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Tocz¹ca siê od pó³wiecza g³ównie w Stanach Zjednoczonych dyskusja o wp³ywie
intencji autorskich na interpretacjê i o roli, jak¹ odgrywaj¹ one w semantyce dzie³ literac-
kich, jest w Polsce prawie nieznana. W³a�ciwie niedostêpny, chocia¿ przet³umaczony na
polski, pozostawa³ do niedawna s³ynny artyku³ Wimsatta i Beardsleya, od którego debata
siê zaczê³a 1. Spo�ród osób zabieraj¹cych w niej g³os szczê�cie do przek³adów mieli tylko
Eric Hirsch i Stanley Fish, reprezentuj¹cy skrajnie rozbie¿ne stanowiska w obrêbie inten-
cjonalizmu 2. Po polsku ukaza³ siê ponadto ciekawy artyku³ Görana Hermeréna, który ana-
lizowa³ od strony metodologicznej wczesn¹ fazê sporu intencjonalistów z antyintencjona-
listami, wskazuj¹c na jego nierozstrzygalno�æ 3. Choæ szwedzki badacz ma zapewne racjê,
w ci¹gu 30 lat, jakie minê³y od publikacji jego tekstu, kontrowersje wokó³ intencji bynaj-
mniej nie znik³y, a impulsy p³yn¹ce ze strony lingwistyki czy filozofii umys³u pozwoli³y
wprowadziæ polemikê na nowe tory. Oprócz wspomnianych prac znamy jeszcze w Polsce
dotycz¹ce intencyjno�ci prace Umberta Eco 4, k³opot polega na tym, ¿e anglosascy dysku-
tanci przywo³uj¹ je � jak zreszt¹ tradycjê semiotyczn¹ w ogóle � niezmiernie rzadko. Na-
tomiast spo�ród polskich autorów aktywnie interesuje siê t¹ problematyk¹ chyba jedynie
Danuta Szajnert, która w serii artyku³ów nie tylko zaprezentowa³a debatê tocz¹c¹ siê za
granic¹, ale te¿ w interesuj¹cy sposób przedstawi³a w³asne zmieniaj¹ce siê stanowisko 5.

Brak otwartej dyskusji nad zagadnieniem intencji wi¹¿e siê u nas, oczywi�cie, ze zdo-
minowaniem refleksji teoretycznoliterackiej przez paradygmat strukturalny, który nie za-
chêca³ do stawiania pytañ o zwi¹zki tekstu z zewnêtrznym wobec niego twórc¹. Jednak
problematyka ta ró¿nymi drogami przenika³a do polskich prac literaturoznawczych. W³a-
�ciwie nigdy nie zrezygnowali z niej historycy literatury, pojawia³a siê w szkicach inter-
pretacyjnych oraz w studiach z zakresu edytorstwa, uwzglêdnia³y j¹ badania po�wiêcone
stylizacji, parodii, aluzji literackiej, satyrze, ironii, perswazyjno�ci, autotematyzmowi,
autobiografizmowi, cykliczno�ci, g³osowej interpretacji tekstu. Kategoria intencji nadaw-
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cy (a czasem tak¿e odbiorcy) wystêpowa³a � niekiedy pod nazwami mniej kojarz¹cymi siê
z niechcianym genetyzmem � w ogólniejszych studiach na temat komunikacji literackiej
i genologii. Restytucji badawczej osobowo rozumianego podmiotu i jego przekazywanych
w tek�cie intencji sprzyja³y wreszcie przemiany w obrêbie samej literatury, zw³aszcza ka-
riera form autobiograficznych i dokumentarnych. Ma jednak racjê Szajnert, ¿e �Trzeba
by³o a¿ intertekstualnego boomu, ¿eby »k³opotliwy problem intencyjno�ci« trafi³ do pol-
skiej nauki o literaturze [...]� 6. Od lat dziewiêædziesi¹tych pojawia siê w niej do�æ czêsto
w zwi¹zku ze wzrostem zainteresowania kategori¹ podmiotowo�ci, choæ zazwyczaj nie
jest z tej ogólniejszej tematyki w sposób czytelny wyodrêbniany.

Na przyk³adzie bêd¹cych przedmiotem niniejszego omówienia ksi¹¿ek Raymonda
Gibbsa i Arabelli Lyon dobrze widaæ, sk¹d czerpi¹ inspiracjê i w jakich kierunkach rozwi-
jaj¹ siê nowsze amerykañskie badania z tego zakresu. Gibbs analizuje zjawisko intencji na
tle potocznych praktyk komunikacyjnych, kontynuuje wiêc tradycjê wywodz¹c¹ siê od
Paula Grice�a i Johna R. Searle�a, wzbogaca j¹ jednak znacz¹co przez uwzglêdnienie do-
robku nauk kognitywnych (sam jest psycholingwist¹). Lyon z kolei interesuje siê retoryk¹
i jej zastosowaniami w dyskursie publicznym, a analizie poddaje g³ównie teksty filozo-
ficzne. U obojga badaczy kwestia intencyjno�ci wypowiedzi literackich okazuje siê frag-
mentem jakiej� wiêkszej grupy zagadnieñ, lecz dla obojga jest to fragment szczególnie
istotny, m.in. dlatego, ¿e to sfery literacko�ci dotyczy³y najzagorzalsze dyskusje w XX-
-wiecznej humanistyce.

Gibbs stawia sobie za cel wykazanie, ¿e �wiele spo�ród tego, jak rozumiemy jêzyk
mówiony, interpretujemy teksty pisane i odbieramy dzie³a sztuki, w du¿ym stopniu wyp³y-
wa z poszukiwania intencji komunikacyjnych. Nie znaczy to, ¿e koniecznie staramy siê
wydobyæ konkretne intencje rzeczywistej osoby, która stworzy³a dan¹ wypowied� czy dzie³o
sztuki. Jednak naszym postêpowaniem w trakcie rozumienia znaczeñ kieruje za³o¿enie, ¿e
kto�, kogo mo¿emy nawet nie znaæ, powiedzia³ co� czy wytworzy³ z jakich� szczególnych
powodów, które powinni�my odkryæ� (G 4) 7. Taki pogl¹d � Gibbs nazywa go �przes³ank¹
kognitywnego intencjonalizmu [cognitive intentionalist premise]� (G 16) � nie implikuje
tezy, jakoby zamiar komunikacyjny twórcy wyznacza³ granice interpretacji, badacz stwier-
dza tylko, ¿e d¹¿enie do rozpoznania intencji autora/sprawcy stanowi �istotn¹ czê�æ [rze-
czywistych] procesów poznawczych uruchamianych podczas rozumienia wszelkich ludz-
kich dzia³añ� (G 4�5). W przytoczonych fragmentach ujawniaj¹ siê najwa¿niejsze cechy
podej�cia Gibbsa, decyduj¹ce zarówno o atutach, jak i o s³abo�ciach jego pracy. Mamy tu
odwo³anie do do�wiadczenia potocznego jako kryterium poprawno�ci s¹dów poznawczych
(kolektywne �my� czy �ludzie� bêdzie siê przewija³o przez ca³¹ ksi¹¿kê) � zapewnia to
ich sprawdzalno�æ, ale zarazem wystawia na ³atw¹ krytykê: zawsze znajd¹ siê osoby, któ-
re reaguj¹ inaczej. Mamy, nie wyra¿one wprost, przekonanie o komunikacyjnej naturze
wszystkich przejawów aktywno�ci cz³owieka, które prowadzi m.in. do stawiania literatury
w jednym szeregu z innymi u¿yciami jêzyka � to z kolei pozwala dostrzec cechy wspólne
ró¿nym praktykom symbolicznym, ale grozi przeoczeniem swoisto�ci komunikacji arty-
stycznej. Mamy ostro¿ne ³agodzenie kategoryczno�ci twierdzeñ, dowodz¹ce krytycyzmu,
lecz os³abiaj¹ce potencja³ tej pracy jako propozycji teoretycznej. Mamy wreszcie d¹¿enie
do ³atwej zrozumia³o�ci, które czêsto, niestety, owocuje kiepskim stylem, powtórzeniami,
brakiem precyzji i sp³yceniem bardziej z³o¿onych problemów. Cech¹ niewidoczn¹ w przy-
wo³anych fragmentach, a z metodologicznego punktu widzenia zasadnicz¹, jest rozleg³e
wykorzystanie wyników eksperymentalnych badañ psychologicznych.

