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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,
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1 R. N y c z, Tekstowy �wiat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Kraków 2000, s. 22.
2 R. B a r t h e s, Od dzie³a do tekstu. Prze³. M. P. M a r k o w s k i. �Teksty Drugie� 1998, nr 6.

jak ka¿dy byt, którego w koncepcji Peirce�a nie da siê poznaæ bez zapo�redniczenia w znaku.
Nasza wiedza i nasze my�lenie to znaki. Kalaga stara siê wiernie, na ile jest to mo¿liwe,
uwypukliæ priorytetowe kategorie teorii Peirce�a, wykorzystuj¹c je, jak ju¿ wcze�niej wspo-
mnia³em, do opisywania licznych aspektów dyskursu. Omawia zatem trzy nieodzowne kore-
laty: Pierwsze, Drugie i Trzecie, bêd¹ce odpowiednio reprezentantem, czyli no�nikiem zna-
ku; przedmiotem, czyli semiotyczn¹ projekcj¹ przedstawianej zewnêtrznej rzeczywisto�ci,
oraz interpretantem, czyli elementem po�rednicz¹cym, nale¿¹cym do domeny my�li, pozna-
nia. Badacz wskazuje relacyjne odniesienia miêdzy aspektami znaku, ich dynamiczne wê-
drowanie ku stanowieniu i ods³anianiu znaczeñ. Wy³uszcza z koncepcji Peirce�a procesual-
ny wymiar funkcjonowania znaku, co jest niezbêdne do przeprowadzenia eksperymentu
my�lowego dotycz¹cego mg³awicowej struktury dyskursu. Rozdzia³y po�wiêcone analizom
znaku szczegó³owo prezentuj¹ z³o¿on¹ poznawczo i ontologicznie rzeczywisto�æ znakow¹.
Nie tyle wytycza ona granice miêdzy aktualno�ci¹ a potencjalno�ci¹, ile raczej je otwiera
w nieustannym procesie osmozy, uniemo¿liwiaj¹cym uniwersum interpretacyjnemu osi¹-
gniêcie stanu skostnienia i stabilno�ci. Rzeczywisto�æ znakowa w koncepcji Kalagi ma cha-
rakter dynamiczny.

Pojêcie dyskursu naprowadza uwa¿nego czytelnika na wzajemnie otwart¹, wielokie-
runkow¹ realizacjê ró¿nych perspektyw badawczych. Ostatnie lata ods³aniaj¹ zakres me-
todologicznych dylematów oraz impasu teoretycznego. Teoria literatury wspó³cze�nie, jak
pisze Ryszard Nycz, �jako dyskurs w�ród innych dyskursów kultury traci [...] swe natural-
ne i �cis³e zwi¹zki z macierzyst¹ dziedzin¹. Tworzy natomiast, wraz z innymi odmianami
wypowiedzi pokrewnego rodzaju (socjologicznymi, historiograficznymi, kulturoznawczymi
etc.), osobn¹ jednostkê genologiczn¹: teoriê jako gatunek dyskursu� 1. Roland Barthes pi-
sa³ bowiem, ¿e interdyscyplinarno�æ jest konsekwencj¹ przerywanych wiêzów miêdzy zbie¿-
nymi dyscyplinami naukowymi, konsekwencj¹ rodz¹c¹ nowy przedmiot badania, nowy
jêzyk 2. Ksi¹¿ka Mg³awice dyskursu nie mówi o dyskursie z wy¿yn systemu, ale podkre�la
uwarunkowania historyczno-kulturowe � st¹d tak czêsto pojawiaj¹ce siê u Kalagi komen-
tarze do prac filozofów, teoretyków kultury, hermeneutów, semiotyków, antropologów,
jêzykoznawców, literaturoznawców; st¹d pytania o tekst wybiegaj¹ce nierzadko poza kwe-
stie szeroko nawet pojmowanej teorii literatury.

