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zwiazek

moralności z wiara w objawionego historycznie Boga. Gdyby nie byo historycznego objawienia Boga, wtedy nie byaby potrzebna zadna moralność religijna,
gdyz nie miaaby zadnego obiektywnego fundamentu. Dla chrześcijaństwa fundamentem tym jest Trójjedyny Bóg i ksztatowanie dalej Jego misji zbawczej w Kościele
Chrystusowym. To waśnie stara sie logicznie i historycznie wykazać o. Derdziuk.
Ks. Krzysztof Góźdź
Instytut Teologii Dogmatycznej KUL

Andrzej W i e r c i ń s k i, Hermeneutics between Philosophy and Theology: The Imperative to Think the Incommensurable (International Studies in
Hermeneutics and Phenomenology, vol. 1), Münster: LIT Verlag 2010,
ss. 366.
Ksiaz
 ka jest przepracowana wersja pracy habilitacyjnej z filozofii religii, która
zostaa przyjeta na Wydziale Teologii w Albert-Ludwigs-Universität we Freiburgu
i. Br w lipcu 2007 roku. Autor jest Profesorem na tym wydziale, a zarazem Prezydentem-zaozycielem International Institute for Hermeneutics. Prowadzi badania
z zakresu hermeneutyki, filozofii religii, relacji miedzy filozofia,
 teologia,
 etyka,

edukacja,
 mediami i medycyna.
 Nalezy wspomnieć, ze w serii wydawanej przez IIH
ukazao sie dotychczas kilka komplementarnych opracowań obejmujacych

obszar
badań nad wspóczesna hermeneutyka:
 Andrzej Wierciński (ed.), Between the Human
and the Divine: Philosophical and Theological Hermeneutics (Toronto: The Hermeneutic Press 2002); Andrzej Wierciński (ed.), Between Suspicion and Sympathy: Paul
Ricoeur’s Unstable Equilibrium (Toronto: The Hermeneutic Press 2003); Andrzej
Wierciński (ed.), Between Description and Interpretation: The Hermeneutic Turn in
Phenomenology (Toronto: The Hermeneutic Press 2005); Andrzej Wierciński (ed.),
Gadamer’s Hermeneutics and the Art of Conversation (Münster: LIT 2011).
Recenzowana ksiaz
 ka podejmuje gruntowna analize zawiej relacji miedzy tym,
co przyjeto określać jako „Ateny” i „Jerozolima”, czyli relacji miedzy grecka myśla
filozoficzna a judeochrześcijańskim Objawieniem, miedzy rozumem a wiara.
 Relacja
ta przybraa ostatnimi laty na znaczeniu w kontekście globalnej wielokulturowości,
fundamentalizmu religijnego, a takze „zwrotu ku religii” (the religious turn) w myśli
postmodernistycznej (Derrida, Vattimo, Caputo). Zamiast ustanawiać reguy metodologiczne w refleksji nad filozofia i teologia studium tworzy przestrzeń negocjacji,
która jest mozliwa dzieki hermeneutyce. Oferujac
 przeto interpretacje tradycji protestanckiego liberalizmu czy wspóczesnego tomizmu, ksiaz
 ka snuje przekonujac
 a argumentacje, ze wiek hermeneutyki, zapoczatkowany

przez Heideggera, Gadamera
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i Ricoeura, waśnie sie rozpocza.
 W przekonaniu Autora zamiast uzgadniać obszary
wspólne albo zarezerwowane dla jednej z dyscyplin, filozofia i teologia musza pozostać wobec siebie wolne i autonomiczne, aby zachować wasna tozsamość. Charakter tej relacji zostaje juz wyraźnie zasygnalizowany w podtytule pracy – The Imperative to Think the Incommensurable, postulujacym

konieczność refleksji nad tym, co
niewspómierne, nieprzystajace
 do siebie. Autor nawiazuje

tym samym do Gadamera,
wedug którego „prawdziwym miejscem hermeneutyki jest to po-środku” (In diesem
Zwischen ist der wahre Ort der Hermeneutik). Waśnie „hermeneutyka jest oparta
na biegunowości pokrewieństwa i obcości” (s. 10-11).
A. Wierciński sytuuje podstawowe zadanie hermeneutyki miedzy (between) odwaga stawiania pytań a pokora suchania. Nie jest to proste rozdzielanie kompetencji
miedzy filozofia a teologia.
 Oczywiście taka postawa rodzi niepokój, rozdźwiek,
a czasem nawet nieporozumienie. Nieuniknione napiecie pomiedzy elementami racjonalnymi i tajemnica chrześcijaństwa nie ujmuje jednak niczego z gebi i znaczenia
wspomnianego powiazania,

które to warunkuje waściwe poznanie Boga i czowieka
w świecie. Jako przykad postawy przekraczania granic wyznaczonych przez tradycyjne i konwencjonalne rozumienie Aten i Jerozolimy przywouje postać św. Pawa.
Autor pokazuje, ze w nowym horyzoncie dyskursu odkrywamy rózne punkty widzenia, od cakowitego rozdziau miedzy teologia i filozofia,
 którego rzecznikiem jest
radykalna ortodoksja, az do odnowionego wezwania, stawianego ze strony transcendentalnego tomizmu i liberalnego protestantyzmu, próbujacego

