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kwestii poetyki komentarza 
6, widocznej u autorów przywo³ywanych przez Bogdanowsk¹

(szczególnie Mi³osza czy Ró¿ewicza, równie¿ w formie parentezy, jak np. u Barañczaka).
Rozpatruj¹c zagadnienie komentarza literackiego, warto tak¿e zwróciæ uwagê na ró¿-

nego rodzaju relacje hipertekstowe (w ujêciu Gérarda Genette�a), które zasadniczo tak¿e
mo¿na uznaæ za odmiany komentarza � tak jak szeroko ujmuje to badaczka. To, oczywi-
�cie, propozycje rozszerzenia rozwa¿añ, s¹dzê jednak, ¿e skoro praca opiera siê g³ównie
na materiale literackim, warto by³oby uwzglêdniæ takie relacje znaczeniowe, jakie rozgry-
waj¹ siê w literaturze. I warto równie¿ � wzi¹wszy pod uwagê obszerne i interesuj¹ce re-
fleksje autorki � zastanowiæ siê, co wiedza o specyfice komentarza wnosi do interpretacji
tekstów, szczególnie literackich.

Praca Bogdanowskiej imponuje ³¹czeniem wielu dyskursów humanistycznych i roz-
maitych inspiracji metodologicznych. Dominuje perspektywa tekstologii i stanowi ona o�,
która wi¹¿e ró¿ne ujêcia. Je�li chodzi o jêzykoznawstwo, przywo³ywane s¹ tu koncepcje
g³ównie z zakresu semantyki logicznej, inspirowane kognitywizmem. Spo�ród idei filozo-
ficznych autorka najchêtniej wykorzystuje koncepcje Lévinasa i refleksjê hermeneutycz-
n¹, nie brakuje te¿ nawi¹zañ do fenomenologii i poststrukturalizmu. Podej�cie literaturo-
znawcze reprezentuj¹ g³ównie fragmenty inspirowane retoryk¹. Miejscami wystêpuj¹ tak-
¿e odniesienia do psychologii. Tak szerokie wykorzystanie ró¿nych jêzyków humanistyki
z pewno�ci¹ budzi podziw, choæ jednocze�nie wysoko podnosi poprzeczkê czytelnikowi
zapoznaj¹cemu siê z tekstem do�æ gêstym znaczeniowo. Doceniæ nale¿y tak¿e precyzjê
my�lenia wyra¿aj¹c¹ siê w uporz¹dkowaniu wywodu oraz w licznych typologiach poja-
wiaj¹cych siê na kartach pracy. W¹tpliwo�ci � nieraz powa¿ne � mo¿na mieæ co do u¿y-
tych przyk³adów literackich i, co za tym idzie, do zbyt s³abego, jak s¹dzê, wykorzystania
perspektywy literaturoznawczej, która pozwoli³aby pog³êbiæ niektóre analizy i, byæ mo¿e,
skomplikowa³aby pewne klasyfikacje. Czasem tak¿e zastosowane przez autorkê rozumie-
nie komentarza wydaje siê zbyt szerokie, pozwala bowiem uznaæ za niego niemal wszyst-
kie teksty. Nie zmienia to faktu, ¿e ksi¹¿ka Moniki Bogdanowskiej jest bardzo interesuj¹-
c¹ pozycj¹, zarówno podejmuj¹c¹ ciekawy temat, jak i kompetentnie stosuj¹c¹ podej�cie
interdyscyplinarne.

Maciej Michalski

6 W odniesieniu do twórczo�ci W. Wirpszy pisa³a o tym J. G r ¹ d z i e l  (Poetyka komentarza
w poezji Witolda Wirpszy. �Pamiêtnik Literacki� 1999, z. 1), na której artyku³ powo³uje siê zreszt¹
Bogdanowska.

M i c h a ³  R u s i n e k, MIÊDZY RETORYK¥ A RETORYCZNO�CI¥. (Redaktor
naukowy: Ma³gorzata Sugiera). Kraków (2003). (Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac
Naukowych �Universitas�), ss. 292, 4 nlb. + 1 wklejka ilustr.). �Horyzonty Nowoczesno-
�ci�. [T.] 28. Komitet redakcyjny: Micha³ Pawe³ Markowski, Ryszard Nycz (przewodni-
cz¹cy), Ma³gorzata Sugiera.