Wcze�niej przytacza³em rozwa¿ania Kalagi na temat ontologizuj¹cej funkcji interpre-
tacji w aspekcie znakowym. Natomiast w kolejnym rozdziale badacz pyta m.in. o ontycz-
n¹ homologiê miêdzy znakami, których byt utrzymywany jest przez interpretacjê, a przed-
miotami funkcjonuj¹cymi jako przedmioty. Pyta nie tylko z pozycji teoretyka literatury
(dlaczego w³a�ciwie teoretyk literatury nie mia³by pytaæ o ontyczne trwanie przedmio-
tów?), ale z pozycji (miêdzy)dyskursywnego teoretyka literatury, czyli badacza usposo-
bionego filozoficznie i antropologicznie. Taka postawa intelektualna odzwierciedla �wia-
topogl¹d, w którym mieszaj¹ siê jêzyki, s³owniki, perspektywy metodologicznych wypo-
wiedzi; �wiatopogl¹d, którego dominantê ontyczn¹ stanowi tekst daj¹cy siê racjonalnie
poznawaæ, obchodziæ (ukryta zasada racjonalno�ci tekstualnej wpisanej w rzeczywisto�æ).
Czas zatem skupiæ siê nie na ró¿y, jak pisze Kalaga, jako symbolu mi³o�ci, cierpienia,
rozkoszy, ale na ró¿y jako ró¿y. Jego rozwa¿ania na ten temat s¹ bardzo ciekaw¹ polemik¹
z Heideggerowsk¹ koncepcj¹ bycia. Autor Mg³awic dyskursu zaznacza, ¿e wypowiadanie
przedmiotu � wypowiadanie jego bycia � ju¿ zak³ada jego poznawalno�æ; bycie � dla rozu-
mienia rzeczywisto�ci tekstowej � poprzedza swoje dookre�lenia.

Zdaniem Kalagi, g³ównym momentem rozziewu miêdzy hermeneutyk¹ a semiotyk¹ jest
brak w tej pierwszej, w jej aparacie pojêciowym, koherentnej i aktywnej metodologicznie
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kategorii znaku. Nale¿y w tym miejscu nadmieniæ, ¿e autor nie boi siê �rozmawiaæ�, polemi-
zowaæ z takimi hermeneutami jak Ricoeur czy Heidegger. Np. komentuj¹c powód, dla które-
go nie traktujemy Heideggera jako semiotyka � w szerokim znaczeniu s³owa � ale raczej
jako hermeneutê, Kalaga pisze, ¿e brak by³o w jego instrumentarium koncepcji znaku, któ-
ra �zezwala³aby na wyj�cie poza procesy aktualnej semiozy oraz która w ten sposób uzasad-
nia³aby i ci¹g³o�æ, i intersubiektywny charakter wspólnot interpretacyjnych� (s. 57). Znak
nigdy nie jest przez Heideggera postrzegany jako relacja, ale zawsze jako monadyczne
narzêdzie � zdolne jedynie do zewnêtrznych zwi¹zków z otoczeniem. Interpretacja pozo-
staje poza znakiem, a wraz z rozumieniem ods³ania nie znakowo�æ �wiata, lecz jego rze-
czowo�æ.

Autor Mg³awic dyskursu �mia³o dyskutuje z nowoczesn¹ hermeneutyk¹, z jej, jak to
okre�la, zbyt ograniczonym i uproszczonym pojêciem znaku, którego niewykorzystanie
zadusi³o przejawiaj¹c¹ siê w hermeneutyce �wiadomo�æ ontologicznej roli interpretacji
zarówno w analizach kultury, jak i w rozwa¿aniach teoretyczno-metodologicznych. Pod-
sumowuj¹c ca³e dziedzictwo hermeneutyczne, próbuje rozliczyæ siê z dorobkiem herme-
neutyki, twierdz¹c, ¿e bez kategorii znaku interpretacja staje siê raczej metafizycznym
postulatem ni¿ epistemologiczno-ontologiczn¹ konieczno�ci¹.

