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Zoja Morochojewa

The contexts of dialogism and Dialogue-Centered 
Learning as a model of intercivilizational 

communication

The current degree of global internationalization of science demonstrates 
our studies and knowledge of other cultures are insufficient. The urgent needs 
are development of terms and conditions for creative academic dialogue and 
design of teaching methods applicable in classrooms for students from diverse 
civilizations. The papers in the book address the issue of intercultural commu-
nication in education from the teaching perspective.

For years, university education in Europe and its curriculums have followed 
a single model designed for needs of a state. A relation of a state with its citizen, 
an individual is in the basis of the model. Thus, the model is preordained by a 
particular civilization. However, more students come to European universities 
from the East. They represent the other type of subjectivity, a different system 
of references and values.

Currently they do not focus on the issue of globalization impact on edu-
cation much. Meanwhile there are more and more opportunities for students 
to graduate from a foreign university and receive various degrees there. Never-
theless, the principles of university education in Europe are mostly based on 
classical foundations of Western civilization, implying monocentrism. Moreover, 
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universities of the other civilizations have applied these principles and they face 
progressing cultural problems in their practices.

The EU recommendation underlines the need to move away from the TCL 
(Teacher-Centered Learning) model, based on a traditional essentialist teaching 
approach. A lecturer plays a key role, performing as a perfect model, intellectual 
and moral authority. The model enforces respect for authority, dedication to 
state values, knowledge and realism with obligation to educate model citizens. 
According to the model, an academician acts as a specific link with the ideal 
world, that is an intellectual and literary inheritance from the ancestors and 
embodiment of the model world1.

Currently there is a need to create a Student-Centered Learning (SCL) 
model taking into account a student’s interests (consumer). This answer to the 
TCL model implies some critique of the classic Western education model. The 
SCL model follows non-essentialism, rooted in the nineteenth-century humanist 
movement and the works of psychologists, i.e. Carl Rogers, or in postmodernism. 
According to the model, a student is the center of education. He/she should be 
an actor of social change, especially if suitable teachers educate him2. In this 
education model, a student’s motivation and his individual learning needs are 
crucial. The role of a teacher is to facilitate planning, guidance and evaluation 
of learning outcomes based on his/her learning needs and abilities. The mod-
el follows the idea learning is more productive if it corresponds to a student’s 

1 See: “Book Summary: Essentialism by G. McKeown”, (n.d.), online: http://www.samuel-
thomasdavies.com/book-summaries/business/essentialism/ (accessed: 18.01.2016); “Educational 
essentialism”, (n.d.), online: https://en.wikipedia.org/wiki/Educational_essentialism (accessed: 
18.01.2016); “Teacher-Centered Philosophies”, (n.d.), online: http://www.education.com/ref-
erence/article/Ref_Teacher_Centered/ (accessed: 18.01.2016); “Theories of Education: Essen-
tialism”, (n.d.), online: http://education101intrototeaching.pbworks.com/w/page/10077130/ 
(accessed: 18.01.2016).

2 J. Grzymała-Moszczyńska, K. Kwiecień, A. Rataj, K. Barzykowski, “Stan wdroże-
nia modelu nauczania skoncentrowanego na studentach i studentkach na polskich uczelniach 
wyższych” Nauka i Szkolnictwo Wyższe 2013, 2/42, p. 34, online: pressto.amu.edu.pl/index.
php/nsw/article/download/1284/1179 (accessed: 12.12.2017); H.N. Boone, “Adult education 
philosophies practiced by agricultural education teachers”, Journal of Agricultural Education 
2003, vol. 43, no. 3.

http://www.samuelthomasdavies.com/book-summaries/business/essentialism/
http://www.samuelthomasdavies.com/book-summaries/business/essentialism/
https://en.wikipedia.org/wiki/Educational_essentialism
http://www.education.com/reference/article/Ref_Teacher_Centered/
http://www.education.com/reference/article/Ref_Teacher_Centered/
http://education101intrototeaching.pbworks.com/w/page/10077130/
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interests, and when he/she has an opportunity to engage his own knowledge 
into it3. According to Justyna Bugaj, differences of the so-called traditional ed-
ucation models and SCL model include three categories: 1) a student’s choice 
(low in the traditional model, high in SCL); 2) a student’s position (passive 
in the traditional model, active in the SCL) and 3) location of an initiative in 
the a student – a teacher relationship (in the traditional model it is a teacher’s 
initiative, and in the SCL model it is a student’s initiative)4.

The SCL method does not work well in intercivilizational practices. They 
are not used to it in the East, and even within the borders of the Western civ-
ilization the model has limited application. In Poland, the SCL model faces 
many difficulties because the educational principles are deeply rooted in the 
Anglo-Saxon individualistic culture5.

We cannot apply the SCL method alone to raise the degree of individualiza-
tion of teaching in university education. According to Ganesha Nana, culture 
is dynamic interaction of cultural systems, institutions and social organizations 
in which individuals and groups interact directly or indirectly with one another. 
This definition stimulates a search for diverse teaching methods.

Intensification of people-to-people contacts globally makes us invent means 
of preventing conflicts, hostility and misunderstandings on all the levels of com-
munication. The focus of intercultural education concentrates on research of 
intercultural competence. Are there universal6 intercultural competencies or are 
they specific to each culture? Do they generate from a mix of cultural contexts or 
limited to one or two cultures (USA competence or Switzerland competence)?

Thomas Lenartowicz, James P. Johnson and Robert Konopaske state that 
most US-based didactic programs have a major emphasis on cognitive meth-
ods. In classes or self-education, students gain knowledge of the Other (e.g., 

3 Online: http://repro.wzr.pl/files/repro_podrecznik_dla_wykladowcow.pdf (accessed: 
15.01.2018).

4 Online: http://docplayer.pl/1737711-Ksztalcenie-skoncentrowane-na-studentach-tzw-
student-centered-learning-scl-co-sie-za-tym-kryje-justyna-bugaj.html (accessed: 11.05.2017).

5 J. Grzymała-Moszczyńska, K. Kwiecień, A. Rataj, K. Barzykowski, op. cit., p. 46.
6 A. Wierlacher, “Das tragfähige Zwischen”, Erwagen – Wissen –Ethik 2003, 14 (1), 

pp. 215–217.
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information on how to do business in China, India or the United States) on 
the example of pictures on www.aperianglobal.com or similar films and video. 
Unfortunately, students are not driven to get practical behavioral skills to act 
as Chinese or Indians. There is no emotional commitment to change their own 
common patterns into unusual ones7.

These visual ways of intercultural training seem to aim at going beyond 
a monoculture. However, in reality, simple informing about the Other not 
supported by internalization and embodiment of new behavior patterns keeps 
education in monocentrism.

According to Darla K. Deardorff intercultural competence is a process. “In-
tercultural competence is the ability to develop targeted knowledge, skills and 
attitudes that lead to visible behavior and communication that are both effective 
and appropriate in intercultural interactions”8. Since the issues of intercultural 
competence keep staying within the framework of US-centered models, the per-
spectives of other cultures can hardly have an impact on the Western thinking 
about inter-civilizational competence.

“University-in-différance” is the research aiming to create DCL (Dia-
logue-Centered Learning) as a model of intercivilizational communication 
based on deconstruction in the perspective of dialogue9. The problem is to de-
velop comfortable terms and conditions for intercivilizational communication 
opened to other modes of thinking, in addition to the Western ones. In our 
model, intercivilizational communication is grounded on diversity (différance), 
but not on the similarity principle.

We aim to investigate how universities can move away from monocentrism 
in intercultural and intercivilizational relations and construct a teaching model 

7 T. Lenartowicz, J. P. Johnson, R. Konopaske, “The application of learning theories to 
improve cross-cultural training programs in MNCs,” The International Journal of Human Re-
source Management 2014, 25 (12), pp. 1697–1719.

8 D. K. Deardorff, “The Identification and Assessment of Intercultural Competence as 
a Student Outcome of Internationalization at Institutions of Higher Education in the United 
States”, Journal of Studies in International Education 2006, vol. 10, no. 3, pp. 241–266.

9 University-in-différance. Zróżnicowanie w edukacji międzycywilizacyjnej, red. Z. Moro-
chojewa, Warszawa: Wydział „Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski, 2016, p. 260.
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that would allow preventing a dominant party to impose its socialization crite-
ria. The model would not let actors lose any of their cultural and civilizational 
communication specifics. We argue we are able to find beneficial and creative 
solutions in academic teaching only in the case of cooperation of all the par-
ticipants enriched by deeper understanding. Therefore, an egalitarian dialogue 
of the parties involved guides a method used in the “University-in-différance” 
project.

The DCL (Dialogue-Centered Learning) education and communication 
model will allow creative understanding and interaction of people of diverse 
civilizations. Communication with foreigners (students, trainees) from other 
civilizations is difficult and incomplete because of thinking differences. We pro-
pose to complete the linear and dichotomous Western way of thinking, based on 
the principle of similarity, by another mode of thinking. The Différance model 
will complement the substantial thinking model using the principle of differ-
entiation (according to Jacques Derrida, ‘différance’ is uncertainty, changeabil-
ity). We can find the elements of similar thinking in diverse civilizations. The 
relational model of communication can contributing to better understanding 
between the East and the West, as it makes communicating parties to dependent 
on each other.

Intercultural communication can be productive only in the case when its 
participants are able to go beyond their own cultures. Every communication 
act is an attempt to understand the other’s construction and deconstruction of 
meanings and senses. It is possible only with conscious rethinking of one’s own 
culture and knowledge of the other’s one. Deconstruction is a tool enabling this 
dialogue. It helps a person to go beyond his/her own culture and open up to an-
other. Distancing from one’s own culture (deconstruction) will ease both parties 
a journey to a strange culture and exploring it with more understanding. We 
think a dialogue takes place only in the situation of guiding. Dialoguing leads to 
the next stage when communicators work together (learn, research, implement 
projects) creating new meanings and concepts, new tools of interaction. Foreign 
students overcome adaptation problems in the process of knowledge exchange. 
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In addition, this type of communication will be a driver for development of 
more innovative and interactive programs for foreigners at UW.

The TCL and partially the SCL teaching models (the SCL model can be 
considered a relational one) are based on the substantive model. The linear re-
lationship between communicators’ is based on the X is Y dichotomy. In this 
relationship, one member is a dominating center, and connective ‘is’ is an initial 
unchangeable component.

In the DCL model, unlike the similarity principle, the connective between 
X and Y is variable. The Différance principle allows transferring the accent from 
communicators (X and Y) to the hyphen/connective, the middle link, and vari-
ability. There is no something here, because nothing is possible: is / is not, X is / is 
not Y. The principle of Différance defines terms and enhances interdependence 
and contextual dependence. Ideally, the middle link balances interacting parties, 
creating context for them. It becomes a point of reference. It is a process model, 
where the two opposing intentional components – dialogue / deconstruction – 
are in a balance.

Deconstruction is a vector of differentiation, diversity (différаnce), a process 
of sense remodeling for the other, reconciling it with other understanding, tak-
ing place at the other time. Deconstruction is not simple criticism, but building 
something new. It motivates actors to go beyond the known meanings only, and 
directs them to discover new contexts in which they can find or build conditions 
for a dialogue. A dialog is an intentional component that provides meaning 
to the whole process in the DCL model. It maintains the structures making 
sense. They are frames or contexts, being a background for further events and 
interactions.

The purpose of intercivilizational communication is not postmodern re-
jection of one’s own values but building conditions for creative dialogue and 
communication.

The DCL model has the following features: 1) openness in the polycentric 
sense taking into account perspectives of diverse civilizations, different cultur-
al and social identities, 2) interactivity with mechanisms of multi-objectivity, 
deconstruction and dialogue; 3) interdisciplinary character, considering differ-
ent ways of thinking, i.e. cultures; problem solving takes into account various 
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contexts of the process; 4) innovation, which is investigation of new perspectives 
in knowledge search in the process of internationalization.

The “University-in-différance” project is characterized by an interdisciplin-
ary structure. Doing teaching and research according to civilizational perspec-
tive, we are not confined to traditional levels of teaching and research disciplines. 
The levels of teaching correspond to the three competence levels of intercivili-
zational communication. These levels depend on the nature of the dominant 
process; they are Deconstruction – Defining the attitude in the frontier – Di-
alogue. Accordingly, there are three basic educational dimensions: obtaining 
knowledge (cognitive dimension), identification of attitudes and obtaining skills 
in the intercultural frontier (emotional dimension) and application of acquired 
knowledge and skills in problem solving (practical dimension)10.

The proposed options of disciplines are: History of Civilizational Contacts: 
Intercultural Communication (with elements of transcultural psychology), Glo-
balization, Civilization Border, Daily Life, Anthropological Approach to Social 
Issues. Spiritual World: Religion, Philosophy, Art, Literature and Civilizations 
Diversity. At the same time, each of the disciplines is within the following 
contexts: social (context of social ties – politics, law, community); economic 
(context of economic ties); psychosomatic (context of relationships, kinship, 
psychosomatics, individual health, family); spiritual life (context of spiritual 
bonds: education, religion, philosophy, art).

Assuming that globalization realizes by intercross of diverse civilizations, 
cultures and social systems, we consider it as a Borderland. In this case, the 
DCL model is designed to help building one’s identity in the Borderland and 
to offer tools of navigating the globe without losing one’s subjectivity. At the 
end of the second DCL stage, s students will master skills of tutoring in small 
groups on the Acquisition of Knowledge level, facilitating extension of the DCL 

10 Edukacja międzykulturowa. Pakiet edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projek-
tu, red. A. Olszówka, Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Pro-
gramu „Młodzież w działaniu”, 2008, pp. 52–53, online: http://erasmusplus.org.pl/wp-content/
uploads/2014/02/pajp_ii_edukacja_miedzykulturowa.pdf (accessed: 12.12.2017).

http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/pajp_ii_edukacja_miedzykulturowa.pdf
http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/pajp_ii_edukacja_miedzykulturowa.pdf


KONTEKSTY DIALOGICZNOŚCI • CONTEXTS OF DIALOGIMS14

process. Majoring in leadership provides opportunities for participation in social 
activities.

We implement a wide range of activities: didactic ones (workshops, webi-
nars, games, and the Internet library), research and scientific exchange (confer-
ences, the Internet journal). The objectives are to explicate processes of intercul-
tural communication including in managerial and IT processes.

The project is interdisciplinary. Development of the DCL model as an on-
line frontier communication tool involves cultural studies, pedagogy of educa-
tion, sociology of culture and social communication. It develops a methodol-
ogy for examining cultural processes on a ‘différance’ basis. Intercivilizational 
competence turns out to be the basic characteristic of communication actors. 
Competences are created in the process of deconstruction / dialogue forming 
conditions for intercivilizational communication go further.

Globalization takes place on the crossing of different civilizations, cultures 
and social systems, which make a Borderland. The DCL model helps providing 
identification on the Borderland, when communicators have a tool to travel 
around the globe not losing their subjectivity.

Implementation of the University-in-différance program will allow proving 
in practice that the DCL model is innovative for intercultural communication; 
it can be an important step in university education model reform in general. It 
will enable the University to become a site of continuous creation of the East-
West frontier. In this way, we can build a new, conscious identity of the Univer-
sity of the Frontier providing opportunities for the future.

Introducing intercultural and cultural aspects, the model presents academic 
education as an idea of continuous lifelong learning. It shows the ways of manip-
ulating knowledge and gives it multidimensional and ambiguous characteristics 
that depends on turbulent contexts and situations.

***

Deconstruction is a stepping-stone to dialogue. In the process of decon-
struction actors find a new perspective that allows seeing old familiar values 
in a new light. Szymon Wróbel writes on possibilities of deconstruction in his 
article “Dekonstrukcja i jej losy. Zmienne spotkania świata z myślą Jacques’a 
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Derridy” (“Deconstructin and its fate. Various meetings of the world with the 
thought of Jacques Derrida”).

Deconstruction is the night of metaphysics, the realm of non-objects. Szy-
mon Wróbel poses the question “not so much about the past of deconstruction, 
but about the future fate of deconstruction, what else deconstruction can do 
in a seemingly completely deconstructed world?” What is a language after de-
construction? If a language is always a language of the first causes. Loss of cause 
caused by deconstruction is a loss of language. However, how can one find a 
language after deconstruction of logo centrism? “Deconstruction is burglary, 
cutting, paving, creating a route, drawing up the path of the march, the route 
of marching, deconstruction is the printing of blind trail wandering. Decon-
struction is looking for the language of the blind.”

What is deconstruction yet? Deconstruction is above all a deconstruction 
of time; this, however, puts a question of how time is born? Time then is not 
the time of subsidizing, but the time of recurring periods. Deconstruction is 
looking for the right pace. Writing is time itself. Writing cannot be read with 
a single code, key, is not a single code, but a slash. “This is a deconstruction 
of the calendar. Sz. Wróbel operates by Derrida’s paradoxes. “Deconstruction 
asks about authority of all the questions, deconstruction is an affirmative and 
performative act at the same time, but also neither declarative nor performa-
tive: performativity itself is to be transcended by the experience of the event, by 
unconditionally exposing ourselves to what is coming.” Yet, “the world” after 
deconstruction “is still the same world, completely unchanged by deconstruc-
tion, as it is completely transformed by it, i.e. it is demolished”.