Próba zdefiniowania, czym jest retoryka, prowadzi nas zawsze do antycznych �róde³.
Autorytet Arystotelesa czy Kwintyliana narzuci³ na wiele wieków pewien standard w mó-
wieniu o retoryce. Dotyczy to zarówno jej przedmiotu, jak i relacji wobec innych dyscy-
plin, �sztuk�, zwi¹zanych z dziedzin¹ ludzkiej komunikacji.

Nawet w czasach najnowszych, w okresie gwa³townego i wielostronnego rozwoju
badañ nad jêzykiem i sposobami porozumiewania siê, schemat utrwalony w renesansie
jako dziedzictwo klasyczne okaza³ siê dominuj¹cy.

A przecie¿, nie sil¹c siê na sztuczn¹ oryginalno�æ, mo¿na popatrzeæ na kanon reto-
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ryczny �wie¿ym okiem. Tak¹, moim zdaniem cenn¹, prób¹ opisania roli retoryki w �wie-
cie wspó³czesnych nam teorii filozoficznych jest ksi¹¿ka Micha³a Rusinka.

Tytu³ ksi¹¿ki prezentuje zarazem, w najwiêkszym skrócie, zasadnicz¹ tezê autora:
postmodernistyczny sposób my�lenia prowadzi do okre�lenia na nowo statusu retoryki.
Podstawow¹ zmian¹ jest wprowadzenie, obok retoryki, pojêcia retoryczno�ci i po�wiêce-
nie uwagi relacjom miêdzy tymi, nierozerwalnie zwi¹zanymi ze sob¹, zjawiskami. Reto-
ryka, jak chce tradycja, jest wiedz¹ i umiejêtno�ci¹ powi¹zan¹ z filozofi¹ i d¹¿¹c¹ do do-
s³owno�ci oraz ujednoznacznienia. Retoryczno�æ natomiast obejmuje ca³¹ wyemancypo-
wan¹ spod w³adzy filozofii sferê tkwi¹cej w jêzyku nielogiczno�ci i si³y perswazyjnej.

To zainteresowanie elementami pozasystemowymi, charakterystyczne dla ponowocze-
snego my�lenia, stwarza szansê na ciekawe ujêcie tradycyjnego problemu zderzenia popraw-
no�ci i figuratywno�ci wypowiedzi jêzykowej. Bywa³ on zwykle ignorowany lub przemil-
czany, poniewa¿ rozwa¿ania tego typu nie pasowa³y do podrêcznikowego, normatywistycz-
nego charakteru wiêkszo�ci najwa¿niejszych rozpraw po�wiêconych retoryce. Ogranicza-
no siê do prezentowania przyk³adów nietypowych u¿yæ jêzykowych i ich klasyfikacji, uni-
kaj¹c konfrontowania ich z retorycznymi zasadami przejrzysto�ci i logiczno�ci.

Autor ksi¹¿ki zastrzega ju¿ na wstêpie, ¿e jego praca nie odnosi siê do ca³ego spec-
trum wspó³czesnych badañ nad retoryk¹ (np. do retoryki historycznej czy kognitywistycz-
nej). Za punkt wyj�cia rozwa¿añ przyjmuje on przeciwstawienie strukturalistycznego oraz
ponowoczesnego stosunku do retoryki. Trzeba przy tym dodaæ, ¿e w owej ponowowo-
czesno�ci Rusinek dokonuje wyra�nej selekcji � bez trudu mo¿emy dostrzec przemo¿ny
wp³yw my�lenia Paula de Mana na wiele s¹dów formu³owanych w ksi¹¿ce. Do de Mana
odwo³uje siê najczê�ciej, ale tak¿e do Nietzschego i do Derridy. Materia³ do analiz i po-
równañ czerpie autor z wielu wnikliwie przeczytanych tekstów � nowych i najnowszych
opracowañ po�wiêconych historii retoryki lub jej g³ównym problemom. Z jednym zastrze-
¿eniem: s¹ to rozprawy wy³¹cznie prawie z anglosaskiego krêgu kulturowego, bêd¹ce
�wiadectwem tamtejszych sporów i dyskusji. Stanowi¹ one te¿ punkt odniesienia do ana-
liz polskiego dorobku w zakresie badañ nad retoryk¹. Pamiêtaj¹c o tym ograniczeniu trze-
ba równocze�nie zauwa¿yæ, ¿e stwarza ono szansê zaprezentowania szerokiego wachlarza
postaw badawczych, które nawet je�li nie wywodz¹ siê z tej samej tradycji, to pozostaj¹ ze
sob¹ w ci¹g³ym dialogu.

