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Prawda wyrazu akuologicznego. Inspiracje hermeneutyczne

Zasadnicze zadanie stawiane nam przez każdą sztukę 
polega na „uczeniu się słyszenia tego, co nam chce mówić; 
(…) celem nauki słyszenia jest przede wszystkim 
wydobycie się z wszystko niwelującego niedowidzenia i niedosłyszenia, 
które szerzy cywilizacja operująca coraz potężniejszymi bodźcami”1 . 

„Estetyka ekspresji była narażona na niezrozumienie 
w jeszcze większym stopniu niż jej przeciwieństwo – formalizm. 
Powiedzenie, że muzyka jest lub powinna być ‘wylewem serca’, 
obarczone jest ryzykiem iż zostanie uznane 
za usprawiedliwienie i wymówkę dla entuzjastycznego dyletantyzmu, 
który traktuje swe niedostatki techniczno‑kompozytorskie jako zaletę, 
zamiast odczuwać je jako brak”2 .

Współczesna estetyka dobrze uświadamia sobie fenomen interpretacyjnego 
otwarcia dzieła, które nawet wówczas, gdy stanowi – z punktu widzenia za-
miaru artysty – „zamkniętą” całość (to znaczy ukończony w określonej postaci 
wytwór), pozostaje w interpretacji (w każdym akcie wykonawczym lub „od-
biorczym”) dziełem otwartym. Swoboda interpretacji wykonawcy i odbiorcy 
przynależy dziełu w sposób niezaprzeczalny, w przeciwnym razie utraciłoby 
ono znaczenie symbolu (w obydwu znaczeniach wywiedzionych z etymolo-
gii greckich słów symbolon i symballein, ale także w powiązaniu z łacińskim 
imago), a stałoby się zwykłym znakiem odsyłającym do czegoś innego niż to 
na co wskazuje. Umberto Eco, w duchu analiz Luigiego Pareysona, pisze: „(…) 
współczesny artysta nie tylko ma pełną świadomość tego, co oznacza ‘otwar-
cie’, nie tylko traktuje je jako coś nieuniknionego, ale też akceptuje je, czyniąc 
z niego program twórczy i dokładając starań, aby to ‘otwarcie’ maksymalnie 
wykorzystać”3. Eco konkluduje, że każdy przekaz artystyczny rysuje w określony 
sposób nieokreślony przedmiot4. 

Współczesna świadomość artystyczna pozostaje zatem w symbiotycznej 
relacji z hermeneutyką filozoficzną. Właśnie hermeneutyka Gadamerowska 

1 H.‑G. Gadamer, Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto, przeł. K. Krzemieniowa, 
Oficyna Naukowa, Warszawa 1993, s. 49.

2 C. Dahlhaus, Estetyka muzyki, przeł. Z. Skowron, WUW, Warszawa 2015, s. 25.
3 U. Eco, Poetyka dzieła otwartego, przeł. J. Gałuszka, w: U. Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokre-

śloność w poetykach współczesnych, tłum. zbior., Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2008, s. 72.
4 Por. tamże, s. 71.
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w sposób szczególny uprzywilejowuje doświadczenie dzieła sztuki jako miejsca 
doświadczenia prawdy hermeneutycznej, która wyłania się jako „rezultat” – jeśli 
można tak to ująć – rozpoznania „czegoś” w nieusuwalnej niejednoznaczności 
‘rzeczy’ (i rzeczywistości). Dokonuje się to dzięki komunikacyjnej dynamice, 
energii i enargei dzieła, która wyznacza – obok ingenium i vis – określony i nie-
powtarzalny styl interpretacji (należący do prioprium twórcy)5. Dzieło bowiem 
nie tyle i nie tylko coś znaczy, lecz także „coś” mówi6 i zaprasza do odpowiedzi7: 
„sztuką jest tylko coś, co wymaga konstruowania utworu w procesie uczenia się 
słownictwa, form i treści, by w ten sposób rzeczywiście spełniła się komunika-
cja”8. Gadamer podkreśla znaczenie uczenia się sylabizowania dzieła, aby móc 
je swobodnie czytać w modus wzajemnego oddziaływania dzieła i jego odbiorcy 
(szeroko rozumianego czytelnika)9. Swobodna lektura-interpretacja ergonu 
jest możliwa dlatego, że dzieło „rozmawia” z własnym odbiorcą-czytelnikiem; 
innymi słowy – mówi do kogoś, kto nauczył się wsłuchiwać w „głos” dzieła. 
Sztukę trzeba rozumieć10, a rozumienie to zakłada otwartość słuchania przekazu 
docierającego do odbiorcy w języku sztuki11, a także uznania, że dzieło sztuki 
w swym bytowaniu jest słowem (i w tym sensie również wyrazem), językiem 
(i dlatego również żywą i wciąż ożywianą, a zarazem ożywiającą tradycją12, 

5 Por. B. Niebelska‑Rajca, „Enargeia” i „energeia” w teoriach literackich renesansu i baroku, Wydaw-
nictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2012, s. 209. 

6 Od razu trzeba zaznaczyć, że owo „coś”, co dzieło mówi (przekazuje) domaga się każdorazowej 
interpretacji polegającej na spotkaniu z dziełem, a zatem nie jest raz na zawsze ukonstytuowaną treścią 
do „kopistycznego odtworzenia”.

7 Gadamer wskazuje na „związek tożsamości dzieła z tym, że ‘jest w nim coś do zrozumienia’, że 
chce ono być zrozumiane zgodnie z tym, co ‘ma na myśli’ lub ‘mówi’. Jest to wychodzące od ‘dzieła’ 
wyzwanie, które czeka na to, aby mu ktoś sprostał. Domaga się odpowiedzi, udzielić jej zaś może tylko 
ten, kto to wyzwanie przyjął. Ta odpowiedź musi więc być jego własną odpowiedzią, której sam czynnie 
udziela. Gra wymaga współgrającego”, H.‑G. Gadamer, Aktualność piękna…, s. 34.