Deconstruction paves the way for a new vision of a university with a re-
newed language. It can allow naming the already known area as the Border-
land. It is a Borderland University, I would add, the “University-in- différance” 
according to Derrida’s notion. Because the language of the other side is a 
deconstructed language, unknown so far, ‘the language of ghosts’ will be a 
good metaphor for it. Szymon Wróbel writes, “I ask, “What university could 
face deconstruction?”. I answer, “Only a university is haunted and haunted by 
ghosts. A haunted university haunted by ghosts is a cosmopolitan university, 
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reluctant to the state, creating more than state citizenship. A university should 
be the place for defining the figure of democracy.”

However, in the case of the Geist / ghosts we encounter ambiguity. On the 
one hand, it is the selection of the hidden language code. On the other hand, 
a Geist accepts the face of the asking subject. In this complicated matter, Der-
rida writes, “It seems that the Geist defines something more than value: lying 
beyond deconstruction itself is the source of deconstruction and the possibility 
of any valuing.” Sz. Wróbel assumes that “now the Geist is the condition of 
deconstruction.” The word “spirit” secretly replaces the word “justice.” They ask 
Hegel, Heidegger what a Geist is. The answer is paradoxical: “The Geist asks 
not only for time but also for space. The issue of space and time for the Geist 
however, means that Dasein is not any interiority that seeks only its manifesta-
tion. Dasein is spatial precisely because it is spiritual. Dasein is looking for the 
world, so Dasein does not fall into time, but it is itself timelessness. The Geist 
does not fall into time but falls out of its original temporality. This thesis is just 
in accordance with Derrida’s theory.

According to Derrida, culture is “not to be identical with yourself.” Sz. Wró-
bel explains, “We are old and young at the same time, at the same time and place 
we have an identity and we do not have it. We have identity by challenging it; 
we are young through our old age. Derrida is looking for another course, an-
other head, another deconstruction; he is sitting in a balloon or an airship, or 
a tanker, or a planetary glider, or a bomber named “Europe” and is looking for 
a new course. “It seems that old Europe has exhausted all the possibilities of 
discourse and counter-discussion about its own identification”. Does the same 
apply to deconstruction?”

Wróbel concludes: “Deconstruction is not grouting and priming. Decon-
struction is de-grouting (Un-Fuge), rupture in the same present, disconnec-
tion the present tense. For deconstruction, “present” is never trapped in the 
present. During the future deconstruction “the present” is out of joint, it is 
insane, it is a hinge, it is out of the pond (aus der Fuge), beyond the parenthesis. 
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Deconstruction is neither a father nor a mother, neither a model nor a copy, be 
maybe deconstruction is always a child.”

Different ways lead to dialogue. H.-G. Gadamer (1900–2002) in his philo-
sophical hermeneutics argues comprehension of tradition and the Other takes 
place in dialogue. Understanding is associated with the ability to put oneself 
in the place of the Other. Dialogue allows you seeing yourself with the help of 
the Other. In her article “H.-G. Gadamer & J. Derrida encounter on dialogue”, 
Irina Boldonova explicates the essence of dialogue in hermeneutics by compar-
ison dialogue in postmodernism on the example of J. Derrida. Boldonova also 
explores opportunities of hermeneutic methodology for justification of dialogue 
of trans-border countries in Eurasian context on the example of Russia, China 
and Mongolia including Lake Baikal nature territory. She considers their com-
mon actions to achieve reciprocity.

Bolodonova analyses famous J. Derrida’s questions in Paris in 1981 and H.-
G. Gadamer’s answers. For Gadamer, there is no timeless and non-historical 
instance of pure cogito, but there are contexts of culture. A researcher has to 
deal with a cultural tradition. It sets the horizon for a text to be interpreted. 
By overcoming prejudices and pre-views, a researcher develops multiple senses.

Gadamer argues interpersonal understanding is a dialogical, dialectical and 
transformational process. He believes that there is a subject of understanding. 
The process of understanding is connected with the sense of the text. Thanks 
to the sense, writing becomes a text. Writing is external in relation to the sense.

It is in relation to the sense that our “fusion of horizons” merge. Gadamer 
analyzes a conversation from a dialectic perspective creating the common sense. 
Separate statements do not give a possibility to develop unity of a dialogue. 
Commonality is much more essential as the result of a dialogue. I. Boldonova 
believes that “a hermeneutically treated language as the medium of hermeneutic 
experience gives more opportunities to readers to get knowledge and involve in 
cultural, moral and spiritual traditions”.

The problem of civilizations’ interaction makes the problem of understand-
ing the Other urgent. In his discussion with J. Derrida, Gadamer underlines, 
writing becomes a text due to sense. Wring is external to sense. The subject 
matter in dialogue is tied with sense only. Derrida thinks there are many senses, 
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but not one alone. For Derrida a text is “a fabric of traces” without any original 
idea. In each of the different contexts, writing reveals a special sense. It means, 

“The true meaning of a written text is never finished to be analyzed, therefore, 
the temporal distance helps to distinguish false prejudices from positive ones”.

According to Derrida, interpretation does not aim to complete understand-
ing of the text, as understanding is impossible. Nevertheless, interpretation is 
to open textuality and traces within this system. Interpretation does not move 
around a circle, as hermeneutics states, but passes from a word to a word, from 
a trace to a trace, making attempts to analyze what is left behind after decon-
struction – “the undoing, decomposing, and desedimenting of structures” in 
their historically modified challenges. According to Derrida, the goal of inter-
pretation is not commonality as the result of a genuine dialogue, but a search 
for conditions to remain different. Derrida names otherness as alterity, it is the 
condition of otherness, difference, or change. Alterity can also be considered as 
non-possibility to achieve commonality, it is not you, it is only the third person 
singular pronoun, never is going to move towards an interlocutor.

I. Boldonova writes, “Deconstruction is discovering limitless discourses to 
their own alterity… Hermeneutic understanding of the subject matter makes 
a reader overcome his own boundaries and step outside himself, but in decon-
struction a reader has to recognize his own finitude and limited possibilities for 
understanding, no more than to change the meaning of the text. Therefore, a 
deconstructive interpretation encountering the opposite nature of perspectives, 
does not take into account some extra-textual aspects. In other words, a close 
reading loses the very idea of the text and fails to complete it by interpretation”.

According to I. Boldonova, life on trans-border territories demonstrates 
authentic realization of a true dialogue. The author gives us an example of how 
the categories, i.e. hermeneutic circle and interpretation, dialectics of a ques-
tion-answer realize in the context of the trans-boundary Baikal region, the part 
of Eurasian frontier territory. The geographic, socio-cultural and economic 
Baikal region, the area of the northeastern provinces of China, and the north-
western part of Mongolia, the territory of the Eurasian frontier form a single 
trans-boundary area as a whole, where the movement in the hermeneutic circle 
reflects centuries of relationship history. I. Bolodonova states, “cohabitation and 
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collaboration among the three countries produce the effect of fore-conception of 
completeness as part of pre-understanding. Different cultures with their specific 
values and traditions are involved in ethic-hermeneutical dialogue”.

Andrei Bazarov considers the problem of truth in the debate of Tibetan 
monks in the article “Monastic Debate in Tibetan Buddhism: Problems of 
Truth.” He focuses on the issue of the subject matter of a dialogue: “It is nec-
essary to distinguish clearly unspecified (i.e. total and nihilistic) non-existence 
(med pa), (which the madhyamika as an advocate of the Middle Way between 
externalism and annihilations certainly does NOT assert) and non-existence 
specified in respect to hypostatic self-existence which madhyamika maintains. 
Correspondingly, it is necessary to distinguish clearly (unspecified) existence 
(yod pa) on the surface-level existence, and existence in the absolute sense which 
madhyamaka does not accept.”

“The major goal of the monastic debate in Tibetan Buddhism is to defeat 
misconceptions (from the Buddhist point of view), to state a correct thesis and 
disprove objections to that thesis”. A. Bazarov argues: “Valid experience and 
valid reasoning based on such an ascertainment are important achievements to 
claim truth. Whereas in the West “the character of the procedure to perform in 
attaining truth can be different: visualization and remembering (Plato), proof 
(Aristotle), clarity and distinctness (Cartesians). In the East, a Buddhist thinker, 
having verified the instruments of perceiving expanding experience, developes 
his own concept of truth. His truth is a multi-faceted complex of interrelated 
logical-nihilistic methods of essence perception”.

 Zoja Morochojewa’s “Dialogue in the context of the unity and diversity of 
cultures and civilizations” explores an issue of relations in the contexts of unity 
and diversity of cultures and civilizations. She analyzes relative and substantive 
concepts of dialogue introducing a dialogical concept based on the différance 
principle. She differentiates the principle of autonomy (substantialism) in the 
West and the principle of interrelation in the East.

The author pays special attention to possibilities of developing dialogism in 
conditions of relationism. That is why the concept of the “Dialogical relation-
ship” is so carefully traced in both the substantive approaches of L. Karsavin, 
M. Bakhtin, M. Buber, and the opportunities of its development possible due 
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to Derrida’s principle of différance. Because of painstaking research, the author 
assumes that it is precisely the principle of différance / interrelation that opens 
the way to a dialogue of different civilizations and cultures in the current world.

After considering J. Derrida’s deconstruction, we focus on a dialogue on the 
Borderland. Patryk Kurowski in the paper “Dialogue of cultures, or nature-di-
alogue culture?” wonders “How to effectively conduct a dialogue? How to deal 
with the representation? You have to avoid understanding of culture as a mono-
lith, or a closed set of all proper representation to the community.” P. Kurowski 
goes back to relationism of Bruno Latour, who postulates the view of reality is a 
network in which culture is never completely separated from nature, the imma-
terial world from the material world, and the collectives that make up Leviathan 
consist of a mixture of subjects and objects. The basis for effective dialogue will 
be correct recognition of location and network involvement of all interlocutors. 
According to the assumptions, “every person, in every situation (with objects 
and entities one enters relationships) is therefore a local nature-culture – a blend 
of what is processed and unprocessed by a man.” The network structure is devoid 
of hierarchy. The only differences that divide human collectives are quantita-
tive differences of the objects and quasi-objects produced – they only result 
from the size of the collectives, P. Kurowski believes. “In this way, we move 
away from colonizing, superior view on foreignness. When we look at dialogue 
nature-cultures, symmetrical I and You meetings, we can produce knowledge 
that is useful for each of the parties”. The author concludes: “Effectiveness of 
the dialogue taking place within the new naturo-culture resulting from it will 
depend on the recognition of the structure of the relationships in which we 
participate, recognize the location of the entities in the network, the manner of 
entanglement in it and the elements with which each person is related In other 
words, it is about realizing the point of view of the self and learning the point 
of view of the other, by mapping the position of both in the world.”

The problem of civilizational borderlands is investigated in relation with 
the work of Tadeusz Parnicki. Tadeusz Parnicki, a historian and a diplomat 
undertakes researching of a problem of civilizational differences between the 
East and the West. M. Urjasz-Raczko in her analysis of the novel “And the 
Mighty Strange…” stresses that T. Parnicki (1908–1988) presents a new quality 
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of the novel, an interdisciplinary and even “intercivilizational” work. The main 
topic is to search for an experience of intercivilizational contacts in the past, es-
pecially when they were very often deep contacts (in contrast to modern times), 
for example, in attempt to transfer Christianity to the East. The writer considers 
the problem of application of the European model of Christianity in the New 
World and the Far and Middle East, and asks where the place and role of the 
Polish–Lithuanian Commonwealth in its opposition to the modern world pro-
cesses is and what its modern heritage is. M. Urjasz-Raczko notes that Parnicki 

“reached an unusual form for a literary man, and he approached analysis of the 
past in an equally peculiar way, and that his Asian experience could influence 
it”. This text, M. Urjasz-Raczko believes, can serve as a method of teaching 
of intercivilizational issues: showing alternative scenarios of events; looking at 
things from different perspectives than those accepted; collision of values. The 
advantage of the text is that Parnicki introduced into the novel historical fig-
ures, considered by the Western science as secondary, as well as literary heroes 
(d’Artagnan, Krzysztof Marlowe, Faust, Pan Twardowski, Albrecht Wallenstein, 
Adolf Gustaw, Pierre Corneille, Jean Racine). These heroes have carried the 
whole set of associations known to the reader from the reading canon. This 
testifies the experience of historians, philosophers and, above all, practitioners, 
not only postmodernists.

Referring to the problem of dialogic contexts, we want to learn boundaries 
of interdisciplinary approach to implement attempts to overcome the structure 
of the subjective description. The book is the next step in the development 
of the “University-in-différance” vector and a method of Dialogue-Centered 
Learning.

https://en.wiktionary.org/wiki/Lithuanian
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Szymon Wróbel

Dekonstrukcja i jej losy. 
Zmienne spotkania świata z myślą Jacques’a Derridy

Przyszłość dekonstrukcji (Cztery marchie)

Dekonstrukcja – kluczowe pojęcie filozofii Jacques’a Derridy – dojrzewała 
do swojego „właściwego”, co niekoniecznie oznacza „aktualnego”, znaczenia 
przez długie lata. Początkowo widzieliśmy w niej jedynie „metodę” czytania 
tekstów filozoficznych i literackich, następnie poczuliśmy, że jej rzeczywista 
stawka jest natury etycznej, a nie epistemologicznej czy tym bardziej czysto 
filologicznej1. Wreszcie dekonstrukcji nadaliśmy sens polityczny, używając jej 
do sztuki działania w imię sprawiedliwości. Dekonstrukcja, nabierając impetu 
i odwagi, poszukując swojego właściwego znaczenia oraz siły, zwróciła się ku 
kwestiom różnicy płci, afektom, komunikacji między gatunkami, przekładowi.

Chciałbym w tym tekście zadać pytanie: czym jest dzisiaj dekonstrukcja? 
Jakie jest właściwe znaczenie praktyki dekonstrukcyjnej? Głównym celem tego 
tekstu nie będzie jednak „rekonstrukcja dekonstrukcji” jako znaczącego pojęcia 
filozoficznego XX wieku oraz ewentualne podjęcie refleksji nad losami pojęć 
filozoficznych w ogóle. Nie chodzi mi o obronę dekonstrukcji przed literaturą 

1 S. Critchley, The Ethics of Deconstruction: Derrida and Levinas, Oxford–Cambridge: 
Blackwell, 1992.
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w imię filozofii lub użycie dekonstrukcji przeciw filozofii w imię polityki2. Nie 
chodzi mi też o podsumowanie dziedzictwa Derridy3. Chciałbym zadać pytanie 
nie tyle o przeszłość dekonstrukcji, ale o przyszłe losy dekonstrukcji, o to, co 
jeszcze dekonstrukcja może zrobić w świecie pozornie kompletnie zdekonstru-
owanym. Pytam zatem: jakie są przyszłe losy dekonstrukcji? Pytam o dekon-
strukcję „w świecie” i świat „po dekonstrukcji”.

Można argumentować, jak to robi na przykład Susanne Lüdemann, że hi-
storia dekonstrukcji dokonała się w czterech odsłonach, czterech aktach. Ist-
nieje pokusa ujrzenia pracy dekonstrukcji jako zdarzenia scenicznego. Pierwszy 
epizod byłby okresem dominacji filozoficznego, niemieckiego pokolenia, tzw. 

„generacji trzech H” – fenomenologii ducha Hegla, fenomenologii intersubiek-
tywności Husserla oraz projektującej fenomenologii jestestwa Heideggera; 
trzech fenomenologii uzupełnianych projektem genealogicznym Nietzschego 
i psychoanalizą Freuda. Dekonstrukcja byłaby, w takim ujęciu, próbą niefun-
damentalistycznej i nie-źródłowej fenomenologii4. Dekonstrukcja stawałaby się, 
w tej teatralnej odsłonie, pochwałą monstrualności „przykładu” i „przekładu” 
filozoficznego. Dekonstrukcja widziana byłaby tu także jako „operacja krytycz-
na” dotycząca możliwości i niemożliwości ustanowienia pewnych pojęć, tj. ro-
dzaj nadwrażliwości na granicę między obecnością i nie-obecnością, przemocą 
i nie-przemocą, która może przebiegać między słowem a pismem, choć może 
też biec wewnątrz słowa pisanego i mówionego. Dekonstrukcja byłaby także 
przestrogą, aby nie kochać pisma, jego litery bardziej od Boga, mimo że miłość 
do pisma, jak przestrzegał Derrida, czasem może chronić przed szaleństwem 
bezpośredniego kontaktu z sacrum.

Drugi w tej interpretacji akt dekonstrukcji to, inspirowana w dużej mierze 
lingwistyką Ferdinanda de Saussure’a oraz antropologią Claude’a Lévi-Straussa, 
próba przewalczenia metafizyki obecności i integralności znaku, białej mitologii. 

2 R. Gasché, The Tain of the Mirror. Derrida and the Philosophy of Reflection, Harvard Uni-
versity Press, 1988.

3 M. Naas, The End of the World and Other Teachable Moments: Jacques Derrida’s Final 
Seminar, Fordham University Press, 2015.