6 S z a j n e r t, Interpretator na rozdro¿u, s. 120. Tam¿e przyk³ady prac, w których wystêpuje
pojêcie intencji autorskiej.

7 Cytaty z omawianych ksi¹¿ek lokalizujê stosuj¹c skrót G (Gibbs) lub L (Lyon) z numerem
odpowiedniej stronicy.
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Jednak rys wyró¿niaj¹cy ujêcie Gibbsa zw³aszcza na tle tradycyjnych modeli inten-
cyjno�ci i decyduj¹cy w moim przekonaniu o jego warto�ci to przesuniêcie akcentu z nadaw-
cy na odbiorcê (bêdê siê pos³ugiwa³ tymi terminami, choæ badacz zazwyczaj mówi o �speak-
ers� i �listeners�) oraz próba uchwycenia dialogowego stosunku miêdzy obu instancjami.
Praca skupia siê na przebiegu tytu³owego �do�wiadczania znaczenia�, które zostaje  przed-
stawione jako relacja dynamiczna, aktywna i spo³eczna. Intencje mówi¹cego mog¹ byæ
odczytywane mylnie, bywaj¹ ignorowane lub odrzucane przez s³uchacza (ten w¹tek poja-
wi siê wyrazi�cie u Lyon), nie zawsze da siê ustaliæ, kto jest sprawc¹ konkretnej wypowie-
dzi (np. w sytuacji anonimatu, autorstwa zbiorowego, rozleg³ych ingerencji wydawcy czy
cenzora), a nawet je�li twórca jest znany, problemem pozostaje potencjalna rozbie¿-
no�æ jego zamiarów pierwotnych i zrealizowanych, jawnych i ukrytych, �wiadomych
i nie�wiadomych, w³asnych i narzuconych przez mechanizmy psychologiczne, kulturowe
czy polityczne. Wszystko to nie zmienia jednak faktu, ¿e ludzie my�l¹ o sobie jako
o podmiotach kieruj¹cych siê intencjami (�intentional agents�) i podobn¹ motywacjê przy-
pisuj¹ innym. Obcuj¹c z partnerami bezpo�rednio czy za po�rednictwem rozmaitych wy-
tworów, nieustannie wyci¹gamy wnioski na temat ich przypuszczalnych zamiarów i re-
agujemy na nie, staraj¹c siê zarazem spe³niæ, zakomunikowaæ b¹d� ukryæ zamiary w³asne.
�Nasze zainteresowanie nawi¹zaniem ³¹czno�ci z intencjami innych jest tak podstawo-
wym elementem sposobu, w jaki tworzymy znacz¹ce interpretacje artefaktów, ¿e czasami
wydaje nam siê, i¿ dociekanie intencji to co� nadobowi¹zkowego, co�, czego mo¿na zanie-
chaæ� (G 16). Intencjonalno�æ jest konstytutywnym czynnikiem wszelkiej ludzkiej prakty-
ki, tylko teoretycy czasami podwa¿aj¹ jej rolê, ale i oni robi¹ to przecie¿ intencjonalnie.

Intencje, powiada Gibbs, s¹ nie tylko celowo�ciowymi stanami mentalnymi, odzwier-
ciedlaj¹cymi to, co jednostka zamierza zrobiæ. S¹ one przede wszystkim odbiciem �wza-
jemnych relacji miêdzy lud�mi w ró¿nych sytuacjach spo³ecznych�. W³a�nie ze �skoordy-
nowanych, opartych na wspó³dzia³aniu interakcji w mowie, pi�mie i dzie³ach sztuki� wy-
rastaj¹ znaczenia (G 38�39). Istot¹ �wymiany komunikacyjnej� (�communicative ex-
change�), przynajmniej w warunkach typowych, jest bowiem zgranie dzia³añ mówi¹cego
i s³uchacza, nastawione na wzajemne zrozumienie intencji i na wytwarzanie intencji wspól-
nych. Takie uzgadnianie zamiarów i sensów mo¿e niekiedy prowadziæ do powstania zna-
czeñ nowych, nie przewidzianych przez ¿adnego z uczestników. W kolejnych rozdzia³ach
badacz rozwija tê dialogowo-sytuacyjn¹ koncepcjê znaczenia, analizuj¹c wiele przyk³a-
dów z ¿ycia codziennego, polityki, obcowania ze sztuk¹. Wykorzystuje przy tym w twór-
czy, choæ nieco eklektyczny sposób, prace z zakresu filozofii i logiki (m.in. Johna L. Au-
stina, Elizabeth Anscombe, Petera F. Strawsona, ale tak¿e Michai³a Bachtina), lingwistyki
(François Recanatiego, Dana Sperbera i Deirdre Wilson), socjologii (Ervinga Goffmana),
przede wszystkim za� liczne studia z dziedziny psychologii i psycholingwistyki.

Interdyscyplinarne spojrzenie na problem komunikacji prowadzi do wniosku, ¿e ro-
zumienie znaczeñ ma charakter kontekstualny, a nie systemowy. Polega na odniesieniu
danej konstrukcji znacz¹cej do jej otoczenia dyskursywnego (wypowiedzi wcze�niejsze,
równoleg³e i przewidywane), behawioralnego (zachowanie, gesty, mimika), psychologicz-
nego (postawy i d¹¿enia uczestników komunikacji) oraz spo³ecznego (uk³ad ról i zale¿no-
�ci miêdzy rozmówcami, zwi¹zki z instytucjami i autorytetami). �Nierzadko to, co wydaje
siê prostym, dos³ownym znaczeniem komunikatu, jest znaczeniem okre�lonym konteksto-
wo, lecz podzielanym tak powszechnie, ¿e sprawia wra¿enie ustalonego poza jakimkol-
wiek kontekstem� (G 67). W�ród elementów tak pojêtego kontekstu intencje nadawcy
odgrywaj¹ rolê kluczow¹, s¹ te¿ w istocie wa¿niejsze ni¿ werbalna tre�æ przekazu: �Lu-
dzie zwykle bardziej skupiaj¹ siê na tym, do czego mówi¹cy zmierza, ni¿ na tym, co po-
wiedzia³� (G 111). O znaczeniu komunikatu dla odbiorcy przes¹dzaj¹ wyobra¿enia tego
ostatniego na temat intencji nadawcy w danych okoliczno�ciach.

Na dowód zasadniczo intencjonalnej dyspozycji cz³owieka oraz wp³ywu za³o¿enia
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intencyjno�ci na interpretacjê Gibbs przytacza wyniki w³asnego eksperymentu (G 103�104).
Jego uczestnikom przedstawiano rozmaite zdania o nieoczywistym sensie (typu: �Papieros
to bomba zegarowa� czy �Skalpel jest jak podkowa�) informuj¹c, ¿e s¹ b¹d� to cytatami
z dzie³ XX-wiecznych poetów, b¹d� zestawieniami s³ów wygenerowanymi przez program
komputerowy. Porównuj¹c obie serie, badani nieodmiennie wskazywali na wyra¿enia �stwo-
rzone przez poetów� jako bardziej znacz¹ce, po�wiêcali wiêcej czasu na ich zrozumienie
i d³u¿ej zwlekali ze stwierdzeniem ich bezsensowno�ci ni¿ w przypadku wyra¿eñ rzekomo
pozbawionych ludzkiego autora. Wniosek: anomalia, za któr¹ stoi podmiot intencjonalny,
mo¿e byæ metafor¹, anomalia nieintencjonalna � co najwy¿ej efektown¹ zbitk¹ s³own¹. Pierw-
sz¹ warto siê zajmowaæ, bo a nu¿ kto� próbuje nam co� za jej po�rednictwem przekazaæ. Na
drug¹ szkoda czasu: mimo ¿e jest tworem s³ownym, nie nale¿y do sfery komunikacji.