Autor, jak sam deklaruje, chcia³ napisaæ ksi¹¿kê �retorykocentryczn¹�, traktuj¹c¹ re-
torykê jako zjawisko osobne. W tym celu pos³uguje siê �lektur¹ retoryczn¹� zwi¹zan¹
z dekonstrukcj¹. Pozwala mu to bardzo efektownie wskazaæ na u¿ycie (nie zawsze �wia-
dome) technik retorycznych w tezach budowanych przez badaczy tej dyscypliny.

Ksi¹¿ka sk³ada siê z piêciu rozdzia³ów po�wiêconych najwa¿niejszym (czy raczej
najczê�ciej wystêpuj¹cym) we wspó³czesnej literaturze naukowej zagadnieniom.

Rozpoczyna siê od zagadnienia bêd¹cego nieod³¹cznym elementem wszelkich rozwa-
¿añ po�wiêconych retoryce � od perspektywy historycznej. Spór miêdzy zwolennikami
tezy o ci¹g³ej lub nieci¹g³ej historii retoryki autor trafnie charakteryzuje pos³uguj¹c siê
dwiema metaforami: �zwrotu ku� i �powrotu�.

Przywo³uj¹c autorów klasycznych, którzy zajmowali siê retoryk¹, i próbuj¹c okre�liæ
swój stosunek do tej tradycji, wspó³cze�ni badacze prezentuj¹ ró¿ne spojrzenia na dzie-
je dyscypliny. Najpowszechniejsze jest przekonanie o stopniowym (dodajmy: przyspie-
szonym reform¹ Ramusa) zawê¿aniu zakresu retoryki (tak m.in. G. Genette, Tz. Todorov,
R. Barthes), czasem mówi siê te¿ o wahad³owym ruchu rz¹dz¹cym dziejami retoryki (po
o�wieceniowym odrzuceniu powrót zainteresowania w XX wieku). Pojawi³y siê równie¿
nowe, autonomiczne koncepcje, które w niegdysiejszej sztuce przekonywania s³uchacza widz¹
przede wszystkim technikê usprawnienia procesu komunikowania siê (I. A. Richards). W po-
nowoczesno�ci funkcjonuj¹ wszystkie te nurty. Mo¿na, tak jak Thomas M. Conley, uwa¿aæ,
¿e ca³a nowoczesna retoryka jest �zwrotem ku� klasycznym �ród³om i wzorom, lub te¿ stwier-
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dziæ, ¿e retoryka nie istnieje ju¿ jako dziedzina wiedzy, ¿e odwo³ania do niej dotycz¹ jedynie
trafnie rozpoznanych mechanizmów jêzykowych, a wiêc owej retoryczno�ci. Ta wersja reto-
ryki niewiele ma wspólnego z jej korzeniami klasycznymi: jest, jak pisze Rusinek, zjawi-
skiem interdyscyplinarnym, niesystemowym (tak s¹dz¹ np. J. Bender i D. E. Wellerby). Ru-
sinek poddaje obie koncepcje szczegó³owej krytycznej analizie, która nie prowadzi do zde-
cydowanych konkluzji, ale raczej stawia nowe pytania o jedn¹ lub wiele historii retoryki.