4 S. Lüdemann, Politics of Deconstruction: A New Introduction to Jacques Derrida, Stan-
ford University Press, 2014.

http://www.hup.harvard.edu/results-list.php?author=1030
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W tym wypadku dekonstrukcja to dekonstrukcja logocentryzmu, fallocentry-
zmu, europocentryzmu oparta na przemieszczeniu relacji sił między pismem 
a mową, filozofią i literaturą, rozumem i władzą, biegunem męskim i żeńskim, 
mądrością i szaleństwem. Myśląc o dekonstrukcji jako dekonstrukcji „semio-
tycznej mitologii”, myślelibyśmy naiwnie, że filozofia – „reżim prawdy” – jest 
tylko drogą okrężną, po której powróci się do literatury – „reżimu fikcji”. Lub 
na odwrót. Dekonstrukcja, wierzyliśmy, to przecież jedynie nieudany „prze-
kład” niemieckiego słowa, używanego stale przez Heideggera, słowa Abbau, 
które może oznaczać przebudowę, a zatem także burzenie, rozbiórkę, rozkład, 
rozwarstwienie, rozsunięcie, rozłączenie, rozspojenie, a zatem praktykę unie-
ważniania wszelkich stanowisk i fundamentów. Nie przejmowaliśmy się tym, 
że im bardziej przejęty fugowaniem fundamentów świata był Heidegger, tym 
bardziej oddany de-fugowaniu był jego uczeń – Derrida. Nie mieliśmy tak-
że pewności, czy dekonstrukcja służy bardziej tekstualizacji doświadczenia, 
a w efekcie – „efektowi inskrypcji”, zgodnie z sugestią, że wszystko jest pismem, 
czy może raczej pozostaje na służbie detekstualizacji doświadczenia i staje się 

„efektem de-deskrypcji”, tj. fikcjonalizacji doświadczenia. Zadawaliśmy pytanie, 
czy dekonstrukcja jest „budzeniem pisma”, czy też „zasypianiem w tekście”, tzn., 
czy jest praktyką czuwania i bezsenności, czy też oszołomienia i podążanie za 
słowem; może jednym i drugim równocześnie5?

Trzecia faza – w tym teatrze dekonstrukcji – ujawnienia jej możliwości to 
użycie dekonstrukcji do demontażu tego, co nie podlega żadnemu demonta-
żowi: sprawiedliwości. To zatem dekonstrukcja, która uświadamia sobie swoją 
obecność w judaizmie, religii, języku nieustannego żądania; próba wyjścia poza 

„język przemocy” i „słowa prawa” w kierunku „języka sprawiedliwości”. Jest to 
także dekonstrukcja poszukująca „ateizmu”. Derrida nie pisze przecież o „zwy-
kłym ateizmie”; Derrida pisze raczej o „quasi-ateistycznej suchości mesjanistycz-
ności”, która jest „warunkiem religii Księgi”6. Spektralna i widmoontologiczna 
lektura Marksa, w wykonaniu Derridy, wyczerpuje się „na pojęciu” i „w pojęciu”. 

5 P. Kamuf, To Follow: The Wake of Jacques Derrida, Edinburgh University Press, 2010.
6 J. Derrida, Widma Marksa. Stan długu, praca żałoby i nowa Międzynarodówka, przeł. 

T. Załuski, Warszawa: PWN, 2016, s. 268–269.
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Dekonstrukcja staje się zatem imperatywem rozspojenia uniemożliwiającym 
każdą totalizację pojęciową. Dekonstrukcja staje się warunkiem sprawiedliwo-
ści. W tym rozspojeniu czasu w teraźniejszości dekonstrukcja będzie się już 
zawsze zapowiadać i zaczynać. Tu dekonstrukcja odnajduje swoją przyszłość, 
której się stanowczo od niej domagam. Tu dekonstrukcja staje się czasem przy-
szłym i żegna ze swoim archeologicznym losem.

Dekonstrukcja staje się „myślą daru” i „niedającej się zdekonstruować spra-
wiedliwości”. Derrida pisze:

Niewątpliwie sprawiedliwość stanowi niedekonstruowalny warunek dekon-
strukcji, ale jest to warunek, który sam znajduje się w procesie dekonstrukcji 
i pozostaje – musi pozostawać, gdyż właśnie na tym polega tu nakaz – w roz-
spojeniu Un-Fug. Bez tego dekonstrukcja kończy swoje działanie i spoczywa, 
z czystym sumieniem, w poczuciu spełnionego obowiązku, tracąc szansę zwią-
zaną z przyszłością, obietnicą lub wezwaniem, a także z pragnieniem (to znaczy 
własna możliwością), z tym pustym mesjanizmem (bez określonej treści i bez 
dającego się zidentyfikować mesjasza), z tą otchłanną pustynią, „pustynią na 
pustyni” […], pustynią czyniącą znak w stronę innej pustyni, pustynią otchłan-
ną i chaotyczną, jeśli chaos wyzwala przede wszystkim bezmiar, niezmierzo-
ność, niewspółmierność w szeroko rozwartej gardzieli […]7.

Nieredukowalność afirmatywności dekonstrukcji jest zatem równocześnie 
nieredukowalnością samej idei sprawiedliwości. Dekonstrukcja to zawsze przy-
szłość dekonstrukcji.

Wreszcie czwarta odsłona teatralnych losów dekonstrukcji wiąże się z ak-
tem ściśle politycznym, tj. z dekonstrukcją pozostająca na usługach demokra-
cji. To próba poszukania dekonstrukcji w „politykach przyjaźni”, w kochaniu 
(l’aimance) i rozpoznaniu „miłości dekonstrukcji” jako kategorii pozwalającej 
wyjść poza logikę immunitetu i politykę autoimmunizacji. Ten epizod to także 

„dekonstrukcja w Ameryce” i „Ameryka w dekonstrukcji”. Oto, co pisze Derrida: 
„Kochać – oto, co daje się słyszeć przede wszystkim, oto, co trzeba słyszeć, jest 
to coś, czego nie można nie usłyszeć w pełnym zaufaniu, jakim rozbrzmiewa 

7 Tamże, s. 58.
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słowo przyjaźń: przyjaźń polega na kochaniu, czyż nie, jest to oczywiście pewien 
sposób kochania”8. Demokracja to wspólnota kochanków, a kocha się wyłącznie 
pod warunkiem zadeklarowania, że się kocha. Nie można kochać bez miłości 
do życia. Uświadomiliśmy sobie, że jeśli philia przeżywana jest tylko między 
przyjaciółmi, we wspólnocie „powszechnego braterstwa”. Nie ma demokracji 
bez respektowania niepowtarzalności czy nieredukowalnej odmienności, ale nie 
ma też demokracji bez „wspólnoty przyjaciół”. Dekonstrukcja staje się afektem9.

Oto zatem cztery problematyczne „źródła” i „sceny” dekonstrukcji. Piszę 
o „źródłach problematycznych” nie tylko dlatego, że samo pojęcie „źródła” jest 
niepewne, nie tylko dlatego, że „źródło” jest „wirem”, a zasadzie „nieskończo-
nym zawirowaniem”. Piszę o „źródłach problematycznych”, bo źródłem być 
może najbardziej intrygującym i najbardziej ukrytym i aktywnym zarazem, 
niemym przez swoją jawność i wielomówność, jest filozofia samego Platona 
z Timajosa, zagadkowego aneksu do Politei. Kiedy autor Fedona wprowadza 
na scenę myślenia trzeci gatunek – χώρα (khôra) – „terytorium poza polis”, „oby-
watela poza miastem”, „naczynie bez zwartości”, „trzeci rodzaj”, to być może 
wprowadza do filozofii dekonstrukcję właśnie10. Czy w tym znaczeniu sama 
filozofia i historia filozofii nie byłaby historią dekonstrukcji? Czy w filozofii 

8 Tenże, Oligarchie: wymienianie, wyliczanie, obliczanie, przeł. A. Dziadek, „Poznańskie 
Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2010, nr 17 (37), s. 18.

9 Znakomicie to obrazuje dyskusja między Michal Ben-Naftali a Avital Ronell na temat 
przyjaźni i afektacji oraz feminizacji dekonstrukcji. Ronell, poszukując czegoś, co sama nazywa 

„fleshy friendships”, „frenemy”, powiada otwarcie, że w pisaniu rozumianym jako schreiben/Shrei, 
cri/écrit nie znajdujemy nic prócz cnót fikcji, masek, zabawy-zagadki, tańca-dystansu, Dis-tanz, 
mozaikowych odłamów i cierpienia rozłąki. Wszystkie te afekty sprawiają, że to, co bliskie, staje 
się dalekie i na odwrót. Ben-Naftali, podzielając niektóre intuicje Ronell, pragnie zastąpić „de-
konstrukcję emocji” „dekonstrukcją jako emocją”, a nawet „dekonstrukcja kobiecej płodności”, 
kierując pracę dekonstrukcji w stronę anoreksji i biblijnej figury Rut z Księgi Rut – figury na czas 
głodu. Być może to właśnie Rut antycypuje kafkowskiego głodomora. M. Ben-Naftali, Chroni-
cle of Separation: On Deconstruction’s Disillusioned Love, transl. M. Hadar, Fordham University 
Press, 2015.

10 J. Derrida, Χώρα/Chora, przeł. M. Gołębiewska, Warszawa: Wydawnictwo KR, 1999. 
Pozostawiam francuską transkrypcję greckiego słowa (χ→kh); Derrida pisze Khora tak, jakby to 
pozostawione bez tłumaczenia słowo było imieniem żeńskim.
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moglibyśmy odnaleźć coś innego niż dekonstrukcję filozofii, która dokonała 
się już u Platona i przez Platona?

Powtarzam: pytam nie tyle, czym jest dekonstrukcja – ona jest zawsze 
czymś innym, niż myślimy, pytam raczej, czym jeszcze może być dekonstrukcja. 
Czym jeszcze nie była dekonstrukcja? Pytam, czym dekonstrukcja chce jeszcze 
być. Jak jest wola dekonstrukcji? Pytam także: czy dekonstrukcja pozostanie na 
zawsze „stanem poróżnienia”, o którym pisał sam Derrida, tj. różnicą między 
popędem a strukturą, siłą i znaczeniem, systemem i genezą, która nigdy nie 
ulegnie wymazaniu w historii, bo nie zawiera się w obrębie historii, i stanowi 
pewien nieodwoływalny „rezerwuar sensu”? Pytam, jeszcze klasycznie, czy de-
konstrukcja pozostanie tylko „źródłową strukturą” (une structure originaire), 

„otwarciem historii”, „historycznością samą”?11 Nie pytam jednak o losy dekon-
strukcji, tak jak Freud pytał o losy popędów. Nie pytam o to, jak dekonstrukcja 
radzi sobie w świecie, który równocześnie współtworzy i ukierunkowuje na 
inne światy. Pytam wreszcie o to, co świat czyni dekonstrukcji, a nie tylko o to, 
co dekonstrukcja robi światu.

Pytam zatem o to, czy żyjemy w świecie „po dekonstrukcji” i co to mo-
głoby w ogóle znaczyć „żyć w świecie po dekonstrukcji”? Czy w takim świecie 
dekonstrukcja zostałaby unieczynniona, pozbawiona pracy, bezrobotna, ode-
słana na śmietnik, wyrzucona na składowisko rupieci? Czy też może jest tak, że 
dekonstrukcja „ma tylko przyszłość” i zawsze „miała tylko przyszłość”, w tym 
znaczeniu, że dekonstrukcja jeszcze „nic nie rozbiła”, niczego światu nie uczy-
niła, niczego nie odmieniła, nie zrobiła żadnego zamieszania? Czy to możliwe, 
że wszystkie odsłony – cztery akty – dekonstrukcji były po nic? Czy to moż-
liwe, że dekonstrukcja wcale nie odmieniła świata, który pozostał tak samo 
niezdekonstruowany, jak był przed nastaniem „epoki dekonstrukcji”? Czy to 
wszystko oznacza, że dekonstrukcji nigdy nie było i my sami nigdy nie byliśmy 

„podmiotami” dekonstrukcji? Z pewnością – parafrazując Derridę – dekon-
strukcja jest twórcza albo nie mam jej wcale. Z pewnością dekonstrukcja to 

11 Tenże, Siła i różnica, w: tenże, Pismo i różnica, przeł. K. Kłosiński, Warszawa: Wydaw-
nictwo KR, 2004, s. 53.
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inwencja i heterologia. Problem w tym, że samo pojęcie twórczości i samo poję-
cie heterologii stało się dziś problematyczne i nic już nie znaczy. Czyż nie z tego 
powodu nowe pokolenie filozofów odwraca się dziś od dekonstrukcji, skłaniając 
się w stronę „witalizmu” i „radykalnej różnicy”, „maszynizmu” Gillesa Deleuze’a, 
w przeczuciu, że w idei „ciała bez organów” spoczywa więcej wywrotowości niż 
w stale „konserwatywnej” idei zwykłego poróżnienia i rozchwiania?

Michał Paweł Markowski piętnaście lat temu melancholijnie wyrokował:

Pisanie o Derridzie jest przedsięwzięciem zuchwałym, po pierwsze, ze względu 
na otwartość korpusu, dzieło stale nie jest zamknięte, po drugie, ze względu 
na ścisk bibliograficznego szeregu, który nie pozwala już zająć stanowiska, po 
trzecie, ze względu na kompetencyjną (gatunkową) niepewność12.

Markowski był zmartwiony tym, że Derrida „jeszcze żyje” i „wciąż pisze” 
i że wciąż „pisze się o Derridzie”. Markowski był zmartwiony „ściskiem wokół” 
dekonstrukcji i „rozproszeniem samej dekonstrukcji”. Markowski był jeszcze 
zmartwiony, lub ubawiony, „nieczystością gatunkową” dekonstrukcji. Dziś Der-
rida jest „martwy” i martwa wydaje się sama idea „dekonstrukcji”. Czy powinno 
nas to cieszyć? Być może najlepszym przekładem słowa „dekonstrukcja” jest stale 
rosyjskie słowo „pierestrojka”, tak jak najlepszym przekładem słowa „dyspozy-
tyw” (urządzenie) okazało się słowo „ustrojstwo”. Dekonstrukcja szuka zatem 
ujścia w polityce i to polityce realnej, realnej polityce przekładu13. Dekonstruk-
cja szuka stale „trzeciego języka”, po języku mieszczaństwa i sakralnym języku 
religii. Dekonstrukcja stale szuka nowej Aleksandrii.

Czego jednak ja sam szukam w dekonstrukcji, po dekonstrukcji i stając stale 
przed dekonstrukcją? No cóż, szukam zatem „dróg ujścia” dekonstrukcji w po-
lityce, zwierzęcości, afektywności, przedmiotowości. Szukam dekonstrukcji po 
dekonstrukcji języka dekonstrukcji. Szukam „wydarzenia dekonstrukcji” i py-
tam o to, czy dekonstrukcja jest „rozróbą”, czy dekonstrukcja jeszcze „rozrabia”, 

12 M. P. Markowski, Efekt inskrypcji: Jacques Derrida i literatura, Kraków: Homini, 2003.
13 J. Derrida, What Is a „Relevant” Translation?, transl. L. Venuti, „Critical Inquiry”, Vol. 27, 

No. 2, Winter, 2001, s. 174–200.
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tak jak niegdyś rozrabiało „ustrojstwo pierestrojki”. Podążam bardzo pokrętną 
drogą – od „praktyki innego pisania” przez „praktykę innego życia” po „inny 
rodzaj praktyki”. Podążam od „praktyki interpretacyjnej” (filologicznej) do 

„praktyki etyczno-politycznej”, by wreszcie zapytać: czy możliwa i potrzebna 
jest dekonstrukcja w dekonstrukcji? Czym jest miłość do dekonstrukcji i czym 
jest wierność wobec dekonstrukcji? Nie zadowalam się odpowiedzią, że dekon-
strukcja to otwarty repertuar praktyk dekonstrukcyjnych, niesprowadzalnych 
do jednego gestu. Nie zadowalam się stwierdzeniem, że pracę dekonstrukcji 
daje się rozpoznać tylko po jej efektach. Dekonstrukcja, na razie pozostańmy 
przy tej intuicji, to czyste „pojęcie operacyjne”. Przeczuwam jednak, że sama 
dekonstrukcja nie ma pojęcia. Nie oznacza to jednak, że istnieje tylko „impresja 
dekonstrukcji”.

Gdyby okazało się, że dekonstrukcja, mimo swoich wysiłków, nic nie robi 
„przedmiotowi” i pozostawia ontologię w stanie „nienaruszonym”, to należałoby 
przyjąć, że ponosi ona porażkę. Gdyby się okazało, że dekonstrukcja, mimo 
zmasowanych praktyk, pozostawia „podmiot” w stanie pierwotnym, to należa-
łoby przyjąć, że ponosi ona klęskę. Gdyby okazało się, że dekonstrukcja, mimo 
wielokrotnie ponawianych prób, pozostawia „język” w stanie, który zastała 
przed dekonstrukcją, i sprawiedliwości nadal szuka tylko „w języku”, to nale-
żałoby przyjąć, że jest ona po nic. Gdyby się okazało wreszcie, że dekonstruk-
cja, mimo swych powrotów, pozostawia „życie” na usługach „życia autobiogra-
ficznego”, „ludzkiego tylko”, i zaledwie „myśli zwierzętami”, zamiast „myśleć 
w zwierzętach” i „ze zwierzętami”, to należałoby ponownie przyjąć, że stała się 
ona zwyczajnie reaktywna. Te cztery możliwe porażki dekonstrukcji mogą być 
świadectwem jej impotentności, ale mogą być też dowodem na to, że żyjemy 
ciągle w świecie „przed dekonstrukcją”, a nie „po dekonstrukcji”.