Rozumienie ma wed³ug Gibbsa charakter nie tylko intersubiektywny, lecz tak¿e wie-
loetapowy. Przebiega od bezpo�redniego, z zasady nie�wiadomego uchwytywania sensu
wyra¿eñ (�comprehension�), przez �wiadome klasyfikowanie wypowiedzi np. jako stwier-
dzaj¹cej czy ironicznej (�recognition�), po interpretacjê materia³u uzyskanego na etapach
wcze�niejszych, np. przypisanie znaczeñ metaforom (�interpretation�), oraz jego ocenê
(�appreciation�). Pierwszy etap jest niezbêdny, pozosta³e mog¹ siê w ogóle nie pojawiæ,
i to nie tylko w zwyk³ej komunikacji, ale nawet przy czytaniu tekstów literackich. Jednak
to owych dalszych stadiów, zw³aszcza za� tego, co jest w ich trakcie wytwarzane � czyli
interpretacji ujêtej statycznie, jako rezultat rozumienia � dotyczy wiêkszo�æ funkcjonuj¹-
cych w humanistyce modeli teoretycznych. �Filozofowie, lingwi�ci, antropolodzy i teore-
tycy literatury skupiaj¹ uwagê na produktach �wiadomej interpretacji i w wiêkszo�ci nie
zajmuj¹ siê szybkimi, nie�wiadomymi procesami rozumienia. Kognitywi�ci [natomiast],
zw³aszcza kognitywni psychologowie i psycholingwi�ci, zwykle skupiaj¹ siê na prêdkich,
bezpo�rednich procesach my�lowych, które zachodz¹ w pierwszych sekundach przetwa-
rzania jêzyka� (G 102�103). Niedostrzeganie wieloetapowo�ci rozumienia i odmienno�æ
metodologii to, zdaniem Gibbsa, najwa¿niejsza przyczyna kontrowersji miêdzy intencjo-
nalistami a antyintencjonalistami. Interpretacjê jako jeden z koñcowych produktów proce-
su pojmowania mo¿na bowiem opisywaæ w oderwaniu od zamiarów mówi¹cego, a do jej
charakterystyki dobrze nadaj¹ siê introspekcja i racjonalna analiza � tradycyjne narzêdzia
humanistyki. Natomiast �kognitywna nie�wiadomo�æ� (�the cognitive unconscious�), któ-
rej pracê da siê obserwowaæ dziêki eksperymentalnym metodom wspó³czesnej psycholo-
gii, przejawia siln¹ sk³onno�æ do przypisywania intencyjno�ci ludzkim, a czasem nawet
pozaludzkim dzia³aniom. Zamiast toczyæ nierozstrzygalny spór � konkluduje Gibbs � czas
podj¹æ badania interdyscyplinarne, w których metodologia bêdzie dopasowana do specy-
fiki poszczególnych faz procesu rozumienia, a wyniki uzyskane dla jednego etapu nie
bêd¹ automatycznie rozszerzane na pozosta³e.

Mimo tak polubownego stanowiska autor po�wiêca resztê ksi¹¿ki na wykazanie, ¿e wi¹-
zanie znaczenia z intencjami jest powszechne i uzasadnione tak¿e na tych etapach i w tych
dziedzinach komunikacji, gdzie czêsto podaje siê je w w¹tpliwo�æ. Analizuje trzy takie ob-
szary: literaturê, prawo oraz sztukê. Zw³aszcza w dziedzinach pierwszej i ostatniej (choæ
w krajach anglosaskich tak¿e w drugiej) ogromn¹ rolê odgrywa instytucja autora. �Nasza
kultura przyk³ada wielk¹ wagê do to¿samo�ci mówców, pisarzy, artystów. Byæ mo¿e, naj-
istotniejszym aspektem pojêcia autorstwa jest niejasno uchwytywana obecno�æ ludzkiej kre-
atywno�ci, osobowo�ci i autorytetu, któr¹ zdaje siê zapewniaæ autorstwo imienne [nominal
authorship]� (G 205). Gibbs �wiadom jest historycznej i kulturowej wzglêdno�ci tego stanu
rzeczy. Wskazuje np., ¿e rozpoznawalno�æ indywidualnego twórcy sta³a siê szczególnie istotna
dla funkcjonowania i oceny dzie³ literackich dopiero w czasach renesansu, choæ ju¿ w staro-
¿ytno�ci i �redniowieczu nale¿a³a do podstawowych kryteriów warto�ciowania tekstów na-
ukowych i filozoficznych. Równie¿ tendencje zauwa¿alne wspó³cze�nie � od spotêgowanej
intertekstualno�ci i interaktywno�ci rozmaitych dziedzin kultury po odgrywaj¹ce coraz wiêksz¹
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rolê formy tworzenia kolektywnego (�rednia liczba autorów prac z zakresu nauk przyrodni-
czych wzros³a z 1,8 w 1955 r. do 3,5 w latach dziewiêædziesi¹tych, pojawi³y siê publikacje
maj¹ce w nag³ówku po kilkaset nazwisk!) � wskazuj¹, ¿e �mit samotnego geniusza� nie jest
wieczny i, byæ mo¿e, nied³ugo odejdzie do lamusa 8.

Intencyjno�æ pozostaje jednak definicyjn¹ kategori¹ estetyki: �Rozumienie dzie³a sztuki
zaczyna siê od uznania, ¿e dany artefakt zosta³ intencjonalnie stworzony po to, by ucho-
dziæ za dzie³o sztuki� (G 321). Wa¿nym kryterium estetyczno�ci jest tak¿e, mimo wszel-
kich zastrze¿eñ, oryginalno�æ zamiaru artystycznego. Stwierdzenie Monroe Beardsleya,
¿e falsyfikat nieodró¿nialny od orygina³u ma równ¹ z nim warto�æ estetyczn¹ 9, mo¿e byæ
tylko formalistycznym kuriozum. Z ³atwo�ci¹ przeciwstawimy mu fakty takie, jak zmiana
powszechnej oceny, a przynajmniej zaszeregowania utworu, który okaza³ siê mistyfikacj¹,
na�ladownictwem lub w którego powstaniu bra³y nadmierny udzia³ osoby trzecie (chyba
¿e ich uczestnictwo, jak w sztuce interaktywnej, zosta³o zaplanowane przez twórcê). To¿-
samo�æ dzie³a jest bowiem nadal �ci�le zwi¹zana z to¿samo�ci¹ autora, a jego znaczenie �
z intencjami komunikacyjnymi i artystycznymi, które mo¿na przypisaæ realnemu podmio-
towi czy choæby powi¹zaæ z historyczno-kulturowym kontekstem powstania. Tak w³a�nie
w zakoñczeniu swojej ksi¹¿ki Gibbs interpretuje Borgesowskiego Pierre�a Menarda, au-
tora �Don Kichota�.

Sk¹din¹d wiemy, ¿e to¿samo�æ autorów bywa nieoczywista i z³o¿ona, podobnie jak
kierunek ich intencji. Ten sam Borges w innym tek�cie, równie¿ przez Gibbsa przywo³a-
nym, analizowa³ swoje skomplikowane zwi¹zki z publiczno-literackim wizerunkiem sym-
bolizowanym przez w³asne nazwisko. �Ja� to podmiot psychologiczny, �Borges� jest wtór-
nym podmiotem kulturowym, który przenika jednak w prywatne ¿ycie swojego alter ego,
a podjêcie refleksji nad ich wzajemn¹ zale¿no�ci¹ dodatkowo gmatwa sprawê: �Nie wiem,
który z nas dwóch pisze tê stronicê� 10. Szczególnie skomplikowany jest przypadek Fer-
nanda Pessoi, przybieraj¹cego szereg nie tylko pseudonimów, lecz tak¿e stylów literac-
kich, biografii, a nawet osobowo�ci twórczych. Tu kreacja siêgnê³a tak g³êboko, ¿e figurê,
która wy³ania siê z tekstów podpisanych w³asnym nazwiskiem poety, badacze sk³onni s¹
uznawaæ za twór równie sztuczny co jego �heteronimy� 11. Gibbs ogranicza siê do odnoto-
wania tych komplikacji, nie poddaj¹c ich g³êbszej analizie. Trochê szkoda, choæ w jakim�
sensie jest usprawiedliwiony � sam fakt, ¿e zastanawiamy siê, kim by³ Pessoa i dlaczego
prowadzi³ swoje gry z (nie)to¿samo�ci¹, dowodzi s³uszno�ci �przes³anki kognitywnego
intencjonalizmu�.