8 Tamże, s. 70.
9 Por. tamże, s. 64
10 I tutaj dwie uwagi. Pierwszą idealnie oddają słowa samego Gadamera: „Nawet gdy słuchamy 

muzyki absolutnej musimy ją ‘rozumieć’. I tylko wtedy gdy ją rozumiemy, gdy jest dla nas ‘jasna’, istnieje 
dla nas jako twór artystyczny. Chociaż więc muzyka absolutna stanowi czysty ruch formy jako taki, swego 
rodzaju matematykę dźwiękową, i nie ma żadnych przedmiotowo znaczących treści, które tam postrze-
galibyśmy, to jednak rozumienie zachowuje pewne odniesienie do tego, co znaczeniowe. Specyficzną 
relacją znaczeniową takiej muzyki jest nieokreśloność tego odniesienia. Samo tylko widzenie, samo tylko 
słyszenie to dogmatyczne abstrakcje, które dokonują sztucznej redukcji fenomenów. Spostrzeżenie niesie 
zawsze znaczenie”, H.‑G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, tłum. B. Baran, 
wyd. inter esse, Kraków 1993, s. 113. Druga uwaga: rozumienie sztuki to doświadczenie rozumowe 
i emocjonalne, ale również doświadczenie pewnej umiejętności. W języku potocznym używa się jeszcze 
czasem wyrażenia: „rozumieć się na czymś”. Wyjaśnienie, które oferuje słownik (np. PWN: „znać się na 
czymś”) nie jest wystarczające, a raczej wymaga dopowiedzenia wynikającego z analizy uzusu codziennego 
posługiwania się tym sformułowaniem. Mówiąc, że ktoś na czymś się rozumie (jakkolwiek niezgrabnie 
to brzmi), ma się na myśli to, że ktoś posiada określoną umiejętność, ta zaś pozostaje w ścisłej relacji 
z rozumem (lub intelektem, czy inteligencją) oraz z przeżywaniem relacji z ‘rzeczą’, która podlega rozum-
nemu kształtowaniu, wykorzystaniu, użytkowaniu itp. W rozumieniu sztuki chodzi o takie doświadczenie, 
które angażuje całą osobę i jej dotychczasowe rozumienie siebie i świata, ale również proces uczenia się 
języka sztuki oraz uczestnictwa w komunikacji jest umiejętnością. 

11 Nie jest to język substancji – twierdzi Gadamer – ale jak każdy język tworzony przez rzeczy, język 
sztuki jest „językiem odbieranym przez naszą skończenie dziejową istotę”, por. H.‑G. Gadamer, Prawda 
i metoda…, s. 430. 

12 Rację ma Gadamer, gdy odróżnia „tradycję, którą jesteśmy” (rozmowę, którą jesteśmy) od tra-
dycjonalistycznego usztywnienia i skostniałego przekazu, który żąda podporządkowania i usztywnienia, 
domknięcia, a nawet zniesienia interpretacji, na rzecz jednego, prawidłowego wzorca pojmowania 
i odbioru. 
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kulturą), mową (i dlatego spełnia się w komunikacji, w „rozmowie” z odbiorcą). 
Spekulatywność języka to sedno ontologii hermeneutycznej – słowo i ‘rzecz’ nie 
pozostają względem siebie w relacji odzwierciedlenia (jak w spekulatywności 
Heglowskiej), ale są ze sobą ściśle powiązane. „Język rzeczy” – poszukując i od-
najdując właściwe słowo – chce być usłyszany w taki sposób, w którym rzeczy 
wyrażają siebie w języku13. Praca „archeologiczna” w rozumieniu ‘rzeczy’ (lub 
‘dzieła’ – określonego wyrazu, który jest hermeneutycznym słowem ujawnia-
jącym rzecz w tym co wypowiadalne i wciąż pozostające do wypowiedzenia14) 
nie jest tutaj wystarczająca, choć do pewnego stopnia konieczna. W każdym 
razie, z prac Gadamera wynika, że w procesie rozumienia nie tyle „odkopujemy” 
substancjalnie, raz na zawsze określony i utrwalony sens lub jednoznaczną treść 
przekazu, ile wchodzimy w komunikację z „głosem” dzieła, które zachowując coś, 
pozwala temu czemuś na żywą, dynamiczną relację w spotkaniu z odbiorcą; co 
więcej, dzieło domaga się od niego pracy „budowania” znaczenia, którego nie 
powinno się utożsamiać z konstruktywizmem15. Innymi słowy, doświadczenie 
dzieła sztuki pozwala dziełu pozostać określonym przekazem w całej niewyczer‑
pywalności jego sensu, dzięki zaproszeniu odbiorcy do tego, aby „zamienić się 
w słuch” i w ten sposób wejść w otwartą relację i przestrzeń dla wsłuchiwania 
się w niepowtarzalny głos dzieła. Ten „głos dzieła” nazywam jego wyrazem. 
Dzieło kształtuje więc swego odbiorcę, który doświadcza w nasłuchiwaniu 
‘rzeczy’ własnego sposobu rozumienia dzieła, a tym samym ukazuje (a więc 
i wyraża) coraz to nowe „odsłony” interpretacyjne. To „działanie” dzieła ma 
jeszcze inny ważny aspekt – odbiorca w doświadczeniu przekazu dzieła, uczy 
się zarazem pytać o własne życie, może nawet szczególnie wtedy, gdy dzieli 
się z innymi swoją interpretacją dzieła: musi bowiem wtedy werbalizować 
i ukonkretniać swój sposobów rozumienia, wprowadzając tym samym rozu-
mianą ‘rzecz’ w przestrzeń uwydatnionego słyszenia. Dzieląc się interpretacją, 
odbiorca aktualizuje dzieło, to znaczy staje się jego interpretatorem‑wykonawcą 
uczestniczącym w „życiu dzieła”.

13 Por. „Our finit experience of the correspondence between words and things thus indicates 
something like what metaphisics once taught as the original harmony of all things created, especially 
as the commensurateness of created soul to created things. This fact seems to me to be guaranteed 
not in ‘the nature of things,’ which confronts other opinions and demands attention, but rather in 
‘the language of things,’ which wants to be heard in the way in which things bring themselves to 
expression in language”, H.‑G. Gadamer, The Nature of Things and the Language of Things, w: tegoż, 
Philosophical Hermeneutics, tłum. David E. Linge, University of California Press, Berkley – Los Angeles 
– London 2004, s. 81.