Moje zainteresowanie losami dekonstrukcji będzie zatem rozgrywało się 
w czterech królestwach lub raczej marchiach, tj. terenach przygranicznych – 
marchii ontologii (przedmiot), marchii lingwistyki (język), marchii psychoana-
lizy (podmiot) oraz marchii biopolityki (życie). W państwie Karola Wielkiego 
marchie powstawały w celach obronnych, jako obszary chroniące centrum przed 
najazdami z zewnątrz, tworzono je na szczególnie zagrożonych odcinkach gra-
nic. Nie inaczej jest dzisiaj. Pytanie o „przedmiot”, „język”, „podmiot” i „życie” 
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„po dekonstrukcji”, to pytanie o to, czy te cztery kluczowe struktury lub maszyny 
metafizyki zachodu, dekonstrukcja uczyniła czymś innym niż „zwyczajnym 
przedmiotem” teologii i ontoteologii, semiotyki lub mitologii, polityki i etyki?

Dekonstrukcja ontologii (Heliopolityka)

Świat to świat przedmiotów, dlatego dekonstrukcja zaczyna się od ontolo-
gii, dekonstrukcji przedmiotu. W znaczącym tekście zatytułowanym Przemoc 
i metafizyka Derrida mówi jasno: dekonstrukcja nie będzie wybierać między 

„otwarciem na nieskończoność” a „całością”, stanie się zatem „niespójnością”, 
„możliwością niemożliwego systemu”. Co to oznacza? Oznacza to, że Derrida 
pytać będzie o „łącznik”, który może „dzielić”. Sama dekonstrukcja stanie się 
walką o łączniki, spójniki, dzielniki. O tytule książki Emmanuela Lévinasa 
Całość i nieskończoność Derrida mówi raczej: „całość lub nieskończoność” lub 

„nieskończoność poza całością”. „Całość” to główny „przedmiot” pragnienia 
ontologii, „nieskończoność” to coś, co się jej wymyka. Dekonstrukcja staje się 
innym imieniem nieskończoności. Filozofia jest pojęciowo solipsystyczna, albo-
wiem pragnie zamknąć „nieskończoność” w „całości” i w tym sensie „solipsyzm” 
nie jest jakąś aberracją lub sofizmatem myśli Zachodu, ale samą strukturą rozu-
mu14. Dekonstrukcja zatem to próba uniknięcia solipsyzmu rozumu.

W tym sensie dekonstrukcja stawałaby się paradoksalną „pochwałą filozofii” 
„pomiędzy podziałem” czy raczej filozofii „przed podziałem”. Dekonstrukcja mó-
wiłaby: ani Ateny, ani Jerozolima, ale Aleksandria, czyli „mieszanina”. Dekon-
strukcja to pochwała szczeliny między hebraizmem i hellenizmem. Co to jednak 
oznacza „pozostać w szczelinie”? Co to oznacza żyć w spójniku? Oznacza to, że 
dekonstrukcja od samego początku pyta o przyszłość myślenia. Dekonstruk-
cja pyta: czy filozofia przeżyła swoją śmierć? Czy myślenie ma przyszłość? Czy 
przyszłością filozofii jest projekt jakiejś przyszłej nie-filozofii, której imieniem 
jest dekonstrukcja? Czy czas myślenia, myśli samej, ma przyszłość? Czy moż-
liwe są jeszcze w przyszłości jakieś „otwarte pytania”? Czy też żyjemy w świe-
cie „bez pytań”, świecie „po wszelkich pytaniach”? Filozofia, jako wspólnota 

14 Tenże, Przemoc i metafizyka, w: tenże, Pismo i różnica, dz. cyt., s. 133–266.
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tej niepewności, wspólnota pytania o myślenie, pytania o przyszłość myślenia, 
jest „wspólnotą niepewną”. Filozofia jako przygoda tego pytania i filozofia jako 
zwrot w obrębie tej przygody, stoi w obliczu zagłady. Dekonstrukcja nie jest 
zagładą. Dekonstrukcja jest kontynuacja myślenia. Nie stoimy wobec alterna-
tywy: zagłada lub dekonstrukcja. Stoimy raczej wobec świata „dekonstrukcji 
po zagładzie myślenia”.

Filozofia wyłoniła się w Grecji i greckość filozofii oznacza, że świat grecki 
został przez filozofię przygarnięty i uznany za własny oraz zmuszony do dalsze-
go poszukiwania przygód w przyszłości. Heidegger – największy Grek w filo-
zofii – proponuje, po wielu przygodach, by zrzec się przywiązania do ontologii, 
albowiem kwestia bycia nie podlega żadnej ontologii. Heidegger, w imię poszu-
kiwania lepszej przyszłości, wypiera się Grecji i wyprowadza się z Aten. Dzięki 
niemu dekonstrukcja wikła się w pytanie: jak wyzwolić się z greckiej dominacji 
Jednego i Tego Samego? Dekonstrukcja staje się rozliczeniem z niewoli słowa 
greckiego, z przemocy metafizyki, z przemocy pytania: czym jest dowolna?

Czym jest przemoc metafizyczna dla Derridy? Przemoc metafizyczna to 
światło, które ustanawia heliopolitykę. Słoneczna polityka funduje prymat 

„korelacji” podmiot – przedmiot. To Platon, wprowadzając nas na terytorium 
heliopolityki, namawia do „wyjścia z bytu” w stronę dobra, w stronę „nocnego 
źródła świtała”, „serca światła”, które jest czarne. W rezultacie myślenie filozo-
ficzne staje się odcieleśnionym mitem, co skutkuje podporządkowaniem ciała 
słowu. Od Platona po Husserla filozofia mówi o pierwotność świadomości 
teoretycznej, a zatem zapomina o sferze przed-przedmiotowej, oryginalności 
praktyki. Filozofia podejmuje ryzyko zamknięcia Innego w sobie, w teorii, w po-
jęciu. Fantazmat pierwotny filozofii to fantazmat zamurowanej w niewoli swojej 
pojęciowości intencjonalności.

Czarnoksiężnik Heidegger, do którego będziemy tu stale wracać, podejmu-
je zuchwałą próbę przewalczenia heliopolityki, myśląc czasowość jako ekstazę 
wychodzenia poza siebie. Prymat Mitsein Heideggera, które stoi naprzeciwko 
Miteinandresein, zaczyna uchodzić w dekonstrukcji za społeczny „ideał zjedno-
czenia”, paradygmat zbiorowości zjednoczonej nie w słońcu, nie we wspólnym 
ideale pytania, przykład zbiorowości zjednoczonej nie wokół prawdy, ale wo-
kół ekstazy. Emmanuel Lévinas – rozpalony światłem słonecznym czytelnik 
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Heideggera – zapyta o to, czy można oddać się w tej wspólnocie relacji „twarzą 
w twarz”. Czy możliwe jest spotkania z drugim obliczem, bez pośrednictwa 
pojęcia i bez pośrednictwa „mitycznej komunii”? Czy możliwa jest filozofia jako 

„wspólnota nieobecności”, „wspólnota nie-fenomenologiczna”? „Bycie razem”, 
jako odosobnienie, wyprzedza przecież, lub nawet przekracza, „społeczeństwo”, 

„zbiorowość”, „wspólnotę”.
Dekonstrukcja intensywnie poszukuje nieskończoności. Pragnienie nie-

skończoności daje się uchwycić poprzez zewnętrzność Innego. W rezultacie 
dekonstrukcji pragnienia całości, świat staje się „metafizyką nieskończonego 
odosobnienia”, tj. separacji. Separacja to inne imię ateizmu. Separacja, ateizm 
to pojęcia negatywne, urzeczywistniające się poprzez wydarzenia pozytywne. 

„Być sobą” to właśnie „być ateistą”. „Być ateistą” znaczy „być u siebie”. „Być od-
dzielonym”, „podlegać separacji”, „być szczęśliwym”, „być nie-stworzonym”, „być 
ateistą” – oto synonimy wytwarzane przez dekonstrukcję. Separacja ateizmu 
jest zatem wydarzeniem w ekonomii bytu warunkującym możliwość „rozko-
szowania się sobą”, która warunkuje wyłonienie się wszelkiego podmiotu. To 
absolutne odosobnienie, ten naturalny ateizm, ta swoboda bajania, w której 
zakorzenia się prawda, staje się innym imieniem dekonstrukcji.

Sensem wrogiej dekonstrukcji „heliopolitycznej intencjonalności” i „fe-
nomenologicznej potrzeby” jest „nasycenie się” przedmiotem, „zadowolenie 
całości”, spełnienie, zassanie, asymilacja bytu. Fenomenologia spełnia się w fe-
nomenach nasyconych. W heliopolityce „ja” jest zawsze „tym samym”, a „Nie-
skończenie Inny” jest niewidzialny. Widzialny jest tylko przedmiot w pojęciu. 
Przemoc metafizyki to „przemoc faktu”, czyli „prymatu adekwatności”. Przemoc 
metafizyki to przemoc początkowa, przemoc ustanawiająca przedmiot, prze-
moc uprzednia wobec wszelkiego wyboru etycznego, a nawet zakładana przez 

„postulowaną nie-przemoc”. Przemoc metafizyki to „bezkrwawa przemoc” bez 
ofiary i bez sprawcy, przemoc bezpodmiotowa. To także przemoc samej prawdy. 
Bycie bez przemocy byłoby byciem poza bytem, a orzekanie stanowi „pierwszą 
przemoc”. Mowa bez przemocy to mowa czystej adoracji, która przywołuje imio-
na z oddali. Język dekonstrukcji to nie jest język zdań, to język imion własnych. 
Oto pierwsze wnioski, zorientowanej ontologicznie, pracy dekonstrukcji.
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Heliocentryczna filozofia jest umiejscowiona pomiędzy początkowa tra-
gedią a triumfem mesjanistycznym. Dekonstrukcja natomiast jest zwróceniem 
przemocy przeciwko sobie, przeciwko przemocy zawartej w wiedzy, gdzie zjawia 
się tylko „skończoność”. Dekonstrukcja byłaby tylko mruczeniem milczącego 
pytania, o możliwość wspólnoty pytań. Dekonstrukcja pyta o możliwość no-
wej Aleksandrii. Heliocentryczna przemoc bytu to przemoc przymusu obec-
ności, ustalonego czasu, przyczynowości, realności, rzeczywistości, idealności, 
formy zamkniętej w materii. Dekonstrukcja ze zdziwieniem odkrywa, że dla 
heliofilozofii „możliwości” są także tylko „przedmiotami”, tyle że „idealnymi 
przedmiotami”.

Myślenie dekonstrukcją musi być zatem czymś, co wydarza się „przed 
podziałem” na to, co teoretyczne i praktyczne. Heliocentryczna ontologia to 
dogmatyka analityczności, dogmatyka truizmu jako powtórzenia podmiotu 
w orzeczniku. Dla dekonstrukcji bycie bytu nie należy do dziedziny orzekania. 
Dekonstrukcja mówi także, że jeśli ontologia jest truizmem, to jest szczególnym 
truizmem opartym na różnicy bycia i bytu. Każda próba niemyślenia nicze-
go, jest próbą niemyślenia w ogóle. Powstaje zatem pytanie: czy dekonstrukcja 
myśli? Być może dekonstrukcja to także dekonstrukcja możliwości myślenia. 
Dekonstrukcja być może nie jest „zwykłym ateizmem”, ale jest na drodze sta-
wania się „teologią negatywną”, „teologią apofatyczną”, która pozostaje wciąż 

„teologią” i przynajmniej deklaratywnie zmierza do wyzwolenia transcendencji 
nieskończonego bytu określonego przez prawdę bycia. Dekonstrukcja stale po-
zostaje w niewoli światła oświetlającego sacrum, oświetlającego bóstwo. De-
konstrukcja nie zdekonstruowała Boga – ostatniego „przedmiotu”, gwarancji 
wszelkich przedmiotów, pierwszej przyczyny wszelkich przedmiotów, stróża 
wszelkiego ładu.

Byłoby źle, gdyby dekonstrukcja nadal mówiła językiem przemocy 
i językiem teologii. Albowiem przemoc metafizyki jest „samotnością spojrze-
nia”, „twarzy bez słów”, „abstrakcją widzenia”. Wyjść z tej przemocy to wyjść 
z zawieruchy metafor światła ku słuchowi, tak jak to się dzieje w dziele Hegla, 
w którym słuch nie ma do czynienia z kształtem, tylko z drżeniem przedmiotu. 
Dźwięk w Fenomenologii ducha sytuuje się wyżej niż światło. Każda dekon-
strukcja zaczyna się od dekonstrukcji ciała, czyli światła. Dekonstrukcja nie ma 
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nic wspólnego z architekturą ani malarstwem, jest samą muzyką, dodekafonią. 
Dekonstrukcja poszukuje muszli, ucha. Dekonstrukcja jest „niczym szum morza 
w głębi muszli”15.

Drugi człowiek nie słucha jednak, raczej stawia mi czoło. W tradycyjnej 
metafizyce, „twarz jest na głowie” albo wprost „robi głowę”, stawia głowę na 
czele. Jedynym bóstwem heliopolityki jest front, czyli czoło. Ciało, gdy powsta-
ło i uwolniło dłonie oraz usta, dało prymat głowie, czyli oku, które wywołało 
orientację i powołało do istnienia czoło. Czoło jako „przód” i jako „generał”, 
jest możliwe tylko w świetle dnia. Dekonstrukcja odkrywa światło nocy – mu-
szlę ucha.

Kiedy zatem Inny staje się Bliźnim poza heliopolityką? Kiedy Bliźni staje 
się uchem? Czy wtedy, gdy Bliźniego się spotyka, a nie konstytuuje? Czy wtedy, 
gdy się go słyszy, słyszy się jego drżenia i oddechy, szepty i krzyki? W „złym 
świetle” rekonstrukcji fenomenologia nie może zdać sprawy z tego, co etyczne, 
ze słowa i ze sprawiedliwości. Sprawiedliwość jest w drżeniu, a nie w spacjach 
pisanego słowa wypisywanego na skórze. Jeśli sprawiedliwość zaczyna się wraz 
ze słowem, to nie każde słowo jest jednak sprawiedliwe. Retoryka może wrócić 
do przemocy, redukując Innego do swego wezwania, efektu interpelacji16. De-
konstrukcja poszukuje innego zapisu, zapisu, które nie byłoby popisem grafii.

„Nieskończoność” dekonstrukcji musi zatem być „poza imieniem”. Dla de-
konstrukcji nic nie ma imienia, rzeczy istnieją tylko jako pseudonimy. W de-
konstrukcji prawdziwa zewnętrzność nie jest przestrzenna, a przedmiot nie jest 
kształtem. Jeśli metafizyka próbuje przehandlować „nieskończoność” na „całość” 
to staje się nie tylko „przemocą transcendentalną”, ale także „czystym handlem”. 

„Nieskończoność” w dekonstrukcji nie jest „rozszerzeniem skończoności”. To 
skończoność przedmiotu musi być zwężeniem nieskończoności świata. Meta-
fizyka w dekonstrukcji nie może być żadną ekonomią, nie jest ekonomią prze-
mocy, nie jest handlem (trade, Krach), awanturą, brudną sprawą, przemocą17. 

15 Tenże, Niczym szum morza w głębi muszli. Wojna Paula de Mana, przeł. A. Wasilew-
ska, „Literatura na Świecie” 1999, nr 10–11, s. 339–340.

16 Tenże, Przemoc i metafizyka, dz. cyt., s. 180.
17 Tamże, s. 197.
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Handel przemocą to kres dekonstrukcji. Dekonstrukcja jest nocą metafizyki, 
królestwem nie-przedmiotów. Nawet fenomenologia Husserla to tylko „stłu-
mienie nieskończoności” i uczynienie z niej jeszcze jednego „obiektu”. Dla Hegla 

„fałszywa nieskończoność” (schlechte Unendlichkeit) to „nieokreślona pustka”, 
druga strona skończoności, po prostu granica skończoności. Tej fałszywej nie-
skończoności pozostaje wierna fenomenologia, także fałszywa fenomenologia 
czasu. Okultyzm dekonstrukcji wywołuje zjawy, a zjawy przychodzą z nieskoń-
czoności. Problem czasu zjawia się niczym zjawa, zjawa w historii, historii ho-
ryzontu i tego, co inne.

Pytam zatem raz jeszcze: czy dekonstrukcja byłaby poszukiwaniem nie tylko 
absolutnego ateizmu, ale także absolutnego pacyfizmu? Dla Hegla w nieskoń-
czoności jest tylko negatywność, poróżnienie, niepokój, wojna. Derrida mówi: 
wojna mowy i wojna widzenia jest pierwszą „najmniejszą przemocą”, jest „naj-
mniejszą z możliwych form przemocy”, jest jedynym sposobem powściągnię-
cia „gorszej przemocy”, „przemocy pierwotnego i przed-logicznego milczenia”, 

„niewyobrażalnej nocy niewidzenia”, „przemocy bezsensu i nicości”, przemocy 
samej dekonstrukcji. Przemoc filozofii jest nakierowana przeciw nihilizmowi. 
Dekonstrukcja jest pracą w obrębie nihilizmu, jest raczej próbą doprowadzenia 
nihilizmu do końca. Dekonstrukcja odkrywa, że sama robi przemoc. Dekon-
strukcja odkrywa, że noc jest także przemocą i nie ma większej przemocy niż 
przemoc fermentu, zamętu wywołanego przez wstrząsy zadawane światu przez 
dekonstrukcję.