Niestety, badacz w podobny sposób za³atwia dyskusjê z XX-wiecznymi teoriami in-
terpretacji. Rzetelnie, choæ z konieczno�ci pobie¿nie, relacjonuje najwa¿niejsze z nich,
wskazuje ich mocne i s³abe strony (trzeba zaznaczyæ, ¿e dostrzega tak¿e uproszczenia
koncepcji intencjonalistycznych), by w podsumowaniu stwierdziæ, i¿ wiêkszo�æ omówio-
nych teorii nie docenia �silnej u zwyk³ych czytelników tendencji do wi¹zania literatury
z ludzk¹ intencjonalno�ci¹� (G 272). Zamiast polemiki otrzymujemy wiêc ponownie argu-
ment z potoczno�ci, tym razem zupe³nie chybiony, przywo³ane bowiem przez Gibbsa teo-
rie (New Criticism, intencjonalizm Hirscha, P. D. Juhla, a tak¿e Stevena Knappa i Waltera
B. Michaelsa, dekonstrukcja, feminizm, estetyka recepcji w wariantach Fisha i Umberta
Eco, hipotetyczny intencjonalizm Jerrolda Levinsona) w przewa¿aj¹cej wiêkszo�ci doty-
cz¹ interpretacji literaturoznawczej czy krytycznoliterackiej, nie za� zwyczajnego odbio-

  8 Zob. J. S t i l l i n g e r, Multiple Authorship and the Myth of Solitary Genius. New York �
Oxford 1991.

  9 M. B e a r d s l e y, Aesthetics. New Haven 1970. Podajê za prac¹ Gibbsa.
10 J. L. B o r g e s, Borges i ja. W: Twórca. Warszawa 1974, s. 48 (prze³. Z. C h ¹ d z y ñ s k a).
11 Ciekawe, ¿e do indeksu osobowego omawianej ksi¹¿ki wprowadzono na równych prawach

nazwiska Pessoi i jego pozosta³ych person: Alberta Caeiro, Richarda Reisa, Alvarda de Campos
i Bernarda Soaresa, nie ³¹cz¹c ich nawet odsy³aczami.
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ru. Jest jednak po¿ytek z tej nie w pe³ni satysfakcjonuj¹cej dyskusji. Mianowicie sk³ania
ona Gibbsa do uznania, ¿e bogactwo znaczeniowe utworu literackiego wi¹¿e siê z wystê-
powaniem w nim sensów nie zamierzonych przez autora.

Odwo³uj¹c siê do teorii relewancji Sperbera i Wilson, zgodnie z któr¹ odpowiedzial-
no�æ za interpretacjê wypowiedzi dzielona jest miêdzy jej nadawcê a odbiorcê 12, badacz
stwierdza: �ludzie maj¹ sk³onno�æ do wyprowadzania s³abych implikatur [tj. znaczeñ nie
zwi¹zanych bezpo�rednio z tym, co autor próbowa³ zakomunikowaæ] i bêd¹ maksymalizo-
waæ ich liczbê i rodzaje, staraj¹c siê jednocze�nie minimalizowaæ wysi³ek potrzebny do
uchwycenia my�li autora. Czytanie literatury nie narzuca takich ograniczeñ czasowych jak
wymiana konwersacyjna i pozwala w³o¿yæ wiêcej wysi³ku umys³owego w wyprowadze-
nie ca³ego wachlarza s³abych, a nawet bardzo s³abych implikatur� (G 270) oraz znaczeñ
ca³kowicie nieautoryzowanych (�implikacji�). Dostrzegaj¹c literack¹ rolê znaczeñ nieza-
mierzonych, Gibbs podkre�la jednak, ¿e opisany proces nie odbiega w sposób zasadniczy
od mechanizmów dzia³aj¹cych w trakcie rozumienia codziennych odmian jêzyka. �Do-
�wiadczenie znacz¹ce [meaningful experience] zwi¹zane jest z podbudowan¹ spo³ecznie
rzeczywisto�ci¹ kognitywn¹, w której ludzie pisz¹, czytaj¹ i spieraj¹ siê o teksty, a nie
z jakim� eterycznym �wiatem tekstualno�ci, oderwanym od osób tworz¹cych teksty i po-
s³uguj¹cych siê nimi� (G 256). Z tych samych powodów badacz nie godzi siê na uznanie
konwencji za istotny czynnik stabilizuj¹cy znaczenia: to pogl¹d tych, którzy �lekcewa¿¹
radykaln¹ nieokre�lono�æ [�indeterminacy�] konwencji jêzykowych i nie dostrzegaj¹ w³a-
dzy, jak¹ realni autorzy maj¹ nad wspó³czesnymi praktykami czytania� (G 251; to frapuj¹-
ce zagadnienie nie zostaje w pracy rozwiniête, Gibbs wskazuje je jako jeden z problemów
pozostaj¹cych do zbadania).

W koñcz¹cym ksi¹¿kê rozdziale-manife�cie zatytu³owanym The Intentional Mind Gibbs
wyja�nia swoj¹ niechêæ do konwencji. Kojarz¹ mu siê one z upraszczaj¹cym, �kodowym�
modelem komunikacji, zgodnie z którym ludzkie zachowania i wytwory kryj¹ w sobie
tajemne znaczenia, które mog¹ staæ siê dostêpne dopiero po u¿yciu w³a�ciwego klucza; na
takiej mechanistycznej semiotyce budowane s¹ niezliczone poradniki t³umacz¹ce np., jak
rozpoznaæ, kiedy osoba mówi¹ca �nie� w rzeczywisto�ci chce powiedzieæ �tak� (lub od-
wrotnie). Pojêcie konwencji wi¹¿e siê wiêc, zdaniem Gibbsa, z manipulowaniem znacze-
niami i sterowaniem lud�mi. Nie jest te¿ wcale konieczne do uchwycenia istoty kontaktów
spo³ecznych: przynajmniej w sprawach podstawowych doskonale rozumiemy siê nawza-
jem, nawet je�li pozornie nie dysponujemy odpowiednim kodem. Dzieje siê tak dziêki
podobieñstwu naszych do�wiadczeñ oraz wspólnej wszystkim istotom dzia³aj¹cym inten-
cjonalno�ci.

Ksi¹¿ka Arabelli Lyon, bêd¹ca pod wieloma wzglêdami przeciwieñstwem pracy Gib-
bsa, jest zarazem jej dobrym uzupe³nieniem. Tam mieli�my wywód a¿ nazbyt przejrzy�cie
skomponowany, z powtarzaj¹cymi siê, niemal podrêcznikowymi podsumowaniami po-
szczególnych ustêpów. Tu otrzymujemy tekst trudny, pozbawiony rekapitulacji, zmusza-
j¹cy czytelnika do samodzielnego wyprowadzania wniosków (charakterystyczne, ¿e roz-
prawa nie ma wyodrêbnionego zakoñczenia). Tam by³o nieustanne odwo³ywanie siê do
codzienno�ci i empirii, z którego powoli wy³ania³y siê jakie� uogólnienia. Tu jest �mia³e
teoretyzowanie wsparte analiz¹ tekstów literaturoznawczych i filozoficznych. Tam dysku-
sja z konkurencyjnymi propozycjami przypomina³a prezentacjê stanu badañ; tu króluje
duch polemiki, a autorka nie czuje respektu nawet przed najwiêkszymi (jednocze�nie czer-
pi¹c obficie z ich dorobku). S¹dz¹c z bibliografii i dat publikacji, te dwa ujêcia intencyjno-
�ci s¹ ca³kowicie niezale¿ne, ale zgodno�æ merytoryczna pog³êbia wra¿enie ich komple-
mentarno�ci. Punkt doj�cia rozwa¿añ Gibbsa � stwierdzenie, ¿e pomimo ró¿nic potrafimy

12 Zob. D. S p e r b e r, D. W i l s o n, Relevance: Communication and Cognition. Cambridge,
Mass., 1986.
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nawi¹zywaæ ³¹czno�æ z intencjami innych � jest w istocie punktem wyj�cia pracy Lyon. Jej
konkluzja brzmi zreszt¹ bardzo podobnie, choæ ze znamienn¹ modyfikacj¹: komunikuje-
my siê w³a�nie dziêki ró¿nicom.

Do takiego wniosku prowadzi badaczkê próba skonstruowania retorycznego modelu
intencji, dostosowanego do potrzeb kultury ponowoczesnej. To dopowiedzenie jest wa¿-
ne. Dawna retoryka, poza nielicznymi wyj¹tkami, nie podejmowa³a w sposób teoretyczny
zagadnienia intencji. Nie by³o takiej potrzeby � intencyjno�æ dzia³añ mówcy zak³adano
jako oczywisto�æ, analizie podlega³y przede wszystkim techniki spe³niania zamiaru per-
swazyjnego. St¹d m.in. Kwintylianowe �vir bonus dicendi peritus� (w sformu³owaniu Je-
rzego Ziomka: �m¹¿ zacny, w mówieniu bieg³y�), akcentuj¹ce predyspozycje etyczne ora-
tora i sprawno�æ jego wys³owienia, pomijaj¹ce za� osobowo�æ adresatów i warunki poro-
zumienia, bo te traktowane by³y jako sta³e. Tymczasem retor wspó³czesnej demokracji to
tylko jeden z licznych podmiotów w spo³eczno�ci pluralistycznej, czêsto wieloetnicznej
czy wielokulturowej, w której �ró¿norodno�æ jest norm¹� (L 191), a podstawowy �rodek
komunikacji stanowi¹ mass media, dysponuj¹ce w³asn¹ podmiotowo�ci¹ i aktywnie kszta³-
tuj¹ce rzeczywisto�æ. W �wiecie �cieraj¹cych siê racji, krzy¿uj¹cych siê i nak³adaj¹cych
na siebie intencji retoryczno�æ staje siê aspektem wszelkich wypowiedzi 13, sama za� in-
tencyjno�æ domaga siê pog³êbionej refleksji. Swój opis miejsca intencji w retoryce post-
modernistycznej Lyon zaczyna jednak od analizy spu�cizny tradycji.