14 Łączność słowa i rzeczy – podkreśla Gadamer – polega między innymi na tym, że wypowie-
dziana rzecz pozwala zaistnieć również temu co niewypowiedziane – na tym polega wszelkie ludzkie 
mówienie: na skończoności tego co wypowiedziane i nieskończoności sensu do rozwinięcia i zinter-
pretowania, por. H.‑G. Gadamer, Prawda i metoda…, s. 415. Z takiego przedstawienia sprawy wynika 
jednoznacznie, że „ludzkie mówienie” nie ogranicza się do werbalnej komunikacji, ale obejmuje wszel-
kie formy komunikacji (która musi zakładać na – powiedzmy – poziomie ontologicznym „relacyjność 
rzeczy”) (por. H.‑G. Gadamer, Aesthetics and Hermeneutics, w: tegoż, Philosophical Hermeneutics…, 
s. 101). Zatem „ludzkie mówienie” to również tworzenie i „przemiana w wytwór” – wszelka postać 
kształtowania materii i „prezentacji bytu”. Językowość doświadczenia hermeneutycznego oznacza 
nie tyle zwrot hermeneutyki pod znakiem języka, ile wskazuje na ontologiczny zwrot perspektywy 
hermeneutycznej (por. PIM, s. 429‑431).

15 Przeciwnikiem utożsamienia hermeneutyki z konstruktywizmem z jednej strony i sztywnym 
tradycjonalizmem z drugiej strony jest Jean Grondin; por. tenże, Du sens de la vie. Essai philosophique, 
Montréal: Bellarmin 2003, s. 35‑45.
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Pragnę zwrócić tutaj uwagę na to, że nie tylko np. muzyka należy do sztuk 
„energetycznych” jak widział to Herder16, lecz także w pewnym sensie każde 
dzieło działa, oddziałuje na odbiorcę, nie pozwala na obojętność, zatrzymuje17 
i, niczym Ricoeurowski symbol, „daje do myślenia”. Znamienne z kolei wydaje 
się to, że gdy chcemy myśleć (a zatem rozumieć), trzeba „wyostrzyć wrażliwość 
uszu na słowa [podkr. – M.P.]”18 – wtedy myślenie zmienia nasze życie. Oczywiście 
różne są drogi owego oddziaływania: czasem dzieło nas przywołuje, zwraca 
naszą uwagę, czasem domaga się pogłębionego studiowania, otwarcia się na 
nowy język i uczynienia lub wypracowania w sobie wewnętrznej przestrzeni 
wypowiadania dzieła, jego „przekazu”. Tak czy inaczej, dzieło jest wydarzeniem 
i wyzwaniem – wymaga twórczej pracy nad nim i odbiorcy nad samym sobą. 
Gadamer ujmuje to doświadczenie między innymi w takich słowach: „Wra-
stanie w dzieło sztuki oznacza zarazem wyrastanie ponad siebie”19, ponieważ 
w rozpoznaniu tego, co już jakoś wcześniej znane wydobywa się to, co trwałe 
w całej dynamice gry zmiennych jakości dzieła. Trzeba teraz zapytać, czym jest 
„to co trwałe” w dziele (i w jakiej relacji pozostaje względem „wyrazu”), skoro 
zastrzeżona została możliwość, że chodzi tu o jeden jedyny, niezmienny sens 
dzieła. 

Współczesna kompozytorka Alicja Gronau-Osińska, przyznając w zagadnieniu 
badania procesu twórczego rację zarówno Igorowi Strawińskiemu, jak i Ga-
damerowi, stwierdza: „Dla twórcy, kompozytora niezbędna jest introspekcja, 
wejrzenie w siebie, w swój proces twórczy, niejako przypomnienie sobie na 
nowo, przywołanie wcześniej planowanych zamierzeń oraz sposobu ich reali-
zacji. Gdy dzieło jest już gotowe, zaczyna żyć własnym życiem (nawet przed 
prawykonaniem), a chęć dokonania analizy tej – już niezmiennej, zamkniętej, 
spetryfikowanej – całości przynosi niespodziewanie inne, zewnętrzne spojrze-
nie, podobne do tego, jakie się pojawia przy analizie dzieł cudzych. To prawda. 
I, zaskakująco dla samego twórcy, może się o swoim dziele dowiedzieć czegoś 
nowego. Perspektywa ‘bycia poza’ odsłania niewidziane przedtem widoki, 
otwiera nieznane wcześniej wymiary, ukazuje punkty węzłowe – przecięć, zbież-
ności – w innym oświetleniu”20. Innymi słowy, skomponowana muzyka zaczyna 

16 Zob. C. Dahlhaus, Estetyka muzyki…, s. 11‑12.
17 „Cecha wyróżniająca sztuki polega raczej na tym właśnie, że to, co uzyskuje w niej reprezentację 

(…) skłania nas do zatrzymania się i przyzwolenia, jak moment jakiegoś ponownego rozpoznania”, 
H.‑G. Gadamer, Aktualność piękna…, s. 48‑49.

18 Tamże, s. 55.
19 Tamże, s. 71.
20 A. Gronau‑Osińska, Poemat – requiem. Forma znacząca, Wydawnictwo UMFC, Warszawa 2007, 