Mowa dekonstrukcji (Po języku)

Przyjmijmy zatem, że dekonstrukcja to rozpętanie wojny w języku przeciw 
językowi, to mnożenie antagonistycznych metafor odgrywanych w mowie. De-
konstrukcja to samo-destrukcja języka, to sztuka znajdywania znaczeń spekula-
tywnych w języku. Derrida w Przemocy i metafizyce pisał: „Słowo jest pierwszą 
porażką przemocy, ale paradoksalnie nie zaistniałby ona przed samą możliwo-
ścią słowa. Filozof mówi i myśli w obrębie przemocy, zaangażowany w woj-
nę w obrębie światła, od której można się wymknąć ryzykując tylko większą 
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przemoc”18. Derrida, pisząc Przemoc i metafizykę, wierzy jeszcze w możliwość 
sprawiedliwości w języku. Dekonstrukcja odkrywa jednak z czasem, że język 
także nie zna sprawiedliwości, że język jest przemocą, a sprawiedliwość nastę-
puje „po języku”.

Żaden tekst Derridy nie zdradza silniej przywiązania dekonstrukcji do ję-
zyka niż słynne wyznanie autobiograficzne zatytułowane Jednojęzyczność innego, 
czyli proteza oryginalna. Ten tekst to autobiograficzna anamneza, która zakłada 
nieszczęśliwe utożsamienie dekonstrukcji z językiem. To w zasadzie mowa opar-
ta na nieskończonych fantazmatach procesu utożsamienia z oprawcą. Derrida 
słusznie twierdzi, że trzeba wiedzieć, w jakim języku „ja” siebie wypowiada. 
Derrida jednak także dodaje: utraciłem i odzyskałem obywatelstwo francuskie, 
utraciłem i odzyskałem język francuski. Dekonstrukcja nie pomaga samemu 
Derridzie przewalczyć „języka pana” w „języku sługi”. Derrida przypomina: 
odebranie obywatelstwa francuskiego Żydom algierskim było dziełem samych 
Francuzów. Derrida mówi językiem protokolarnym. To mówi sama „przemoc 
faktów”.

W tekście o jednojęzyczności przemawia afekt i afekt, który został precy-
zyjnie nazwany: „nostalgieria”. Ten afekt nakazuje Derridzie napisać: nie ma 
języka schronienia, języka domu, języka schronu, jest tylko język Innego. „Jed-
nojęzyczność Innego” oznacza, że mówi się tylko jednym językiem i że się nie 
ma żadnego własnego języka. „Mówi się zawsze tylko jednym językiem – i na-
leży on zawsze, asymetrycznie, do innego, powraca doń, jest językiem innego, 
zatrzymywany przez innego. Przybyłem do innego, pozostającym dla innego, 
powracającym do innego”19. To nie trauma w języku jest problemem, ale sam 
język jest jedyną traumą. To morze nie-języka oddziela Algierię – miejsce uro-
dzenia Derridy – i Paryż – miejsce jego życia i myślenia. Stąd pytanie: czym jest 
wylew – rzeka, woda, ocean w języku, ów afekt „pozbawiony głowy” – wylew? 
Morze to przestrzeń symboliczna oddzielająca Algierię od Francji. Derrida, jako 

18 Tamże.
19 Tenże, Jednojęzyczność innego, czyli proteza oryginalna, przeł. A. Siemek, „Literatura na 

Świecie” 1998, nr 11–12, s. 65.
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obywatel francuski, który czasowo stracił obywatelstwo, pyta: jak język domi-
nacji czyni obywatelami? Czy możliwe jest stać się obywatelem jakiegoś języka?

Należy zadać dekonstrukcji pytanie: czym jest trauma nie tyle „w języku”, 
ale „języka samego”? Derrida odpowiada pokrętnie:

Nie chodziło o to, by zadać ból językowi […], by go uszkodzić lub zranić w je-
dynym z tych odruchów odwetu […], by go maltretować w jego gramatyce, 
składni, słownictwie, w cele jego reguł i norm […] Marzenie […] polegało może 
na tym, by sprawić, izby się coś temu językowi zdarzyło20.

Językowi nigdy nic się nie wydarza. W języku nie jest możliwe zamiesza-
nie. Nie ma języka dekonstrukcji. Nie istnieje dekonstrukcja w języku. Dekon-
strukcja szuka zawsze materialnych efektów, a nie efektów czysto symbolicznych. 
Derrida heroicznie pyta: czy istnieje język przed-pierwszy? Czym jest stopień ze-
ro-minus-jeden-pisania w opozycji do poziomu zero pisania Rolanda Barthesa21? 
Derrida, wykrzywiając język, pyta także: czy jest przekład z przed-pierwszego 
języka na inny język? Czym jest język-tatuaż pojmowany jako znak urodzenia, 
forma życia „pod ubraniem” ze znaków drugiego języka? Czy jedyna możliwa 
dekonstrukcja to „dekonstrukcja pozornie pierwszego języka”, która pozwala 
nam wyjść „poza język w ogóle” lub być „przed językiem”?

Derrida, gdy przytomnieje, pyta wreszcie: czy język jest prawem? Czy pra-
wo jest językiem? Czy istnieje język, który nie jest językiem prawa? I czy język 
prawa nie jest językiem podwójnego szaleństwa? Czym jest istota prawa? Czy 
nie jest ona językiem? Czy prawo jest tylko „przekładem”? Czy nie mówimy 
o prawie „do przekładu” lub „przekładzie jako prawie”? Czym jest „zakaz języka” 
i „zakaz w języku”? Pytanie ważne, o ile pamiętamy, że „zakaz w języku” „działa 
innym drogami”. Jakimi drogami, jakimi innymi środkami? Otóż nie działa on 

„drogami prawnymi”, legalnymi. Język zakazuje dostępu do pewnego mówienia. 
Język zakazuje innych języków – zakazuje nauki hebrajskiego, berberyjskiego, 

20 Tamże, s. 75.
21 R. Barthes, Stopień zero pisania, przeł. K. Kot, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 

2009.
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arabskiego. Zakazuje jednak, niczego nie mówiąc; język zakazuje milcząc. „Sza-
leństwo prawa” to „szaleństwo języka”. Szaleństwo języka to jednak szaleństwo 
nadmiernej miłości do jednego języka. Język „mówi prawem”, jeśli mówi „wy-
rokami prawa”, ale też prawo nadaje moc językowi jako rozkazowi. Mówiąc 
językiem, mówię jego prawem i na jego prawach. O czym zatem mówimy, gdy 
mówimy o „języku pierwotnym”, czy mówimy o „języku matki”? Język ojczysty 
to dla Francuzów język macierzysty langue maternelle, a nie język ojczysty! Dla-
tego pytanie, stale ponawiane przez myśl francuską, od Rousseau po Derridę: 
czy matka jest zawsze analfabetką? jest pytaniem kluczowym.

Powtarzam, raz jeszcze, moje pytanie: czy Derrida wychodzi poza język? 
Czy dekonstrukcja języka „w języku” dociera do sfery „poza językiem”? Czy 
też może „fundamentalna alienacja” i „brak w języku” jest jedynym „prawem 
języka”? Czy język zawsze skazuje nas na alienację? Czy są powody, aby mówić 
o niezbywalności alienacji w języku? Czy fenomen „ja” w języku jest fantazma-
tem pewnego podmiotu w języku? Czy też może sam język jest fenomenem, 
który staje się fantazmatem? Może to sam język staje się phantasma, czyli fanto-
mem, sobowtórem, duchem, upiorem? Upiór to nie-obiekt, który stale powraca 
i nawiedza.

U Derridy mamy do czynienia z równoczesnym wyznaniem miłości i nie-
nawiści do języka „w języku”. Derrida ulega syndromowi sztokholmskiemu – 
kocha i nienawidzi struktury, która go uprowadziła i przetrzymuje. Tą strukturą 
jest język francuski. Dlatego Derrida pisze oschle i czule: „Struktura objawia 
się w doświadczeniu rany, zniewagi, zemsty i krzywdy. Terroru”22. Gdy zatem 
pytam, co robi z językiem Derrida, odpowiadam szorstko: formułuje wyzna-
nie miłosne do języka w obrębie „własnego języka”. Dekonstrukcja to próba 
zakwestionowania języka, który jest jedynym „obiektem miłości” i „nienawi-
ści”. Słowo „ambiwalencja” jest tu niewystarczające. Słowo „psychoza” jest tu 
słowem nieadekwatnym. Derrida chce wiedzieć jedynie: czym jest „ja” przed 
nadejściem języka? Czy istnieje przeddzień narodzin „podmiotu” w języku? Czy 
nie ma żadnego dającego się pomyśleć i myślącego „ja” przed „sytuacją języka”? 

22 J. Derrida, Jednojęzyczność innego…, s. 50.
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Zarazem dla Derridy języki, niczym cywilizacje, uzyskały świadomość tego, że 
są śmiertelne i nie tylko dlatego, że nie sposób policzyć języków, tj. z powodu 
swej niepoliczalności, ale dlatego, że „wszystkie one znikają”.

Odwracam pytanie Derridy: czym jest język przed zasiedleniem przez jakieś 
„ja”? Czy istnieje przeddzień „narodzin języka” przed „narodzinami podmiotu”? 
Pytam także: czym jest język „po wysiedleniu” z niego wszelkiej podmiotowo-
ści? Czym jest podmiotowość po opuszczeniu języka? Czy rodzimy się w języku 
i dla języka i w nim umieramy? Czy język rodzi się w nas i dla nas? Czy język jest 
kiedykolwiek w jakimkolwiek posiadaniu? Czy język jest „dobrem naturalnym”, 
tak jak przyroda – rzeki, morza, wycieki, które przez akt zawłaszczenia i uzur-
pacji, kolonialnej przemocy, zostają przywłaszczone przez jakieś My? Derrida 
pisze przecież:

Jako że nie ma naturalnej własności języka, daje on tylko pole dla szaleństwa 
przywłaszczenia, dla zazdrości bez przywłaszczania jako takiego. Język mówi 
tą zazdrością, język jest po prostu wyzwoloną zazdrością. Bierze rewanż w sa-
mym sercu prawa. Prawa, którym zresztą sam jest, ów język, język szalony. Sza-
lejący za sobą samym. Szaleństwem wymagającym zniewolenia23.

Co jest w języku z tego bycia-u-siebie, do którego stale powracamy? Czy 
można mówić o współ-porodzie, współ-życiu i współ-przeżyciu języka i życia? 
Język jest wyzwoloną przez dekonstrukcję zazdrością. Zazdrością o co? Zazdro-
ścią o inne języki.

Derrida mówi raz jeszcze: „Mam tylko jeden język i nie jest to mój język. […] 
Jednojęzyczność, wśród której oddycham, jest wręcz dla mnie żywiołem. […] Od 
zawsze mnie poprzedza. To ja. Dla mnie ta jednojęzyczność to ja”24. Nie znaczy 
to, że Derrida mówi: jestem wyobrażeniem tej struktury, tego tworu językowego, 
tej jednojęzyczności, tej maszyny do mówienia. Derrida raczej ulega afektowi 
zdziwienia, afektowi wyrażonemu w pytaniu: jak można mieć język, który nie 
jest własny? Czy można być językiem, jednym językiem, mówić językiem, który 

23 Tamże, s. 48.
24 Tamże, s. 26.
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nie jest naszym językiem? Czy nie jest to zbyt proste wycofanie się z odpowie-
dzialności za słowo i to wycofanie w samym języku? Czy to stwierdzenie braku 

„prawa do języka” nie jest jawną sprzecznością, a nawet kłamstwem, które rujnuje 
kredyt powołanej do życia retoryki?

Co mówi Derrida, gdy pisze dwie rzeczy na raz: mówi się tylko jednym 
językiem (narzeczem języka), nie mówi się nigdy jednym językiem (nie ma na-
rzecza czystego); lub gdy pisze: nie mówi się nigdy jednym językiem, mówi się 
zawsze tylko jednym językiem? Czy Derrida nie gra tutaj, w tej mowie, wyblakłą 

„kartą wygnańca”, „robotnika-imigranta”, „bezpaństwowca”, „przesiedleńca”, 
„uchodźcy”, który twierdzi, że francuski nigdy nie był jego językiem? Derrida 
wybiera rolę franko-maghrebskiego Żyda? Co jednak oznacza ten wybór? Czy 
oznacza, że Derrida wybiera rolę gościa, który jest od początku zakładnikiem 
swego gospodarza? Władza gościnności (hospitalité, hospes) i wrogości (hostilité, 
hostis) jest przecież tą samą władzą. To znaczyłoby ponownie, że dekonstrukcja 
nie tylko nigdy nie wyszła poza język, ale także że nigdy nie opuściła terytorium 
ekonomii.

Wyrażam jedynie zdziwienie: dlaczego Derrida nie podąża tropem pod-
powiadanym mu przez przyjaciela z Algierii, który wyznaje: jeśli nie ma języka 
jako takiego, jeżeli nie ma jednojęzyczności absolutnej, pozostaje uchwycić język 
w „aktywnym podziale”. Czym jest aktywny podział? Jest tym, co zaszczepia się 
między językiem a językiem obcym25. Dlaczego Derrida upiera się przy „jedno-
języczności”, skoro język można uchwycić tylko jako „dwój-język”, „mnogo-ję-
zyk”, „język wielościowy i mnogościowy” wyrażany w jego mnogich efektach? 
To dziwne. Ta wierność jednemu językowi jest depresyjna. Depresyjna i dziw-
na jest bezradność dekonstrukcji wobec języka matki (langue maternelle). Być 
może dziwna jest także bezradność dekonstrukcji wobec tego, co Lacan nazwał 
przed-językiem: lalangue.

W tej sytuacji należałoby przebadać kosmopolityzm dekonstrukcji. „Oby-
watelstwo dekonstrukcji” nie określa uczestnictwa kulturowego, językowego, 

25 A. Khatibi, Love in Two Languages, transl. R. Howard, Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 1990.
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czy historycznego, jednak nie jest także zwykłym predykatem unoszącym się 
na powierzchni doświadczenia. Tylko Amerykanie są zdolni do uzyskania oby-
watelstwa w trakcie swojego życia, choć pewnie go nigdy w trakcie życia nie 
tracą. Dlaczego jednak pytać o obywatelstwo, skoro dekonstrukcja jest z natury 
kosmopolityczna? Derrida pisze przecież explicite: każda kultura jest pierwot-
nie kolonialna. Każda kultura ustanawia się przez narzucenie jakiejś „polityki” 
języka. Derrida pisze także: panowanie zaczyna się od mocy nazywania, od 
narzucenia i legitymizowania nazw26. Ten sam Derrida poszukuje jednak stale 
języka nazw. Derrida, poza tą „polityką nazywania”, poszukuje także pisania 
poprzedzającego wszelką pamięć, pisania, które samo z siebie czyni siebie swym 
losem. Derrida poszukuje przyszłych losów dekonstrukcji.

Dekonstrukcja języka u Derridy pragnie być świadkiem tego, co niewia-
rygodne, wierząc, ponownie w klimacie mesjańskim, że wszelka wypowiedź 
kształtuje immanentną strukturę obietnicy lub pragnienia, „oczekiwania bez 
horyzontu oczekiwań”. Pomiot mowy pozostaje równocześnie „w obietnicy” 
i „w groźbie” zagłady, którą spaja tylko język, będący „obietnicą aż po groźbę”. 
Język jest zatem spojony w samym swoim rozproszeniu, tj. rozspojeniu. Derrida 
nie wierzy w możliwość metajęzyka. Efekty metajęzykowe to milczące ślady, 
szybolety języka w języku oprawcy, które wprowadzają do niego jedynie „coś 
z przekładu”. Horyzont to tylko miraż innego języka.

Stąd pytanie: czym jest ślad w języku lub fałda w języku? Czy ślad jest 
zawsze śladem innego języka, śladem „w języku”, czy też śladem „na języku”, 
tatuażem języka? Gdzie szukać śladu, tj. re-aplikacji, po-śladu, przed-śladu? 
Poszukanie śladu to poszukiwanie zazębienia i „zwrotnicy” pomiędzy „tran-
scendentalną uniwersalnością” i „czystością języka” a przykładem „umęczone-
go i przygniecionego przez język życia”. Dekonstrukcja, tym razem, to zręczny 

„cybernetyk tembru i intonacji”, „manewrowy akcentów”. To ten tembr skazuje 
Derridę na lęk przed swym własnym głosem i sąd ostateczny: „Wszystko jest 
długiem zaciągniętym wobec intonacji”27. Ten lęk powoduje, że Derrida popada 

26 J. Derrida, Jednojęzyczność innego…, s. 62.
27 Tamże, s. 72.
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w hiperbolizm i przesadę: dążenie do tego, by mówić po francusku bardziej 
i lepiej, niż mówią Francuzi.

Dekonstrukcja jest to jakby przekaz telegraficzny, poczynając od „hiperbo-
li” (to słowo Platona), która rządzi wszystkim, w tym również reinterpretacją 
khora, czyli przechodzeniem poza granice Dobra lub Jednego, poza istnienie, 
nadmiarem ponad nadmiarem – niepochwytnym28.