Stwierdzaj¹c jednak, za de Manem, ¿e podej�cie historyczne nie ujawnia w³a�ciwego
sensu retoryki, Rusinek zwraca uwagê na jej funkcjê epistemologiczn¹. W rozdziale II
stara siê pokazaæ relacje miêdzy retoryk¹ a innymi sztukami wyzwolonymi nale¿¹cymi do
trivium: gramatyk¹ i logik¹. £¹czy to z prób¹ zdefiniowania retoryki poprzez usytuowanie
jej wobec innych dyscyplin. Najpierw zestawia retorykê z poetyk¹ i wskazuje na ich wza-
jemn¹ niekompatybilno�æ. Zwraca przy tym uwagê na fakt, ¿e autonomiczno�æ i pozasys-
temowo�æ retoryki (w przeciwieñstwie do poetyki) spowodowa³a popularno�æ terminolo-
gii retorycznej w�ród poststrukturalistów.

Podstawowy k³opot przy definiowaniu retoryki wynika przede wszystkim z jej dwo-
istego charakteru: zarazem teoretycznego i praktycznego. Dlatego te¿ autor powraca do
koncepcji trivium, która zdaje siê sytuuowaæ retorykê w stabilnym systemie nauki o jêzy-
ku, rozró¿niaj¹cym trzy typy kompetencji jêzykowych zwi¹zanych z kolejnymi etapami
nauczania. Jednak¿e w wyniku dok³adniejszej analizy autor dochodzi do wniosku, ¿e reto-
ryka lokuje siê raczej w opozycji do gramatyki � jej istot¹ jest bowiem uzasadniona este-
tycznie niepoprawno�æ jêzykowa (s. 77). Strukturali�ci próbowali wprawdzie zastosowaæ
gramatyczny aparat pojêciowy do usystematyzowania retorycznych �odchyleñ�, tyle ¿e,
jak pisze autor, próby te okaza³y siê ma³o u¿yteczne, podobnie jak propozycja belgijskiej
grupy µ. Podsumowuj¹c swoj¹ krytyczn¹ analizê stwierdza, i¿ tropy i figury � ten najbar-
dziej charakterystyczny, a równocze�nie najbardziej k³opotliwy dzia³ retoryki � nie uk³a-
daj¹ siê w jeden system, ale tworz¹ zbiór o trudnych do ustalenia relacjach. Podkre�la
jednak, i¿ jeden przynajmniej sk³adnik tej ³amig³ówki jest stabilny: stosunek retoryki do
gramatyki ma wyra�nie sekundarny charakter. Je�li gramatykê okre�limy jako sztukê ele-
mentarnej kompozycji wypowiedzi, to retoryka by³aby sztuk¹ rekompozycji tej wypowie-
dzi � �retoryka zajmuje siê przekszta³caniem wypowiedzi zgodnie z pewnym zbiorem (choæ
nie systemem) regu³� (s. 88).

Tym, co odró¿nia retorykê od gramatyki, jest, zdaniem autora, perswazyjno�æ i figu-
ratywno�æ. Zagadnienia owe rozwa¿ane s¹ w rozdzia³ach III i IV.

Funkcje perswazyjne retoryki opieraj¹ siê na loci communes, toposach, które stano-
wi¹ wygodn¹ p³aszczyznê porozumiewania siê miêdzy nadawc¹ a odbiorc¹. Wed³ug Ken-
netha Burke�a, jak i Chaima Perelmana, do których odwo³uje siê autor, dopiero tak przy-
gotowany grunt umo¿liwia przeprowadzenie argumentacji. Jest to, dodajmy, podej�cie
ca³kowicie zgodne z duchem retoryki klasycznej.