s. 9. Książka ta stanowi z jednej strony interpretację kompozycji Autorki Poemat – requiem zorganizo-
waną według podziału zaproponowanego przez Mieczysława Tomaszewskiego na lingwistkę i poetykę 
muzyczną (zob. M. Tomaszewski, Interpretacja integralna dzieła muzycznego. Rekonesans, AM, Kraków 
2000). Tomaszewski wyjaśnia ją następująco: „Lingwistyka ogranicza się do tego, co wspólne: techniczne 
i językowe, do procedur harmonii i kontrapunktu, do gramatyki i logiki, układów wertykalnych i linear-
nych. Poetyka zajmuje się tym, co p o n a d‑techniczne, co konstytuuje d z i e ł o  jako d z i e ł o, jako 
rzeczywistość niepowtarzalną, najczęściej przez procedury trans‑muzyczne. To, co wydaje się najbardziej 
istotne to śledzenie relacji d y n a m i c z n e g o  związku pomiędzy o b u  tymi poziomami”, tamże, 
s. 16; cyt. za: A. Gronau‑Osińska, Poemat – requiem…, s. 9. Z drugiej strony, praca jest interpretacją 
formy znaczącej Suzanne Langer, stąd podtytuł Forma znacząca, zob. tamże, s. 137‑143. Warto również 
dodać, że Autorka słusznie wydobywa znaczenie słuchania w interpretacji dzieła sztuki u Gadamera; 
na gruncie filozoficznym wątek akroamatycznego wymiaru hermeneutyki dostrzegł – za Manfredem 
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przemawiać do twórcy, który stał się jej własnym odbiorcą-czytelnikiem (co nie 
oznacza, że idealnym interpretatorem) i dlatego właśnie przemawia inaczej 
dzięki – a może mimo? – tego samego tekstu, tu: tej samej partytury. Dzieło, 
konstytuując własną „jedność” i „trwałość”, konstytuuje zarazem odbiorcę jako 
wsłuchującego się w „głos innego”; tym samym możliwa staje się komunikacyjna 
wspólnota, której celem nie jest ujednolicenie przekazu i odbioru, ale umiejęt-
ność postrzegania tego, co „skondensowane” w dziele i przemawiające jako 
takie właśnie „zintensyfikowanie”21. Na przykład intensywność przekazu poety 
staje się wierszem, formą, upostaciowioną, określoną, „obrazową” gęstością 
sensu, która przemawia, a przemawiając kształtuje siebie (w czytaniu odbiorcy), 
odbiorcę (w czytaniu dzieła) oraz relację (w czytaniu dzieła i odbiorcy przez 
siebie nawzajem). Jest jeszcze jeden ważny aspekt procesu twórczego, który 
chciałabym zaakcentować. Dzieło domaga się ukończenia, a więc domknięcia, 
aby mogło – właśnie jako dzieło (energetyczny potencjalnie lub aktualnie ergon), 
czyli komunikująca coś rzeczywistość – otwierać się na kolejne, coraz to nowe 
interpretacje, również tego, kto nad dziełem pracował, tego, kto je stworzył. 
Bardzo podobnie dzieje się w rozmowie: oto coś wyrażamy, coś komunikujemy, 
ale dopiero reakcja na naszą wypowiedź daje możliwość dookreślenia a zarazem 
otwarcia rozumienia naszych słów na nowe możliwości. 

Wydaje się, że symboliczny (i obrazotwórczy) wymiar dzieła22 – a przynaj-
mniej tak chciałabym to ująć – z jednej strony zakłada już rozpoznanie „tego, 
co trwałe”, ale rozpoznanie to należy do pracy i dynamiki interpretacji, która 
zawsze23 widzi inaczej o tyle, o ile w ogóle się dokonuje, gwarantując zarazem 
identyfikowalność dzieła jako to właśnie, a nie inne dzieło; z drugiej strony, 
dzieło-imago-ergon konstytuuje to, co do rozpoznania „w grze form, przybie-
raniu kształtu i ‘utrwalaniu’ w postaci jakiegoś wytworu”24 jako to, co wciąż 
przemawia własnym głosem i w swoim czasie. Z pewnego punktu widzenia 
jasne jest, że zarówno mówienie (nawet najprostsze wydawanie dźwięków, 
władanie własnym głosem), jak i czas (dysponowanie czasem i przebywanie 
w czasie) dzielą ze sobą wymiar, który chętnie określam jako słyszalność rzeczy; 
z powodów etymologicznych natomiast ową słyszalność nazywam wymiarem 
lub wyrazem akuologicznym (gr. ακούω [akuo] – słuchać). Decydująca w dziele 
jest – jak sądzę – logika słuchania, podążania za myślą, ideą, wewnętrznym 
„słowem” (logosem), czyli splotem relacji między elementami dzieła. Pełna 
– komunikującego coś – smaku gęstość bytu-bycia to głos (nawet gdy mowa 

Riedlem – Marek Szulakiewicz, zob. M. Szulakiewicz, Filozofia jako hermeneutyka, Wyd. Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, Toruń 2004, s. 56‑57. 

21 Sztuka nie tyle przekazuje sens, choć rzeczywiście przechowuje go i chroni; sztuka jest takim 
zintensyfikowaniem, które umożliwia – jak powiada Gadamer – spotkanie z tym, co szczególne oraz ze 
zjawiskiem prawdy, por. H.‑G. Gadamer, Aktualność piękna…, s. 49.

22 Na zmianę interpretacji symbolu, znaku, alegorii i obrazu w koncepcji Gadamera zwrócił uwagę 
Stefan Morawski, słusznie konkludując, że „symbol” z eseju o pięknie z 1974 r. odpowiada „obrazowi” 
z Prawdy i metody z 1960 r., zob. S. Morawski, Posłowie, w: H.‑G. Gadamer, Aktualność piękna…, s. 73.

23 Podkreślić trzeba jednak, że owego „zawsze” nie należy rozumieć w sensie postulatywnym lub 
programowym. Chodzi raczej o to, że ex post doświadczenie rozumienia uświadamia nam, że wcześniej 
postrzegaliśmy coś inaczej, w innym świetle i odmiennej perspektywie; a zatem dzieło mówi nam, kim 
byliśmy i kim jesteśmy i kim się stajemy. 