Dekonstrukcja zamarkowała zatem, że jest niewidzialna.
Pytam raz jeszcze: czym jest język „po dekonstrukcji” języka? Czy może on 

być eks-przywłaszczeniem, ową „alienacją bez alienacji”? Czy to możliwe, że 
dekonstrukcja coś przywłaszcza? Pisanie, dla Derridy, to z pewnością pewien 
sposób „miłosnego przywłaszczenia” języka, przywłaszczenia narzecza, odno-
wienia języka, odnowienia siebie „w języku”, przywłaszczenia „dla kochania 
języka zakazującego i zakazanego”. Przywłaszczenie w miłości nie jest przy-
właszczeniem. Miłość, dla Derridy, to akt pozwalający na wpisanie siebie w ję-
zyk zabroniony dla obcego i broniony przeze obcego. Derrida zna jednak tylko 
miłość dewocyjną; wyznaje on przecież otwarcie: „znoszę i podziwiam jedynie 
francuszczyznę czystą”. To bardzo niepokojące wyznanie. Dekonstrukcja kieruje 
się przecież w stronę dekompozycji fantazmatu czystości. Ten „nakaz czystości” 
naraża Derridę jedynie na cierpienie i cierpienie zawarte w pytaniu: czy możliwa 
jest w języku „nieczysta czystość”? Czy wolą i prawem języka jest uświetnianie 
języka-oprawcy? Czy udoskonalony język przechowuje ślady asfiksji (zamartwi-
cy) – stanu niedoboru tlenowego w organizmie podczas oddychania w trakcie 
mowy językiem oprawcy? To są bardzo niepokojące tropy.

Derrida nie odpowiada na nasze pytania, zamiast tego, jak zwykle, w geście 
uniku, dostarcza nam czegoś w rodzaju typologii i listy schronienia się w „języku 
obcego”. Derrida zna pięć takich kanonicznych przypadków nawiedzenia miej-
sca obcego. Przypadek Emmanuela Lévinasa to przypadek „swojskości nabytej”, 
a zatem przypadek gościnności jako rodzaju wdzięczności wobec języka. Dla au-
tora Całości i nieskończoności język nie ma waloru pierwotności lub naturalności, 

28 Tamże, s. 73.
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jest raczej „wyrażeniem” niż „rodzeniem”, jest czystym „odzyskaniem” (zyskiem), 
a nie „kładzeniem fundamentu” lub stratą. Przypadek Franza Kafki i Paula 
Celana to przypadek porzucenia judaizmu „za mglistym przyzwoleniem ojców”. 
To porzucenie jest intencjonalne i oczekiwane przez sam judaizm, nie jest ani 
endogamią, ani egzogamią języka, ani rozumem, ani szaleństwem, jest racjonal-
nym wyborem. W kolejnym kroku spróbujemy ten przypadek prześledzić pre-
cyzyjnie. Przypadek Hélène Cixous to przypadek sieci, labiryntu, krzyżujących 
się dróg, skrzyżowanych ze sobą wszystkich możliwych filiacji, wielokrotnego 
pokrewieństwa. Cixous, czytając Jamesa Joyce’a, mówi: nie ma „języka matki”, 
jest tylko mieszanina dialektów – języków ojca Sefardyjczyka, matki Aszkena-
zyjki, wybranych języków miłości – Szekspira na przykład i języka obywatelki 
mowy rewolucji francuskiej.

Przypadek czwarty to „ocalony język” Franza Rosenzweiga. Ten język przy-
pomina, że język Izraela nie był nigdy autochtoniczny, albowiem ojciec był emi-
grantem, a naród mówi tylko językiem swych losów, zawsze na prawach gościa. 
Święty język jest „święty” o tyle, o ile się nim nie mówi. De-propriacja języka 
przypisanego narodowi żydowskiemu jest możliwa tylko poprzez oddanie tego 
języka w języku niemieckim. To skazuje Rosenzweiga na pełną szacunku rywa-
lizację z Lutrem, tj. oddanie gospodarzowi języka w postaci nowego przekładu 
Biblii. Rosenzweig oddaje niemieckiemu gospodarzowi Gastgeschenk – cenotaf 
(pusty grobowiec) w postaci języka.

Wreszcie przypadek Hannah Arendt to przykład wierności dochowanej 
„językowi matki”, wiary w język, który nie może oszaleć. Dla Arendt – uczennicy 
języka Heideggera – zostaje tylko jedno: język. I język nie może oszaleć. Oszaleć 
mogą tylko ludzie. Derrida wierzy jednak w szaleństwo języka, dekonstrukcja 
przeczuwa szaleństwo języka w języku. Dekonstrukcja, pouczona psychoanalizą, 
pyta: czy przypadkiem prymarna „relacja z matką” nie jest zawsze rodzajem 
szaleństwa? Derrida pyta: czy język i wyobraźnia nie są „szaloną panią domu” – 
La folle du logis? To jednak nakazuje samej dekonstrukcji dopytać, czym się 
różni szaleństwo króla (Szekspir) od szaleństwa matki (Freud)? Derrida od-
powiada enigmatycznie – szaleństwo króla to szaleństwo prawa, a szaleństwo 
matki to szaleństwo miejsca, które nie jest już nigdy u siebie. Matka jest wa-
runkiem wszelkiego szaleństwa, bo jest obietnicą jednego i tego samego, jest 
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„szaleństwem w działaniu”, jest miejscem języka, tym co umożliwia szaleństwo. 
Matka jest zawsze po-mieszana, po-mieszczona, szalona swym zamieszkaniem. 
Matka nie potrafi być chora (χώρα). Matka to nie khôra.

Czym jest zatem język po dekonstrukcji? Niestety, na tym etapie, dekon-
strukcja przywołuje tylko puste możliwości. Te możliwości to nie są poten-
cjalności, to nie są realne władze. Pierwsza możliwości to możliwość nieodwo-
łalnej amnezji – patologiczny demontaż, szaleństwo chaosu, mutyzmu, afazji. 
Ta możliwość zostaje odtrącona przez dekonstrukcję i przywłaszczona przez 
szkołą maszynistyczną Deleuze’a. Druga możliwość to możliwość permanentnej 
amnezji w postaci integracyjnej, gra w puzzle, bezustanna układanka w rozbite 
naczynie. To metoda „okultysty” Waltera Benjamina. Trzecia możliwość to 
możliwość szaleństwa hipermnezji – przerostu pamięci, wzmożenia wierności 
wobec języka pamięci. To być może fenomenologicznie lub strukturalistycznie 
zorientowana psychoanaliza Lacana. Czwarta możliwość to możliwość „ekono-
mii poetyckiego narzecza”, mnożenie szyboletów (szibbōlet) – znaków, tatuaży 
intonacyjnych w języku, głosek, której obcy nie potrafi wymówić.

To miejsce zamieszkuje dekonstrukcja. Słowo szibbōlet to bowiem także 
‘powódź’, ‘strumień’ lub ‘kłos’, a zatem rozsiewanie i zalewanie. Dekonstrukcja 
to demonstracja wielości – intonacyjnych błędów. Dekonstrukcja przemawia 
intonacyjnie jako drżenie dla ucha. Drżąca dekonstrukcja to jej mowa o języku 

„poza językiem”. Dekonstrukcja dekonstruuje język jako demonstrację, rozu-
mianą raz to jako dowód i argumentacja logiczna zakończona wnioskiem, raz 
to jako zdarzenie polityczne, manifestacja na ulicy, marsz czy, postulat, akcent, 
scena, gest, ruch ciała. Dekonstrukcja to czysta demonstracja. Dekonstrukcja 
robi scenę w języku. Dekonstrukcja robi scenę językowi.

Widma języka (Wulkan i popioły)

Widmo języka powraca u Derridy w Oczach języka – tekście będącym 
analizą korespondencji syjonisty Gershoma Scholema i antysyjonisty Franza 
Rosenzweiga. Głównym przedmiotem debaty jest list Scholema zatytułowany 
Wyznanie o naszym języku. W przekonaniu Scholema język zawiera pewną we-
wnętrzną jakość, godność, coś, co nie jest dostosowane do komunikacji tego, co 
komunikowalne, lecz do komunikacji tego, co niekomunikowalne. Język to imię. 
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Język to nazywanie. Scholem pisze: „W imieniu zamknięta jest potęga języka, 
opieczętowana jest jego otchłań”29. Świat mieszczański, w tym mieszczański 
świat nowej Jerozolimy, nowego państwa Izrael, mówi językiem widmowym, 
mówi językiem sprofanowanych imion. W tym języku imiona błąkają się ni-
czym duchy. „Imiona bowiem mają swoje życie, a gdyby go nie miały, biada 
naszym dzieciom, które bez żadnej nadziei wydane będą pustce”30. Byt mowy 
nie mieści się ani w czasowniku, ani w orzeczeniach, ani nawet w zdaniu. To, 
co nie ma gramatycznej formy imienia, należy do języka tylko w tej mierze, 
w jakiej czasownik, przymiotnik, czy przysłówek podlegają nominalizacji. Imię 
nie posiada wartości gramatycznej rzeczownika, oznacza raczej zdolność nazy-
wania w ogóle. Samo nazywanie nie robi jednak konieczności i nie robi także 
dekonstrukcji. Czyżby dekonstrukcja ponownie flirtowała z teologią, przeciw 
milczącemu ateizmowi sprofanowanego języka?

Język święty, w tej interpretacji, to niewyczerpana rezerwa rodząca „litera-
turę eliptyczną”, małomówną, kryptyczną, wycofująca się z wszelkiej „wymow-
nej literatury”. Tym językiem przemówił być może jedynie Paul Celan i Franz 
Kafka. W tym języku także pewien lud żyje „nad otchłanią” i niemal wszyscy 
obywatele tego ludu poruszają się „z pewnością ślepców”, lunatyków. „Lecz gdy 
przejrzymy na oczy – my lub ci, którzy przyjdą po nas – czyż nie stoczymy 
się w dół?”31 – pyta Scholem. Lud mówiący świętym językiem bez poczucia 
świętości jest ludem mieszkającym nad wulkanem, staczającym się w otchłań 
ognia. Ta otchłań to albo otchłań bezustannej profanacji, albo też bezbrzeżnej 
i niewyczerpanej hermeneutyki sensów. „Język w Jerozolimie jest przegrzany, 
słowa parzą, ledwie można ich dotknąć, a mimo to ciągle się to robi”32. W Jero-
zolimie przemawia wulkan, ogień, a w głębi wulkanu jest się zawsze ślepym. Oto 
dekonstrukcja staje się wrażliwa na różnice termiczne. Dekonstrukcja poszukuje 
erupcji, eksplozji wulkanicznej lawy.

29 G. Scholem Wyznanie o naszym języku, przeł. A. Lipszyc, „Literatura na Świecie” 2011, 
nr 5–6, s. 330–331.

30 Tamże.
31 Tamże.
32 J. Derrida, Oczy języka, przeł. T. Swoboda, „Literatura na Świecie” 2011 nr 5–6, s. 337.
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Dla Scholema państwo Izrael to „wulkan bezmyślnej reaktywacji języka”, 
to teren syjonistycznego przedsięwzięcia: „aktualizacji hebrajszczyzny”? Dla 
Scholema wreszcie otchłań „świętego języka”, który Izraelczycy wpajają swoim 
dzieciom, musi się kiedyś rozewrzeć i zniszczyć lud mówiący „świętym językiem” 
bez poczucia świętości. Izraelczycy nie wiedzą, co czynią, sądząc, że „zeświecczy-
li język”, że wyrwali mu „apokaliptyczne żądło”. Hebrajski nigdy nie stanie się 
przecież esperanto. Świętości języka nie da się zabić lub wyrwać tak po prostu. 

„Zeświecczenie języka to tylko frazes, façon de parler. Po prostu nie sposób opróż-
nić słów wypełnionych po brzegi, chyba że za cenę samego języka. […] W tym 
języku żyjemy wszak nad otchłanią i niemal wszyscy poruszamy się z pewno-
ścią ślepców”33. Ślepiec – to będzie nowa wiodąca metafora dekonstrukcji. Głos 
Scholema to głos Kasandry, upiora, widma zwiastującego nadejście dnia zemsty 
języka. Scholem zwiastuje nadejście „języka zemsty” i „zemsty języka”, „zemsty 
na języku”. Zemsta przechodzi zawsze „przez język”. „Można powiedzieć, że 
przed zemstą języka jest język zemsty, który przechodzi przez kolejne pokolenia 
i przemawia spoza nich”34. Zemsta zawsze wymaga języka, a prawdziwa zbrod-
nia zawsze dotyczy samego języka. Przemoc (Gewalt) języka to powrót utraconej 
potencji języka. Dekonstrukcja wychodzi poza wyliczenie pustych możliwości, 
wchodzi na teren ukrytych mocy, na teren przemocy. Dekonstrukcja staje się 
nowym przyczynkiem w sprawie krytyki przemocy. Czy dekonstrukcja staje się 
także nawoływaniem do powrotu ostatecznej przemocy?

Potencjalność w języku jest zawsze mocą języka. To powrót, wskrzeszenie, 
przebudzenie, odrodzenie szalonej rozrzutności języka. To powrót dominacji 
języka, to powrót największego widma – widma języka.

Widmo – pisze Derrida – jest tu obecne tak samo jak język, który nazywa, 
przyzywa, woła i przywołuje. Język może nawiedzać, ponieważ nasze zdania 
najpierw nawiedzane są przez imiona. […] Kategoria widmowej zjawy nie 
jest zabiegiem retorycznym; wyobraża coś, co mniej lub bardziej dyskretnie, 

33 G. Scholem Wyznanie o naszym…, s. 330.
34 J. Derrida, Oczy…, s. 349.
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tematycznie […] uwalnia całą logikę tego wyznania od opozycyjnej onto-logiki 
czy też od dialektyki obecności i nieobecności35.

Widmo staje się kluczową figurą dekonstrukcji i odtąd cała dekonstrukcja 
będzie przechodzić przez widma i rodzić widma.

Co to jednak wszystko oznacza? Czym są oczy języka? Czym są oczy ślepca? 
Czy Derrida wzywa do powrotu czystego języka imion, rajskiego języka? Czy też 
pisze on dyskretną obronę języka mieszczańskiego? Zdaniem Derridy język musi 
poddać się „powierzchniowemu efektowi”, „efektowi na powierzchni”, „efekto-
wi, który polega na tworzeniu powierzchni”, „płaskiego terenu”, po powierzchni 
którego kroczy mieszczanin-lunatyk.

Kroczymy po powierzchni, lunatykujemy jednak tylko dlatego, że wierzymy, 
iż kroczymy po powierzchni: wierzymy w powierzchnię. Prawdę mówiąc – 
a prawda ta nie należy już do porządku obiektywności czy też wiedzy prze-
kazywanej przez świecki język powierzchni – powierzchnia nie istnieje. Jest 
tylko otchłań. Święty język to otchłań36.

Dekonstrukcja szuka powierzchni mówiąc o wulkanicznych otchłaniach. 
To może przyprawić o zawrót głowy.

Derrida kusi mesjanistycznego mieszczanina „hipotezą trzeciego języka”. 
Derrida pisze:

Wyrażenie trzeci język oznacza raczej element różnicowany i różnicujący, 
pewne medium, które nie jest sensu stricto językowe, lecz staje się miejscem 
doświadczania języka, który nie jest ani święty, ani świecki, lecz umożliwia 
przechodzenie od jednego do drugiego, tłumaczenie jednego drugim, sięga-
nie z jego do drugiego. Innymi słowy, logika tej hipotezy […] nakazywałaby 
właśnie założyć, że nadawca i adresat sytuują się między oboma językami i że 
pierwszy – ten, który ostrzega – przedstawia się jako pośrednik, tłumacz, me-
diator37.

35 Tamże, s. 355.
36 Tamże, s. 343.
37 Tamże, s. 341.



SZyMoN WróbeL • DeKoNSTrUKcjA I jej LoSy. ZMIeNNe SPoTKANIA ŚWIATA… 49

Powrót trzeciego języka Aleksandrii to powrót nie tyle filozofa i nie tyle 
poety, ile tłumacza. Tłumacz jednak, w tej interpretacji, skazany byłby na poraż-
kę, albowiem nie sposób opróżnić słów pękających w szwach, nie sposób także 
przetłumaczyć widma języka, widmowego języka, nie sposób wypowiedzieć 
rewolucji języka w samym języku pośrednika – trzecim języku. Trzeci język to 
volapük, wolapik, bezbarwny język ogólnoświatowy. Język Boga jest albo zapie-
czętowany, albo wybucha jak wulkan. Filozofia jest językiem głuchoniemych. 
Teologia otwiera oko języka. Poezja przymyka to oko. Translatologia lekko je 
uchyla. Historia szuka dat widzenia.

Być może zatem tylko język Paula Celana byłby językiem „w dekonstrukcji” 
i językiem „po dekonstrukcji”, skoro jest to język, który ustanawia czas w po-
piołach, czas „spopielonej dekonstrukcji”. Zdaniem Derridy Celan datował 
wszystkie swoje wiersze38. Co to oznacza? Oznacza to, że data zapisuje nie tyl-
ko czas – 20 stycznia, 13 luty, luty 1936, 13 luty 1962 (dzień masakry w metrze 
Charonne), 12 luty 1934 (narodziny Frontu Ludowego), ale i miejsce – Zurych, 
Tybinga, Todtnauberg, Wiedeń, Asyż, Paryż. Data zapisuje „tu” i „teraz”, a za-
tem „data mówi”, co jest naprawdę i autentycznie dane. Data ponadto szyfruje, 
kryptonimuje. Data jest jak krypta. Co oznacza ta kryptologia? Oznacza ona, 
że Celan posługuje się „podwójnym porządkiem” czasownika „datować”: po-
eta datuje wiersz, ale też wiersz datuje czas zapisu. Data jest incipitem wiersza. 
Data to zawsze pierwsze słowa poety. Data wyprzedza słowo. Data jest przesył-
ką w kodzie epistolarnym, powtórzeniem czasu i miejsca, podpisem, rodzajem 
przysięgi, prasłowem, ale data jest nade wszystko warunkiem wszelkiego zapisu.

