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W poszukiwaniu paradygmatu,
czyli wokó problemu granic
obiektywizacji metody badawczej.
Prolegomena
do literaturoznawstwa eksperymentalnego
Niniejszy artykuâ stanowi jedynie przyczynek odsâaniajĊcy skalę gâębokich,
choý zbyt często niedostrzeganych zaleůnoœci pomiędzy sposobem uprawiania nauki a wpâywem przestrzeni kulturowej, z której wywodzi się język
prywatny badacza. Relacje te manifestujĊ się zazwyczaj w przesâankach stojĊcych za wyborem konkretnej metody badawczej oraz w sposobie jej realizacji1. Pokaůę, jak âatwo z tego powodu o nieporozumienia (nieobiektywnoœci)
w kwestii komunikacyjno-weryfikacyjnej humanistycznego tekstu naukowego2. BiorĊ się one, w moim przekonaniu, z immanentnej przypadâoœci tej

O „wierze” w przypadki: „W logice nic nie jest przypadkowe. Jeůeli rzecz moůe wystĊpiý
w danym stanie rzeczy, to jej moůliwoœý musi w niej juů byý przesĊdzona” (Wittgenstein
2012, teza 2.012, 5).
2 Nie mam na myœli problemów – jak mogâoby się wydawaý – z dziedziny teorii przekâadu
tekstów, bowiem moim zdaniem w obszarze „jednej kultury” wcale nie jest ich (problemów)
mniej. Moje rozwaůania dotykajĊ przestrzeni „posttranslatorskiej”, w której znajomoœý oryginaâu badanego tekstu stanowi imperatyw. Niemniej wyzwania sĊ podobne: „W procesie percepcji przekâadu wartoœý artystyczna ulega dalszej deformacji. Otrzymujemy tym razem wartoœý zweryfikowanĊ przez pryzmat tradycji odbiorcy przekâadu, która na skutek wyrwania
z kręgu rodzimej tradycji ulega często daleko idĊcym i niezamierzonym przewartoœciowaniom
(…). Z róůnej perspektywy utwór widziany jest róůnie, jego wartoœý podlega ciĊgâej weryfikacji w procesie dekodowania. Zmienia się w zaleůnoœci od doœwiadczenia czytelnika o okreœlo1
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dyscypliny, polegajĊcej na trudnoœci w samooczyszczeniu się z nadmiaru
abstrakcji, czyli zdaľ pozornie relewantnych, a w istocie znaczeniowo pustych: „Paradoks zniknie dopiero wtedy, gdy zerwiemy radykalnie z ideĊ, jakoby język funkcjonowaâ zawsze w jeden sposób; jakoby zawsze sâuůyâ temu
samemu celowi: przekazywaniu myœli – czy będĊ to myœli o domach, bólach,
dobru i zâu, czy o czymkolwiek” (Wittgenstein 2005, teza 304, 147). Innymi
sâowy, posâugujĊc się analogiĊ gry, brakuje w zasadach humanistyki jasnych
reguâ weryfikacyjnych dla procedury „sprawdzam” (test rzeczywistoœci),
gdyů intuicja (autorytet) badacza nie moůe peâniý takiej roli.
Jako tâo rozwaůaľ obieram, na wzór punktu orientacyjnego, twórczoœý
nieznanego w Polsce pisarza Chaima Gradego, który opisywaâ w swych tekstach codzienne ůycie przedwojennych Ůydów. Czynię tak, poniewaů dobrze
egzemplifikuje ona „nieporozumienia”, które chcę naœwietliý (na tym etapie
nie ma znaczenia bezpoœrednia treœý utworów Gradego, ale bardziej ich typologiczna klasyfikacja).
Punktem wyjœcia, który ledwie pozwala na przystĊpienie do badaľ nad tradycjĊ Innego (tutaj: pisarskiego sâowa), jest moment uœwiadomienia sobie
znaczĊcych konsekwencji, z pozoru tylko oczywistego, faktu występowania
róůnic kulturowych pomiędzy grupami ludzkimi3. Granicę tę prowadzi się
wzdâuů pojęcia toůsamoœci spoâecznej (Eller 2012, 527). Nie moůna zrozumieý jej istoty, pomijajĊc to, co w antropologii nazywa się relatywizmem kulturowym:
Jeůeli jako antropolodzy chcemy zrozumieý inne kultury, musimy je rozumieý i oceniaý zgodnie z wâaœciwymi im koncepcjami tego, co dobre, normalne, wartoœciowe, znaczĊce i tak dalej. (…) Na gruncie relatywizmu kulturowego
utrzymuje się, ůe obserwatorowi nie wolno stosowaý standardów jednej

nej osobowoœci, uksztaâtowanego przez wiele czynników spoâecznych, psychologicznych
itp.” (Buczek 2000, 176).
3 Bardzo waůne jest, aby naleůycie przedstawiý sobie ten moment napięcia. PomogĊ w tym
dwa cytaty: „Najwaůniejsze dla nas aspekty rzeczy ukrywa przed nami ich prostota i codziennoœý. (Nie moůna czegoœ zauwaůyý, bo ma się to stale przed oczami). Czâowiek wcale nie
zwraca uwagi na wâaœciwe podstawy swych badaľ. Chyba, ůe kiedyœ wâaœnie to go uderzy.
Czyli: nie zwracamy uwagi na to, co raz dostrzeůone najsilniej rzuca się w oczy” (Wittgenstein
2005, § 129, 76); „Antropolodzy sĊ nie tylko wygnaľcami z wâasnej woli, ale i do tego chętnymi wygnaľcami, którzy dosâownie i fizycznie opuszczajĊ swojĊ kulturę – i nawet jeœli
opuszczajĊ jĊ tylko tymczasowo, to doœwiadczenie to zmienia ich trwale. Antropolodzy sami
dĊůĊ do tej dezorientacji, dystansowania się wobec tego, co znane, do utraty »domu« i kulturowej rzeczywistoœci, które bierzemy za dane” (Eller 2012, 529).
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kultury do innej kultury, przynajmniej w sensie poznawczym. Zjawisko
występujĊce w danej kulturze musi byý raczej zrozumiane i ocenione
w odniesieniu do innej kultury i względem niej (Eller 2012, 21).

To prawda, przenoszenie standardów wâasnej kultury na obcĊ jest czymœ
niedopuszczalnym, jednak ów postulat „porzucenia siebie”, będĊcy zdaniem
Jacka Davida Ellera warunkiem sine qua non rzetelnoœci warsztatu badawczego (bezstronnoœci opisu), w œwietle odkryý dwudziestowiecznej metodologii
wcale nie jest taki oczywisty4. Jeůeli wnioski, do których pragnę dojœý w obrębie humanistyki (szczególnie literaturoznawstwa), majĊ byý co do swej natury pewne i konieczne we wszystkich moůliwych œwiatach (czyli osiĊgnĊý
postulatywny poziom nauk przyrodniczych)5, muszę najpierw uporaý się
z zarzutami/problemami, jakie się wobec tej dyscypliny formuâuje6. Trudnoœci piętrzĊ się szczególnie wobec zagadnienia „obiektywnego punktu widzenia” (czyli wâaœnie „porzucenia siebie”), dlatego na tym zagadnieniu skupię
się szczególnie 7. Jeœli humanistyka ex definitione nie dopuœci do jego rozwiĊ