Rzeczywisto�æ w koncepcji Kalagi nie jest biern¹ macierz¹ przedmiotów, stanów rze-
czy, które podmiot ma obchodziæ, interpretacyjnie kie³znaæ poprzez wyrywanie tych¿e
z chaosu nienazwanego 3. Autor omawianej ksi¹¿ki proponuje wizjê rzeczywisto�ci ak-
tywnej, rzeczywisto�ci czynnie domagaj¹cej siê reprezentacji i bior¹cej udzia³ w proce-
sach j¹ sam¹ uzewnêtrzniaj¹cych (s. 92�94) 4. Taka wizja jest poznawcz¹ ripost¹ Kalagi na
zbyt w¹sk¹, jedynie jêzykow¹, perspektywê konstruowania to¿samo�ci �wiata przedmio-
tów. Do budowania owej to¿samo�ci wymagana jest interakcja miêdzy �rodowiskiem-
-ekosubstancj¹ � wszechobecn¹, niepodzieln¹ rzeczywisto�ci¹ o wielu w³a�ciwo�ciach,
z których badacz, za Spinoz¹, wyró¿nia szczególnie rozci¹g³o�æ i my�l � a napotykaj¹cym
j¹, aktywnym interpretacyjnie podmiotem, jestestwem. W³a�ciwo�ci te nie s¹ jedynie tra-
dycyjnie ujmowanym dualizmem ducha i cia³a, ale konsekwencj¹ teorii samego Spinozy,
teorii, w której my�l jest wpisana w istnienie substancji. Cz³owiek rozumnie upadaj¹cy
w ekosubstancjê odciska na niej swe piêtno, przejawiaj¹ce siê w poznawalno�ci �wiata;
w ten sposób ekosubstancja zawiera pierwiastek tekstualno�ci.

Ksi¹¿ka Mg³awice dyskursu, z jednej strony, prezentuje ró¿ne stanowiska wspó³cze-
snej humanistyki na temat podmiotu, tekstu i interpretacji, a z drugiej � sugeruje holi-
styczn¹ koncepcjê, wrêcz systemow¹, za której pomoc¹ rzeczywisto�æ czytaæ mo¿na ja-
ko tekst. Zabieg ten, je�li trafnie identyfikujê za³o¿enia Kalagi, pokazuje nie tylko wyk³ad-
niê koncepcji przedstawianej przez autora z perspektywy teoretycznej, ale tak¿e tej¿e wy-
k³adni zastosowanie. Je�li zatem autor optuje za ontologiczn¹ funkcj¹ interpretacji, to wydaje
siê prezentowaæ wizjê rzeczywisto�ci bêd¹cej wizj¹ takiej, a nie innej koncepcji ontologii
tekstu, do której konsekwentnie prowadzi, wymagaj¹c od czytelnika niebywa³ej chwilami
czujno�ci wobec nowo wprowadzanych pojêæ i kategoryzacji. W perspektywie wspó³cze-
snej humanistyki nale¿y przyznaæ, ¿e zadanie, które postawi³ sobie Kalaga, jest inspiruj¹-
ce. D¹¿no�æ do zaproponowania modelu teoretycznego, próbuj¹cego ca³o�ciowo uchwy-
ciæ otaczaj¹c¹ podmiot rzeczywisto�æ, jest wielk¹ zalet¹ recenzowanej ksi¹¿ki. Jednak¿e

3 N y c z  w uwagach wstêpnych do Tekstowego �wiata pisze (s. 15), ¿e humanistyczna wiedza
determinowana jest przez rzeczywisto�æ o radykalnie nieludzkim charakterze, przybieraj¹cym �eu-
femistyczne miana: Innego, ró¿ni, monstrualno�ci, nieprzedstawialnego, wznios³ego [...]�, daj¹ce
poznaæ siê ludzkiej wiedzy jedynie negatywnie.