24 H.‑G. Gadamer, Aktualność piękna…, s. 63.
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na przykład o niemym głosie w etyce hermeneutycznej Paula Ricoeura), który 
zyskuje sens wówczas, gdy się go słyszy. To słyszenie polega na włączającym 
odbiorcę uczestniczeniu (methexis)25. Głos, który nie znajduje odbiorcy (lub 
nie potrafi go sobie wytworzyć, ukształtować) albo głos, który nie przemawia 
w imieniu własnej wspólnoty (lub nie wyrasta z natchnienia26), to głos pusty, 
bez znaczenia. A przecież semantyka – żeby sparafrazować twierdzenie Susan-
ne Langer – zdaje się przesądzać o dziele sztuki (owa semantyka koresponduje 
nota bene w pewnym zakresie z postulatem Gadamera, żeby nie zawężać sztuki 
do wymiaru li tylko estetycznego, ale przywrócić dziełu pełnoprawną wartość 
poznawczą). Dopiero w określonym układzie (łac. compositio), konstrukcji, 
budowie, „puste dźwięki” stając się głosem, który „coś” w jakiś sposób mówi, 
nabierają znaczenia. Należy jednak podkreślić, że ruch tworzenia (budowania, 
scalania lub zamierzonego rozpraszania, burzenia) zakłada przede wszystkim 
doświadczenie słuchania lub nasłuchiwania – doświadczenie, które nie może 
być zredukowane do świadomego działania (świadomie słucham kogoś/cze-
goś) lub „czystej” niejako aktywności zmysłu (słyszę kogoś/coś). Doświadczenie 
słuchania, o które chodzi w doświadczeniu (tworzenia) dzieła, ściśle wiąże 
się z egzystencjalnym ujęciem człowieka rozumianym jako słuchający sposób 
bycia. Słuchanie nie jest tutaj funkcją, aktywnością lub działaniem człowieka, 
lecz podstawowym rysem ludzkiej egzystencji – jesteśmy bowiem istotami 
wsłuchującymi się w nas samych, innych oraz w otaczający nas świat. Wynikiem 
ludzkiego wsłuchiwania się jest nie tylko rozumienie, otwarcie na świadome 
wchodzenie w relacje z innymi (przytomne przebywanie), lecz także szczególny 

25 Por. H.‑G. Gadamer, Prawda i metoda…, s. 434. Zob. też H.‑G. Gadamer, Idea dobra w dyskusji 
między Platonem i Arystotelesem, przeł. Z. Nerczuk, Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2002, s. 9‑24 i dalej. 

26 Zastanawiam się, czy słusznie niektórzy autorzy (np. formaliści muzyczni, ale również Gadamer, 
zob. np. tenże, Prawda i metoda…, s. 115, czy Dahlhaus, zob. Estetyka muzyki…, s. 26) zdają się de-
precjonować znaczenie natchnienia w pracy twórczej. Nawet jeśli na przykład kompozytor pisze utwór 
na zamówienie lub według wymogów określonej techniki czy stylu, musi otworzyć w sobie wewnętrzną 
przestrzeń słuchania i nasłuchiwania ‘rzeczy’. Nie zawsze proces ten podlega ścisłej kontroli, zasadom 
planowego wytwarzania lub presji silnej woli tworzenia. Dlatego kompozytor może odczuwać brak weny 
twórczej lub twórczą niemoc. Doświadczenie takie świadczy jednak wymownie o tym, że do pewnego 
stopnia twórca musi pielęgnować w sobie pokorę wobec rzeczywistości swojej sztuki. A to jest już kwestia 
ogólnego kształtowania siebie przez pracę nad tym, co konkretne. Nawet w wypadku pracy nad utworem 
dodekafonicznym czy też serialistycznym, w każdym razie nad takim, gdzie kompozycja przypomina raczej 
muzyczną matematykę lub łamigłówkę, natchnienie jest również obecne, przynajmniej w momencie, 
w którym twórcy pierwszych utworów dodekafonicznych wpadli na pomysł tworzenia takiej muzyki 
i określili zasady jej komponowania. Pomysł jednak nie pojawia się w próżni. Josef Matthias Hauer, który 
w utworze fortepianowym Nomos op. 19 z 1919 r. zamieścił atematyczną dodekafonię, należał do koła 
Schönbergowskiego, planowali nawet z Schönbergiem wspólną publikację, ale ostatecznie podzieliła 
ich wizja dotycząca tego, kim jest kompozytor. Co ciekawe, Hauer w pewnym momencie odmówił na-
zywania siebie kompozytorem, ponieważ nie zgadzał się z ideą kompozytora jako ekspresyjnego artysty 
(o ile dobrze pamiętam Jamie James w Muzyce sfer przypisuje taką interpretację kompozytora nurtowi 
romantycznemu, w którym dokonuje się całkowite zerwanie myślenia i kultury muzycznej ze stricte 
naukowym podejściem). Tak natomiast rozumieli swoje zadanie Schönberg, Berg i Webern. Hauer wolał 
określać siebie jako „interpretatora dwunastu tonów”. Interesujące jest również, w jaki sposób filozofia 
Ferdinanda Ebnera (nurt filozofii dialogu/spotkania, do którego nawiązywał też Gadamer) wpłynęła na 
Hauera. W każdym razie na tym przykładzie widać, jak zwodnicze bywa przekonanie, że twórca tylko coś 
wytwarza według zastanych już prawideł i do posłuszeństwa normom można sprowadzić jego działanie. 
Nawet jeśli – jak twierdzi Gadamer – „samoświadomość twórcy pozostaje o wiele bardziej trzeźwa [niż 
odbiorcy‑obserwatora – uzup. M.P.]” i nawet jeśli twórca widzi „wytwarzanie, umiejętność oraz kwestię 
‘techniki’ tam, gdzie obserwator doszukuje się natchnienia, tajemnicy i głębszego znaczenia” (tamże), 
nie oznacza to, że tworzenie pozbawione jest aspektów tego, co dostrzega w dziele obserwator. 
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rodzaj interakcji z przyrodą oraz ludzkimi wytworami, która to interakcja przy-
biera postać twórczości, a właściwie jest już twórcza. 

