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Czy ksiąŜka osiągnie zamierzony efekt, pokaŜe przyszły odbiór pracy. Z pewno-
ścią jednak chodzi tu o waŜną i znakomitą pionierską pracę, która zasługuje na 
duŜą uwagę. Przy tym jej zaletą jest zebranie i uporządkowanie tego nader bogate-
go materiału. Pod względem metodycznym szczególnie interesująca okazuje się 
próba połączenia analiz ciała (Leibanalysen) w ścisłym fenomenologicznym stylu 
Schmitza, z biologicznymi, socjologicznymi i innymi aspektami. ChociaŜ tutaj nie-
kiedy grozi jej utrata analitycznej ostrości rozdziału, to holistyczne załoŜenie jest 
wielce obiecujące. Owo załoŜenie jednakŜe wymaga wysokiej metodycznej świado-
mości od badającego, i musi zostać w przyszłym zastosowaniu koniecznie zoptyma-
lizowane. JeŜeli chodzi o pracę źródłową, korzystanie z forów internetowych jest 
wyjątkowym przyszłościowym aspektem omawianej pracy. Przy metodycznie sta-
rannym korzystaniu, owe źródła okaŜą się jeszcze bardzo owocne i wartościowe nie 
tylko dla fenomenologii ciała (Leibphänomenologie), ale takŜe ogólnie dla fenome-
nologicznego badania. MoŜna zatem mieć tylko nadzieję, Ŝe omawiana fenomeno-
logia kobiecych doświadczeń cielesnych będzie inspiracją dla wielu nowych prac, 
które nie tylko uzupełnią przedstawiony materiał, lecz takŜe udoskonalą zastoso-
waną w niej metodę i będą uŜyteczne dla kolejnych badań. 

 
Sven Sellmer (Poznań) 

(z niem. przeł.: Magdalena Rademacher i Joanna Dorna) 

 
 
 

Hans-Georg Gadamer  
– świadek minionego stulecia 

 

 

Nieczęsto spotkać się moŜemy z dziełami, które wydane są w formie wywiadów czy, 
aby być zgodnym z duchem filozofii heidelberskiego hermeneuty, w formie rozmo-
wy. KsiąŜka H.-G. Gadamera, Wiek filozofii. Rozmowy z Riccardem Dottorim7, jest 
zbiorem dziesięciu wywiadów, jakie z Gadamerem przeprowadził jeden z jego naj-
starszych włoskich uczniów, prof. Riccardo Dottori. Choć kaŜdy z rozdziałów poru-
sza inną tematykę, to jednak razem tworzą wspaniały portret filozofa, który z czy-
telnikami dzieli się swoim niebagatelnym, gdyŜ prawie 100-letnim doświadczeniem 
i refleksjami nad Ŝyciem. W pewnym sensie jest to dzieło autobiograficzne, okra-
szone opowieściami z Ŝycia prywatnego Gadamera. Dzięki temu filozof staje się 
czytelnikowi bliŜszy. 

________________ 

7 H.-G. Gadamer, Wiek filozofii. Rozmowy z Riccardem Dottorim, z niem. przełoŜyła Jadwiga 
Wilk, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2009. 
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We Wprowadzeniu Riccardo Dottori krótko przedstawia historię swej znajomo-
ści z autorem Prawdy i metody i zarysowuje obszar tematyczny, po którym będzie 
poruszał się bohater wywiadu. Dowiadujemy się m.in., jak Gadamer odnosił się do 
protestów studenckich w latach 1967-1968, co myślał o filozofii Platona, Heidegge-
ra, Jaspersa czy Habermasa. Jest to przedsmak tego, co przeczytamy w kolejnych 
rozdziałach. Tematem przewodnim ksiąŜki jest próba odpowiedzenia na zarzuty 
Habermasa wobec Gadamera. Filozof zastanawia się, czy moŜliwa jest nowa misty-
ka po historycyzmie i czego tak naprawdę potrzebuje współczesne społeczeństwo. 
Wskazuje na pragnienie zrozumienia będące wolą osiągnięcia porozumienia, poro-
zumienia wielkich religii. 

