgi natury znajdziemy u Norwida, ale jedynie akcydentalnie” (89).
Jak zauwaĪa Autorka, Norwidowska lektura ksiĊgi Ğwiata jest ukierunkowana
religijnie; Słowo (Logos, Chrystus), wypełniające Ğwiat, okazuje siĊ Ĩródłem, ale
i narzĊdziem oraz celem poznania. Stąd teĪ, powiada Abriszewska, szczególną
rolĊ u poety pełni jĊzyk i literatura, stanowiące sposób zbliĪania siĊ do prawdy
transcendentnej, sposób partycypowania w niej. Zagadnienie to wiedzie AutorkĊ
do rozwaĪaĔ na temat Norwidowskiej koncepcji słowa (wewnĊtrznego i zewnĊtrznego) oraz relacji słowa i rzeczy. Słowo okazuje siĊ dla poety bytem partycypującym zarówno w strukturze ontologicznej Ğwiata, jak i w transcendencji,
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a ponadto w rzeczywistoĞci kulturowo-społecznej, bytem historycznym, wielopostaciowym i róĪnicującym siĊ, choü w swoim wnĊtrzu pozostaje jednorodne.
Praktyka Norwida poety – znamienne dla niej zabiegi na jĊzyku, słynna ciemnoĞü mowy – okazuje siĊ w odczytaniu Autorki gestem hermeneutycznym, mającym wydobyü ze słowa sens.
Po takim wprowadzeniu Abriszewska przechodzi do kwestii fundamentalnej
dla hermeneutyki, a mianowicie – do rozumienia, pojmowanego zarówno filologicznie (co ciekawe, Norwid myĞli w sposób romantyczny o rozumieniu autora,
ale takĪe o rozumieniu tekstu, który jako pismo usamodzielnia siĊ…) i szerzej –
filozoficznie. Jak czytamy: „OczywiĞcie w dziele polskiego romantyka ‘rozumienie’ nie pojawia siĊ explicite, jednak znaczenie »czytania« u Norwida w wielu kontekstach odpowiada zrozumieniu w znaczeniu hermeneutycznym. ‘Czytanie’ jest wyrazem postrzegania przez Norwida Ğwiata jako struktury znaczącej.
[…] chciałabym podkreĞliü, Īe rozumienie wyrasta z »semiotycznej wyobraĨni«
Norwida i przyjĊcia słowa jako zasady Ğwiata” (141). Przedmiotem zainteresowania Badaczki staje siĊ Norwidowskie ujĊcie lektury i interpretacji. Mają one
polegaü u poety na twórczej aktywnoĞci podmiotu. Nie jest ona wszakĪe nadawaniem sensu, a jego zgłĊbianiem, wnikaniem w to, co ukryte, niepowiedziane
(a konieczne), wielowymiarowe, migotliwe; zbliĪaniem siĊ do tajemnicy, tropieniem znaków transcendencji; to etyczne wyzwanie i zadanie o dialogicznym
charakterze, związane z perspektywą, historycznym kontekstem, w której umocowane jest „ja” i to, co rozumiane.
Badaczka podkreĞla, Īe Norwidowskie rozumienie oznacza nie tylko poznanie, ale i działanie. Wynika z doĞwiadczenia, staje siĊ wcielaniem odkrytego
sensu, praktykowaniem prawdy, przemianą człowieka. Ponadto przybiera charakter egzegezy, bliskiej alegorezie i paraboli, związanym z koncepcją znaczeĔ
6
ukrytych.
Abriszewska pisze dalej o Norwidzie poecie kultury (wielu kultur)8, o jego
hermeneutycznym stosunku do tradycji i historii. Badaczka zwraca uwagĊ na
umocowanie Norwidowskiego podmiotu w Ğwiecie kulturowym, historycznym
i wynikający z tego charakter praktyk interpretacyjnych: „Podmiot Norwidowy
to podmiot zakorzeniony w Ğwiecie kultury – konstytuuje siĊ, czytając Ğwiat,
interpretując dzieła sztuki, historiĊ, losy ludzkie i tym samym nie jest juĪ cogito,
lecz bytem egzystującym” (197). Fundamentalną kategorią myĞlenia poety
o człowieku i Ğwiecie okazuje siĊ tradycja, a takĪe związana z nią pamiĊü. Warto