Jest zatem datowanie, które zostało zarejestrowane w korpusie wiersza, 
w jednej jego części, np. 13 lutego jako zapis w kodzie, w porządku szyfru. Jest 
też jednak datowanie w formie niekonwencjonalnej, nie-kalendarzowej, które 
bez reszty łączyłoby się z kompozycją poetycką, z językiem jako takim. Jakkol-
wiek by jednak nie było, to „nacięcie” lub „cięcie” „robi język”. Wiersz bowiem 
rozpoczyna się przez „zranienie się” pod swoją datą39. Data byłaby gnomonem 

38 Tenże, Szibbolet dla Paula Celana, przeł. A. Dziadek, Bytom: FA-art, 2000, s. 20.
39 Tamże, s. 21.
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wszelkich południków. Gnomon to zatem nie tylko „wskazówka, wskaźnik”, 
„instrument astronomiczny”, „zegar słoneczny”, ale także „tłumacz (dat) i znawca 
(kalendarzy)”. Gnomon to nowy instrument dekonstrukcji.

Pytanie brzmi obecnie: co staje się czytelne w świetle czego? Czy język dat 
czyta pismo? Czy też pismo „robi” doświadczenie daty? W jakich relacjach po-
zostają język i czas? Czy to język „robi” daty? Czy też daty powołują do istnienia 
słowa języka? Czy nowe wiersze są tylko niezdarnymi próbami zapamiętania 
starych dat? Czy tym, co datowałoby aktualną poetykę, byłby zapis daty lub 
ujawnienie konieczności jej zapisu, która zapisuje-datuje się od dziś-teraz? Jak 
możliwe jest przywłaszczenie cudzej daty? Data zjawia się przecież tylko raz. 
Czy wiersz mówi, że oznacza czas, tj. swoje daty? „To tak, jakby pisanie pod 
jakąś datą – dopisuje i datuje Derrida – oznaczało napisanie nie tylko tego dnia, 
tej godziny, tej daty, ale też pisanie do daty, zwracanie się do niej, kierowanie się 
do daty tak, jak do innego, do daty minionej tak samo, jak do daty obiecanej”40. 
Data wywołuje wiersz, ale to wiersz mówi w dacie. Wiersz, mówiąc, spłaca dług 
wobec daty, wypierając się tej minionej daty. Wiersz zaciera datę pod inną datą, 
innym zapisem. Tajemnica wiersza to zatem tajemnica koncentracji, konstelacji, 
skupienia, które wytwarza zespoloną wielość dat-zapisów.

Data to także widmo, albowiem oczekuje powrotu zdarzenia. Skutkuje to 
tym, że wiersz oznacza się w dacie; opieczętowuje się on lub wyszczególnia pod 
postacią rocznicowego znamienia zabezpieczonego kodem, na przykład kalen-
darzem41. Celan pojmuje kwestię szyfru, mając jednak na uwadze nie tylko „wia-
domość”, „przekaz”, ale i samą „pieczęć”, „obrączkę”, „futerał”, „kryptę”. „Szyfr 
pieczęci, odcisk obrączki liczy się czasem bardziej niż sama treść wiadomości”42. 
Krypta staje się ciałem informacji. Na tym polega metonimiczność daty: infor-
macja „13 luty” stanowi cząstkę tego, co zdarzyło się tego dnia. Derrida dodaje – 

„jedynie cząstkę”, ale w tym kontekście „cząstka” jest także „całością”. Nie jest 
jednak „obiektem częściowym”, jest raczej „całością częściową”. Wszystko jest 
zaszyfrowane w wielorakich sensach i językach-kryptach.

40 Tamże, s. 11.
41 Tamże, s. 22.
42 Tamże, s. 23.
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Dekonstrukcja szuka dat, a data jest czasem przyszłym uprzednim, daje ona 
czas, który wskazuje na mającą nadejść rocznicą. Data to znak sytuacji, także 
politycznych, wzdłuż granic ukształtowanych przez wiersz. Szybbolet to rów-
nocześnie wiza, szyfr, krypta, inkantacja. „Krypta [crypte] zamyka się, szibbolet 
pozostaje tajemnicą, niepewnym przejściem, a wiersz odsłania tajemnicę tylko 
po to, aby potwierdzić, że istnieje tu jakaś tajemnica na zawsze wycofana poza 
zasięg jakiegokolwiek hermeneutycznego wyczerpania”43. Szybolet nie tylko 
szyfruje coś, jest nie tylko szyfrem i szyfrem wiersza, jest „szyfrem szyfru”, „za-
szyfrowanym ujawnieniem szyfru jako takiego”. Szybolet pozostaje w krypcie 
i to nie tylko po to tylko, aby powiedzieć nam, że wiersz szyfrem. Szybolet jest 
wielością języków w samym języku. Jeden język jest wieżą Babel.

Ostatecznie zatem, na skutek dekonstrukcji, data albo na zawsze pozostaje 
zaszyfrowana w unicestwionym języku, tj. staje się „datą niczyją”, co oznacza, 
że za „czytelność wiersza” należałoby zapłacić trybut utraconej pojedynczości, 
wtedy jednak data likwiduje swoje znaczenie, albo nie robi niczego, tj. „nic nie 
jest zaszyfrowane w dacie”, co oznacza, że w dacie znajdujemy jedynie „nasiona 
ponownego rozkwitu”, pewnych możliwych powrotów, tego, co rośnie pod datą. 
Derrida ponownie mówi o szaleństwie: „Data jest szalona – to jest prawda”44. 
Data jest szalona albowiem nie jest nigdy tym, czym jest, tym, czym mówi, że 
jest, będąc zawsze mniej więcej tym, czym jest. Szaleństwo daty drzemie w kon-
stelacji. Szaleństwo daty rośnie w czasie. Dekonstrukcja próbuje jedynie nadą-
żyć za czasem. Dekonstrukcja nigdy nie anuluje dat, jedynie je przemieszcza 
w przyszłość.

Nie inaczej dekonstrukcja postępuje wobec miejsc. Data odkreśla i zakreśla 
jakieś miejsce – jest to jej usytuowanie. Data fascynuje, ale nie jest stworzona po 
to, aby fascynować. Data fascynuje także dekonstrukcję, ale jej nie hipnotyzuje. 
Szyfrowanie ma miejsce wszędzie, gdzie pojedyncze nacięcie zaznacza się w języ-
ku. To dlatego ma rację Cwietajewa mówiąc, że „wszyscy poeci są Żydami”. To 
jednak oznacza, że wszyscy uciekamy z języka matki i daremnie szukamy innego 

43 Tamże, s. 30.
44 Tamże, s. 43.
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języka. Słowo „obrzezanie” (Beschneidung) pojawia się tekście Celana rzadko, 
właściwie tylko raz jako wezwanie do „obrzezania słowa”. Słowo „obrzezanie” 
nie jest słowem, jest raczej progiem otwartych na oścież drzwi. U Kafki, podob-
nie, prawo i drzwi, język i obrzezanie są połączone w jedną konstelację. Wracam 
do języka prawa, na prawach języka. Tu jednak „obrzezanie” to nie litera prawa, 
ale opisanie i obwodzenie. Słowo „obrzezanie” oznacza słowo czytelne, słowo 
wychodzące od niczego, ale czytelne, słowo dające się czytać aż do rany, aż do 
krwi (Wundgelesene). „To jakby w korze jakiegoś drzewa wyciąć datę, a korę 
spalić szyframi ognia”45.

Język mści się wreszcie, ale nie w języku zemsty, to nie język zemsty tworzy 
zemstę języka. To raczej „trzeci język”, język tłumacza, ulega rozpadowi i staje 
się językiem spopielenia. Data może się wyłącznie zacierać, jej znamię zaciera 
się a priori.

Filozofia, hermeneutyka, poetyka mogą się wytwarzać tylko w idiomach, w ję-
zykach, w korpusach zdarzeń i dat […]. Tym, co nazywamy poezją lub litera-
turą, a nawet sztuką […], inaczej mówiąc, pewnym doświadczeniem języka, 
znamienia lub kreski [trait] jako takich, jest być może tylko jakimś głębokim 
związkiem z nieuniknioną widmowością. Poezję można oczywiście objaśniać 
jako nieuniknioną utratę przyczyny46.

Reszta to byt-pozostały, przeżywanie żałoby po tym, co zostało bez resz-
ty utracone. Reszta jest śpiewem – Singbarer Rest. Wiedza radosna to zawsze 
pozostałość po wiedzy, to reszta bez wiedzy. Ustanowienie kalendarza to usta-
nowienie żałoby po utraconym języku, który pozwala datować, nazywać, klasy-
fikować. Każda godzina i każde słowo „od teraz”, w kalendarzu, odlicza własny 
holocaust47. Utrata przyczyny to utrata języka. Język jest zawsze językiem przy-
czyn pierwszych. Istnieje zatem tylko teologia języka. Filozofia języka jest fikcją. 
Dekonstrukcja zmierza zawsze do dekonstrukcji kalendarza.

45 Tamże, s. 54.
46 Tamże, s. 60.
47 Tamże, s. 52.
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Język po zagładzie (Ciasnota)

Czym zatem jest język Celana? Celan wypowiada rozchodzące się w różne 
strony twierdzenia na temat języka. Celan powiada, że po zagładzie tylko on 
jeden – język – nie zginął. Celan mówi także, że język przeszedł przez najstrasz-
niejsze zamilczenie, być może przeżył własną śmierć. Język przedostał się jednak 
na drugą stronę, przeżył własna śmierć i wyszedł, co najbardziej zadziwiające, 
wzbogacony? O co jednak język mógł wyjść wzbogacony po własnej śmierci? No 
cóż, wyszedł wzbogacony o przeżycie własnej zagłady właśnie. Język wzbogaco-
ny nie oznacza jednak języka rozszerzonego, nie oznacza wcale języka bogatego 
w słownik lub składnię. Wprost przeciwnie język, po zagładzie, jest językiem 

„najbardziej własnej ciasnoty”48. Język przedarł się od Nicht przez Licht, by do-
trzeć do Ich. Co jest efektem tego przedarcia?

Efektem przedarcia przez zapaść i zagładę języka jest dotarcie do wiersza, 
który staje się zarazem – „zarysem rzeczywistości” dającym mówiącemu orien-
tację w zdezorientowanym świecie; ruchem, ofiarującym poecie poczucie by-
cia w drodze, a nawet w bezdrożu; horyzontem wymuszającym poszukiwanie 
tego, co stoi otworem i jest na zawsze niezasiedlone, i co może stać się domem; 
koniecznością pytania o sens wskazówek zegara, południk, meridian, daty po-
wrotu niewypełnionego ciągle czasu. Mowa poety – język po zagładzie – jest 
równocześnie drogą, którą ma do odbycia poezja, odzyskaniem możliwości zato-
pionych w niepamięci poprzez przyspieszony potok składni, zmysł epileptyczny 
oraz skłonność do nieoczekiwanego zamilkania.

Powstaje w ten sposób mowa, będąca mową Pigmaliona – człowieka, który 
gotów jest kochać obiekty martwe, samotnika, który rzeźbi w języku, wypowie-
dziane przez samego siebie, obiekty swej miłości. Pigmalion wierzy, że język po 
zagładzie ożyje na skutek jego pieszczot, które wydarły się tej samej zagładzie. 
Pigmalion wierzy, że swobodne i wprawne dłonie rzeźbiarza jeszcze mogą pisać, 
choć ręce pisarza na maszynie, skazane na nerwowe ruchy stukania w klawiaturę, 

48 P. Celan, Meridian. Przemówienie wygłoszone z okazji przyznania Nagrody im. Georga 
Büchnera, Darmstadt, 22 października 1960, przeł. F. Przybylak, w: tenże, Utwory wybrane, wy-
brał i opracował R. Krynicki, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1998.
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już pisać nie potrafią i nie są zdolne do żadnej mowy. Sztuka mówienia to zatem 
sztuka przerwanej zabawy, zabawy kontynuowanej czasem w małpiej postaci. 
Sztuka mówienia to sztuka ucieczki do miejsc, w których rozbite są wszystkie 
kalendarze i zegary. Sztuka wreszcie to taki dziwny obiekt zdolny do nieustan-
nych przemian, nawet po swojej śmierci. Sztuka to jedynie sztuka słowa, akt 
wolności, hołd złożony majestatowi absurdu.

Tu docieramy do czterech technicznych, ale niezwykle ważnych pojęć se-
miologii Derridy: szybu, piramidy, grobowca i krypty. Scharakteryzujmy te 
cztery pojęcia. Już w słynnym tekście poświęconym semiologii Hegla zatytu-
łowanym Szyb i piramida Derrida twierdzi, że Mittelpunkt, znak, w fenome-
nologii Hegla zajmuje pozycję szczególną, albowiem zbiegają się w nim pro-
mienie wszystkich przeciwieństw. Znak będąc zarówno zewnętrznością, jak 
i wewnętrznością, spontanicznością i receptywnością, rozumowością i zmysło-
wością, tym samym i czymś innym etc., nie jest tym wszystkim – ani tym, ani 
tamtym etc. Znak to punkt środkowy – ośrodek, w sensie środowiska, medium, 
ale także punkt pośredni – miejsce, w którym jedne przeciwieństwa przechodzą 
w inne. Znak w fenomenologii Hegla jest rozumiany zgodnie ze strukturą i ru-
chem Aufhebung, poprzez który duch, wznosząc się ponad przyrodę, w której 
się skrył, znosząc się, a zarazem zachowując, uwznioślając ją w sobie, spełnia się 
jako wolność wewnętrzna i tym samym uobecnia się w sobie.

Pierwszym pomnikiem znaku jest szyb. Szyb, rozumiany jako inteligencja 
produktywna, pracująca, trzyma obrazy w rezerwie – ukryte na dnie ciemne-
go schowka. Schowek to mroczny szyb (nächtliche Schacht), szyb nieświadomy 
(bewusstlose Schacht), cenne złoże na dnie kopalni49. Szyb to przejście, to praca, 
manewr, rezerwa. Szyb to poszukiwanie i bycie w drodze. Szyb to stałe luzo-
wanie zbędnej obecności. Język rozumiany jako szyb to nieustanne luzowanie 
zbędnych przedstawień. W szybie ogląd przestrzenny tego, co dane istnieje 
w znaku tylko jak zniesiony, relevée, tj. podniesiony, wyniesiony i równocześnie – 
zwolniony ze stanowiska, zastąpiony, zluzowany. Znak jest w szybie luzowaniem 

49 J. Derrida, Szyb i piramida. Wprowadzenie do semiologii Hegla, w: tenże, Marginesy fi-
lozofii, przeł. A. Dziadek, J. Margański, P. Pieniążek, Warszawa: Wydawnictwo KR, 2002, s. 108.
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oglądu zmysłowo-przestrzennego. W szybie znak jest nastawiony urządzenie 
na ciszę.

Droga, którą podążamy, wiedzie jednak z owego mrocznego, spowitego 
ciszą a rozbrzmiewającego wszystkimi tonami, ku piramidzie, która sprowa-
dzona z egipskiej pustyni, wzniesie się na powściągliwie splecionej abstrakcyjnej 
tkaninie języka, tworząc nowy charakter i status znaku. I mimo że Derrida pisze 
jakoby nasza marszruta była drogą okrężna, na której „piramida ponownie staje 
się szybem, którym zawsze pozostanie”50, w swej zagadkowości, to wiemy, że nie 
jest to prawda. W piramidzie znak staje się wiecznością, wieczną obecnością, od-
poczynkiem od procesu luzowania. Piramida to znak, pomnik-życia-w-śmierci, 
pomnik-śmierci-w-życiu. Piramida staje się semaforem znaku, znacząc jego zna-
czenia. Dusza złożona w piramidzie jest zawsze duszą zmierzającą do wieczności. 
Piramida to maszyna optyczna dająca ogląd nieobecności, tj. pełny ogląd, ale 
też pojazd do nieśmiertelności. Piramida składa się z hieroglifów, które stawiają 
opór dialektycznemu ruchowi. Tu znak staje się lokowaniem czegoś w miej-
scu czegoś innego, znak jako piramida to maszyna, za której pomocą przenosi 
się, przedstawia, przeszczepia, przekłada, zastawia, w rozumieniu: im Leihause 
versetzen, tj. zaciąga pożyczkę, i w której także przechowuje się lub deponuje 
pewną obcą duszę (aufbewahren). Piramidy wreszcie to olbrzymich rozmiarów 
kryształy, komnaty o ścianach pokrytych hieroglifami. Piramidy to zewnętrzne 
osłony, pojemniki, w których ukryta jest treść wewnętrzna.

Poza piramidą jest jeszcze grobowiec. Ciało w grobowcu staje się znakiem 
innego ciała. Różnica miedzy piramidą i grobowcem jest taka, że piramida jest 
pomnikiem życia w królestwie śmierci. Tu śmierć pamięta życie. Grobowiec to 
śmierć ciała dla życie innego martwego ciała. Tu życie pamięta śmierć. Żywe 
ciało w grobowcu reprezentuje martwe ciało uświęcone. Grobowiec to pomnik 
śmierci w życiu, znak śmierci, tj. uświęcenie zaniku ważnego życia.