�Retoryczne za³o¿enie intencji, zw³aszcza intencji autorskiej, wspierane jest histo-
rycznie przez cztery przynajmniej aspekty tej dyscypliny. Po pierwsze, inaczej ni¿ poetyka
i filozofia, retoryka k³adzie nacisk na komunikacjê � komunikacjê funkcjonaln¹, instru-
mentaln¹, perswazyjn¹ � kosztem sztuki, prawdy, interpretacji czy zabawy jêzykiem. [...]
Sposób wyodrêbnienia retoryki [spo�ród pokrewnych dyscyplin] powoduje, ¿e skupia siê
ona na dyskursie instrumentalnym, cechami za� definiuj¹cymi dyskurs instrumentalny s¹
cel, motyw i po¿¹dany efekt. Po drugie, zachodnia retoryka wywodzi siê z praktyk oral-
nych, odznaczaj¹cych siê bezpo�redni¹ obecno�ci¹ osoby mówi¹cej, która mo¿e wyraziæ
przynajmniej czê�æ swych intencji, oraz obecno�ci¹ s³uchaczy, którzy równie¿ mog¹ oka-
zywaæ swoje intencje. W wiêkszo�ci sytuacji retorycznych obecno�æ rywalizuj¹cych inter-
lokutorów zwiêksza ich odczucie ró¿nicy, a potrzeba uzgadniania ró¿nic jest tak oczywi-
sta, ¿e p r o c e s  n e g o c j a c j i  dominuje nad ewentualnym badaniem szans prawdziwe-
go poznania czyich� intencji. Po trzecie, teorie retoryczne skupiaj¹ siê raczej na dzia³aniach
i skutkach ni¿ na interpretacji i jej podstawach. Dzia³anie z definicji obejmuje intencjê
(tym siê ró¿ni od zwyk³ych poruszeñ). Dzia³anie, jak retoryka, ma wymiar publiczny, przy-
nosi namacalny efekt. Po czwarte, tradycyjna retoryka podkre�la kairos, czyli �sposob-
no�æ�. Ten swoisty rys zwraca uwagê na jednostkowo�æ wypowiadania siê w reakcji na
indywidualn¹ sytuacjê, do szczególnych ludzi, z okre�lonych powodów� (L 3�4). Nato-
miast retoryka wspó³czesna, podobnie jak literatura, realizuje siê przede wszystkim w pi-
�mie, a w ka¿dym razie w komunikatach podlegaj¹cych utrwaleniu: �dzia³ania interpreta-
cyjne, takie jak czytanie i powracanie do przeczytanego tekstu, os³abiaj¹ wyj¹tkowo�æ
jednostkowej sytuacji, pomniejszaj¹ rolê kontekstu konwencjonalnego i instytucjonalne-
go oraz usuwaj¹ natychmiastowo�æ efektu, eksponuj¹c tekst raczej jako przestrzeñ dyskur-
sywn¹ ni¿ jako dyskurs rozwijaj¹cy siê w czasie� (L 4). Owo podobieñstwo dzisiejszych
praktyk retorycznych i literackich, z jednej strony, pozwala Arabelli Lyon budowaæ w³a-
sn¹ koncepcjê w drodze reinterpretacji teorii literaturoznawczych, z drugiej � umo¿liwia
odczytanie jej pracy jako refleksji nad intencyjno�ci¹ nie tylko retoryczn¹, ale i literack¹.

Trzecim �ród³em inspiracji, obok dawnej retoryki oraz wspó³czesnych literackich teo-
rii retoryki, jest dla Lyon XX-wieczna filozofia umys³u i dzia³ania, która pozwala dopre-
cyzowaæ samo pojêcie intencji. Badaczka od razu odrzuca rozumienie tej kategorii jako

13 Podobny sposób my�lenia o retoryczno�ci prezentuje praca M. R u s i n k a  Miêdzy retoryk¹
a retoryczno�ci¹ (Kraków 2003).
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autorskiego planu poprzedzaj¹cego utwór, rozumienie, które zaci¹¿y³o na literaturoznaw-
czym sporze o interpretacyjn¹ rolê intencji. Retoryka, zw³aszcza retoryka debaty (�delibe-
rative rhetoric�) 14, skierowana jest ku przysz³o�ci, zajmuje j¹ interakcja mówcy z publicz-
no�ci¹ oraz dzia³anie nastawione na zmianê istniej¹cego stanu rzeczy. Dlatego u¿yteczna
okazuje siê koncepcja intencyjno�ci sformu³owana przez Michaela Hanchera. Wyró¿ni³
on trzy sk³adowe intencji autorskiej: intencjê �programatyczn¹� (gatunkow¹), zwi¹zan¹ z
celowym u¿yciem konkretnej formy jêzykowej; intencjê �aktywn¹� � d¹¿enie do tego, by
byæ zrozumianym jako osoba dzia³aj¹ca w pewien sposób lub chc¹ca co� okre�lonego
powiedzieæ; intencjê �finaln¹� (perlokucyjn¹), ukierunkowan¹ na wywo³anie szczególne-
go efektu 15. Teksty retoryczne, stwierdza Lyon, wyró¿nia dominacja intencji finalnych,
choæ wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ w nich wybory formalne dotycz¹ce konwencji, gatunków i
tropów.

Podstawowe rozumienie intencji autorka przejmuje jednak od Charlesa Altieriego:
intencyjno�æ to postawa, w której podmiot ro�ci sobie prawo do pewnego wycinka rzeczy-
wisto�ci, oraz proces uznawania tego wycinka za �swój� 16. �Definicja Altieriego podkre-
�la znaczenie intencji dla podmiotowego panowania nad �wiatem. Widzi intencje u pod-
staw to¿samo�ci osobowej, w³adzy (�power�) i �wiata prze¿ywanego (�life-world�). In-
tencje nie s¹ przedmiotami bytuj¹cymi poza tekstem ani procesami zamkniêtymi w umy�le;
intencje to nasze zaanga¿owanie w �wiat, zaanga¿owanie charakteryzuj¹ce zarówno reto-
ra, jak publiczno�æ. Dzia³ania retoryczne tworz¹ osobow¹ to¿samo�æ, w³adzê, �wiat prze-
¿ywany; intencje retoryczne nie s¹ identyczne z namys³em estetycznym, nie wi¹¿¹ siê te¿
tylko ze znaczeniem tekstu, s¹ one zasadnicz¹ przestrzeni¹ naszych ró¿nic, walut¹ w trans-
akcjach, które nas ³¹cz¹ i dziel¹. Intencje dotycz¹ �wiata, wiêcej � nadaj¹ mu znaczenie
i pozwalaj¹ nam ustanawiaæ relacje ze �wiatem i sob¹ nawzajem� (L 11). Za Altierim
równie¿ wprowadza Lyon rozró¿nienie bytuj¹cych w umy�le, uprzednich w stosunku do
czynno�ci i n t e n c j i, b y  (co� zrobiæ) oraz aktualnych, przynale¿nych czynno�ciom, lecz
wychylonych ku ich przysz³ym skutkom i n t e n c j i  w  (dzia³aniu celowym). Nie trzeba
dodawaæ, ¿e interesuj¹ j¹ przede wszystkim te drugie; w wypowiedziach bowiem �inten-
cja i akt mowy istniej¹ razem�, �intencja jest obserwowaln¹ czê�ci¹ znaczenia, nie za�
nieuchwytnym stanem psychicznym (znaczeniem autorskim) czy daj¹c¹ siê wyodrêbniæ
czê�ci¹ tekstu (znaczeniem konwencjonalnym)� (L 12).