4 „Zarazem, zwâaszcza z ostatniĊ generacjĊ filozofów, œwiadomoœý europejska coraz bardziej dochodzi do samookreœlenia w odniesieniu do problemów doczesnoœci i historycznoœci.
W ciĊgu stulecia z górĊ większa częœý wysiâku naukowego i filozoficznego Europy poœwięcona byâa analizie czynników »warunkujĊcych« byt” (Eliade 1984, 11); „Ůeby o sobie zapomnieý, trzeba uprzednio dobrze ‘się’ poznaý. Poniewaů jednak jestestwo zatraciâo Się, musi
się ono najpierw odnaleŭý. Aby w ogóle się odnaleŭý, musi zostaý „pokazane” sobie samemu
w swej moůliwej wâaœciwoœci. Potrzebuje ono œwiadectwa moůnoœci-bycia-SobĊ, które zgodnie z moůliwoœciĊ, zawsze juů jest” (Heidegger 2008, 338). Sam Eller oczywiœcie zdawaâ sobie
częœciowo sprawę z tych trudnoœci (por. Eller 2012, 93–100).
5 A i z tym w dyscyplinach œcisâych bywa róůnie: „będziemy starali się przedstawiý takie
badania jako zawzięte, uparte próby wtâoczenia przyrody w pojęciowe szufladki uformowane
przez zawodowe wyksztaâcenie (…). Nauka instytucjonalna, tj. dziaâalnoœý, której większoœý
uczonych w nieunikniony sposób poœwięca prawie caây swój czas, opiera się na zaâoůeniu, ůe
uczeni wiedzĊ, jaki jest œwiat” (Kuhn 1968, 21).
6 O nich oczywiœcie duůo się mówi i pisze. Zob. np. esencjonalne wyâoůenie tematu w (Bolecki, Nycz 2002).
7 Prof. Anna Szóstak zwróciâa mi uwagę na to, aby nie zapominaý, ůe równieů literatura ma
swoje granice (kres). Temat ten poruszony jest bardzo obrazowo w artykule pt. Kulturowa natura, sâaby profesjonalizm. Kilka uwag o przedmiocie poznania literackiego i statusie dyskursu literackiego
(Bolecki, Nycz 2002), w którym autor pokazuje m.in. (nieskuteczne?) zmagania poetów próbujĊcych oddaý istotę „gruszkowatoœci”. Kres literatury, poza wymiarem ludzkiej zdolnoœci
epistemologicznej, moůna widzieý jeszcze inaczej. Kaůdy tekst literacki jest jedynie awersem
względem caâoœci, którĊ deklaruje. Rewersem sĊ wszystkie przemilczania, to czego się nie
powiedziaâo albo nie moůna byâo powiedzieý (NIC tekstu). Z jednej strony o „awersywno-rewersywnej” naturze literatury decyduje zwyczajna ekonomia (por. operatorskie techniki
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zania (przekroczona zostanie wytrzymaâoœý instrumentów, które oferuje,
czyli dopuszczalnych œrodków naukowej profesji), będzie trzeba stwierdziý,
ůe nie jest ona naukĊ, ale czymœ innym (moůe wcale nie gorszym), np. sztukĊ
interpretacji (hermeneutykĊ). Analogiczny krok, bez uszczerbku dla swej
godnoœci, uczyniâa juů filozofia8. Potencjalnie istnieje jeszcze trzecia moůliwoœý: byý moůe przyjdzie przeprowadziý takie rozwaůania, które otworzĊ jej
dopiero drogę do pewnej postaci/formy naukowoœci9.
Moim zdaniem próbę przekroczenia granic kultury (historycznoœci) podjĊý
moůna w co najmniej jeden sposób, tj. poprzez antycypację warunków jej
zaistnienia. Wskazówki dostarcza Immanuel Kant:
Idea œwiata oznacza (iloœciowo) „ogóâ wszystkich zjawisk” (KCR B 391), to
znaczy absolutnĊ totalnoœý wszelkiego moůliwego tylko doœwiadczenia (por
KCR B 383), której nigdy nie moůna uzyskaý przez rzeczywiste doœwiadczenie. Œwiat nie jest w tym sensie przedmiotem doœwiadczenia, lecz czystym
wytworem rozumu [ja powiedziaâbym: ciaâa – M. Sz.]. Idei œwiata nie moůe
„dokâadnie odpowiadaý przedmiot dany w zmysâach” (KRC B 383). Poniewaů jednak poznanie wymaga syntezy myœlenia i naocznoœci, caâoœý œwiata
nie moůe byý „poznana” (Coreth, Schondorf 2006, 197).

Zdaniem królewieckiego filozofa „idea œwiata” jest reguâĊ porzĊdkujĊcĊ
nasze doœwiadczenie zjawiskowoœci œwiata – do czystej rzeczywistoœci do

filmowe dla uzyskania efektu caâoœci-ciĊgâoœci), a z drugiej œwiadoma decyzja (por. przemilczenia Gustawa Herlinga-Grudziľskiego dotyczĊce jego wâasnej, obozowej seksualnoœci
w Innym œwiecie).
8 Przynajmniej jeden z najbardziej wpâywowych filozofów XX wieku: „Sâuszne byâo to, ůe
nasze rozwaůania nie powinny byý rozwaůaniami naukowymi. (…) Nie wolno nam formuâowaý ůadnych teorii. W naszych rozwaůaniach nie moůe byý nic hipotetycznego. Wszelkie wyjaœnianie musi zniknĊý, a jego miejsce winien zajĊý tylko opis. A opis ten otrzymuje swe œwiatâo,
czyli swój cel, od problemów filozoficznych. (…) Filozofia jest walkĊ z opętaniem naszego
umysâu przez œrodki naszego języka” (Wittgenstein 2005, § 72, 72).
9 „Dlaczego postęp zastrzeůony ma byý jedynie dla tego typu dziaâalnoœci, który nazywamy
naukĊ (…)? Termin nauka zastrzeůony jest mianowicie w powaůnej mierze dla tych tylko
dziedzic dziaâalnoœci, w których mamy do czynienia z postępem. Najdobitniejszym tego
przykâadem mogĊ byý rozmaite dyskusje na temat, czy ta lub inna dziedzina nauk spoâecznych jest rzeczywiœcie naukĊ (…). Jeœli wĊtpimy, jak to się często zdarza, czy w pozanaukowych dziedzinach dokonuje się postęp, to nie dlatego, ůe osiĊgajĊ go poszczególne grupy.
Dzieje się tak raczej dlatego, ůe istniejĊ tu zawsze wspóâzawodniczĊce ze sobĊ szkoây, z których kaůda stale kwestionuje najbardziej podstawowe zaâoůenia innych” (Kuhn 1968, 175–178).
Wieloœý szkóâ – zdaniem Kuhna – jest znakiem przed-paradygmatycznej (nienaukowej) sytuacji w danej dziedzinie, czyli równieů literaturoznawstwa.
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stępu nie mamy (choý czysto teoretycznie moglibyœmy mieý10). Podobna
myœl pojawia się u Wittgensteina: „podmiot nie naleůy do œwiata, lecz jest
granicĊ œwiata”, a co za tym idzie „konsekwentnie przeprowadzony solipsyzm pokrywa się z czystym realizmem” (Wittgenstein 2012, teza 5.632, 65).
Uwaůam, ůe „idea œwiata” znalazâa juů swĊ ůywĊ manifestację (minor mundus)
w postaci swego najdoskonalszego wytworu, czyli ludzkiego ciaâa11. Choý
daje nam ono œwiadomoœý (poczucie istnienia), to jednoczeœnie, poprzez
jarzmo psychofizycznych moůliwoœci, precyzyjnie wyznacza nasz horyzont
poznawczy (mówiĊc nieco po platoľsku – odcina nas od puli jednych myœli,
skazujĊc na inne). Trafnie ujĊâ to Tadeusz Konwicki w Maâej apokalipsie:
„Ciaâo mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. Hormony przekroczyây bariery
postawione im przez biologię, przez prawa œwiata zwierzĊt. Hormony nasze
produkujĊ enzymy gâodów nie do zaspokojenia, marzeľ nie do zrealizowania,
tęsknot nie do zagâuszenia” (Konwicki 1988, 162). Humanista nie przeprowadza wiwisekcji ciaâa, a tym samym jego wpâywu na to, co moůna w ogóle
nazwaý sensownĊ myœlĊ. Tymczasem cielesna logika manifestuje się w języku,
w doborze sâów i charakterystycznych konceptów12. Humanistyka, w przeciwieľstwie do nauk œcisâych, nie wypracowaâa sobie sztucznego kodu symbolicznego (choýby jako „pomocy”), tym samym, posâugujĊc się w badaniach samym językiem naturalnym, skazuje się na nieprecyzyjnoœý. Narzędziem biologa jest mikroskop, humanisty – sâowo. Dlatego, gdy korzysta
ona z „wyraůeľ mieszanych” pozwala, by za motywację sâuůyây jej elementy
emocjonalne13.
Wydawaý się moůe, iů próba oparcia się w humanistyce na wzorcach œcisâoœci pâynĊcych z nauk œcisâych stanowi przedsięwzięcie utopijne. Owa paradygmatyczna perspektywa (która musi speâniý jednoczeœnie postulat niezaleůnoœci i obiektywnoœci w opisie) traktowana jest intuicyjnie jako coœ „nie
z tego œwiata” (sub specie aeternitatis), jako mityczny Œwięty Graal wiekowych
dociekaľ epistemologii. Nie wolno jednak porzucaý nadziei, bowiem usta
10 Choýby przez proxy sztucznej inteligencji (ASI). Innymi sâowy, zadanie to jest niemoůliwe dla dzisiejszej inteligencji ludzkiej (problem dotarcia), ale potencjalnie wcale nie jest niemoůliwe (Chan 2016).
11 Mam oczywiœcie na myœli ciaâo-substancję, jako kategorię ontologicznĊ oraz inkorporowane w niĊ atrybuty.
12 „Więziâ nas pewien obraz. Nie mogliœmy wydostaý się, bo tkwiâ w naszym języku, a ten
zdawaâ się go nam nieubâaganie postarzaý” (Wittgenstein 2005, § 113, 73). W tym ujęciu,
owym „obrazem” byâaby tradycja bycia czâowiekiem.
13 Por. często powtarzanĊ przez czâonków szkoây lwowsko-warszawskiej dewizę: „moja
etyka jest mojĊ metodĊ”.
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nowienie paradygmatu równoznaczne jest znalezieniu definicji prawdy wolnej od wszelkiej chwiejnoœci znaczeniowej oraz uůytecznoœciowej, czyli wyjœciu z nie-naukowoœci.
Wyraůony przeze mnie na wstępie postulat, by potraktowaý wpâyw substancjalnoœci cielesnej na nasze myœlenie jako punkt wyjœcia w poszukiwaniu paradygmatu, nie jest wcale nowy. Jednym z pierwszych, którzy przecierali szlak, byâ staroůytny filozof Parmenides. Przeszâo 2500 lat temu wyraziâ takĊ myœl:
Co ma byý powiedziane i pomyœlane, musi z koniecznoœci byý. Jest bowiem byý, nic natomiast nie jest (…). Nigdy bowiem nie moůna na siâę
dowodziý, ůe rzeczy, których nie ma, sĊ. Ty zaœ odwiedŭ swĊ myœl od tej
drogi badania. Niech cię teů nawyk, zrodzony z duůego doœwiadczenia,
nie wepchnie na tę drogę, kaůĊc się kierowaý bâędnym wzrokiem lub sâuchem czy bezrozumnie szumiĊcym językiem (Kirk, Raven, Schofield
1999, 248).