W I rozdziale, Fronesis: filozofia skończoności, Gadamer przedstawia początki 
swej myśli filozoficznej, która odnosiła się do problemu egzystencji (czasu i skoń-
czoności) Heideggera, a później skupiła się na pojęciu fronesis, czyli rozumności 
wiedzy praktycznej, którą rozwinął w kierunku podkreślania znaczeniu dialogu.  
W swej pracy habilitacyjnej pokazał, Ŝe filozofię skończoności naleŜy rozumieć  
w kontekście przełomu etycznego. Jesteśmy uwarunkowani nie tylko przez Histo-
rię, ale i przez Innego. Podkreślił znaczenie otwarcia się na Innego, dzięki któremu 
dostrzegamy prawdziwy sens skończoności i rzucenia w świat. W rozdziale II, Etyka 
czy metafizyka, Gadamer znów odwołuje się do pojęcia fronesis i dobra w myśli 
Platona i polemizuje ze szkołą tybińską i mediolańską, bazując na Liście VII staro-
Ŝytnego filozofa.  

Kolejny wywiad, Utylitaryzm, pragmatyzm, pluralizm (Calogero, Rorty, Popper), 
traktuje o koncepcjach wyŜej wymienionych filozofów. Gadamer pokazuje swoją 
niezaprzeczalną wiedzę na temat klasycznych filozofów (doskonała znajomość dzieł 
Platona i Arystotelesa). Paradoksalnie, to dzięki Heideggerowi tak dobrze poznał 
myśl staroŜytnych filozofów. Niedoceniony przez swego nauczyciela, postanowił 
zająć się dziedziną, której Heidegger nie opanował tak doskonale i w której miał 
szansę być lepszy od swego mistrza. Udało się. Ukazując róŜnicę pomiędzy sofistą  
a filozofem, Gadamer wskazuje na słabe strony myśli Calogero, Rorty’ego i Poppe-
ra. Filozof szuka tego, co słuszne i chce przekonać innych, Ŝe jest to prawda; sofista 
natomiast dostrzega to, co wydaje mu się korzystniejsze i poŜyteczniejsze. W owym 
rozdziale Gadamer rozpoczyna takŜe temat dotyczący retoryki; zostanie on rozwi-
nięty trochę później. Podkreśla, Ŝe retorykę moŜna pojmować w dwojaki sposób. 
Po pierwsze – jako sztukę przekonywania, nie zajmującą się pojęciem prawdy  
i fałszu. Po drugie – jako sztukę przekonywania o prawdzie bez jej dowodzenia. 

I tak oto, płynnie, przechodzimy do następnego rozdziału, zatytułowanego Ety-
ka czy retoryka (Vico, Nietzsche, Derrida), w którym to temat retoryki jest kontynu-
owany. Gadamer stawia tezę, iŜ etyka jest retoryką, a retoryka jest fronesis, czyli 
świadomą stroną działania, wiedzą praktyczną. Retoryka nie jest współzawodnic-
twem, jej celem jest bowiem zrozumienie Innego i bycie zrozumianym (syggnome – 
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pełna zrozumienia wyrozumiałość dla Innego). Poprzez odwołanie się do dzieł 
Platona i Arystotelesa Gadamer pisze, iŜ retoryka ma coś wspólnego z eikos (czymś 
„prawdzie-podobnym”), ale i z prawdą, choć nie moŜna tu dowodzić; naleŜy do 
sfery ludzkiego mówienia. MoŜna pokusić się o stwierdzenie, Ŝe wszystkie drogi 
prowadzą do dialogu, rozmowy z Innym.  

Tak teŜ się dzieje i w rozdziale IV, w którym filozof z Heidelbergu stwierdza, 
iŜ: „Właściwym celem dialogu jest dowieść, Ŝe dobry mówca powinien dobrze uŜy-
wać swej sztuki, a jeśli sztuka ta uŜyta jest w dobrym znaczeniu, to ci, którzy robią  
z niej uŜytek, zaczynają rozumieć sens tego, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe”8. 

W rozdziale V, Metafizyka i transcendencja, Gadamer i Dottori dyskutują o po-
jęciu metafizyki i fizyki w filozofii Arystotelesa, odwołując się do jego dzieł, Metafi-
zyki i Etyki nikomachejskiej, ale nie zapominają równieŜ o Platonie. Sięgnięcie do 
myśli staroŜytnych pozwala metafizyczne pytanie postawić na nowo, na podstawie 
dialogicznej. Gadamer wskazuje na moŜliwość dyskursu metafizycznego, którym 
jest dialog pomiędzy róŜnymi religiami świata. Filozofia jest przygotowaniem do 
takiej rozmowy. Myśliciel podkreśla, iŜ pojęcie prawdy nie wyjaśni, nie rozwiąŜe 
takich problemów, jak śmierć czy cel Ŝycia. Stąd człowiek wręcz potrzebuje pewnej 
transcendencji. W drodze jej poszukiwania, a tym samym poszukiwania religii, 
musimy nauczyć się rozumieć i szanować siebie. Tym akcentem kończy się pierwsza 
część Wieku filozofii, która odwoływała się do myśli filozofów klasycznych i pokaza-
ła, jak kształtowała się i jak ewoluowała filozofia samego Gadamera. 