przeamać anachroniczna separacje pomiedzy filozofia i teologia.
 W zwiazku

z ta trudna i duga historia relacji miedzy filozofia a teologia,
 hermeneutyka, zdaniem Autora, powraca do
zdecydowanego przemyślenia postulatu M. Heideggera – wykluczenia teologii z filozofii z powodu jej niezalezności, a takze wykluczenia filozofii z teologii w oparciu
o pozytywizm objawieniowy prezentowany przez K. Bartha.
W drugim rozdziale pracy Autor prezentuje teologiczne perspektywy wykluczenia
filozofii z teologii, najpierw odnoszac
 sie do wspóczesnej krytyki metafizycznego
rozumu, a nastepnie podnoszac
 problem ograniczoności filozoficznej spekulacji i jej
korekty na drodze Theologia Crucis). W tej samej perspektywie, ale w sposób jeszcze bardziej radykalny, Wierciński przedstawia koncepcje (Theological Archeology
of Reason) Johna Milbanka. Propozycja Milbanka, to krótko mówiac
 próba teologicznej transformacji metafizyki. Wraz z jego przedsiewzieciem – jak twierdzi – teologia
jako „królowa nauk dla mieszkańców niebiańskiej civitas” zostaje zrehabilitowana.
Milbank rozumie teologie jako „metanarracyjny realizm”, który poprzez „lingwistyczna ontologie” próbuje zastapić
 klasyczna metafizyke. Wobec tragicznego nad-znaczenia (Tragic Over-Importance) dzisiejszej teologii proponuje on droge jej hegemonii.
Teologia, zwaszcza trynitarna, jest w stanie przezwyciezyć i ocalić metafizyke.
W kluczu takiej teologii nalezy o wszystkim mówić w relacji do Boga, który bedac

jako taki, jest zarazem fundamentalnym modelem Bycia w ogóle (das Sein als solches). Ma to szczególne znaczenie w relacji do decydujacych

historycznych wydarzeń
objawiania sie Boga (Selbst-offenbarung, Selbst-manifestation, Selbst-mitteilung),
w których zawiera sie re-konstrukcja naszej wasnej interpretacji ontologicznej.
W dalszej cześci swojego studium, Autor, gównie w oparciu o myśl M. Heideggera, ukazuje filozoficzne perspektywy wykluczenia filozofii z teologii. Jak wia-
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domo, filozofia Heideggera wiaz
 e sie z bogata historia bycia interpretowana jako
swoistego rodzaju zaproszenie do teologicznego myślenia o Bogu na zupenie nowej,
nie-metafizycznej, drodze. Poprzez ponowne przebadanie pytania o znaczenie „Bycia”
(die Bedeutung des Seins), Heidegger wpyna
 na poszukiwanie nowych dróg myślenia o Bogu próbujac
 przeamać onto-teologiczna tradycje. Dlatego wybiera on fenomenologie jako sposób odkrywania i rozumienia egzystencji religijnej czowieka.
W fenomenologii upatruje szanse dla teologii i obrone nieodzowności problemu
Boga.
W trzeciej i decydujacej
 odsonie hermeneutycznego przemyślenia relacji miedzy
filozofia i teologia,
 prof. Wierciński nawiazuje

do krytycznej hermeneutyki P. Ricoeura, widzacego

realna mozliwość pojednania miedzy Bogiem Biblii a Bogiem
Istnienia. Zawiera sie w tym tzw. hermeneutyka usytuowania, respektujaca
 z jednej
strony wyrazistość obu dziedzin, z drugiej, otwarta na interpretacje.
Autor Hermeneutics between Philosophy and Theology dowodzi, ze oba wykluczenia: filozofii z teologii oraz teologii z filozofii z punktu widzenia hermeneutyki sa
nie do przyjecia. Po Gadamerze i Ricoeurze stao sie bowiem oczywiste, ze ani
prosty metodologiczny rozdzia miedzy dyscyplinami, ani ich cakowita separacja nie
sa mozliwe do podtrzymania. Hermeneutyka wzywa do mozliwości wydajnej „interakcji” filozofii i teologii, utrzymujac
 ich odpowiednia integralność. Filozofia moze
rzucić świato na teologie, ale tez mozliwe jest teologiczne spojrzenie na filozofie,
bez sztucznego powstrzymywania nieuniknionego napiecia miedzy nimi. Pomocna
okazuje sie tutaj Levinasowa hermeneutyka wzajemnych stosunków, która uatwia
obustronna krytyke stanowisk, a takze wzajemne informowanie refleksji filozofa
i teologa. Rozumienie tej relacji implikuje wysiek uświadomienia sobie nie tyle równorzedności (the Commensurable), co inności omawianych tu dziedzin. Ale to nie
wszystko. Hermeneutyka wzywa nie tylko do negocjowania dystansu miedzy tymi
dyscyplinami, lecz takze do ponownego przemyślenia sensownego tumaczenia jedynego w swoim rodzaju wykadu jednej dyscypliny na jezyk drugiej. To pokazuje, ze
zamkniecie jezyka w jednym teoretycznym idiomie moze udaremnić znalezienie tego,
co nie mogo zostać w peni w nim wyrazone. „Po-środku” jest wiec hermeneutyczna
kategoria,
 która pozwala na odkrycie bliskości pomiedzy filozofia i teologia.
 Uwyraźnia sie ona przede wszystkim w negocjacyjnej postawie konfliktowych dyskursów.
Zwyczajna róznorodność tekstów i czynów – powie Ricoeur – zostaje postawiona
w formie konfliktu interpretacji, jak przed sadem,