Zaâoůyciel szkoây eleackiej przestrzega adeptów filozofii przed dwoma
niebezpieczeľstwami: cielesnĊ przesâonĊ, która sterujĊc czâowieczymi nawykami, oddala go od poznania czystej prawdy na rzecz ledwie jej refleksów,
czyli mniemaľ, a takůe przed ambiwalentnym medium ich wyrazu, tj. językiem. Równieů Platon, poœrednio kontynuator Parmenidesa, traktowaâ ciaâo
jako „rzecz do przezwycięůenia” w drodze do prawdy. W dialogu Fedon Sokrates mówi:
Tak, a jakůe to jest z nabywaniem rozumu? Czy ciaâo jest na tej drodze
przeszkodĊ, czy nie jeœli ktoœ z nim zwiĊzany, weŭmie je ze sobĊ na poszukiwania? (…) Więc kiedyů (…) dusza dotyka prawdy? Bo jeœli próbuje
oglĊdaý je za pomocĊ ciaâa, widaý, ůe ono jĊ wtedy w bâĊd wprowadza
(Platon 2005, 65B, 638).

Na przestrzeni wieków motywy somatyczne w takim ujęciu powracaây
w myœli humanistycznej wielokrotnie. Spotykamy je praktycznie w kaůdej
szkole filozoficznej, problem polega jednak na tym, ůe w większoœci z nich
substancja materialna byâa deprecjonowana i upodrzędniana. Nie traktowano ciaâa jako trampoliny ku nowym, empirycznym horyzontom, ale jako
âaľcuchy i więzienie przesâaniajĊce innĊ realnoœý. Ogólnie biorĊc, tradycja
zachodnia (np. gnostycyzm, szkoây wyrosâe na platonizmie i arystotelizmie, jak
scholastyka, ideologia chrzeœcijaľska, racjonalizm kartezjaľski, póŭniej oœwiece-
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nie) widziaâa w ciele siedlisko „zâa” i przeszkodę w Myœleniu. Do tego stopnia
wypierano znaczenie ciaâa, ůe ustami Kartezjusza uznano, iů „umysâ i mózg
to oddzielne byty”, a póŭniej oddzielono wręcz „znaczenie od systemu języka” (Devlin 1999, 359, 120). Zazwyczaj przywoâywano ciaâo na zasadzie
kontrapunktu – jako wspomnianĊ rzecz do odrzucenia. Wierzono w prymat
czystego Rozumu, czymkolwiek miaâby on byý.
Odmienne gâosy, które naturalnie pojawiaây się w historii myœli, ignorowano, traktujĊc je jako nieistotne, drugorzędne. Dla przykâadu, starogreccy
atomiœci, tacy jak Leucyp czy Demokryt, próbujĊcy opisaý rzeczywistoœý bez
interwencji deus ex machina, potraktowani zostali na tle „konkurencji” jako
filozofowie przeciętni14; empiryków-sceptyków – jak Pirron, Sekstus Empiryk czy Lukrecjusz – uwaůano za ledwie „pogrobowców wielkich helleľskich systemów filozoficznych” (Reale 2002, 228–229), niepojmujĊcych gâębi „drugiego ůeglowania” (zob. Reale 2005, 25–27), a Epikura pamięta się
nie jako twórcę tetrafarmakonu, lecz jako piewcę cielesnych przyjemnoœci.
Mâodszego zaœ o kilkanaœcie wieków Spinozę wyklęâa jego wâasna spoâecznoœý za gâoszenie tez o substancjalnoœci œwiata, jego atrybutywnoœci i modalnoœci w kontrze do tradycji Tory.
Europejskiej pamięci epistemologicznej znaczenie substancjalnoœci w wyznaczaniu granic myœleniu przywróciâ dopiero w pewien sposób empiryzm
brytyjski. Na pewno XIX wiek – via romantyzm, szczególnie transcendentalizm i pozytywizm. Duůa w tym zasâuga geniuszu Aleksandra von Humboldta, który dzięki swym podróůom i obserwacjom przedefiniowaâ pokutujĊce
od XVII wieku pojęcie natury jako przedustawnego mechanicznego zegara
na rzecz zâoůonego, ůywego organizmu, w którym wszystko jest ze sobĊ poâĊczone i nieustannie podlega zmianom w pâynnym ciĊgu przyczynowo-skutkowym, sâowem: „stworzyâ sieý ůycia, koncepcję natury znanĊ nam wspóâczeœnie”
(Wulf 2017, 20). Równie trzeŭwĊ definicję rzeczywistoœci, podpartĊ osobistym
doœwiadczeniem, podaâ Henry David Thoreau w swym Waldenie:
Ludzie uwaůajĊ prawdę za odlegâĊ kategorię, której miejsce jest gdzieœ na
rubieůach Ukâadu Sâonecznego, za najdalszĊ gwiazdĊ, przed Adamem
i po ostatnim czâowieku. Wiecznoœý ma w sobie coœ z prawdy i wzniosâoœci. Wszystko jednak istnieje i dzieje się tu i teraz. Nawet Bóg jest

„Tak jak kaůda postaý mechanicyzmu, tak samo teů myœl atomistyczna ujawnia swe braki
przy tâumaczeniu organizmów, a w szczególnoœci czâowieka, jego ůycia i poznania. Ciaâo
ludzkie, tak jak i wszystko inne [w tym dusza - M.Sz.], powstaâo z poâĊczenia atomów. Po
œmierci atomy ulegajĊ rozproszeniu” (Reale 2005, 199–200).
14
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w tym wâaœnie momencie Bogiem i nigdy na przestrzeni wieków nie
osiĊgnie bardziej wysublimowanej boskoœci (Thoreau 1999, 114).