Tworzenie (zarówno dzieła, jak i tworzenie w znaczeniu pracy odbiorcy-
-czytelnika-interpretatora) nawet wówczas, gdy angażuje wszystkie zmysły 
przekracza zmysłowe funkcje człowieka. Banałem trąci stwierdzenie, że można 
słyszeć, ale nie słuchać, dotykać, ale nie przeżywać, patrzeć a nie widzieć, wą-
chać i jeść, ale nie czuć i nie smakować; można też chodzić i tańczyć, ale nie 
włączać się w ruch i rytm życia itd. Dla sprawnego funkcjonowania w świecie 
takie rozróżnienie może nie mieć większego znaczenia, dla doświadczenia 
sztuki natomiast wydaje się ono sprawą zasadniczą. Jednak zasadniczość ta 
nie wynika z dualistycznej percepcji życia, która karmi się wrogimi opozycjami, 
aby następnie cały wysiłek skierować na uzasadnianie hierarchii lub elimina-
cji zachowań niepożądanych. Nawet w owym sprawnym funkcjonowaniu 
w codziennym życiu można dostrzec na pozór błahe sprawy, rzeczy, które 
nie są bez znaczenia ani dla sztuki, ani dla myślenia mierzącego się z analizą 
doświadczenia sztuki, ani – tym bardziej – dla naszego życia. Jest też odwrot-
nie: sztuka uczy nas bardziej sensownego przebywania w świecie codziennych 
zmagań. Tradycja fenomenologiczna wciąż zachęca do zmiany nastawienia 
z teoretycznego na naturalne w zawołaniu: „Do rzeczy samych!” (Husserl); 
Heidegger mówił o odpowiednim nastrojeniu się na faktyczność ludzkiej 
egzystencji z całą realnością doświadczania różnicy ontologicznej. Fenomen 
ujawniania i skrywania się bytu w rozmaitych aspektach rozumienia znajdzie 
również swój wyraz w analizach dzieła sztuki obecnych w pracach Gadame-
ra. We wszystkich tych przykładach kryje się coś z rozumienia słuchania jako 
sposobu ludzkiego bytowania, w którym kierujemy się ku czemuś z pewnego 
rodzaju pogłębioną (choć nie zawsze intencjonalną) uważnością otwartą na 
wzajemność. Rozumiem przez to doświadczenie lub sytuację, w której dajemy 
możliwość, aby to, ku czemu jesteśmy skierowani (to czego słuchamy, w co 
się wsłuchujemy), przekazało nam swoją „wiadomość”; innymi słowy – aby 
wyrażając siebie w nakierowaniu na coś, usłyszeć głos ‘rzeczy’, która nie 
tylko mówi o sobie, dając coś „od siebie”, lecz także komunikuje nam coś 
o nas samych i naszym sposobie rozumienia świata. I jest to przestrzeń dla 
natchnienia, inspiracji, poruszenia wewnętrznych struktur rozumienia. 

Tworzenie czegoś (co może stać się dziełem sztuki, jednak nie można z góry 
tego zamierzyć lub przewidzieć, choć można tego oczywiście pragnąć) to wy-
nik sposobu rozumienia nas samych i świata, a zarazem doświadczanie tego 
rozumienia obecne w każdym momencie procesu twórczego oraz w każdych 
kolejnych interpretacjach dzieła. Żeby coś stworzyć, trzeba już coś najpierw 
jakoś rozumieć, a zarazem sposób tworzenia i jego rezultat są doświadczaniem 
rozumienia, które określa się, ale nigdy nie zostanie ostatecznie domknięte. 
Twórczość to kwintesencja ludzkiej egzystencji, nie zaś fakt „czystej i nieskoń-
czonej myśli”; nie jest to również fakt „czystej emotywności” czy też „afektywnej 
efektywności” (w sensie meraviegliosi effetti lub pojęcia efektu jako effectus27). 
„W dziele sztuki tym, czego właśnie doświadczamy i na co się orientujemy, jest 

27 Zob. np.: C. Dahlhaus, Estetyka muzyki…, s. 22.
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(…) pytanie, na ile jest ono prawdziwe, tj. na ile poznajemy i rozpoznajemy 
w nim rzeczy i siebie samych”28. 

Gadamer wyjaśnia, że istotą rozpoznania nie jest przywołanie i poznanie na 
nowo tego, co wcześniej znane. „Radość rozpoznawania polega raczej na tym, 
że poznane zostaje więcej niż to, co już znane”, ponieważ zostaje ujęte w swojej 
„naturze”: „Zostaje poznane jako coś”, gdyż jest „zatrzymane w swej istocie, 
uwolnione od przypadkowości swych aspektów”29. W poznaniu prawdy to, co 
dzieje się podczas przedstawienia dzieła (oglądania obrazów w galerii, recyta-
cji poezji, lektury, wykonania utworu, grania sztuki teatralnej itd.), przekracza 
bytową postać materiału, który w przedstawieniu zostaje zaprezentowany. 
Gadamer wyraża to w następujących słowach: „Z perspektywy poznania prawdy 
byt przedstawienia jest czymś więcej niż bytem prezentowanego materiału, 
Achilles Homera czymś więcej niż jego prawzór”30. Doświadczenie sztuki nie 
polega li tylko na odwzorowującym powtórzeniu, ale przede wszystkim na 
rozpoznaniu istoty tego, co prezentowane lub twórczo naśladowane. I właśnie 
dlatego, że dzieło sztuki – jako naśladowanie i prezentacja – jest „ekspozycją”, 
chodzi w nim także o „widza”. Bez odbiorcy dzieło istnieje materialnie, jednak 
pozostaje niejako zamknięte w określonej przez artystę postaci jest – jeśli użyć 
pojęciowości Herdera – potencjalnie „energetyczne”. 

Gadamer proponuje ponownie rozważyć znaczenie przejścia od sztuki ro-
zumianej jako mimesis, do sztuki, która stała się „wyrazem”, ekspresją przeżyć 
twórcy oddziałującą na emocje i przeżycia odbiorcy. „Oparcie estetyki na prze-
życiu [bez względu na to, czy powiąże się to przeżycie z genialnością tworzenia 
czy genialnością rozumienia – uzup. M.P.], prowadzi do absolutnej punktowości, 
która znosi jedność dzieła sztuki tak samo jak tożsamość artysty z sobą samym 
i tożsamość tego, kto stara się je zrozumieć lub się nim rozkoszuje”31. Doświad-
czenie dzieła sztuki wiąże się z ciągłością samorozumienia32. W dziele sztuki 
uczymy się rozumieć siebie, „a to oznacza, że znosimy nieciągłość i punktowość 
przeżycia w ciągłość naszego jestestwa. (…) Powoływanie się na bezpośredniość, 
na genialność chwili, na znaczenie ‘przeżycia’ nie może się ostać wobec dążenia 
ludzkiej egzystencji do ciągłości i  jedności samorozumienia. Doświadczenia 
sztuki nie można sprowadzić do niezobowiązującego charakteru świadomości 
estetycznej. To negatywne ustalenie oznacza w pozytywnym sensie: sztuka jest 
poznaniem, a doświadczenie dzieła sztuki pozwala na udział w tym poznaniu”33. 
Doświadczenie dzieła sztuki obejmuje rozumienie, a zatem stanowi fenomen 
hermeneutyczny34. Zainicjowana w XVIII wieku estetyka odróżniania dzieła 
od subiektywnych doznań odbiorcy (a także od miejsca i sposobu prezentacji 
dzieła), a tym samym umocowanie przekonania, że dzieło istnieje obiektywnie, 
rozmija się z doświadczeniem sztuki rozumianej jako doświadczenie rozpoznania 
prawdy dzieła. Odtworzenie lub przedstawienie dzieła – jako zarazem zdeter-