Postrzeganie tekstu jako szczególnej maszyny intencjonalnej (badaczce nie spodoba-
³aby siê ta mechanistyczna metafora) prowadzi do nowatorskiego spojrzenia na odbiór.
Tradycyjna interpretacja literacka, inaczej ni¿ interpretacje, których dokonujemy nieustannie
w codziennym ¿yciu, zwraca siê w stronê przesz³o�ci, ku rekonstrukcji jakiego� gotowe-
go, ju¿ istniej¹cego sensu, jest �s¹dowa�, a nie �doradcza�. Sposób lektury projektowany
przez Lyon � i odkrywany przez ni¹ w konkretnych reinterpretacjach tekstów filozoficz-
nych � polega na �negocjowaniu znaczenia�, wspólnym wytwarzaniu go przez �cieraj¹ce
siê intencjonalno�ci autora i czytelników. Zak³ada dzia³anie obu stron, traktuj¹c wpisane
w tekst zamiary autorskie jako wyzwanie wobec podmiotowo�ci odbiorcy, a nie jak rebus,
za którego prawid³owe odczytanie czeka nagroda. To dialogowe spojrzenie sytuuje ba-
daczkê w opozycji do dawniejszych teorii interpretacji, które w³adzê nad znaczeniem przy-
znawa³y albo jednej, albo drugiej stronie procesu komunikacyjnego. Ich krytyczna rekapi-
tulacja jest dla Lyon okazj¹ do sformu³owania w³asnego modelu interakcji s³ownej.

14 Dos³ownie: �retoryka doradcza�; autorka, dla której stylu charakterystyczne jest czêste wy-
korzystywanie polisemii, nadaje jednak temu terminowi dodatkowe sensy wynikaj¹ce ze znaczeñ
angielskiego czasownika �to deliberate�: �rozwa¿aæ�, �naradzaæ siê�, �toczyæ debatê�.

15 M. H a n c h e r, Three Kinds of Intention. �Modern Language Notes� 1972, nr 87.
16 Ch. A l t i e r i, Subjective Agency: A Theory of First Person Expressivity and Its Social

Implications. Cambridge 1994. Znamienne, ¿e Lyon � podobnie jak Gibbs � mówi¹c o podmiocie
czê�ciej pos³uguje siê konotuj¹cym aktywno�æ terminem �agent� ni¿ naznaczonym receptywno�ci¹
�subject�.



247RECENZJE

W ujêciu przedstawicieli retoryki literackiej, takich jak I. A. Richards i Wayne Booth,
w³adza spoczywa w rêkach autora, a potwierdzaj¹ j¹ normy etyczne reguluj¹ce proces
odczytywania cudzych intencji. Richards �uznaje wprawdzie nieporozumienie za konieczny
rys komunikacji, widzi w nim jednak przejaw sabotowania sensu, nie za� mo¿liwo�æ wpro-
wadzenia nowych znaczeñ czy okazjê do pertraktacji� (L 30). Traktowanie komunikacji
jako transferu znaczeñ albo techniki oddzia³ywania za pomoc¹ jêzyka prowadzi go naj-
pierw do behawiorystycznej koncepcji rozumienia jako reakcji na tekstowe bod�ce, pó�-
niej do teorii retoryki jako systemu tropów � teorii �ca³kowicie odrzucaj¹cej tradycyjn¹
fascynacjê retoryki agor¹, dyskursem publicznym, prawodawstwem i perswazj¹� (L 37).
Z kolei Booth, np. w swej analizie �retorycznego kryzysu� towarzysz¹cego protestom stu-
denckim koñca lat sze�ædziesi¹tych, zak³ada przejrzysto�æ zamiarów autorskich, ich bez-
po�redni¹ dostêpno�æ dla czytelnika, a problem porozumienia redukuje do dobrej woli
uczestników komunikacji. Retoryka jest dla niego �filozofi¹ ludzkich sukcesów i pora¿ek
we wspólnym odkrywaniu poprzez dyskurs takich poziomów prawdy (lub choæby zgody),
których ¿adna ze stron nie przewidywa³a� 17. W praktyce jednak dobr¹ wol¹ ma siê wyka-
zaæ tylko odbiorca. Widaæ to w doborze przyk³adów: problemy wynik³e podczas aktualne-
go sporu politycznego, dotycz¹cego spraw nieraz bardzo konkretnych, Booth zestawia
z k³opotami pojawiaj¹cymi siê przy interpretacji klasycznych dzie³ literackich, po�rednio
sprowadzaj¹c zaistnia³¹ kontrowersjê do trudno�ci z odczytywaniem figur tekstowych.
Taki model implikuje, zdaniem Lyon, fa³szywe przekonanie, ¿e celem dzia³añ retorycz-
nych jest docieranie do prawdy, równie mylne za³o¿enie jednorodno�ci audytorium, po³¹-
czonego z retorem wspólnot¹ przynajmniej podstawowych kodów i warto�ci, wywo³uje
te¿ obraz �czytelnika skolonizowanego� przez dominuj¹ce intencje autorskie (L 46). Wszyst-
ko to wypacza ideê retoryki.

W miejsce Boothowskiego czytelnika uk³adnego Lyon wprowadza odbiorcê niezgod-
nego, opornego (�dissent reader�), który w obronie w³asnej to¿samo�ci gotów jest konte-
stowaæ regu³y narzucane przez autora. Tego rodzaju opór doceni³a wcze�niej krytyka fe-
ministyczna 18. Nawi¹zuj¹c do niej Lyon pisze: �»Niezrozumienie« i odmowa »zgody«
bywaj¹ posuniêciami strategicznymi. Dziêki nim czytelniczka niezgodna mo¿e dostrzec
trudno�ci, niejednoznaczno�ci czy spolaryzowanie rzeczywisto�ci tekstowej i przekracza-
j¹c interpretacjê autorsk¹ próbowaæ je pokonaæ, a tym samym stworzyæ co� nowego. Reto-
ryka doradcza musi byæ historycznie zdolna do mówienia nie tylko o relacjach dyskursyw-
nych opartych na kooperacji, ale i o takich, które s¹ wymuszone, wywrotowe, konfliktowe
czy wynikaj¹ z uleg³o�ci�. I dodaje: �Perswazja zak³ada pocz¹tkow¹ ró¿nicê, podstawowym
za� wyzwaniem retorycznym jest wci¹gniêcie w interakcjê czytelnika opornego� (L 45). Nie
chodzi wiêc o zwyk³¹ apologiê aktywno�ci odbiorcy, lecz o budowê takiego modelu komu-
nikacyjnego, który w pe³ni uzna³by istnienie podmiotowo�ci po obu stronach dyskursu. Dla-
tego badaczka odrzuca teoriê wspólnot interpretacyjnych Stanleya Fisha: grupa, okre�laj¹ca,
jego zdaniem, repertuar kodów i zakres d¹¿eñ, które dostêpne s¹ jej cz³onkom, przypomina
�czarn¹ skrzynkê, sprawuj¹c¹ nadzór nad interpretacj¹ w sposób równie mechaniczny co
intencja autorska wed³ug ujêæ tradycyjnych� (L 99). Przy tym Fish traktuje obyczaje w³a-
snej wspólnoty dyskursywnej � uniwersyteckich filozofów i teoretyków literatury � jako
normy powszechne. Wniosek: on tak¿e cierpi na �agorafobiê�.

Poszukuj¹c pozytywnego uk³adu odniesienia Lyon zwraca siê ku hermeneutyce, zw³asz-
cza Gadamerowskiej, dla której �interpretacja to dzia³alno�æ t w ó r c z a, nie prosty od-
biór, lecz kontrolowana przez tradycjê k r e a c j a  a l b o  i n w e n c j a� (L 62). Znaczenie
definiowane jako rezultat fuzji horyzontów, wspólne budowanie sensów, dialogowo�æ,
postulat otwarcia siê na perspektywê proponowan¹ przez tekst (ze �wiadomo�ci¹ ograni-

17 W. B o o t h, Modern Dogma and the Rhetoric of Assent. Chicago 1974, s. 10�11. Cyt. za
prac¹ Lyon.

18 Zob. J. F e t t e r l e y, The Resisting Reader: A Feminist Approach to American Fiction.
Bloomington 1978.
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czaj¹cych nas przeds¹dów i bez zapominania o w³asnej historyczno�ci) � wszystko to idee
bliskie Arabelli Lyon. Ale Gadamer opisuje proces rozumienia przebiegaj¹cy w obrêbie
jednej, powszechnie akceptowanej tradycji. Lyon porusza siê w �wiecie wielu czêsto ry-
walizuj¹cych ze sob¹ kultur, jest te¿ bardziej �wiadoma nadu¿yæ pope³nianych przy pomo-
cy jêzyka. St¹d w¹tpliwo�ci wysuwane przez ni¹ pod adresem niemieckiego my�liciela.
Co zrobiæ z tekstami i mówcami zagra¿aj¹cymi publiczno�ci? Czy w imiê porozumienia
zawsze warto wystawiaæ na ryzyko swoje intencje i przekonania? Nawet gdyby zwraca³
siê do nas kto� w rodzaju Hitlera? Retoryka zachowuj¹ca kontakt ze spo³eczn¹ praktyk¹
dyskursywn¹, konkluduje autorka, powinna zawieraæ element hermeneutyki podejrzeñ.