8

Autorka np. stawia tezĊ o próbie wyjĞcia twórcy poza europocentryzm, o otwarciu na innoĞü – tu przyznam, Īe sprawa jest doĞü skomplikowana i w moim przekonaniu takiemu
otwarciu, co zresztą jest znamienne dla romantyków, towarzyszyło teĪ zamkniĊcie, brak jĊzyka
pozwalającego na fortunną komunikacjĊ z InnoĞcią.
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podkreĞliü, Īe m.in. ten wątek sprawia, Īe hermeneutyka poznawcza twórcy staje
siĊ hermeneutyką ontologiczną. Abriszewska powraca w tym fragmencie rozwaĪaĔ takĪe do kwestii rozumienia – tym razem juĪ nie tylko tekstu czy ogólnie
postawy, ale i do rozumienia przeszłoĞci, historii, eksponując niechĊü poety do
martwego antykwaryzmu oraz zamiar odczytywania tego, co ukryte.
Po takiej rekonstrukcji ram Norwidowskiej hermeneutyki Autorka przechodzi
do twórczoĞci literackiej poety, o której była mowa równieĪ wczeĞniej, tym razem osobno stawiając pytanie o Norwida – artystĊ – hermeneutĊ. Czytamy: „Literackie deklaracje Norwida kaĪą widzieü nam poezjĊ jako pierwotną i najdoskonalszą formĊ wyrazu, poznawania i bycia przypisaną człowiekowi” (253),
zarazem, dodaje Badaczka, nie wykluczają równieĪ znaczenia innych sztuk, takĪe uprawianych przez twórcĊ. Abriszewska pisze o kwestii pisma i druku oraz
Īywego słowa u poety, zwracając uwagĊ na jego – dodam: nowoczesną – próbĊ
przekroczenia tej opozycji oraz róĪne zabiegi związane z graficzną stroną tekstu
oraz formą poetycką (zwłaszcza genologią, ale pojawia siĊ teĪ w wywodzie autorki: przemilczenie, lakonicznoĞü i kondensacja znaczeĔ, ironia, intertekstualnoĞü, alegorycznoĞü i symbolicznoĞü), mające charakter twórczo hermeneutyczny, związane są z poszukiwaniem sensu, z przybliĪaniem siĊ do niego. Zabiegi te
nadają twórczoĞci charakter epifanijny (w znaczeniu, jakie przypisuje temu zjawisku u poety van Nieukerken9). Poeta – hermeneuta okazuje siĊ w ten sposób
poĞrednikiem miĊdzy czytelnikiem – równieĪ mającym wejĞü na drogĊ her7
meneutyki – a sensem.
ZwieĔczeniem tej konstrukcji hermeneutyki – tak Norwidowskiej, jak i Abriszewskiej – okazuje siĊ chrzeĞcijaĔstwo. Stanowi ono, powiada Autorka, Ĩródło
hermeneutyki poety, jej przedmiot (religijnoĞü manifestuje siĊ wszakĪe równieĪ
w kulturze i historii; ponadto, jak zauwaĪa Autorka, twórca jest myĞlicielem niedogmatycznym, dialogicznym, akcentującym, Īe prawda ujawnia siĊ stopniowo,
w wielu róĪnych fenomenach i jako całoĞü jest niedostĊpna człowiekowi), a takĪe czynnik spajający, zakreĞlający horyzont sensu i drogĊ interpretowania znaków transcendencji: „Fundamentalnym a priori Norwidowego poznawania i myĞlenia o Ğwiecie, które zawarte zostało w jego poetyckiej refleksji, pozostaje
w i a r a, wiara chrzeĞcijaĔska” (307, podkr. w tekĞcie). Jako takie pojawiało siĊ
juĪ w rozwaĪaniach Abriszewskiej na temat stosunku twórcy do filozofii, lektury
ksiĊgi Ğwiata, rozumienia, wizji kultury i tradycji oraz Norwida poety. ChrzeĞcijaĔstwo pozwala mu uspójniü wieloĞü jĊzyków – zarówno przeszłoĞci, jak
i kształtującej siĊ nowoczesnoĞci.