28 H.‑G. Gadamer, Prawda i metoda…, s. 132.
29 Tamże.
30 Tamże.
31 Tamże, s. 116.
32 Por. tamże, s. 117.
33 Tamże, s. 118.
34 Tamże, s. 121.
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minowane kształtem dzieła i w pełni swobodne w jego interpretacji – nie może 
zostać redukowane do dokładnego powtórzenia lub dążenia do idealnej, to 
znaczy jedynie właściwej, realizacji. Dzieło jest wciąż aktualizowane w coraz to 
nowych odczytaniach, ponieważ „ciągle jeszcze pozostaje własnym źródłem”35 
w interpretacji, w której element pośredniczący (np. grający aktor, koncertujący 
muzyk itd.) znosi sam siebie36, ukazując dzieło i jego przekaz. Tylko – jak mawiał 
Gadamer – wewnętrzne ucho interpretatora (tutaj: odbiorcy, który w równym 
stopniu przynależy do dzieła jak prezentujący je artysta) – rozstrzyga, która 
prezentacja (a zatem, który sposób interpretacji) bardziej do niego przemawia 
i w tym sensie odbiorca uważa ją za „lepszą”, tj. bardziej jemu odpowiadającą. 
Wewnętrzny czas utworu rozpoznaje się również owym wewnętrznym uchem, 
które – czego domaga się dzieło – poza tym, co zmysłowe, potrafi usłyszeć coś 
zupełnie innego37. 

Najważniejsze w doświadczeniu dzieła sztuki jest uczestniczenie38, w któ-
rym dokonuje się pełne uobecnienie tego, co się nam prezentuje. Potrzeba tu 
całkowitego pośrednictwa, w którym możliwe staje się spotkanie z dziełem: 
„Ani byt-dla-siebie twórcy – jego biografii – ani prezentatora, który wystawia 
jakieś dzieło, ani widza, który ogląda sztukę, nie mają własnej prawomocności 
wobec bytu dzieła sztuki”39. Gadamer podobnie jak Luigi Pareyson twierdzi, 
że różnorodność i zmienność interpretacji to nie sprawa subiektywnego 
podejścia czy subiektywności odbiorcy, ale tkwi ona w bycie samego dzieła. 
Zatem, sztuka to coś więcej niż tylko proces ekspresyjnego tworzenia i intu-
icyjnego odbioru dzieła – sztuka to nie tylko emotywny wyraz przeżyć kogoś, 
a jej istota nie leży w genialności odbiorcy, który sięga do owej przestrzeni 
ekspresji i jednoczy się, używając własnej emocjonalności, z „właściwą” eks-
presją towarzyszącą powstaniu dzieła. Ten romantyczny mit, przygotowany 
przez osiemnastowieczną estetyzację doświadczenia sztuki jest tutaj nie 
tylko niewystarczający, lecz także wręcz błędny. Podobnie jak u Gadamera, 
„sztuka ma według Pareysona charakter ontologiczny, ‘ponieważ mieści się 
ona w samym sercu pierwotnego i źródłowego stosunku człowieka do bytu 
oraz osoby do prawdy’ (…). Dlatego droga uzasadnienia estetyki zmierza 
poprzez hermeneutykę aż ku ontologii wolności i filozofii osoby”40. I jeszcze 

35 Tamże, s. 137.
36 Por. tamże, s. 136‑137.
37 Por. H.‑G. Gadamer, Aktualność piękna…, s. 59. Nie chodzi tutaj wyłącznie o aspekt idealności 

sensu, ale o to, żeby uaktywnić słuch i odróżnić coś, co się już zna, jak stwierdził Gadamer w refleksji 
nad kiczem. Chodzi zatem o takie spotkanie z dziełem, w którym sami się zmieniamy, a nie tylko gnuśnie 
potwierdzamy siebie. Sztuka wymaga pracy, powtórzmy: „Sztuką jest tylko coś co wymaga konstruowa-
nia utworu w procesie uczenia się słownictwa, form i treści, by w ten sposób rzeczywiście spełniła się 
komunikacja”, tamże, s. 70.

38 Zob. też tamże, s. 31‑32 oraz: „(…) co właściwie sprawia, że dzieło do nas przemawia. (…), 
rzeczywiste doświadczenie dzieła sztuki istnieje tylko dla tego, kto ‘współgra’, tzn. kto wnosi swój udział, 
wynik własnej aktywności”, tamże, s. 34.