Dla amerykaľskiego transcendentalisty najlepszĊ formĊ poznania tego, co jest,
byâo samo obcowanie z NaturĊ, gdyů „rzeczywistoœý nie uůywa metafor”
(Klevay 2011, 192–222). Peâne odkrycie kontekstowoœci wiedzy i roli konkretnego doœwiadczenia w jej konstruowaniu stanowi dopiero zasâugę XX stulecia. Na gruncie nauk humanistycznych staâo się to m.in. za sprawĊ narodzin
socjo- i psycholingwistyki (Devlin 1999, 354). Przyczyniây się do tego równieů badania cybernetyczne i AI. Na kartach powieœciowych te dwa ostatnie
kierunki literacko ujmowaâ Stanisâaw Lem, między innymi w Golemie XIV:
A jeœli matematykom się zdaje, ůe porzucajĊ zawodowo wâasnĊ cielesnoœý, takůe się mylĊ, o czym opowiem moůe innym razem, poniewaů nie
chcę przytâoczyý was rozszczepieniem waszego pojmowania horyzontem
moim, lecz raczej (…) chcę poprowadziý was na wycieczkę dalekĊ, nieâatwĊ, ale wartĊ zachodu, więc będę szedâ przed wami w górę – powoli
(Lem 2013, 401–411).
Mógâ Robinson Crusoe, znalazâszy się na wyspie bezludnej, skrytykowaý
najpierw wszechstronny niedostatek, co staâ się jego udziaâem (…). Lecz
krótko tylko potroskawszy się, jĊâ gospodarowaý tym dobytkiem, który
zastaâ i urzĊdziâ się jakoœ na koniec (…). Nie inaczej się staâo, choý nie
w jednej chwili, lecz wzdâuů tysiĊcleci, kiedyœcie wynikli z pewnej gaâęzi
drzewa ewolucyjnego, z tego konaru, który pono byâ szczepem drzewa
wiadomoœci, i zastaliœcie z wolna samych siebie, zbudowanych tak, a nie
inaczej, z duchem urzĊdzonym w pewien sposób, ze sprawnoœciami
i granicami, jakich ani sobie nie zamawialiœcie, ani nie ůyczyli, i z takim
rynsztunkiem musieliœcie dziaâaý (Lem 2013, 417–427).

Lem wprost nawoâuje do pozostania w ramach nauk szczegóâowych cielesnej filozofii. Nawet futurystyczny, wyswobodzony komputer Golem XIV
jako wytwór krzemowej nauki, podobnie jak jego kabalistyczny poprzednik,
równieů wywodzi się z ziemi (Scholem 2010, 170–205). Zdaniem twórcy
Summae technologiae, tylko ziemskie pochodzenie myœli gwarantuje prawdę
nimi wyraůanĊ15. W odkryciu cielesnoœci Lem widzi szansę na uwolnienie się
z intelektualnej stagnacji wspóâczesnego czâowieka:


15 „Mieszkaľcy Mezoameryki mieli rytuaâ zwany w języku nahuatl tlalcualiztli, co tâumaczy
się jako ‘czynnoœý jedzenia ziemi’. Znaczenie tego rytuaâu, szczególnie waůnego podczas spotkaľ i negocjacji z sojusznikami czy wrogami, polegaâo na zapewnieniu, ůe mówi się prawdę
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Filozofia, której nigdyœcie nie stworzyli (co dawniej doœý mnie dziwiâo),
filozofia ciaâa, winna byâa jeszcze w przedanatomicznych czasach pytaý, czemu to wasze ciaâo, sâuchajĊc was po trosze, milczy wam i kâamie, czemu ukrywa się i broni przed wami, kaůdym zmysâem czujne
wobec otoczenia, a wobec wâaœciciela bezprzejrzyœcie nieufne (Lem
2013, 1074)16.

To gâęboko zastanawiajĊce, ůe w poszukiwaniu obiektywnoœci prawie
zawsze unikaliœmy o c z y w i s t y c h narzędzi, które daâyby nam duůo lepsze
rezultaty niů te, które osadziây się juů gâęboko w tradycji jako „sprawdzone”.
Byý moůe pęd ku nadmiarowi abstrakcji jako ŭródâu uzasadnienia œwiata, ma
swój poczĊtek w arcyludzkiej przypadâoœci, którĊ niedawno opisali Hugo
Mercier i Dan Sperber w ksiĊůce The Enigma of Reason (Harvard):
Gâównym zmartwieniem naszych przodków ůyjĊcych w maâych grupach
zbieracko-âowieckich byâa ich pozycja spoâeczna oraz pewnoœý, ůe nie
naraůali swojego ůycia na polowaniu dla tych, którzy w tym czasie obijali
się w jaskini. Logiczne rozumowanie nie miaâo takiego znaczenia jak
umiejętnoœý wygrywania sporu (Kolbert 2017, 68).

Jak dalej czytamy w recenzji ich ksiĊůki, taki sposób myœlenia przekazano
i nam. Szczególnie dzisiaj pewnoœý (i zadowolenie) in toto (w ůyciu i naukach)
nie pochodzĊ wcale z wynajdywania nowych, nieoczekiwanych faktów
o rzeczywistoœci, ale raczej ze sposobów potwierdzania juů istniejĊcych. Innymi sâowy, moůna powiedzieý nieco bardziej obrazowo za Arthurem Rimbaudem, ůe nasze myœli, które bierzemy za wâasne, sĊ nam de facto udzielane,
subskrybowane na potrzeby ciĊgâego aktualizowania kulturowej jednoœci
grupy: „niesâusznie jest mówiý: Ja myœlę. Naleůaâoby powiedzieý: Mnie myœlĊ. Przepraszam za grę sâów. JA to ktoœ inny” (Międzyrzecki 2007, 167).
Z âatwoœciĊ wymyœlamy (jako spoâeczeľstwo) masę reguâ bez uzasadnienia,