4 Kalaga, oczywi�cie, wy³uszcza problem w sposób bardziej dog³êbny i opisowy; przywo³ane
tu stwierdzenie jest tylko wyci¹giem z argumentów autora uzasadniaj¹cych s³uszno�æ wprowadzo-
nego pojêcia ekosubstancji.
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idiolekt autora, wykszta³cony jako pok³osie refleksji nad mg³awicow¹ struktur¹ dyskursu,
okazuje siê trudnym oraz intryguj¹cym wyzwaniem wobec czytelniczych nawyków.

My�l wp³ywa na rzeczywisto�æ, rzeczywisto�æ daj¹c¹ siê uchwyciæ, �porêczn¹�, ale
i owa rzeczywisto�æ, agregat �porêcznych� przedmiotów, wp³ywa na my�l, domaga siê od
niej rozumienia � otó¿ przedstawiony tu zespó³ interakcyjnych zale¿no�ci wpisany jest, zda-
niem Kalagi, w rozwa¿ania Peirce�a dotycz¹ce struktury znaku. Znak � w takim zakresie,
w jakim definiuje go autor Mg³awic dyskursu � oddzia³uje na struktury poznawcze, wspó³-
determinuj¹ce rzeczywisto�æ daj¹c¹ siê w nim uchwyciæ. Rodz¹ce siê w poznawaniu by-
ty ingeruj¹ w sferê pojêciow¹, wy³aniaj¹c siê tym samym i wywieraj¹c w ten sposób presjê
na przestrzeñ semiotyczn¹. Owo wy³anianie siê przedmiotów w przestrzeni semiotycznej,
jak pisze badacz, uzale¿nione jest od fizjologicznych mo¿liwo�ci ludzkiej percepcji, a tak-
¿e nawyków poznawczych. Dla zdroworozs¹dkowo rozwijanej epistemologii zdanie to mo-
¿e okazaæ siê bana³em. Kalaga jednak¿e ca³y wywód na temat rzeczywisto�ci i jej aspektów
tekstualnych, uchwytnych interpretacyjnie, obrazuje w sposób wielce atrakcyjny nie tyl-
ko dla teoretyka literatury. Podczas lektury Mg³awic dyskursu odnosi siê wra¿enie, ¿e ksi¹¿-
ka ta prowadzi do modelu pansemiotycznej ca³o�ci. To za�, co tu napisa³em, sam Kalaga
nazywa � w jêzyku unikaj¹cym �wielkich narracji� 5 � �wycieczkami interdyscyplinarnymi�
(s. 113 n.), które mia³y pokazaæ, i¿ metaparadygmat poznania, rozumiany jako niezmien-
ny schemat formalny wspólny ludzkiej wiedzy, okre�lany jest przez cztery zmienne, w taki
sam sposób odpowiedzialne za ró¿nice w poznawczych predyspozycjach wspólnot kulturo-
wych: ekosubstancjê, infrastrukturê � biologiczny i technologiczny aparat poznawczy, na-
wyki inferencyjne oraz przejawiaj¹cy siê i dzia³aj¹cy w kulturze dyskurs. Tre�æ recenzo-
wanej ksi¹¿ki zdaje siê po�wiadczaæ to, co Ryszard Nycz nazywa w innej perspektywie �prze-
mian¹ bytowego i poznawczego statusu dyskursu teoretycznego� 6 , w której nastêpuje pro-
ces odchodzenia od ponadhistorycznego porz¹dku tkwi¹cego u podstaw i akceptacji za-
nurzenia w historii oraz porzucenia idei fundamentalnej niezmienno�ci, dostêpnej racjonal-
nemu poznaniu.

Rzeczywisto�æ znakowa jest procesem. Semioza � okazuje siê nieustannym obsuwa-
niem siê znaczeñ w znaczenia, konfrontacj¹ miêdzy aktualno�ci¹ a nieskoñczono�ci¹ poten-
cjalno�ci. Znak zawiera w sobie i odzwierciedla ci¹g³e napiêcie miêdzy mo¿liwym, nieskoñ-
czonym umykaniem semiozy a aktualizuj¹cym u¿yciem totalizuj¹cego i indywidualizuj¹ce-
go dzia³ania. Z tak kulturowo �interpretuj¹cych siê� i ustalonych obiektów wy³aniaj¹ siê
mg³awice, bo przestrzeñ miêdzy znakami nie mo¿e byæ znaczeniowo bezbarwna � mg³awi-
ce, dla których brak wytyczonych granic.