Rusinek pos³uguje siê pojêciem performatywno�ci, uwa¿aj¹c j¹ za szersz¹ od trady-
cyjnej perswazyjno�ci, i konfrontuje ten aspekt retoryki z teori¹ aktów mowy Johna
L. Austina. Po raz kolejny okazuje siê, ¿e w tej teorii i we wszystkich proponowanych
schematach mie�ci siê tylko retoryka podporz¹dkowana gramatyce. Nie mieszcz¹ siê w nich,
jak zwykle bywa, tropy i figury, które przecie¿ stanowi¹ nieod³¹czn¹, a dla wielu teorety-
ków najwa¿niejsz¹ czê�æ dyscypliny. Ten paradoks ilustruje Rusinek siêgaj¹c do histo-
rycznych podstaw retoryki � przeprowadza trafn¹ analizê definicji retoryki autorstwa
Kwintyliana. Z wywodów badacza wynika jasno, ¿e teoria tropów i figur stanowi grz¹ski
grunt zarówno dla tradycyjnych, jak i dla wspó³czesnych prób systematyzacji. Ta retoryka
bowiem � czytamy � jest �introwertyczna� (s. 137), skupiona na tkwi¹cej w jêzyku �nielo-
giczno�ci�. Je¿eli w ten w³a�nie sposób spojrzymy na rolê tropów i figur oraz teoriê ich
u¿yæ, wówczas bêdziemy mogli inaczej okre�liæ miejsce i status ca³ej dyscypliny. Temu
zagadnieniu po�wiêcony jest IV rozdzia³ ksi¹¿ki.
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W tradycyjnej retoryce elokucja mia³a charakter s³u¿ebny, natomiast dla Paula de Mana
retoryka to przede wszystkim badanie tropów i figur. Równie¿ dla Rusinka w tym w³a�nie
zawiera siê istota dyscypliny. Czym jednak s¹ tropy i figury? Autor polemizuje z Brianem
Vickersem, wskazuj¹c, ¿e cech¹ dystynktywn¹ figur nie jest funkcja ekspresywna � s¹ one
potencjalnie ekspresywne jak ka¿dy inny element wypowiedzi. Nie s¹ te¿ � wiemy to od
dawna � czym� niezwyk³ym ani rzadkim w jêzykowych wypowiedziach. Tym, co je wy-
ró¿nia, jest, wed³ug Rusinka, fakt ich opisywalno�ci. Nie umo¿liwia to jednak zdefiniowa-
nia figury, która jest nieredukowaln¹ form¹ dyskursu i tkwi nie tylko w jêzyku, ale i w my-
�leniu.

Takie stanowisko reprezentuje Jeanne Fahnestock, której pogl¹dy na temat u¿ycia fi-
gur w naukach �cis³ych autor szczegó³owo referuje. Wprowadza ona topizacjê figur, tzn.
proponuje, by uznaæ, ¿e figury w retoryce s¹ tym czym toposy w dialektyce � reprezentuj¹
okre�lony typ rozumowania. Rusinek wskazuje jednak, ¿e zasada ta wprawdzie umo¿liwia
³¹czenie retoryki z logik¹, ale opiera siê na uwzglêdnieniu tylko niektórych tropów. A prze-
cie¿  w analizie figur � zdaniem autora � celem powinno byæ co� przeciwnego, mianowicie
ich �emancypacja spod w³adzy logiki� i �przekroczenie mitu obiektywno�ci� (s. 164). To
przecie¿ powoduje, ¿e figury s³u¿¹ czêsto do okre�lenia mechanizmów i relacji zachodz¹-
cych w obszarze nie�wiadomo�ci (Freud, Lacan). Autor pokazuje dalej atrakcyjno�æ i za-
razem ograniczenia ró¿nych koncepcji tropów, by na koniec podkre�liæ ich wszechobec-
no�æ, globalny zasiêg: tego typu mechanizmy retoryczne funkcjonuj¹ nie tylko w jêzyku
potocznym i w tekstach literackich, ale tak¿e w jêzyku filozofii, historiografii, psychologii
i nauk �cis³ych.

Podsumowuj¹c ten etap wywodu Rusinek stwierdza, ¿e retoryki nie da siê zreduko-
waæ ani do samej tropologii, ani do samej perswazji, te dwa aspekty wspó³istniej¹ ze sob¹
w ��cis³ym, choæ skomplikowanym zwi¹zku� (s. 209). S³usznie te¿ zauwa¿a odmienno�æ
ich statusu: o tym, czy co� jest toposem i czy wypowied� jest przekonuj¹ca, decyduje od-
biorca, natomiast figuratywno�æ jest immanentn¹ cech¹ dyskursu, któr¹ mo¿na tylko do-
strzec i opisaæ.