dzięki nawiĊzaniu œwiętego kontaktu z BoginiĊ Ziemi. Analogiczny zwyczaj u chrzeœcijan stanowi przysięganie z rękĊ poâoůonĊ na Biblii” (Carraso 2008, XXIV). Wszystkie tâumaczenia
oryginalnych cytatów z języków obcych w niniejszym artykule sĊ mojego autorstwa.
16 I dalej: „Z nieporozumieľ, deluzji i rozpaczliwych uroszczeľ skâada się lwia czeœý czâowieczeľstwa jako tradycji, tak wam wciĊů drogiej. [Jej nieustanny wysiâek polega na – M.Sz.]
ciĊgâym przewodzeniu do siebie danych w rozbieůnoœci racji: naturalnej, biorĊcej was za
œrodki, i ludzkiej, upatrujĊcej w czâowieku sens Stworzenia. StĊd wâaœnie, z waszej niezgody
na doznaniowoœý jako stygmat zaboru [czyli cielesnoœý – M.Sz.], poszây dychotomie, co rozcinajĊ wam czâowieka na animal i ratio, a byt na profanum i sacrum”.
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które sâuůĊ nam potem za pewniki do dalszych sporów. Sensem ůycia jest
przekazywanie samej informacji, a nie modyfikowanie jej treœci17.
Jednakowoů obiektywnoœý uszytĊ na miarę ludzkich moůliwoœci, czyli
kontrolowane przerwanie strumienia zapoůyczeľ, moůna wdroůyý w humanistyce relatywnie âatwo. Raz jeszcze, jeůeli potraktujemy ciaâo jako brzytwę
Ockhama, problem tego, co jest (tego, o czym moůna mówiý), stanie się zaskakujĊco prosty. Jak juů pisaâem, Kant zauwaůyâ, ůe ciaâo stanowi naszĊ granicę, kres epistemologiczny, a kognitywne ograniczenia z tego wynikajĊce
zmuszajĊ nas do bâĊdzenia w oceanie moůliwoœci (solipsyzmie) i tworzenia
sztucznych, erzacowych œwiatów. Uwaůam, iů to tylko pozorna sâaboœý, bowiem czâowiek, niezaleůnie od szerokoœci geograficznej i kultury, zawsze
pozostaje sobĊ (Devlin 1999, 183). Do nawigowania przez ocean ůycia (takůe w naukach) wystarczy tylko orientacja przestrzenna we wzorze fal rzeczywistoœci, podobnie jak staroůytnemu ůeglarzowi – w sztuce morskiej nawigacji falowej ri-meto18. Kompasem musi byý jednak ciaâo, poniewaů to ono
wytwarza fale grawitacyjne naszego ludzkiego œwiata. Przez odwoâywanie się do
filozofii ciaâa, podobnie jak czyniâ to wczeœniej m.in. Lem, próbuję pokazaý,
ůe materialna substancjalnoœý projektuje nasz byt w y â Ċ c z n i e w przestrzeľ geometrycznĊ. StĊd poszukiwana definicja prawdy równieů przynaleůeý musi do pojęý geometrycznych, a tym samym eksperymentalnych i trójwymiarowych19. Nie – jak do tej pory często bywaâo – w topografię niesprawdzonych abstrakcji czy teorii ex cathedra.
Niestety, choý na moment znaczenie substancjalnoœci zostaâo nowoczesnoœci przywrócone, wahadâo metodologiczne myœli europejskiej (siâĊ anty
17 „Wierzenia, które zaszczepiono nam w domu czy szkole, profesje, do których jesteœmy
przyuczani, by poœwięcaý im naszĊ pracę i czas, programy telewizyjne czy sâuchowiska radiowe, nieprzerwane sâowa pâynĊce z gazet, magazynów czy ksiĊůek, obrazy z filmów i reklam –
wszystkie one dziaâajĊ w jednym, samoutwierdzajĊcym się i samopotwierdzajĊcym zakresie,
który przez swĊ wszechobecnoœý tworzy to, kim jesteœmy. Owszem, tu i tam pojawiĊ się
drobne pęknięcia w strukturze, czasem lewica zwycięůy prawicę, czasem odwrotnie, a czasami
większy kawaâek tortu przypadnie Zielonym – ale na totalny wstrzĊs nie ma najmniejszych
szans, jest niewyobraůalny, czyli nie istnieje” (Knausgård 2015).
18 „Nawigacja falowa jest sztukĊ czytania – przez czucie i obserwację – wszelkich wzorów
na tafli wody. Wychwycenie minutowej róůnicy w amplitudzie, która dla niewprawnego oka
byâaby jak zwykây cykl obrotu bębna w pralce, pozwala ri-meto, czâowiekowi morza z Wysp
Marshalla, ustaliý gdzie jest najbliůszy lĊd (a takůe jak daleko leůy), na dâugo przed tym, gdy
będzie w ogóle widoczny” (Tingley 2016).
19 Ciaâo jako przedmiot-podmiot (niem. das Subjekt): „przedmioty stanowiĊ substancję œwiata”, a w myœl tez 2–2.225 substancja wyznacza nam formę bycia w œwiecie (Wittgenstein 2012).
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tezy?) przesunęâo się w koľcu na drugĊ stronę, tj. z postawy dogmatycznego
racjonalizmu na rzecz twierdzenia o niemoůnoœci ustalenia niczego pewnego
o œwiecie (tym samym dziewiętnastowieczny balans zostaâ utracony). Pisaâem wczeœniej, ůe dwudziestowieczna myœl epistemologiczna (m.in. postmodernizm, hermeneutyka) zanegowaâa moůliwoœý dotarcia do systemu logicznego (w rozumieniu np. Wittgensteina) jako ekwiwalentu obiektywnego
modelu rzeczywistoœci, który mógâby posâuůyý póŭniej za matrycę do jej
opisu. Duůa w tym zasâuga szczególnie dwóch filozofów, mianowicie Richarda Rorty’ego i Michela Foucaulta20.
Mniej więcej w czasie, gdy Rorty skoľczyâ swojĊ metafizycznĊ terapię
i zaczĊâ definiowaý siebie na nowo jako pisarz zorientowany na ogólne
problemy, jego koledzy z uczelni zastępowali stare kategorie umysâu i œwiata nowymi – językiem i tekstem. Innymi sâowy, choý mieli odwrotne zamiary, odtwarzali tylko w nowych szatach stare problemy epistemologiczne,
ciĊůĊce na filozofii od czasów Kartezjusza. Zamiast porzuciý je zupeânie,
powtarzali tylko ad nauseum. Problem wiedzy staâ się teraz problemami interpretacji (Metcalf 2017).

Wyswobodzenie rygorów myœlenia od eksperymentalnej sprawdzalnoœci
na rzecz poprawnoœci wewnĊtrz systemu językowego poskutkowaâo w ostatecznoœci narodzinami „pâynnej ponowoczesnoœci”. Dzięki temu wâaœnie
Foucault mógâ uznaý, ůe:
caâa wiedza z natury jest niestabilna, poniewaů cierpi na zaleůnoœý od
uwarunkowania historycznego, nasze rozumienie zaœ budowane jest wokóâ naczelnej zasady ‘mocy’. Gâównym pomysâem Foucaulta byâo uznanie abstrakcyjnych oraz uniwersalnych praw, rozumu i czâowieczych pojęý, jako wyniku spoâecznych praktyk oraz dowiedzenie, ůe w istocie od
zawsze byây one popsute, hipokrytyczne i sadystyczne (Metcalf 2017).

Ponowne skierowanie uwagi na geometrycznoœý prawdy generowanej
przez substancję pozwala zauwaůyý jednak, iů mimo wszystko w naszym
myœleniu moůna dopatrzyý się pewnych niezmiennych, ontologicznych staâoœci. Jakkolwiek wciĊů aktualne wydajĊ się zarzuty wobec samej struktury
epistemologicznych zaâoůeľ dotyczĊcych dawnej, powiedzmy kartezjaľskiej
obiektywnoœci, pâynnoœý prawdy, wobec atrybutów i modalnoœci cielesnej


20 Oczywiœcie nie tylko ich. Zob. np. A. Burzyľska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX
wieku (Burzyľska, Markowski 2006).
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substancji, moůna na powrót nieco zagęœciý. Postmoderniœci akcentowali
prymarnoœý języka w budowaniu znaczenia. Ale nie tylko oni.
Ludwig Wittgenstein, choý nie postmodernista, swymi siedmioma gâównymi tezami Traktatu logiczno-filozoficznego równieů od strony językowej definiowaâ granice sensownoœci. To, co się nie mieœci w jej granicach pozbawione jest bytu (za Parmenidesem: „tego nie ma”). To, co poza, jest bezsensem,
gdyů „myœl jest to [tylko – M.Sz.] zdanie sensowne” (Wittgenstein 2012, teza
4, 20). Coœ moůe âadnie brzmieý, ale de facto nic nie znaczyý.
Język przesâania myœl. Tak mianowicie, ůe po zewnętrznej stronie
szaty nie moůna sĊdziý o formie przebranej w niĊ myœli. Ksztaâtowaniu szaty przyœwiecajĊ bowiem zgoâa inne cele, niů ujawnienie formy
ciaâa (…). Nic dziwnego, ůe najgâębsze problemy [filozoficzne –
M.Sz.] nie sĊ wâaœciwie ůadnymi problemami (Wittgenstein 2012, tezy
4.002–4.003, 20–21).