39 Tamże, s. 142.
40 L. Brogowski, Teoria formatywności Luigi Pareysona, „Teksty drugie: teoria literatury, krytyka, 

interpretacja”, 1993 nr 2 (20), s. 93. http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Teksty_Drugie_teoria_literatu-
ry_krytyka_interpretacja/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja‑r1993‑t‑n2_(20)/Teksty_Dru-
gie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja‑r1993‑t‑n2_(20)‑s84‑93/Teksty_Drugie_teoria_literatury_kry-
tyka_interpretacja‑r1993‑t‑n2_(20)‑s84‑93.pdf [dostęp z dn. 19.12.2016]. Sądzę, że Gadamer bardziej 
radykalizuje tę zależność, ponieważ jego hermeneutyka jest de facto postacią ontologii (interpretacją 
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jeden ważny dla poruszanego tutaj tematu przykład zbieżności myśli Gada-
mera i Pareysona, który stwierdza: „Sztuka realizuje najtrudniejsze pojęcie 
uspołecznienia, gdyż dzieło sztuki zwraca się wprawdzie do wszystkich, ale 
do każdego przemawia na jego własny sposób: nie tylko nie domaga się od 
odbiorcy, aby zajął postawę bezosobową, lecz przeciwnie, apeluje do jego 
osobowości. Interpretacja jest bowiem taką formą wiedzy, dla której osoba nie 
tylko jest inicjatywą, ale także instrumentem, a nawet treścią aktu poznania”41. 
Gadamer ponadto wyjaśnia sens istnienia sztuki w następujących słowach: 
„Sztuka jest ‘możliwa’, ponieważ przyroda w swej aktywności kształtowania 
pozostawia coś jeszcze do zrobienia, pozwala duchowi ludzkiemu wypełnić 
kształtem pewną pustą przestrzeń”42. Owo „wypełnienie kształtem” polega 
przede wszystkim na formowaniu, czyli nadawaniu kształtu materii, w wyniku 
którego powstaje coś nowego, zawierającego już w sobie coś dawnego, coś 
co było przed pojawieniem się nowej postaci. Dla Luigi Pareysona formowanie 
to sama sztuka, która polega na takim „robieniu”, które samo siebie jedno-
cześnie odkrywa43. Przypomina to formułę wykorzystywaną przez Gadamera, 
gdy ten stwierdza, że nie ma różnicy między bytowaniem a autoprezentacją 
(przybieraniem-postaci-językowej)44, którą można określić jako wyłanianie się 
„rzeczy”, w procesie jej dookreślania, w którym staje się ona tym czym jest, 
również w aspekcie odsłaniania tego, co niewypowiedziane i pozostające do 
zinterpretowania. Prezentacja dzieła zawsze oznacza zarazem pewną „nadwyż-
kę sensu”, której rozpoznanie i rozumienie leży już po stronie interpretatora 
(odbiorcy, słuchacza). 

Dzieło sztuki to akuologiczny wyraz, akuologiczne słowo prezentowanej 
rzeczy – jest rezultatem słuchania, świadectwem doświadczenia słuchania, 
a także nauką uczestniczenia w nasłuchującym sposobie bycia. „W doświad-
czeniu sztuki chodzi o to, że dzięki dziełu uczymy się pewnego specyficznego 
sposobu przebywania”45, a dzięki temu sztuka kształtuje nas samych, otwie-
rając na kolejne doświadczenia i interpretacje. Różnice w interpretacjach, ba, 
nawet w estetycznych osądach typu „podoba (mi) się”, „nie podoba (mi) się”, 
są nieuchronnie powiązane z byciem dzieła, z jego istnieniem i roszczeniem 
do prawdziwości. Prawda dzieła, wyrazu akuologicznego, oznacza nie tylko – 
tak jak prawda hermeneutyczna – wieloznaczność, lecz także – a może przede 
wszystkim – wskazuje na roszczenie sztuki do odegrania znaczenia w życiu 
odbiorcy. Spotkanie z dziełem sprawia, że nie można już przejść obojętnie 
wobec jego głosu, które Rilke wyraził, apelując: „Musisz zmienić swoje życie”. 
Dzieło (utwór, wytwór, sztuka) chce przemawiać do odbiorcy i oddziaływać na 
niego w doświadczeniu udziału w tym, co komunikowane, ale niekoniecznie 
do końca i całkowicie wypowiedziane. To, co niewypowiedziane, ale również 

logiki bytu) pozbawioną wszakże metafizycznych mrzonek), z jednej strony, niemniej jednak, z drugiej 
strony, niezamykającą się na możliwość metafizyki.

41 L. Pareyson, Estetica: teoria della formativita, Milano 1988, s. 54, cyt. za: L. Brogowski, Teoria 
formatywności Luigi Pareysona…, s. 93.

42 H.‑G. Gadamer, Aktualność piękna…, s. 16‑17.
43 Por. L. Brogowski, Teoria formatywności Luigi Pareysona…, s. 86.
44 H.‑G. Gadamer, Prawda i metoda…, s. 429.
45 Por. tenże, Aktualność piękna…, s. 61.
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to, co niewypowiadalne, pozostaje zadaniem i wyzwaniem dla wewnętrznego 
ucha interpretatora.

The Truth of Acouological Expression: Hermeneutic Inspirations

The contemporary hermeneutics, especially the gadamerian one, privileges art as 
a model of hermeneutic experience and as a particular place of experiencing the truth. 
The privilege is of great importance, because it implies reformulation of the concept of 
truth and the ontology associated with it: the hermeneutic truth consists in ambiguity 
whereas the so called linguistic turn in the philosophical hermeneutics is de facto the 
ontological turn in which the essential realation between word and thing is re-established. 
In such ontologic unity of the word – which is as well the expression of (the work of) 
art – and the thing (and as well of thinking or the understanding of a certain transmis-
sion of the work of art), the hermeneutic dialectics (i.e. the search for the word from 
within language) is a creative (‘poetic’) process par excellence. In the article the author 
tries to show that the (fine) arts consist in a listening out for the thing and in listening 
learning. They are not restricted to affective aspects of experiences, but they are the real 
essence of the understanding the thing. Art is the way of (re)cognition and a participa-
tion in a particular way of the understanding (and thus of the experience) of the reality. 
The understanding cannot be reduced neither to a „pure” rationality, nor to a „pure” 
expression of emotional experiences. So, in order to describe the experience of art, the 
author suggests to introduce to concept of acouologic expression. The term gives its 
due to the cognition essence of art and to its claim to the truth. At the same time it 
resists treating art as „the object of cognition” reporting to „the subject of cognition”. 
Just like the hermeneutic truth, the truth of art consists in ambiguity and an ambition 
to be a meaningful communication.

Słowa kluczowe: ekspresja akuologiczna, słuchanie, wsłuchiwanie się, sztuki 
piękne, prawda, rozpoznanie, komunikacja

Keywords: acouologic expression, listening, listening out for the thing, art, the 
(fine) arts, truth, recognition, communication