Rusinek koñczy swoje rozwa¿ania powracaj¹c do maj¹cego d³ug¹ i donios³¹ tradycjê
przeciwstawienia retoryki i filozofii. Za Richardem Lanhamem rozbudowuje Platoñsk¹
opozycjê wi¹¿¹c stosunek do filozofii i retoryki z dwoma odmiennymi stylami ¿ycia i edu-
kacji. W ich wyniku kszta³tuj¹ siê odmienne osobowo�ci: homo seriosus, dla którego naj-
wa¿niejsza jest w³asna podmiotowo�æ, i homo rhetoricus, który w centrum swojego �wia-
ta umieszcza jêzyk i jêzykow¹ rzeczywisto�æ. Odmienno�æ postaw ujawnia siê w spojrze-
niu na wszystkie omówione wcze�niej kwestie: ci¹g³o�ci i nieci¹g³o�ci historycznej, pozycji
retoryki w systemie nauk, perswazyjno�ci i figuratywno�ci. Dla cz³owieka retorycznego
w³a�nie jêzyk � i jest to niew¹tpliwe pok³osie nietzscheanizmu � pozwala odkryæ istotê
ludzkiej rzeczywisto�ci. Rusinek stara siê powi¹zaæ te dwie postawy z dwoma nurtami
filozoficznymi: fundamentalizmem i antyfundamentalizmem. Nietrudno wywnioskowaæ,
jaki �wiatopogl¹d filozoficzny i styl my�lenia odpowiada teoretykom ponowoczesno�ci
i, jak siê wydaje, równie¿ autorowi ksi¹¿ki. Krytycznie ocenia Rusinek radykalne próby
zast¹pienia filozofii retoryk¹. Wskazuje, ¿e wszystkie próby narzucenia retoryce rygorów
filozoficznych � nawet próby jej zdefiniowania � prowadz¹ do usuniêcia z pola widzenia
tego, co najbardziej �retoryczne�, tzn. niereferencjalne i wieloznaczne. Do usuniêcia wszyst-
kiego, co autor okre�li³ na pocz¹tku rozwa¿añ jako �retoryczno�æ�. Konflikt miêdzy t¹
uniwersaln¹ cech¹ dyskursu a pojêciem retoryki jako dziedziny wiedzy jest, zdaniem Ru-
sinka, nieusuwalny. Nie ma jednak¿e dwu retoryk, bo �tam, gdzie pojawia siê retoryka,
zawsze ju¿ jest retoryczno�æ� (s. 269). Mo¿na zatem powiedzieæ, konkluduje autor, ¿e
retoryka jest sw¹ w³asn¹ alegori¹. I tak te¿, zgodnie z ca³ym dotychczasowym wywodem,
definiuje retorykê pos³uguj¹c siê nie regu³ami logiki, lecz �retorycznym gestem� (s. 261),
korzystaj¹c z instrumentarium retorycznego.
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Ksi¹¿ka Miêdzy retoryk¹ a retoryczno�ci¹ pozwala czytelnikowi ws³uchaæ siê w to-
czone wspó³cze�nie dyskusje nad istot¹ jêzykowej komunikacji, które znajduj¹ odbicie
w teoriach retorycznych. Autor porusza siê bardzo swobodnie w g¹szczu aktualnej pro-
dukcji naukowej, dociekliwie j¹ analizuje i zgodnie z deklarowanym, pe³nym nieufno�ci
stosunkiem do schematów i zamkniêtych systemów pokazuje niedostatki wszystkich, po-
czynaj¹c od klasycznych, prób uporz¹dkowania �¿ywio³u retorycznego�.

Dlatego te¿ wywody Rusinka nie prowadz¹ do sformu³owania ogólnej koncepcji reto-
ryki � ich cel okre�li³abym raczej jako dekonstrukcjê dotychczasowego dorobku w tej dzie-
dzinie. Takie stanowisko jest jednak przeciwieñstwem tego, co gotowa by³abym nazwaæ
bezradno�ci¹. Bardziej bezradni wydaj¹ siê ci, którzy kurczowo trzymaj¹ siê schematów
i tradycyjnej narracji, unikaj¹c w ten sposób ujawnienia istoty problemu.