Rozdział VI, Etyka i polityka, rozpoczyna drugą część ksiąŜki, w której Riccar-
do Dottori i H.-G. Gadamer skupiają się na wydarzeniach oraz na filozofii XX 
wieku, omawiają problemy nękające współczesne społeczeństwo i próbują znaleźć 
ich rozwiązanie. We wspomnianym juŜ rozdziale Gadamer komentuje równieŜ 
osiągnięcia Habermasa. Szanuje go, jednakŜe uwaŜa go raczej za polityka niŜ filo-
zofa. Nie zgadza się z jego pojęciem autorytetu i wykorzystaniem psychoanalizy do 
uwolnienia ludzi od nieświadomych form autorytetu, które hamują ich i krępują. 
Dla Gadamera waŜny jest w rozmowie drugi człowiek, a nie „wyŜszy” cel społecz-
no-polityczny. Dottori i jego rozmówca odnoszą się równieŜ do aktualnej sytuacji 
Niemiec, Włoch i USA. Dyskutując o bezrobociu, związkach zawodowych docho-
dzą do wniosku, Ŝe filozofia moŜe i powinna krytykować politykę. 

Następna rozmowa, Tradycja i emancypacja, potwierdza, iŜ Gadamer był filozo-
fem otwartym na Innego, chciał rozumieć i być rozumianym. Szczerze opowiada  
o swoim dzieciństwie i o tym, jak ówczesna sytuacja polityczna i rodzinna wpłynęła 
na jego rozwój filozoficzny. Nie zaprzecza, Ŝe wywodzi się ze środowiska autorytar-
nego, zmilitaryzowanego i konserwatywnego. Porusza temat nazizmu i otwarcie 
mówi o fascynacji Heideggera tą właśnie ideologią („Heidegger stale był obecny  

________________ 

8 TamŜe, s. 91. 
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u nazistów i wszyscy sądzili, Ŝe zwariował”9), starając się jednocześnie zrozumieć 
jego postawę i dostrzec pozytywne zmiany, jakie w nim zaszły („Niełatwo znaleźć 
kogoś, kto dobrowolnie oddałby rektorat po dziewięciu miesiącach urzędowania. 
Niebranie tego pod uwagę jest wielką niesprawiedliwością wobec Heideggera”3). 
Wspomina o nocy kryształowej i antysemityzmie, podkreślając, iŜ sam nigdy nie 
opowiadał się przeciwko śydom. 

Rozdział VIII, Filozofia w okresie burzy, przedstawia rozwaŜania autora Prawdy 
i metody na temat drugiej wojny światowej. Gadamerowi trudno jest pojąć, iŜ 
Niemcy dopuścili do władzy Hitlera. Przyczyn doszukuje się w militaryzmie, który 
panował w kraju, a takŜe w niewierze, iŜ tyrania, jedynowładztwo Hitlera jest  
w ogóle moŜliwa. Gadamer opisuje to, co się wówczas działo w Niemczech. Wyja-
śnia równieŜ relacje, jakie łączyły Heideggera z Jaspersem. Wyciąga wnioski  
z okrutnych doświadczeń XX wieku i znów podkreśla znaczenie dialogu między 
religiami, wzajemnego szacunku, tolerancji i zrozumienia. 

W rozmowie nr IX, zatytułowanej Heidegger a Jaspers, Gadamer opowiada, jak 
sam tytuł wskazuje, o relacjach między owymi filozofami i komentuje główne poję-
cia ich refleksji. Porównuje rozjaśnienie egzystencji Jaspersa z analityką Dasein 
Heideggera. Podkreśla, iŜ są to próby myślenia z perspektywy Sein, a nie Da, a jest 
to błędne. Wedle Gadamera Heidegger zapomniał o fronesis. Konkluzją owej roz-
mowy jest, po raz kolejny, uznanie dialogu między religiami za priorytet i lek na 
problemy współczesnego świata. 

Ostatnia juŜ rozmowa dotyczy religii i poszukiwania Boga. Ostatni Bóg to takŜe 
opis relacji, jakie łączyły Gadamera z jego mistrzem, Heideggerem. Heidelberski 
filozof nadaje ludzki rys genialnemu autorowi Bycia i czasu. Heidegger był – po-
wiada – niewysokim męŜczyzną o niezwykłej fantazji filozoficznej, który u kresu 
swych dni powtarzał, Ŝe został pokonany przez Nietzschego. MoŜe jest to tajemni-
ca, którą zechcą rozwiązać kolejne pokolenia? Nie zdziwi chyba nikogo, kiedy napi-
szę, iŜ końcowym wnioskiem podsumowującym rozmyślania Gadamera było 
stwierdzenie, Ŝe przyszłość świata zaleŜy od rozmów o religii, teologii i zjednocze-
niu. 