Przytoczona teza czwarta sygnalizuje problem relewantnoœci, czyli realnego
powiĊzania języka i rzeczywistoœci (szerzej: tekstu i œwiata). Dla wczesnego
Wittgensteina adaequatio rei et intellectus gwarantowaâ taki ciĊg argumentacyjny:
„Œwiat jest wszystkim co jest faktem; to, co jest faktem – fakt – jest istnieniem stanów rzeczy; stan rzeczy jest poâĊczeniem przedmiotów (obiektów,
rzeczy); przedmioty stanowiĊ substancję œwiata (Wittgenstein 2012, tezy 1–
2.021, 5–7). Potrafimy realnie opisaý œwiat, poniewaů: „Logicznym obrazem
faktów jest myœl; myœl jest to zdanie sensowne; kaůde zdanie jest funkcjĊ
prawdziwoœciowĊ zdaľ elementarnych” (Wittgenstein 2012, tezy 3–7). Póŭniej jednak, pod wpâywem krytyki, „zrozumiawszy swój bâĊd nierozpoznania
antropologicznego”21 w powyůszym ciĊgu myœlowym, próbowaâ go naprawiý, odwoâujĊc się do koncepcji „gier językowych”, czyli znaczenia powstaâego w codziennym, sytuacyjnym uůyciu (sâynne „podaj mi kielnię”), tj.
przez sprowadzenie sensu do wiedzy „jak”, a nie „ůe”.
Innym, równolegâym przykâadem koncepcji logicznej (językowej), która
otwiera się na dociekania filozoficzne i wpâyw œwiata na sens zdania bez
tendencji do uznawania pâynnoœci prawdy, byâa koncepcja logiki trójwarto

21 „Wittgenstein powiedziaâ kiedyœ Rush Rheesowi, ůe najwaůniejszĊ rzeczĊ jakĊ wyniósâ
z rozmów ze StraffĊ byâo ‘antropologiczne’ spojrzenie na filozoficzne problemy (…). JednĊ
z najwaůniejszych róůnic pomiędzy Traktatem a Dociekaniami jest wâaœnie ‘antropologiczne’
podejœcie. Tam, gdzie Traktat ukazuje język w izolacji od okolicznoœci jego uůycia, Dociekania
akcentujĊ znaczenie ‘strumienia ůycia’ w budowaniu znaczenia” (Ray Monk 2012, loc. 5176).
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œciowej Jana áukasiewicza22. „Obok prawdy (1) i faâszu (0) wprowadza on
poœredniĊ wartoœý logicznĊ ½ interpretowanĊ jako ‘moůliwoœý’ lub ‘niezdeterminowanie’ (Malinowski 1990, 28). Widaý, ůe sami logicy zauwaůaý zaczęli potrzebę uwzględnienia wolnoœci czâowieka i jego twórczych moůliwoœci
(por. empiryzm logiczny Koâa Wiedeľskiego). Uznali jednak, iů wcale nie trzeba
radykalnie zrywaý z tradycyjnĊ koncepcjĊ staâoœci prawdy, wystarczy jĊ zmodyfikowaý, przewietrzyý, by posâuůyý się parafrazĊ z rosyjskich formalistów.
Stoję na stanowisku, ůe do logicznej matrycy rzeczywistoœci, wobec dotychczasowych krytyk, trzeba dotrzeý na nowy sposób. Moůna podjĊý takĊ
próbę, dokonujĊc rewizji wpâywu ciaâa, tj. materialnej substancjalnoœci wraz
z jej atrybutami, na nasze nie-myœlenie. Bowiem „dyktat ciaâa to drogowskaz
i ubezwâasnowolnienie” (Lem 2013, loc. 1697), a Inteligencja (Rozum) nie
potrzebuje wcale œwiadomoœci, „jednym sâowem, im duch większy Rozumem, tym mniej w nim osoby” (Lem 2013, loc. 1176). Do zdaľ sensownych
(do granic) dotrzeý moůna od strony antropologicznej, gdyů „wypowiedzieý
zdanie sensowne, to odszukaý ideę samego czâowieka”23. Tę myœl epistemologia zawdzięcza tradycji innej niů kontynentalna.
Dylematy uwikâania w język, z którymi zmagaâ się w swych pismach Wittgenstein, a takůe dwudziestowieczne wĊtpliwoœci epistemologiczne co do
obiektywnoœci wiedzy, antycypowaâ w caâej rozciĊgâoœci zapomniany nieco
juů dzisiaj pragmatycyzm Charlesa Sandersa Peirce’a. „Jest tak, ůe sâowo czy
znak, których czâowiek uůywa, sĊ samym czâowiekiem. Fakt, ůe kaůda myœl
jest znakiem, w poâĊczeniu z faktem, ůe ůycie jest następstwem myœli, wskazuje, ůe czâowiek jest znakiem (5.314)” (Buczyľska 1965, 69). Dowód na
substancjalnĊ jednoœý œwiata przeprowadzony przez tego amerykaľskiego
filozofa moůe z powodzeniem posâuůyý jako zarys poszukiwanej w niniejszym artykule ontologii substancjalnej (bebechorealistycznej). Poprzez wâaœciwe zdefiniowanie znaczenia wyâoni się poszukiwana koncepcja prawdy,


22 „Rozwaůania, które ostatecznie doprowadziây áukasiewicza do konstrukcji logiki trójwartoœciowej dotyczyây determinizmu, indeterminizmu oraz zagadnieľ pokrewnych: zasady przyczynowoœci i problematyki zdaľ modalnych (moůliwoœci i koniecznoœci) (…). Niektórzy
historycy logiki dopatrujĊ się teů wpâywu na przemyœlenia áukasiewicza dyskusji (w szkole
lwowsko-warszawskiej) na temat wolnoœci i twórczoœci. Gâówne tezy tej dyskusji sformuâowaâ T. Kotarbiľski (1913), sugerujĊc potrzebę rewizji logiki dwuwartoœciowej jako niemoůliwej do pogodzenia z wolnoœciĊ. áukasiewicz byâ zagorzaâym indeterministĊ
i wprowadzenie trzeciej, obok prawdy i faâszu, wartoœci logicznej, zarezerwowanej dla zdaľ
o zdarzeniach przyszâych przypadkowych (…) traktowaâ jako wyraz swego œwiatopoglĊdu”
(Malinowski 1990, 27).
23 Por. Monk 2012, loc. 5181.
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która do tej pory zdawaâa się byý w myœli humanistycznej chwiejna (albo –
za Kuhnem – wcale jej nie byâo24).
Znak jako relacja triadyczna [przedmiot, jego reprezentant i interpretant
– M.Sz.] występuje obiektywnie w œwiecie, tam samo jak występuje w poznaniu ludzkim. W ten sposób œwiat poznania, œwiat myœli i œwiat zewnętrzny, œwiat fizykalny majĊ ten sam charakter – i tu, i tam występujĊ
znaki. I z tego punktu widzenia napotykamy na jednoœý œwiata, której
podstawĊ jest powszechne występowanie znaków, znak staje się powszechnym skâadnikiem œwiata (Buczyľska 1965, 69)25.

Pragmatycyzm zakâada, ůe „doœwiadczenie jest naszym jedynym nauczycielem” (Buczyľska 1965, 33), czyli ůe poznanie pochodzi ze zmysâów i bycia w œwiecie. „Wraůenie zmysâów i sĊd postrzeůeniowy leůĊ u podstaw wiedzy o œwiecie” (Buczyľska 1965, 34). Suche, intelektualne i „papierowe” poznanie jakiegoœ fenomenu jest niewystarczajĊce, bowiem: „wraůenia zmysâowe,
będĊc ŭródâem poznania, sĊ równoczeœnie narzędziem jego sprawdzania,
potwierdzenia” (Buczyľska 1965, 34). Jeůeli nie sprawdzimy czegoœ eksperymentalnie sami – nawet w humanistyce – to pobâĊdzimy. „Wszystko, co
nie jest dobrym poznaniem, dobrĊ metodĊ poznawczĊ, przestaje w ogóle
byý poznaniem, jest jego zaprzeczeniem, zâudzeniem, pomyâkĊ” (Buczyľska
1965, 35). Ale czym moůe byý ów eksperyment (bĊdŭ jego ekwiwalent)
w naukach humanistycznych? Mówi o tym zasada pragmatyczna. Poznanie
musi zawsze byý ludzkie, realne, oczyszczone ze zâudzeľ poznawczych. To
zagwarantowaý moůe tylko – jak wyůej wspomniaâem – bezpoœrednie poznanie empiryczne, ergo postępowanie w myœl zasady, ůe „prawda to jednoœý
poznania i dziaâania” (Buczyľska 1965, 45): „Uczucie przekonania jest mniej
lub bardziej pewnym wskaŭnikiem, iů w naszej naturze wytworzyâ się pewien
nawyk, który będzie okreœlaâ nasze dziaâania (5.371). IstotĊ przekonania jest
wytworzenie nawyku (5.398)” (Buczyľska 1965, 44). Nota bene zauwaůyâ to
juů Arystoteles, dla którego chociaůby cnota nie byâa czystĊ wiedzĊ o tym,
czym jest dobre postępowanie, ale „trwaâĊ dyspozycjĊ, dzięki której dobrze
się postępuje” (Arystoteles 2007, 1106a–b, 110–111). Rozumienie przekracza dwuwymiarowoœý tekstu, do swego uaktualnienia (zadziaâania) potrzebuje czasu.