Anna Axerowa

Wo j c i e c h  K a l a g a, MG£AWICE DYSKURSU. PODMIOT, TEKST, INTER-
PRETACJA. Kraków (2001). (Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych �Uni-
versitas�), ss. 320, 2 nlb. �Horyzonty Nowoczesno�ci�. [T] 17. Komitet redakcyjny: Mi-
cha³ Pawe³ Markowski, Ryszard Nycz (przewodnicz¹cy), Ma³gorzata Sugiera.

Dwa g³ówne obszary teoretyczne bêd¹ce przedmiotem rozwa¿añ zawartych w ksi¹¿-
ce Wojciecha Kalagi obejmuj¹ zagadnienia tekstualno�ci oraz podmiotowo�ci, czyli te ob-
szary, które, zdaniem autora, najbardziej dotknê³o to, co w dyskursie poststrukturalistycz-
nym okre�la siê �kryzysem Znaku� (s. 7), kryzysem wynik³ym z jego anachroniczno�ci, nie-
zdolno�ci do transgresji. Kalaga pisze, ¿e ów kryzys dotyka znaku diadycznego, wywodz¹-
cego siê z Saussure�owskiej lingwistyki. Sugeruje rownie¿, ¿e koncepcja triadycznego znaku
Charlesa S. Peirce�a wytrzymuje ci�nienie krytyki, z któr¹ spotyka siê teoria znaku diadycz-
nego. W celu ods³aniania kolejnych etapów rozumienia granic dyskursu w koncepcji Peir-
ce�a autor Mg³awic dyskursu korzysta zatem z jej � jak powiada � fragmentów ponowo-
czesnych.

Potencja³ poznawczy wspó³czesnej hermeneutyki okazuje siê w du¿ej mierze nie wy-
korzystany w rozwa¿aniach teoretyczno-metodologicznych z powodu, jak uwa¿a badacz,
przyjêcia ograniczonego i uproszczonego pojêcia znaku. Semiotyka znaku diadycznego
nie opisuje, jego zdaniem, dynamicznego procesu wy³aniania siê znaku poprzez znaki.
Peirce proponuje natomiast teoriê, w której nie jest znakiem to, co nie mo¿e byæ przek³a-
dalne na inny znak. Znak wed³ug koncepcji Peirce�a istnieje dlatego, ¿e jest interpretowa-
ny w innym znaku, ¿e przejawia siê nie tyle jako substancjalna ca³o�æ, co raczej jako ci¹-
g³y proces powstawania sensów.

Kalaga na pocz¹tku swej ksi¹¿ki wyja�nia przyczyny, dla których nie mo¿e przyj¹æ
stanowiska jednoznacznie hermeneutycznego lub te¿ semiotycznego. Proponuje stanowisko
po�rednie miêdzy obydwoma, by � jak to ujmuje � unaoczniæ, �¿e ontologiczny wy-
miar interpretacji w sposób konieczny wynika ze struktury znaku i jest w ni¹ wbudowany�
(s. 60). Zauwa¿a, ¿e ontologiczny wymiar interpretacji wpisany jest w strukturê znaku i w niej
ma swój pocz¹tek. Autor Mg³awic dyskursu ods³ania teoretyczne aspekty systemu Peirce�a,
kluczowe dla problemu interpretacji i tekstu pojêcie semiotyki triadycznej, w której ka¿dy
aspekt poznania anga¿uje my�l i zawsze jest interpretacj¹ (s. 61).

Poznanie pe³ni funkcje mediacyjne, znosz¹c ró¿nice miêdzy rozumieniem a interpreto-
waniem. Niemo¿liwe jest bowiem rozumienie bez anga¿owania w³adz interpretacji. Peirce
nie jest autorem opozycji: rozumienie�interpretacja, jednak¿e Kalaga pozwala sobie na takie
jego odczytanie, gdy¿ parafrazuj¹c koncepcjê amerykañskiego filozofa, zauwa¿a, ¿e jako
niezbêdny sk³adnik poznania interpretacja wpisana jest w strukturê znaku, podobnie jak my�l,