Najbli¿ej postulowanego przez badaczkê retorycznego modelu intencji sytuuje siê
Kenneth Burke. Lyon z aprobat¹ przedstawia jego pansemiotyczn¹ wizjê �wiata (�wszyst-
kie organizmy to krytycy nieustannie interpretuj¹cy znaki wokó³ siebie� 19), interakcyjny
i dynamiczny obraz relacji miêdzy lud�mi � istotami spe³niaj¹cymi siê w oddzia³ywaniu
na innych, koncepcjê mowy jako narzêdzia w rêkach podmiotów d¹¿¹cych do swoich
celów oraz koncepcjê retoryki, bêd¹cej �u¿yciem jêzyka jako symbolicznego �rodka na-
k³aniania do wspó³pracy istnieñ z natury reaguj¹cych na symbole� 20. Ze znakowego cha-
rakteru jêzyka wynika po�rednio�æ przekazywania intencji: nie mog¹ byæ one w prosty
sposób wyra¿ane w wypowiedzi, lecz tylko transmitowane, a dok³adniej � nadawca za
po�rednictwem mowy mo¿e indukowaæ pewne dzia³ania odbiorcy czy modyfikowaæ jego
postawê. Jêzyk to ¿ywio³ spo³eczny, który wraz z innymi sk³adowymi kultury wp³ywa
zarówno na warunki komunikacji, jak i na porozumiewaj¹ce siê jednostki, w tym tak¿e na
ich intencje: �kultura formuje nas, tak jak my formujemy j¹� uczestnicz¹c w praktykach
dyskursywnych (L 94). Kulturowy aspekt intencji staje siê szczególnie widoczny w komu-
nikacji miêdzy cz³onkami odmiennych grup ludzkich, jednak istnienie �motywów uniwer-
salnych�, zwi¹zanych z podstawowymi sytuacjami egzystencjalnymi, sprawia, ¿e pewien
stopieñ porozumienia zawsze jest mo¿liwy. Z kolei z powtarzalno�ci celów, do jakich d¹-
¿ymy, wynika konwencjonalizacja u¿ytecznych przy ich realizacji form dyskursu. Sk³ada-
j¹ siê one na repertuar dostêpnych struktur i odmian wypowiedzi, który u³atwia komuniko-
wanie, a zarazem kszta³tuje i ogranicza mo¿liwo�ci dzia³añ s³ownych.

Lyon przejmuje od Burke�a nie tylko triadê pojêæ oznaczaj¹cych poszczególne aspek-
ty intencji (�forma� � utrwalaj¹ca jêzykowe sposoby reagowania na powtarzalne sytuacje,
�motyw� � reprezentuj¹cy d¹¿enia uznawane w obrêbie danej kultury, w�ród nich za� te,
które zwi¹zane s¹ bezpo�rednio z kondycj¹ ludzk¹, oraz �zamiar�, �cel� � odpowiednik
intencji indywidualnej w tradycyjnym sensie; wszystkie one dochodz¹ do g³osu i modyfi-
kuj¹ znaczenie wypowiedzi, w proporcjach zale¿nych od okoliczno�ci i typu przekazu). Przej-
muje od niego tak¿e dramaturgiczne ujêcie sytuacji komunikacyjnej, na któr¹ sk³adaj¹ siê
czyn (�act�), miejsce (�scene�), podmiot (�agent�), dzia³anie (�agency�), zamiar (�pur-
pose�). Intencjê mo¿na w tym uk³adzie zdefiniowaæ jako �zaanga¿owanie dowolnego pod-
miotu [mówi¹cego, s³uchacza, oponenta, obserwatora itp.] w ca³o�æ dramatu� (L 97). Oczy-
wi�cie, podmiotowo�æ jest tu rozumiana relacyjnie (�Podmiot nietranscendentalny mie�ci
siê w jêzyku, kulturze, �wiecie; jego dzia³ania i cele ograniczane s¹ przez si³y zewnêtrzne
i wewnêtrzne, jego intencje rozpraszaj¹ siê w formach, motywach, zamiarach i mo¿liwo-
�ciach do�wiadczenia�), ale stanowi ona niezbywalny element komunikacji: �autor nie
umar³, dzieli tylko scenê z czynem, miejscem, dzia³aniem, celem oraz innymi podmiota-
mi/autorami� (L 101).

Tezê o intencjonalnym charakterze znaczenia i o (ograniczonej) komunikowalno�ci
intencji Lyon formu³uje jako wyra�ne za³o¿enie: �Poniewa¿ jêzyk jest wspólny, publiczny
i performatywny, posiadamy n i e j a k ¹  w i e d z ê  o do�wiadczeniach, uczuciach, prze-
konaniach i intencjach innych�. Zdolno�æ rozpoznawania cudzych intencji doskonalimy

19 K. B u r k e, Permanence and Change. New York 1965, s. 9. Cyt. za prac¹ Lyon.
20 K. B u r k e, A Rhetoric of Motives. Berkeley � Los Angeles 1969, s. 43. Cyt. jw.
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wraz z przyswajaniem mowy, która jest obszarem manifestowana siê � czyli uzewnêtrz-
niania � zamiarów: �rozumienie to udzia³ w jêzyku, a nie proces wewnêtrzny� (L 106). Za
Austinem i pó�nym Wittgensteinem badaczka stwierdza, ¿e intencje s¹ nieod³¹czne od
komunikacyjnej �sceny�, poniewa¿ za� sytuacja komunikacyjna daje siê opisywaæ, mo¿na
w sposób wzglêdnie obiektywny analizowaæ tak¿e intencje. �Logos, ethos i pathos s¹ wy-
konywane, odgrywane. Rozumiemy w³a�nie wykonanie [performance], a nie jaki� mi-
styczny proces wewnêtrzny� (L 109). Ta koncepcja �intencji bez wewnêtrzno�ci� (L 108)
mog³aby byæ punktem wyj�cia do opisu funkcjonowania intencyjno�ci w literaturze. W pra-
cy Lyon jest nawet fragment po�wiêcony roli konwencji � �tworzonych zbiorowo i po-
wszechnie uznawanych kryteriów interpretacyjnych� � jako wa¿nej odmiany �strategii
normalizuj¹cych� komunikacjê (L 110). Autorka nie rozwija jednak tego w¹tku, pozosta-
j¹c wierna swojemu zadaniu, którym jest przywrócenie retoryce charakteru praktyki osa-
dzonej w sytuacjach spo³ecznych, zaanga¿owanej w sprawy zbiorowo�ci i skupionej ra-
czej na kieruj¹cych siê ku w³asnym celom s³uchaczach ni¿ na idealnych, bezinteresow-
nych interpretatorach.