Czytaj¹c czy przemy�liwuj¹c tekst Kalagi, zwróciæ nale¿y uwagê na swoisty u tego
autora stygmat do�wiadczenia i upojenia my�l¹ swoj¹ i cudz¹, które s¹ w jego w³adaniu.
Przyjemno�æ rodz¹ca siê z lektury Mg³awic dyskursu wynika w du¿ej mierze ze swobody
jêzykowej, czy szerzej � s³ownikowej, i teoretycznej. Kiedy Kalaga pisze o dionizyjskiej
�rozwi¹z³o�ci� znaku (s. 132), to kondensuje w tej wypowiedzi ca³¹ moc semiotyczn¹
i procesualn¹ znaku wy³aniaj¹cego siê z materii tekstualnej � mg³awic. Tezy, które stawia,
bardzo dobrze przeprowadzaj¹ czytelnika przez labirynt rozwa¿añ teoretycznych rozwija-
nych wokó³ nebularnej struktury rzeczywisto�ci znakowej. Pojêcia stosowane przez bada-
cza powracaj¹ po przygotowaniu im coraz wnikliwszego gruntu teoretycznego, zaczynaj¹
¿yæ, jak s³owa w nowo powsta³ym jêzyku � przez powtórzenia w sieci stosownych kon-
tekstów. Takie dzia³anie autora wydaje siê szczególnie wa¿ne przy propozycji nowej me-
todologii i zakre�laniu sfer, które ma ona obejmowaæ.

5 J. F. L y o t a r d, Kondycja postmodernistyczna. Prze³. A. Ta b o r s k a. �Literatura na �wie-
cie� 1988, nr 8/9, s. 281.

6 N y c z, op. cit., s. 27.
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Zdarza siê, ¿e Kalaga wprowadza rozró¿nienia, które czasami wydaj¹ siê pomna¿a-
niem bytów, pojêæ, odej�ciem od kluczowych zagadnieñ przez niego poruszanych. W ra-
mach samej ksi¹¿ki owe pojêcia s¹ niezbêdne, jednak¿e rodzi siê trudno�æ zaadaptowa-
nia ich na gruncie prywatnego jêzyka odbiorcy. Czym¿e s¹ aspekty interpretowalno�ci:
interpretowalno�æ inchoatywna oraz interpretowalno�æ efektywna? Czym¿e jest dwu-
wymiarowo�æ potencjalno�ci: ontyczna i kognitywna, i dalej kognitywna dziel¹ca siê na
nuklearn¹ i semiotyczn¹, która znów dzieli siê na interpretowalno�æ inchoatywn¹ oraz
efektywn¹? Celowo nie podajê rozró¿nieñ definicyjnych dla tych kategorii, by czytelnik
sam móg³ zmierzyæ siê z czêsto bardzo drobiazgowym (je�li jêzyk dyskursu mo¿na o dro-
biazgowo�æ oskar¿yæ) wk³adem terminologicznym. Zbiegaj¹ce siê w idiolekcie autora
kategorie i pojêcia zdaj¹ siê implikowaæ narastaj¹ce ca³e ³añcuchy wzajemnie warunku-
j¹cych siê znaczeñ. Ekosubstancja w ujêciu Kalagi jest mo¿liwo�ci¹ przedmiotu, a przed-
miot mo¿liwo�ci¹ znaku, natomiast znak mo¿liwo�ci¹ poznania i zrozumienia.