9

Zob. A. van NIEUKERKEN, PerspektywicznoĞü sacrum. Szkice o Norwidowskim romantyzmie, Warszawa 2007, s. 101.
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Jak juĪ wspomniałem, badaczka nie umieszcza Norwida na tle okreĞlonej
hermeneutyki, nie chce równieĪ badaü jej Ĩródeł. JednoczeĞnie jednak, wypada
podkreĞliü, ksiąĪka ma erudycyjny charakter, zarówno jeĞli braü pod uwagĊ uruchamiane przez Abriszewską konteksty XIX-wiecznej hermeneutyki (a takĪe jej
chrzeĞcijaĔskich Ĩródeł), jak wykorzystywane opracowania. KsiąĪka stanowi
przy tym precyzyjną konstrukcjĊ, w której jedne wątki zapowiadają inne, niektóre z nich powracają, ukazane w nowej odsłonie. Jak konkluduje Badaczka, ujĊcie
myĞli Norwida jako hermeneutycznej pozwala „na uspójnienie […] przeciwstawnych perspektyw”, jakie zarysowały siĊ w norwidologii: „mowa o takich
kwestiach, jak filozoficznoĞü/niefilozoficznoĞü dzieła Norwida, dalej: symbolizm/alegoryzm, romantycznoĞü/nieromantycznoĞü, prekursorskie/archaiczne”
(347). RozwaĪania o Norwidzie hermeneucie pozwalają ponadto zwróciü uwagĊ
na waĪny w moim przekonaniu, związany z kwestią stosunku poety do nowoczesnoĞci, wątek podmiotowoĞci10. Hermeneutyka stanowi bowiem wymiar spotkania podmiotu (pozwala, w znamienny dla nowoczesnoĞci sposób, połoĪyü nacisk na jego znaczenie w procesie rozumienia) z tradycją, która ogranicza roszczenia nowoczesnego „ja”, ale i przyznaje mu duĪą wagĊ. DziĊki perspektywie
hermeneutyki moĪna zrozumieü paradoksy Norwidowskiego myĞlenia o pod8
miocie, związane z uwikłaniem w procesy nowoczesnoĞci i dystans wobec nich.
Na zakoĔczenie dwa problemy, które w moim przekonaniu warto postawiü
w związku z recenzowana ksiąĪką. Pierwszy wiąĪe siĊ ze sprawą indywidualnego, Norwidowskiego wymiaru hermeneutyki. Jak pamiĊtamy, Abriszewska
sformułowała to zagadnienie jako przedmiot swojego zainteresowania. OdpowiedĨ, którą znajdujemy w ksiąĪce, sytuuje poetĊ poĞród romantyków. I w zasadzie trudno siĊ nie zgodziü na takie ujĊcie11. Wydaje siĊ jednak, Īe tym, co wyprowadza poetĊ poza romantyzm, jest stosunek do materialnych artefaktów, stanowiących przedmiot rozumienia (autorka akcentuje tĊ kwestiĊ, pisząc o Notatkach z historii); materialnoĞü nie była bowiem zasadniczo uwzglĊdniana w tym
kontekĞcie przez romantyków, a byü moĪe w ogóle nie stanowiła przedmiotu ich
9
zainteresowania, czy teĪ stanowiła taki przedmiot w ograniczonym stopniu.
Druga kwestia wiąĪe siĊ natomiast z przyjĊtym milcząco przez autorkĊ załoĪeniem, Īe hermeneutyka – zwłaszcza umocowana w chrzeĞcijaĔstwie – pozwala
Norwidowi na dotarcie do sensu, oczywiĞcie Īmudne i skomplikowane, byü mo
10