Drug¹ czê�æ ksi¹¿ki wype³nia wnikliwy opis fragmentów gry intencjonalnej tocz¹cej
siê miêdzy Wittgensteinem a jego czytelnikami (m.in. Bertrandem Russellem i Rudolfem
Carnapem). Wnioski, jakie wy³aniaj¹ siê z tych analiz, s¹ interesuj¹ce tak¿e dla literaturo-
znawcy. Lyon pokazuje, ¿e w praktyce dyskursywnej komunikaty bywaj¹ interpretowane
instrumentalnie, a sensy przypisywane w sposób do�æ dowolny; �niektóre teksty czyta siê
nie jako znaczenie zadane, lecz jako wsparcie dla intencji odbiorcy� czy dla reprezentowa-
nego przezeñ systemu my�lenia (L 138). Zamiary komunikacyjne autora brane s¹ pod
uwagê wtedy, gdy czytelnik nie móg³by sobie bez ich uwzglêdnienia poradziæ, nie traktuje
siê ich jednak jako niezbêdnych do zrozumienia tekstu, a czêsto po prostu siê je ignoruje �
w wypadku pism Wittgensteina robili to nawet filozofowie, którzy znali go osobi�cie i pro-
wadzili z nim codzienne dysputy. Problem nie tkwi wiêc w niedostêpno�ci intencji autor-
skich, lecz w tym, ¿e odbiorcy niechêtnie modyfikuj¹ swoje wyj�ciowe za³o¿enia, zreszt¹
wielu z nich nawet sobie nie u�wiadamiaj¹ (równie¿ pod tym wzglêdem Gadamerowska
hermeneutyka jest, zdaniem Lyon, zbyt optymistyczna: �trudno uznaæ istnienie swoich
przeds¹dów, a co dopiero wystawiæ je na ryzyko�, L 138). Owszem, interakcja z tekstem
i uzgadnianie znaczeñ pojawiaj¹ siê podczas dyskusji z argumentami autora, ale czytelnicy
wchodz¹ w spór tylko wtedy, kiedy jest to dla nich wygodne � bo utrwalona wypowied�
ma ograniczon¹ mo¿no�æ prowokowania reakcji. Wzglêdna bezbronno�æ tekstu i autora
wobec czytelnika sprawia, ¿e publiczna komunikacja pisemna sprzyja wyzwalaniu �sady-
stycznego po¿¹dania�, które wy³adowuje siê w s¹dach oceniaj¹cych. Czerpanie przez au-
torytatywnego interpretatora przyjemno�ci z �ustalania cudzej winy� (L 166) charaktery-
styczne jest zw³aszcza dla narracji dyscyplinarnych (filozoficznych, naukowych i, dodaj-
my, krytycznoliterackich). Pod tym wzglêdem maj¹ one wiele wspólnego z dyskursem
jurydycznym: �zarówno narracje prawne, jak dyscyplinarne powstaj¹ w kulturach wypo-
sa¿onych w instytucje upowa¿niaj¹ce do oficjalnych os¹dów� (L 165).

W zakoñczeniu ksi¹¿ki badaczka jeszcze raz podejmuje ogólniejsz¹ refleksjê nad an-
tropologiczn¹ rol¹ intencji: �przeprowadzaj¹c wnioskowania na temat cudzych zamiarów
podmiot wypracowuje strategie wchodzenia w interakcje z innymi i uczy siê wykorzysty-
wania owych interakcji do lepszego rozumienia w³asnego �wiata oraz �wiatów innych
ludzi. [...] Rozpoznawanie zamiarów wymaga namys³u nad kwestiami autodefinicji, ró¿-
nicy, dzia³añ zgodnych i rozbie¿nych. [...] rozwój i bogactwo naszych w³asnych intencji
zale¿¹ od rozpoznawania intencji cudzych, gotowo�ci na ryzyko, umiejêtno�ci wyobra¿a-
nia sobie, wytwarzania i odszyfrowywania obcych �wiatów, jak równie¿ od zdolno�ci do
krytykowania i odrzucania �wiatów niebezpiecznych. Æwiczymy dziwn¹ podwójn¹ �wia-
domo�æ, wymieniaj¹c siê �wiatami: proponujemy nasze, zerkaj¹c na ich. Jeste�my, ale
tylko do pewnego stopnia, w sytuacji patowej [in the differend ], bo stale brakuje nam
r e g u ³  pozwalaj¹cych oceniæ sytuacjê (dysponujemy tylko wskazówkami), mamy jednak
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spore do�wiadczenie w odwzajemnianiu i rozpoznawaniu � to mo¿e bardziej adekwatne
terminy na okre�lenie rezultatu komunikacji ni¿ »zrozumienie«. [...] To, co nazywamy ro-
zumieniem � przybli¿anie inno�ci � mo¿liwe jest dziêki pragmatycznemu procesowi rozpo-
znania ró¿nicy, dziêki zwracaniu siê do siebie i wzajemnemu dostosowaniu� (L 190�191).

Poniewa¿ komunikujemy siê zawsze w sytuacji ró¿norodno�ci, �Mówiæ znaczy radziæ
sobie z odmienno�ci¹� 21 (L 194). Dialog staje siê niemo¿liwy nie tylko wtedy, gdy konflikt
doprowadzi³ do wykopania przepa�ci miêdzy stronami, lecz tak¿e wtedy, gdy panuje miêdzy
nimi absolutna zgoda. Wspólnota, porozumienie, consensus to idea³y, które maskuj¹ ró¿nice
miêdzy podmiotami i miêdzy kulturami. Paradoksalnie idea³y te mog¹  szkodziæ interak-
cjom dyskursywnym nie mniej ni¿ traktowanie ka¿dej inno�ci jako radykalnego przeci-
wieñstwa. Dlatego zadaniem �pragmatycznej teorii retoryki� jest �rozpoznawanie i kryty-
ka przejawiaj¹cych siê w dyskursie d¹¿eñ zarówno do dychotomii i opozycji, jak do iden-
tyfikacji i jednomy�lno�ci� (L 194). �Bez wzglêdu na to, jak bardzo pragnêliby�my
wspólnoty, zrozumienia i powszechnego dobra, nie pokonamy ograniczeñ poznawczych.
[...] Nasi s³uchacze mog¹ byæ nastawieni na wymianê, s¹ jednak uzale¿nieni od swoich
d¹¿eñ, kulturowo uwarunkowanych motywów oraz form, a ich interpretacje, nawet naj-
bardziej naznaczone wzajemno�ci¹, przekszta³caj¹ nasze intencje� (L 196).

Gibbs i Lyon zgodnie twierdz¹, ¿e pojêcia intencji, znaczenia i interpretacji zosta³y
w naszej tradycji filozoficznej i estetycznej sztucznie oczyszczone z otoczki zachowanio-
wej i spo³ecznej. Przypominaj¹, ¿e �jêzyk s³u¿y do mnóstwa celów poza porozumiewa-
niem siê� (L 187). Ta polemika z koncepcjami g³osz¹cymi czysto informacyjn¹ funkcjo-
nalno�æ mowy oraz bezinteresowno�æ tworzenia i odbioru sztuki jest wezwaniem do po-
szerzonego spojrzenia na komunikacjê, w tym artystyczn¹, a tak¿e na ludzkie relacje
w ogóle. Oczywi�cie, autorzy nie odkrywaj¹ Ameryki. Rozpoznawanie zamiarów autor-
skich i czerpanie po¿ytku (czy choæby przyjemno�ci) z ich przekraczania chyba zawsze
by³o powszechne w lekturach prywatnych. Intencjonalne gry znaczeniem, tocz¹ce siê
w rozmaitych sferach ¿ycia publicznego � od wypowiedzi krytycznoliterackich, przez pod-
rêczniki szkolne, po przemówienia polityków, którzy tak lubi¹ cytowaæ klasykê � s¹ te¿
nieod³¹cznym elementem spo³ecznego funkcjonowania literatury. Wreszcie w nowszej
humanistyce postulowane przez Lyon retoryczne czytanie � czytanie z w³asnymi motywa-
cjami i celami, z pozycji kogo�, na kogo autor chce wp³yn¹æ i kto ma prawo do oporu � jest
nie tylko praktykowane, ale czasem wrêcz nadu¿ywane. Dlatego w omawianych pracach
wa¿niejsza ni¿ samo odnotowanie zjawisk intencjonalnych wydaje mi siê ich ciekawa kon-
ceptualizacja, a tak¿e � widoczna zw³aszcza w �dramaturgicznym� ujêciu Lyon � pamiêæ
o wszystkich uczestnikach interakcji jêzykowych: autorach, czytelnikach, tekstach.

Marcin Wo³k
(Uniwersytet Miko³aja Kopernika �
Nicolaus Copernicus University, Toruñ)

A b s t r a c t
The paper presents two books: Intentions in the Experience of Meaning by Raymond W. Gibbs, Jr.

and Intentions: Negotiated, Contested, and Ignored by Arabella Lyon. Both authors analyse
the problem of communicative intention, Gibbs from the psycholinguistic and Lyon from philo-
sophical and rhetorical points of view. The review considers primarily the books� relevance to theory of
literature.

21 Oryg.: �To speak is to negotiate alterity�. �To negotiate� w tym zdaniu mo¿na prze³o¿yæ
równie¿ jako �negocjowaæ�, �uzgadniaæ�, �pokonywaæ�; wydaje siê, ¿e dopiero suma tych znaczeñ
oddaje intencjê autorki.