Czytaj¹c ksi¹¿kê zak³ada siê jej wystarczalno�æ terminologiczn¹. Akceptuje siê tym
samym sugerowany przez ni¹ jêzyk, wraz z jej s³ownictwem i metodologiczn¹ gramaty-
k¹. W tym miejscu rodzi siê pytanie o to, w jakim stopniu Mg³awice dyskursu eksplodu-
j¹ ¿ywym jêzykiem dyskusji naukowych, a w jakim � jêzykiem zamkniêtym w ramy
omawianej pozycji. To wa¿ne dla ka¿dego, kto na swej drodze napotka tê rozprawê i kto
o problemie tekstu, podmiotowo�ci i interpretacji zechce dalej mówiæ.

Metafora mg³awicy tekstu nie jest pustym ornamentem w dziele Wojciecha Kalagi.
Oddaje ona bowiem wierniej ni¿ metafora tekstury, tkaniny czy tkanki � dynamiczn¹,
rozprzestrzeniaj¹c¹ siê, �prokreatywn¹� strukturê tekstu. Tekst mg³awicowy, zdaniem
autora, implikuje konieczno�æ ustanawiania nowych relacji w rzeczywisto�ci znakowej
oraz zmiany ju¿ istniej¹cych. Metafora mg³awicy pe³ni wiêc podwójn¹ funkcjê. Po pierw-
sze, ogniskuje spotkanie pozornie od siebie odleg³ych obszarów my�lenia i do�wiadcze-
nia, a po drugie � na metapoziomie nie dopuszcza granicy rozumianej jako rama, kra-
wêd�, obrêb, kontur, skraj, obrys czy parergon, gdy¿ tak pojmowana graniczno�æ tekstu
nie mie�ci siê w zakresie s³ownictwa, na który metafora mg³awicy zezwala. Podmio-
towe d¹¿enie do telosu nadaje tekstowi to¿samo�æ, nie potrzebuje on zatem ¿adnej gra-
nicy, by pozór tej to¿samo�ci utrzymywaæ. Tekst w rozumieniu Kalagi jest wirtualny
(potencjalny); nie mo¿e istnieæ poza relacjami narzucanymi mu w zmieniaj¹cej siê prze-
strzeni semiotycznej przez �interpretacyjne paradygmaty�. Nieustannie d¹¿y do odzewu
i interakcji; rozprzestrzenia siê i tworzy nowe odczytania, eksploduje z mg³awic zna-
czeñ, by na powrót w nie upa�æ. Mg³awice gwiazd s¹ w ci¹g³ym ruchu, mg³awice teks-
tu s¹ nieustannym procesem zagêszczania siê semiozy. Parafrazuj¹c s³owa Platona
w celu podsumowania rozwa¿añ Kalagi, stwierdziæ mo¿na, ¿e tekst pozwala siê kochaæ
w sobie � i to jest, najogólniej rzecz ujmuj¹c, jego telos. Jak to rozumieæ? Aby odpowie-
dzieæ na to pytanie, wystarczy zawiesiæ siebie jako rozdawcê znaczeñ � autora, i siebie
jako odbiorcê znaczeñ � czytelnika, i eksplodowaæ jako zagêszczona semioza: jako czê-
sto u�piona, procesualna, ale �zawsze obecna i wykrywalna, dyskursywna ci¹g³o�æ pod-
miotu� (s. 265�268), który nigdy nie nale¿y do siebie, gdy¿ jego jestestwo rozmywa siê
w semioprzestrzeni, wchodz¹c w interakcje z innymi ob³okami materii znakowej. Pod-
miot w ujêciu badacza jest nebularnym tekstem i jako tekst staje siê przez interpretacjê
poznawalny.

Ksi¹¿ka Wojciecha Kalagi porusza te wszystkie aspekty, które warunkuj¹ mo¿li-
wo�æ zaistnienia i funkcjonowania dyskursu i tych jego progów (podmiotowo�æ, tekst,
interpretacja), które czyni¹ wiele obszarów nauk humanistycznych wzajemnie dialo-
gicznymi, otwartymi. Przebogata od strony metodologicznych, interdyscyplinarnych
konfrontacji ksi¹¿ka mobilizuje do tego, by rozp³yn¹æ siê w jej mg³awicach i oddaæ siê
przyjemno�ci dyskursu.

Marek Ka�mierczak