Por. przypis 5.
Więcej o koncepcji semiologicznej Peirce’a zob. np. Koncepcja przekonania w ujęciu semiotyczno-pragmatycznym: Charles S. Peirce (1839–1914) (Janik 2011).
24
25
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Nawyk (ang. habit) to sposób przemieszczania się po œwiecie, sprawdzenie
w przestrzeni codziennoœci, czy nasze sĊdy (uogólnione fakty o œwicie) okazaây się sâuszne. „Dziaâanie to forma weryfikacji prawdziwoœci poznania”.
Peirce zwraca uwagę, ůe „opis jest podstawĊ do sformuâowania wskazówki
dziaâania, [ale – M. Sz.] poznanie skâada się z norm, a nie z opisów” (Buczyľska 1965, 46). Znaczy to, ůe np. humanistyczne (literaturoznawcze) badanie tekstu, poprzestajĊce na opisie, wykonuje ledwie poâowę pracy, nie
dociera do prawdy, zatrzymujĊc się w póâ kroku (por. programowĊ komplementarnoœý fizyki teoretycznej i praktycznej). Czysty opis to za maâo, dlatego bebechorealizm proponuje czytaý teksty trójwymiarowo. Dopiero zasada pragmatyczna wprowadza jasnoœý „do trudnych sâów i abstrakcyjnych
pojęý” (Buczyľska 1965, 62), czyli równieů do interpretacji tekstu. A czym
wâaœnie z zaâoůenia, jak nie rozwikâywaniem takich niejasnoœci, jest filologiczna praca nad tekstem? „Zasada pragmatyczna wyraŭnie zakreœla granice
poznania ludzkiego” (Buczyľska 1965, 75). To, co nie posiada konsekwencji
praktycznych, nie posiada ůadnej treœci (dla czâowieka, wehikuâem tejůe
sprawdzalnoœci moůe byý tylko ciaâo, przestrzennoœý w œwiecie bĊdŭ emocjonalne reakcje). Nie chodzi wszakůe o to, by rzeczywistoœý zmieniaý podâug wâasnych przekonaľ, ale ůeby sprawdzaý jĊ takĊ, jaka juů jest, czyli testowaý sensownoœý naszych kroków.
W pracy nad tekstem język opisu drugiego rzędu, którym posâuguje się
badacz, winien byý językiem konkretu (vide: sens sâów leůy poza nimi samymi, czyli Wittgensteinowskie „podaj mi kielnię”) i moůliwie najszerszych
analogii ůyciowych – dlatego, ůe znaczenie jest przekâadem „znaku, dokonanym przez kogoœ dla kogoœ” (Buczyľska 1965, 72). Argumenty interpretacyjne, obok, rzecz jasna, tradycyjnych form interpretacyjnych, powinny
uwypuklaý potrzebę praktycznej sprawdzalnoœci wniosków/odkryý (por.
niemiecki wyraz erfahren oznaczajĊcy jednoczeœnie ‘doœwiadczyý czegoœ’, jak
i ‘dowiedzieý się’). Jeůeli struktura prawdy ex definitione skâada się z dwóch
momentów (opisu wraz z elementem normatywnym), naleůy inkorporowaý
w metodykę humanistycznĊ takie narzędzia, które maksymalnie wyeksponujĊ ten aspekt. SiâĊ rzeczy metody muszĊ byý otwarte na transgresyjnoœý dyscyplin. By nie byý goâosâownym, przejdę teraz do podania przykâadów zastosowania zarysu metody pragmatycznej (bebechorealizmu) na konkretnych
tekstach literackich.
Pedagogiczne doœwiadczenie wyniesione z konwersatoriów i laboratoriów
ýwiczeniowych w pracy ze studentami podpowiada, ůe bardzo często dla
lepszego zrozumienia danej ksiĊůki lepiej sprawdza się omówienie jej przez
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coœ innego niů przez niĊ samĊ (vide Peirce’a przekâadalnoœý znaczenia). BadajĊc twórczoœý przywoâanego przez mnie na wstępie Chaima Gradego,
uzmysâowiý sobie trzeba dylemat odbiorcy literackich dociekaľ. Spoâecznoœci ůydowskiej, posâugujĊcej się jidysz jako językiem codziennym, samodzielnie produkujĊcym i przyswajajĊcym twory kultury tego języka w Polsce
(i de facto na œwiecie), juů nie ma. Aby staý się zrozumiaâym i uczyniý przedmiot swej analizy maksymalnie jasnym, badacz musi dokonaý zabiegu translatorskiego. Nie chodzi jednak o tâumaczenie językowe (pomijajĊc to, ůe teksty Gradego nie zostaây przeâoůone na język polski), ale tâumaczenie na najbliůszy kulturowo pragmatyczny odpowiednik. Pominięcie aspektu
rzeczywistego czytelnika, przez zaâoůenie figury jakiegoœ idealnego odbiorcy,
to bâĊd petitio principii – ktoœ taki nie istnieje. Inaczej jaki byâby cel literaturoznawstwa?
Jako ůe znaczenie zawsze osadzone jest kontekstualnie (koncepcja znaku
i rozumienia w pragmatycyzmie), a zwykây czytelnik zrozumie raczej podstawowĊ warstwę dokumentalnĊ tkwiĊcĊ w testach Gradego (czyli pierwszy
z dwóch elementów budujĊcych „prawdę”), wyjaœnianie tekstu celowaý musi
– parafrazujĊc znane sâowa Jamesa Baldwina26 – w ůyczenie samemu czytelnikowi przeůywania cierpienia (sic!). Elitaryzm i trudnoœý w rozumieniu sensu tekstów nie wynikajĊ z ich intelektualnej zâoůonoœci, ale z postawy wobec
samej rzeczywistoœci, która się za nimi kryje. Odbiorca sztuki, aby w niej realnie partycypowaý, musi wziĊý rzeczy w swoim wâasnym otoczeniu na powaůnie (vide: Sorena Kirkegaarda „ujęcie się za sobĊ” po przekroczeniu ůycia
estetycznego i etycznego). Przez otaczajĊcy œwiat moůna się przeœlizgnĊý, ale
nie pozna się jego istoty, „póki nie rozpręůy się wszystkich zmysâów” (Rimbaud 2007, 169), dopóki samemu nie zobaczy się, jakie: „Byâo zâote, letnie
rano w szumie kolnych heksametrów. / Auto szâo po równej szosie, zostawiajĊc w tyle kurz. / Zbity licznik pokazywaâ 160 kilometrów. / Koâo nas
leciaây pola rozpluskanych, ůóâtych zbóů” (Jasieľski 2008, 28). Tekst trzeba