a końcowa interpretacja pojawia
sie jako werdykt, do którego mozna rościć apelacje. W takiej konstelacji hermeneutyka jest krytyczna refleksja o kulturowych znakach i symbolach, które musza zostać
zinterpretowane poprzez rozszyfrowywanie opowiadania ludzkiej egzystencji w jej
fragmentaryczności. Odsanianie sie rzeczywistości wymaga w kazdym momencie
negocjowania z jej ideologicznymi znieksztaceniami. Jako otwarta sztuka interpretacji hermeneutyka zawsze zdarza sie w zasiegu dynamiczności ukryć. Jezeli wiec
jednym z decydujacych

zadań filozofii jest pomoc czowiekowi w jego zmaganiu sie
ze zrozumieniem sensu wasnego zycia, to filozofia, ujmujac
 to zadanie teoretycznie,
ma stawiać czoo sprzecznościom w interpretacjach, nie lekcewazac
 zadnej z nich ani
nie idealizujac
 mozliwości jej penego zrozumienia. Rozumienie zawsze bedzie fragmentaryczne. Nie moze jednakze próbować przemilczeć czegoś, co istotne, poprzez
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przyjecie zabezpieczeniowego charakteru jednej z mozliwych interpretacji. Hermeneutyka sytuuje sie zatem w suzbie gosów, które sa nieoczywiste i wymagaja interpretacji. Dowodzi ona, ze skrywanie (Verstellung) jest nieodaczne

od natury samej
prawdy. Rozjaśnianie nie jest jedynie prostym ujawnieniem (disclosure) bez ukrywania (aletheia jako Entbergung and Verberung des Seins). Totez, Ricoeur podkreśla
komplementarność obu interpretacji w jedności symbolu – w jego sile maskowania
i ujawniania (via negativa). Dialektycznie opowiada on regresje i rozwój jako dwa
mozliwe kierunki interpretacji, ścierajace
 sie ze soba,
 ale i wzajemnie sie uzupeniajace.

Symbol w jego „nasyceniu” znaczenia daje poczatek

myśli (gives rise to thinking). W tym kontekście ujawnia sie zadanie wiary, która jest raczej interpretacja,

majac
 a swoje egzystencjalne reperkusje, niz wykadem wiary w sensie zamknietego
systemu twierdzeń, czy sformalizowanego zbioru informacji. Zadaniem interpretacji
jest wiec rozjaśnianie ontologicznego napiecia waściwego dla ludzkiej egzystencji.
Stad
 tez teologia jest nie tylko naukowa dyscyplina,
 ale jest tez droga,
 „modusem”
bycia-w-świecie (modus existendi).
Hermeneutyka, jaka prezentuje A. Wierciński, wyklucza jakiekolwiek atwe rozwiazanie

problemu, niezaleznie, czy bedzie ono liberalna synteza dwóch dyskursów,
czy tez postliberalnym bastionem sprzeciwu miedzy nimi. Autor przytacza wypowiedź Gadamera, ze biednym byby ten, kto myślaby, ze ma, mógby mieć, lub
musiaby mieć, ostatnie sowo (s. 320). Praca Wiercińskiego, podejmujac
 relacje
miedzy filozofia a teologia,
 jest hermeneutycznym pomysem czytania przede wszystkim tej relacji. Jednakze nie ogranicza sie ona jedynie do tych dyscyplin. atwo
zauwazyć, ze chodzi tu o hermeneutyczny paradygmat, który odnosi sie do róznych
dziedzin nauki, które ze soba wspópracuja,
 czy powinny wspópracować. W horyzont
hermeneutyki znakomicie wpisuja sie oczywiście filozofia i teologia, które sa (czy
powinny być!) sposobami czytania zycia. Obydwie sa drogami ujawnienia sensu
prawdy i obydwie sa otwarte na kazda podatność ujawniania prawdy. Hermeneutyczny postulat uprawiania refleksji nad tym, co niewspómierne, co tylko uznane za inne
w takim stopniu, ze wyklucza a priori jakikolwiek dyskurs, staje sie dzisiaj wyzwaniem, takze, a moze przede wszystkim, dla samej teologii. Z tego tez powodu nalezaoby zapoznać sie z przedstawiona tu „sztuka rozmowy”, a raczej jej warunkami,
ograniczeniami, ale gównie szansami, jakie ona daje.
Ks. Grzegorz Barth
Instytut Teologii Dogmatycznej KUL