PiszĊ o tym szerzej w artykule Norwid – zmagania z podmiotowoĞcią (wokół epifanii
poetyckich autora „Vade-mecum”) [w druku].
11
Dowodem na to moĪe byü choüby moja rekonstrukcja hermeneutyki Mickiewiczowskiej, przeprowadzona równieĪ wokół fundamentalnej dla poety kategorii tradycji (Mickiewiczowska hermeneutyka kultury (wokół wykładów lozaĔskich); Tradycja w myĞli Mickiewicza,
[w:] M. KUZIAK, Wielka całoĞü. Dyskursy kulturowe Mickiewicza, Słupsk 2006).
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Īe, jak podkreĞlają dzisiejsi hermeneuci, nigdy niezakoĔczone. Przekornie zauwaĪĊ, Īe moĪna widzieü to zagadnienie w takiej, Īe tak to ujmĊ, optymistycznej
perspektywie poznawczej, oczywiĞcie utwierdzanej przez wiarĊ religijną. Ale
moĪna równieĪ spojrzeü na nie odmiennie, w sposób bliĪszy dekonstrukcji.
Hermeneutyka bowiem – kwestiĊ tĊ podkreĞla m.in. Gadamer – pracuje tam,
gdzie pojawia siĊ dystans i sens okazuje siĊ nieoczywisty, staje siĊ Ğladem12.
Norwid pisze właĞnie w czasach, w których takie doĞwiadczenie jest szczególnie
dotkliwe i poeta zdaje siĊ je przeĪywaü. MoĪe wiĊc warto by spojrzeü na hermeneutykĊ poety nie tylko jako na sposób radzenia sobie z kryzysem współczesnoĞci, wiele razy diagnozowanym przez niego, ale i jako na element tej diagnozy, komplikującej i tak skomplikowany przekaz twórcy Vade-mecum, przekonu10
jącej, Īe Norwidowskie pragnienie całoĞci jest pragnieniem niemoĪliwego?
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Zob. H.G. GADAMER, Semantyka i hermeneutyka, przeł. K. Michalski, [w:] Rozum, słowo, dzieje, wybrał, opracował i wstĊpem poprzedził K. Michalski, Warszawa 2000, s. 128.
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TOWARDS NORWID'S HERMENEUTICS
S u m m a r y

This article is a review of the book by P. Abriszewska Literacka hermeneutyka Cypriana
Norwida [Cyprian Norwid’s literary hermeneutics]. The book discusses the previous research
of the issue, taken in the context of the Romantic, the 19th-century and the 20-th century hermeneutic thought. The review focuses on the reconstruction of the diversified and multilateral
hermeneutic approaches to Norwid’s works proposed by the author of the publication. These
hermeneutic approaches are linked with culture, literature, history and – to the smallest extent
– with nature; all of them being part of the poet’s oeuvre.
Słowa kluczowe: hermeneutyka; romantyzm; krytyka i historia literatury; koncepcja kultury.
Key words: hermeneutics; Romanticism; literary criticism and history; conceptions of culture.
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Arent v a n N i e u k e r k e n – CYPRIAN NORWID
– PETER GEHRISCH,
ÜBER DIE FREIHEIT DES WORTES
(RZECZ O WOLNOĝCI SŁOWA)

1.

Jednym z najwaĪniejszych zagadnieĔ w badaniach nad twórczoĞcią Cypriana
Norwida jest jego miejsce w dynamice rozwojowej tradycji literackiej, zarówno
polskiej, jak i europejskiej. Sprawa ta ma nie tylko istotne znaczenie dla historii
literatury polskiej rozumianej diachronicznie i niejako w izolacji od innych literatur „narodowych”, lecz takĪe dla prób umieszczenia twórczoĞci autora Vademecum w szerszym obrazie literatury „europejskiej” (albo nawet „Ğwiatowej”)
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