26 O uodpornieniu się na œwiat bez miâoœci: „Nie wierz niczyjemu sâowu, âĊcznie z moim –
ale zaufaj swojemu doœwiadczeniu (…). Dziaâaý – to znaczy angaůowaý się, a angaůowaý się –
znaczy naraůaý się na niebezpieczeľstwo (Baldwin 1965, 113). „Ludzie, którzy nie umiejĊ
cierpieý, nigdy nie mogĊ dorosnĊý, nie mogĊ odkryý, kim sĊ. Ten, kto kaůdego dnia musi wyciĊgaý swoje czâowieczeľstwo, swojĊ godnoœý z ognia ludzkiego okrucieľstwa, które ma je
zniszczyý – nawet jeœli nie przetrwa – wie o sobie i o ůyciu ludzkim coœ, czego nie nauczy
ůadna szkoâa, ani ůaden koœcióâ. OsiĊga œwiadomoœý siebie i tego nie moůna mu odebraý.
Poniewaů w obronie ůycia musi zaglĊdaý pod powierzchnię zjawisk, stale wsâuchiwaý się
w sens sâów, nie ufaý niczemu” (Baldwin 1965, 177).
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„zjeœý”, poůreý jego owoce jak Adam i Ewa zjedli owoc z drzewa poznania
dobra i zâa27, albo jak Mezoamerykanie jedzĊcy ziemię w rytuale tlalcualiztli,
by czegoœ dowieœý28.
Chaim Grade opisuje w Jesziwie, swym opus magnum, bolesny proces zrywania więzi z tradycyjnym œrodowiskiem religijnym, w którym wychowaâ się
bohater będĊcy jego alter ego, na rzecz œwiatowoœci i œwieckiego, ateistycznego pisarstwa. Autor mówi: „chcesz to prawdziwie rozumieý? Idŭ, zrób to
sam” (Grade 1979, vol. 2, 377–380). Inny bohater tej ksiĊůki, nauczyciel
jesziwy Tsemakh Atlas, pomimo utraty wiary w Boga, pragnie ůyý (sposób
ůycia) wedâug surowych przyrzeczeľ, które wczeœniej zâoůyâ, poniewaů uwaůa, ůe sĊ najlepsze dla tego œwiata. Pomimo zmagaľ i częstych upadków –
trwa. „Ktoœ moůe zrozumieý prawdę w jednĊ godzinę, ale podĊůaý za niĊ –
to juů sprawa zmagania się przez caâe ůycie” (Grade 1979, vol. 1, 335). Autor mówi: „Chcesz to prawdziwie rozumieý? Idŭ, wyznacz sobie jakieœ przyrzeczenie i uczciwie wytrwaj w nim choýby przez jakiœ czas”. W ksiĊůce pt.
Studnia, opisuje jak trudno jest przekonaý œrodowisko, w którym się ůyje, do
sensownych zmian w otoczeniu. Wszyscy potrzebowali nowego ujęcia wody,
ale nikt nie chciaâ wyâoůyý na nie pieniędzy. Autor mówi: „Chcesz to prawdziwie rozumieý? Idŭ, zapisz się do jakiejœ organizacji pozarzĊdowej i sam
zmieniaj aspekty rzeczywistoœci, które ci się nie podobajĊ. Nikt nie zrobi tego za ciebie”. Dosâownie: „Moůe gdybym nie cierpiaâ, nie zrozumiaâbym tej
potrzeby” (Grade 1967, 89–93). Przykâadów trójwymiarowego czytania innych tekstów kultury podawaý moůna wiele.
Na jednym z wykâadów dotyczĊcych twórczoœci Adama Mickiewicza,
prof. Leszek Libera przyznaâ, ůe nie zrozumiaâ wiersza Mickiewicza Nad wodĊ wielkĊ i czystĊ, dopóki w Szwajcarii sam nie przeůyâ takiej burzy. Podobnie,
jego zdaniem, niemoůliwĊ jest interpretacja wiersza Juliusza Sâowackiego
RozâĊczenie, póki nie pozna się topografii szwajcarskiego Jeziora Genewskiego. Nie sposób poprawnie ustaliý adresata wiersza z samej tylko zwrotki
czwartej: „Ale ty próůno będziesz krajobrazy tworzyý, / Osrebrzaý je księůycem i promieniý œwitem: / Nie wiesz, ůe trzeba niebo zwaliý i poâoůyý /
Pod oknami, i nazwaý jeziora bâękitem” (Sâowacki 1971, 25).
W zimowym numerze magazynu „New Humanist” czytamy o nowatorskim projekcie teatralnym dyrektora brooklyľskiego teatru Bryana Doerriesa,

27 Bowiem „przeciwieľstwem wolnoœci jest wina”. Cytat z Der Begrif der Angst S. Kierkegaarda (Szestow 2009, 262).
28 Por. przypis 15.
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który wraz ze swojĊ trupĊ wystawia na caâym œwiecie klasyczne sztuki greckie, np. Prometeusza skowanego albo Ajaksa.
Jego misjĊ staâo się niesienie pomocy tym, którzy przeůyli cięůkie traumy
albo straty bliskich. Zauwaůyâ, ůe greckie tragedie potrafiĊ przynieœý ukojenie wszystkim: weteranom amerykaľskich wojen w Iraku i Afganistanie, sâuůbie więziennej w zakâadach o zaostrzonym rygorze, ludziom
zmagajĊcym się z uzaleůnieniami, bezdomny, pielęgniarkom, chorym na
raka czy straůnikom obozu w Guantanamo (Green 2017).

Doerries, choý czytaâ greckie dramaty nawet w oryginalne, zrozumiaâ ich
prawdziwe znaczenie dopiero wtedy, gdy:
sam doœwiadczyâ dramatu, który otworzyâ go na wyzwalajĊcy, numinotyczny charakter tragedii. Gdy byâ przed trzydziestkĊ, jego 22-letnia
dziewczyna Laura Rothenberg, po dâugich zmaganiach, zmarâa na mukowiscydozę, chorobę, którĊ Deorries opisaâ jako przebieglejszĊ niů najbardziej wymyœlne okrucieľstwo jakie kiedykolwiek zaaplikowano dla
drugiego czâowieka. W obliczu/ wâasnego cierpienia i izolacji, Doerries
czytaâ prace ateľskich poetów w zupeânie nowym œwietle (Green 2017).

Podobne, gâębsze rozumienie greckiej sztuki, odczuwajĊ ludzie, którzy
sami – jak Ajaks – przeůyli atak gâębokiej furii prowadzĊcy do nieodwracalnego w skutkach czynu. Niezaleůnie od wieku, epoki, jak zauwaůa Doerries,
âĊczy wszystkich ludzi jeden, wspólny cielesny los: „The visceral power of
the performances temporarily dissolving rigid hierarchies, and allowing audience members to find a voice for emotions they are usually forced to
suppress in real life” (Green 2017).
Literaturoznawstwo eksperymentalne, polegajĊce na czytaniu trójwymiarowym (pragmatycystycznym), otwiera perspektywę dla eksperymentu w humanistyce, analogicznie do tego stosowanego juů w naukach œcisâych. Jeůeli
normatywnoœý autora (model œwiata, który, œwiadomie lub nie, proponuje)
sprawdzi się w realnym ůyciu (cielesny performance), znaczy to, iů w danym
miejscu pisarz wyraziâ rzeczywistoœý takĊ, jakĊ ona jest, a czytelnik dotarâ do
tej panoramy i coœ prawdziwego odkryâ. Literaturoznawstwo eksperymentalne obok rzeczownika, postawiý musi równo silnie na czasownik (lub imiesâów). Oto poszukiwany zrĊb paradygmatu. Dopiero w sytuacji, gdy dany
sĊd „X” (twierdzenie czy fakt interpretacyjny) obroni się tym, ůe moůna wedâug niego postępowaý, ůe dziaâa, mamy prawo go uznaý. Dzięki tej proce-
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durze metodologia uwolni się od języka prywatnego badacza, od dawnej arbitralnej uznaniowoœci i ideologii na rzecz relewantnoœci wypâywajĊcej z modalnoœci samego œwiata. To, co moje „ja” myœli o „X”, jest najmniej istotne:
Uwaůam, ůe wsparcie dla transgenderyzmu powinno rozszerzyý się na
transrasowoœý. Wspóâmiernie do naszej akceptacji dla osób transpâciowych, powinniœmy równieů akceptowaý indywidualne decyzje osób
o zmianie ich przynaleůnoœci rasowej (…). Jeœli ktoœ gâęboko odczuwa
lub postrzega się jako czâonka innej rasy niů ta, która przypadâa mu po
urodzeniu – do tego stopnia, ůe szuka sposobu na jej zmianę – naleůy
uszanowaý tę decyzję (Tuvel 2017).
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Looking for a paradigm –
problems with the limits of research and methods of objectivization.
Prolegomena of experimental literary criticism
The article discusses the problem of objectivity in humanistic (literary) research methodology.
A starting point is Thomas Khun’s question concerning conditions that would initiate a paradigm. The author of the article refers to considerations on the influence of bodily integrity
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(attributes and modes of ‘the matter’) and on human thinking (on what can be logically
thought). The author follows the path of logic investigations that lead to the concept of experimental literary criticism (three-dimensional reading of the texts), which is closely connected with the recently forgotten idea of truth, as defined by Charles Sanders Peirce.
Key words: paradigm, truth, experimental literary criticism