Dobrym podsumowaniem dziesięciu wywiadów jest krótki tekst Riccardo Dot-
tori Portret i rozmowa, który opowiada o obrazie Gadamera stworzonym przez 
Dorę Mittenzwei (moŜna go podziwiać na okładce). Myślę, iŜ ksiąŜka jest wspania-
łym portretem filozofa przełomu wieków, który był świadkiem największych wyda-
rzeń, i tych tragicznych, ale teŜ i tych pozytywnych. Prawie kaŜde zdanie jest kwin-
tesencją lat badań i refleksji Gadamera. W mądry i niezwykle przystępny sposób 
dzieli się on swym doświadczeniem i wiedzą. KaŜdy, kto chce poszerzyć swe hory-
zonty myślowe, kto pragnie poznać prawdziwą, Ŝywą, praktyczną filozofię, powinien 
sięgnąć po tę ksiąŜkę. Gadamer nie tylko tworzy swój autoportret, ale takŜe – czę-
________________ 

9 TamŜe, s. 141. 
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sto za pomocą zabawnych anegdot – maluje obrazy innych filozofów, międzyludz-
kich relacji i sytuacji, wydarzeń historycznych. W dodatku czyni to poprzez rozmo-
wę, będącą przecieŜ głównym, najwaŜniejszym pojęciem jego hermeneutycznej 
filozofii. Słusznie, w pewnym miejscu, powiada, iŜ: „Udany obraz sprawi, Ŝe zawsze 
będziemy mieć przed sobą przedstawionego na nim ducha i nadal będziemy pro-
wadzić z nim rozmowę. Tak długo, jak długo będziemy stać przed portretem i bę-
dziemy nań patrzeć”10. Trudno o lepsze podsumowanie pięknego i ciekawego Ŝycia. 

 
Magdalena Rademacher (Poznań) 

 
 
 

Bernharda Waldenfelsa rozwaŜania  
o granicach i obcości 

 

 

Najnowsza ksiąŜka niemieckiego filozofa, Bernharda Waldenfelsa, jaka ukazała się 
w języku polskim, pt. Podstawowe motywy fenomenologii obcego, traktuje m.in.  
o róŜnych obliczach obcego, jego granicach i porządku, i jest rozprawą krótką, acz 
niezwykle treściwą. Praca niemieckiego fenomenologa wydana została w renomo-
wanej serii Terminus (jako pozycja numer 51). Składa się z wstępu, z którego do-
wiadujemy się o celu i zawartości ksiąŜki, oraz z 6 rozdziałów (z podrozdziałami, 
niekiedy bardzo krótkimi). Do tego dochodzi to, co dla tej serii typowe: literatura, 
słowniczek terminologiczny, indeksy osób, postaci, pojęć i terminów, nota biogra-
ficzna i informacja o publikacjach autora. Bochumski myśliciel moŜe pochwalić się 
znakomitą znajomością greki i francuskiego, co widoczne jest niemal na kaŜdej 
stronie jego ksiąŜki. Często odwołuje się takŜe do dzieł wielkich pisarzy (m.in. do 
Człowieka bez właściwości Musila, do Dostojewskiego, Kafki) i do teorii, mniej 
znanych w Polsce, Niklasa Luhmanna czy Paula Watzlawicka. Spektrum odniesień 
obejmuje równieŜ hermeneutykę, pragmatyzm, filozofię Arystotelesa, Platona, 
Kartezjusza, Husserla, Plessnera, Merleau-Ponty’ego i wielu innych. KaŜdy rozdział 
rozpoczyna się od krótkiego wstępu, w którym naszkicowany zostaje omawiany 
obszar. Tytuły podrozdziałów odzwierciedlają poruszaną tematykę.  

Rozdział I składa się z 6 podrozdziałów. JuŜ sam jego tytuł: Człowiek jako istota 
graniczna przywołuje na myśl pojęcie sytuacji granicznej Karla Jaspersa (cierpienie, 
walka, śmierć, doświadczenie przypadkowości, doświadczenie winy), jednak autor 
explicite do Jaspera nie nawiązuje. O czym zatem pisze? JuŜ pierwsze zdanie jed-
nocześnie rozjaśnia, ale i pobudza do myślenia: „Obce jest fenomenem granicznym 
________________ 

10
 TamŜe, s. 202. 
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