Grobowiec – pisze Derrida – to życie ciała jako znaku śmierci, ciała jako tego, 
co wobec duszy inne, ożywionej psyche, żywego tchnienia. Wszelako grobowiec 
to także to, co chroni, zabezpiecza rezerwę, obraca życie w kapitał, wskazując, 

50 Tamże, s. 109
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iż nadal trwa gdzie indziej. Grobowiec rodzinny: oikesis. Uświęca zanikanie 
życia, zaświadczając o jego trwałości. Uprzedza duszę o możliwości śmierci, 
uprzedza (o) śmierć(ci) duszy, odwraca (od) śmierci(ci). Ta podwójna zapo-
wiedź to funkcja cmentarnego nagrobka51.

Istnieją jednak szczególne grobowce – krypty52. Czym jest krypta? Krypta 
to nade wszystko pewien rozkład miejsc, który ma na celu ukrywanie czegoś. 
Krypta nie jest miejscem naturalnym – grotą, ale sztuczką architektury: miej-
scem zawartym w innym miejscu, enklawą. Krypta to fortel mający na celu 
izolowanie, tajenie, trzymanie w ukryciu, chronienie przed penetracją, tworze-
nie sekretu. Krypta jest zawsze uwewnętrznieniem, włączeniem, które ma na 
celu kompromis pomiędzy życiem a śmiercią. Tym, co upamiętnia krypta lub 

„grobowiec” inkorporowanego obiektu, nie jest sam obiekt, ale jego wykluczenie. 
Krypta to grobowiec pragnienia. Fantazmat krypty zmierza do utrzymania po-
rządku miejsc. Krypta chroni podmiot poprzez budowę „ścian krypty”. Krypta 
rozbija język na kanciaste fragmenty, urządza wewnętrzne przegrody, wnęki, 
zagłębienia, korytarze, zapory, otwory strzelnicze, strome fortyfikacje; zawsze 
jakieś nierówności i zagłębienia, ponieważ są one efektem pęknięć, szczelin. 
Celem nie-miejsca krypty jest zaznaczenie, że coś nie miało miejsca, nie po-
winno mieć miejsca. Krypta nie jest miejscem uniewinnienie. To raczej miejsce 
spłacenia długu, zbrodni lub zakazanej rozkoszy.

W rezultacie, mieszkaniec krypty zawsze jest nieumarłym, zmarłym, któ-
rego chce się utrzymać przy życiu, ale jako zmarłego, którego chce się zacho-
wać aż w jego śmierci pod warunkiem, że zostanie zachowany w sobie, ocalony, 
a zatem żywy. W krypcie pamięć jest zaszyfrowana (cryptée), ale nie wewnątrz 
krypty ( for Ego), ale przez kryptę i wewnątrz jej ścian, kanciastych słów. Kim 
jest podmiot krypty? Krypta dla podmiotu jest także zamknięta. Podmiot nie 
jest właścicielem krypty, tego, czego strzeże. Podmiot zaledwie robi obchód 
niczym stróż nocny. Krąży wokół i przede wszystkim wykorzystuje całą swoją 

51 Tamże, s. 116.
52 Tenże, Fora. „Kanciaste” słowa Nicolasa Abrahama i Márii Török, przeł. B. Brzezicka, 

„Teksty Drugie” 2016, nr 2, s. 112–168.
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znajomość tych miejsc, żeby zwodzić odwiedzających. Podmiot krypty strzeże 
języka słów zakopanych żywcem, tych, „którym odebrano funkcję komunika-
cji”. I mimo że słowa „zjawa” czy „nawiedzanie” narzucają się jako określenie 
mieszkańców krypty, należy odróżnić obcość inkorporowaną w krypcie i zjawę, 
która przychodzi nawiedzać z innego miejsca. Zjawa ma swoje miejsce w innym 
miejscu i nie jest rezultatem prostego wyparcia. Powracanie zjawy nie jest po-
wrotem wypartego. Żaden efekt zjawy nie pojawia się w kanciastych słowach 
krypty, słowach kluczach, choć nie słowach kufrach.

Pierwszą kryptą jest być może pustka jamy ustnej, gdy tworzy miejsce dla 
krzyków, szlochów, „odwleczonego wypełnienia”, a następnie staje się miejscem, 
z którego wydobywa się wezwanie matczynej obecności. Krypta ust zmierza do 

„fonicznego samowypełnienia” przez foniczną eksplorację pustki. Oto główne 
zadanie człowieka: nauczyć się wypełniać pustkę ust słowami. To w ten sposób 
przyswajanie pokarmu staje się introjekcją. Język, który uzupełnia tę nieobec-
ność, obrazując obecność, może być rozumiany tylko wewnątrz „wspólnoty 
pustych ust”. Pytanie o miejsce języka w świecie człowieka musi być zatem uzu-
pełnione o pytanie o język jako miejsce, które nie powinno mieć miejsca. Tak 
rodzi się także najbardziej własna ciasnota. Szyb, piramida, grobowiec i krypta 
robią miejsce dla języka, ale czy robią, tj. torują, miejsce w języku? Tylko szyb 
toruje; reszta robi w miejscu. Miejscem Derrida nazywa warunek, pozwalający 
mówić o jakimkolwiek miejscu, a siłą nazwa to, bez czego nie zrozumielibyśmy 
żadnej intensywności. Terminy te próbują niemożliwego: ująć za pomocą języka 
samo miejsce i pojąć język jako ostateczne miejsce, z którego człowiek pochodzi.

Podmiot dekonstrukcji (Martwe neurony)

Kalendarz nie wytwarza archiwum. Dla dekonstrukcji podmiot to zawsze 
podmiot archiwalny. Derrida nie pisze książki o pojęciu archiwum, choć to 
byłoby najprostsze, ale pisze „impresję freudowską”. Derrida zastępuje słowo 

„pojęcie”, słowem „impresja”. To kluczowe. Derrida ma pełną świadomość tego, 
że psychoanaliza jest teorią „archiwum”, a nie tylko „pamięci”. To bardzo kom-
plikuje narrację, albowiem technika archiwizacji nie wyczerpuje się w chwili 
rejestracji. „Technika ta warunkuje nie tylko formę czy strukturę drukującą, 
lecz naddrukowaną treść wydruku: na-druk (le pression de l’ impression) przed 
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podziałem na to, co wydrukowane, i to, co drukujące. […]. Archiwum było za-
wsze zestawem i jak każdy zestaw dotyczy przyszłości”53. Psychoanaliza Freuda 
to drukująca technologia archiwizacji. Freud zajmuje się głównie wydrukami 
w postaci Eindruck – odcisku, wrażenia, efektu lub w postaci Druck – nadruku, 
o-brzemienia, ciśnienia, w-gniecenia, nacisku, ucisku, ściskania. Psychoanaliza 
jest jednak także dyskursem o popędach i ich losach, a „popęd” to siła, która 
z góry niszczy swoje „archiwum”. Popęd śmierci jest nade wszystko anarchiwicz-
ny czy archidestrukcyjny, a samo powtórzenie jest na usługach popędu śmierci. 
Popęd jest zatem warunkiem powstania i zniszczenia archiwum. Czy dekon-
strukcja pozostaje także na usługach popędu śmierci?

Ciekawe, że Derrida od zawsze myśli o psychoanalizie w kategoriach zapisu. 
Już we wczesnym tekście zatytułowanym Freud i scena pisma Derrida oznajmiał:

Mamy nader skromne ambicje: rozpoznać w tekście Freuda parę punktów 
odniesienia i […] wyodrębnić to, co w psychoanalizie nie wpasowuje się w li-
mity logocentryzmu, ograniczając nie tylko historię filozofii, ale i ruchy nauk 
humanistycznych, zwłaszcza pewnej lingwistyki54.

Zdaniem Derridy nie przypadkiem w decydujących momentach swej drogi 
Freud zwraca się ku modelom, które zapożycza nie od języka mówionego ani 
od form werbalnych, ani nawet od pisma fonetycznego, lecz od grafii, która 
nigdy nie jest podporządkowana słowu, nigdy nie jest wobec niego zewnętrzna 
i późniejsza. Psychoanaliza wybiera pismo jako język nieświadomego, albowiem 
to pismo jest stłumione, a nie mowa. Freud nie posługuje się po prostu metaforą 
pisma niefonetycznego, ale stawia pytanie o pojęcie pisma i sens oraz mechanizm 
spacjowania. Freud zatem robi dla podmiotu i w podmiocie scenę pisma. Ale co 
to znaczy? Czy scena pisma jest rzeczywiście sceną, tj. obnażeniem afektu? Czy 
też jest ona maszyną pozornie sceniczną? Wyrażenie „robić scenę” jest więcej 

53 Tenże, Gorączka archiwum. Impresja freudowska, przeł. J. Momro, Warszawa: Instytut 
Badań Literackich PAN, 2016, s. 33.

54 Tenże, Freud i scena pisma, w tenże, Pismo…, s. 247–402.
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niż enigmatyczne. „Robić scenę” to robić ją fizycznie, jak w teatrze, ale także 
robić komuś scenę, jak w małżeństwie.

Derrida twierdzi, początkowo, że wbrew pozorom dekonstrukcja logocen-
tryzmu nie stanowi wcale „psychoanalizy filozofii”. Jednak z czasem „impre-
sja archiwum” łączy psychoanalizę i dekonstrukcję. Tak jak łączy je zagadka 

„obecności jako podwojenia”, „źródłowego powtórzenia”, „samo-pobudzenia”, 
„różni”. Co jest zatem stawką dekonstrukcji, która nie chce być psychoanalizą 
filozofii? Czy tą stawką jest „wyparcie”, a nie „zapomnienie”, „wyparcie”, a nie 

„wykluczenie”? Wyparcie – jak słusznie mówi Freud – nie wypycha, nie unika 
ani nie wyklucza zewnętrznej siły, ale raczej „trzyma w izolacji” (il contient) 
pewne wewnętrzne przedstawienie, rysując wewnątrz siebie przestrzeń stłu-
mienia. Wyparcie trzyma wyparte w depozycie, w archiwum. To ważna lekcja 
z Freuda i sceny pisma.

W tym tekście poszukuje się stale pojęcia pra-śladu i różni, pojęcia nie-
udanego wyparcia, wyparcia w trakcie historycznego demontażu, wyparcie 
(Verdrängung czy Urverdrängung) oraz stłumienia (Unterdrückung). Derrida 
dodaje: to nie wyparcie pozwala zrozumieć dominację mowy nad pismem, ale 
to wyparcie staje się zrozumiałe jedynie w „kulturze fonocentryzmu”. Różnica 
freudowska między zasadą rzeczywistości i przyjemności nie jest zwykłym roz-
różnieniem, ale życiową możliwością „odłożenia na później”, tworzenia rezerwy; 
to ekonomia śmierci. Wraca widmo ekonomii.

Kluczowe we Freudzie i scenie pisma jest pojęcie torowania. Torowanie to 
przede wszystkim „włamanie”, „łamanie”, „szlakowanie”, „wprowadzanie”, „po-
cieranie”, „tarcie”, ale też „dyfrakcja”. Dyfrakcja to przecież ugięcie fali. To zjawi-
sko polegające na zmianie kierunku rozchodzenia się fali na krawędziach prze-
szkód oraz w ich pobliżu. Ruchy frykcyjne lub frykacyjne ( fricatio) to natomiast 
rytmiczne ruchy posuwisto-zwrotne w trakcie stosunku seksualnego. Samo 
pytanie – na czym polega torowanie (Bahnung) – Freud pozostawia otwarte. 
Derrida z pewnością włamuje się do Freuda, tj. toruje Freuda. Dekonstrukcja 
toruje psychoanalizę. Dekonstrukcja wprawia psychoanalizę w drżenie.

Pytanie obecnie brzmi: czym jest maszyna do pisania i torowania? Jaki jest 
jej sens i jakie są konsekwencje jej użycia? Na czym polega specyfika tej maszyny 
wśród wszystkich innych znanych maszyn? Czy maszyna do pisania spełnia 
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heglowskie pojęcie maszyny jako „usamodzielnionego narzędzia”, narzędzia, 
które uzyskało autonomię? Czy maszyna do pisania jest autonomią, która sta-
ła się automatem? Czy automat przeistoczył się w urządzenie fantomatyczne? 
W największym skrócie: podmiot to maszyna do pisania, która stała się maszyną 
do torowania, czyli „maszyną do drukowania i nadrukowania”. Derrida nie 
twierdzi, że psychika jest jakimś rodzajem tekstu, lecz twierdzi, że psychika 
musi być nadrukiem, żeby przedstawić ją poprzez tekst. „Jeśli bowiem nie ma 
ani maszyny, ani tekstu nie wywodzącego się z psychiki, to nie ma też psychi-
ki bez tekstu”55. Co to oznacza? Czy możliwa jest dekonstrukcja urządzenia 
drukującego?

Freud jest inżynierem „drukującego podmiotu” i „nadrukowanego podmio-
tu”. Freud wypróbowuje wszystkie modele mechaniczne. Dla Freuda główną 
właściwością tkanki nerwowej jest przetrzymywanie i drukowanie, tj. zdolność 
do ulegania trwałym zmianom pod wpływem zdarzeń występujących tylko raz. 
Pamięć nie jest zatem jedną z wielu właściwości psychiki, stanowi ona samą isto-
tę psychiki. „Pamięć to opór i tym samym otwarcie na owo włamanie śladu”56. 
Freud pyta także, kiedy pamięć jest niezdolna do pamiętania, tj. drukowania. 
Otóż pamięć ulegałaby paraliżowi w przypadku zadziałania bodźców o tych 
samych intensywnościach, tych samych siłach. Drukarka przestaje drukować 
na skutek równej ilości bodźca. Różnica między torowaniami – oto prawdziwe 
źródło pamięci-druku, a zatem i psychiki-pisma. Tylko różnica wyzwala prefe-
rowanie szlaku. Pamięć-druk jest zobrazowana przez różnice torowań między 
neuronami-drukarkami. Psychika to różnica w pracy sił, a nie przezroczystość 
sensu lub znaczeń57. Dekonstrukcja do torowanie pamięci. Dekonstrukcja to 
poszukiwanie tuszu do drukarki.

Siła tworzy sens dzięki władzy powtarzania, która mieszka w niej jako jej 
śmierć. Czysty idiom staje się językiem tylko wtedy, gdy się powtarza. Lokując 
się w tym, co dane, czyli w tym, co stanowi skutek powtórzenia, w tłumaczeniu 
i rozróżnieniu siły i sensu nie docieramy do istoty myśli Freuda, docieramy do 

55 Tamże, s. 352.
56 Tamże, s. 354.
57 S. Freud, Zarys psychologii, przeł. M. Poręba, „Kronos” 2010, nr 1.
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niej, kiedy myślimy nie o sile i samym torowaniu, ale o „sile pisma do torowa-
nia”. Dekonstrukcja to włamanie, wcinanie, torowanie, tworzenie marszruty, 
rozrysowywanie drogi marszu, trasy przemarszu. Dekonstrukcja to drukowanie 
ślepego wędrowania śladu. Dekonstrukcja szuka języka ślepca.

Pytanie, czym jest ilość, staje się dla dekonstrukcji pytaniem centralnym. 
Należy dopytać, czy nasze poznanie ogranicza się do „ustalenia ilości”. Czy nie 
potrafimy powstrzymać się od traktowania „ilości jako jakości”? Enigmatyczna 
staje się także idea pierwszego razu. Powtórzenie nie jest identyczne z „pierw-
szym odciskiem”, możliwość powtórzenia tkwi w oporze stawianym „za pierw-
szym razem”. Ilość to kwantum, a kwantum to pewna ilość, czyli liczba czegoś, 
ale także „określona kwota”. Bergson będzie przez całe życie, w przeciwieństwie 
do Freuda, poszukiwał „jakościowej” wykładni intensywności. Freud będzie 
chciał przełożyć język jakości na czystą ilość. Istotne staje się przełamanie przez 
torowanie, tj. ból i jego uprzywilejowana pozycja. Nie ma torowania niezapo-
czątkowanego przez ból i ból pozostawia za sobą szczególnie dotkliwe torowa-
nie. Dekonstrukcja to także „pamięć po torowaniu”, „pamięć wszystkich bólów 
ciała”. Dekonstrukcja pragnie zareagować na ból.

Czy dekonstrukcja zna ekonomię „neuronów nieprzepuszczalnych”, które 
służą oszczędności? Aparat psychiczny zaoszczędza sobie wypełnienia, obsadze-
nia, poprzez wygospodarowanie „rezerwy kwantum”, która umożliwia wszelkie 
torowanie. Różnice w pracy torowania dotyczą nie tylko sił, ale także miejsc, 
i Freud chce „myśleć siłę” równocześnie z „miejscem”. Freud pyta jak kolejarz: 
jak tworzony jest rozstęp? Gdzie jest rozjazd? Freud pyta także jak filozof: jak 
rodzą się jakości? Czy też: gdzie rodzą się jakości? Freud wreszcie postuluje ist-
nienie trzeciego typu neuronów, który wślizguje się między „neurony odbiorcze” 
(żywe) i nieczynne (martwe). W tych „trzecich neuronach” niczym w „trzecim 
języku” rodzi się torowanie niebędące rezultatem odwołania się do kwantum 
(rezerwy), ale do czystej temporalności, czyli rozstępu i periodyczności. Neurony 
niezdolne do przyjęcia pobudzenia i ilości przyjmują sam „okres pobudzenia”. 
Dekonstrukcja to nade wszystko dekonstrukcja czasu; ta jednak oznacza pytanie 
o to, jak rodzi się czas. Czas tym razem to nie czas dotowania, ale czas powraca-
jących okresów. Dekonstrukcja szuka właściwego tempa.
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Czas rodzi się jako zapis. Pismo to rysunek na kamieniu przeznaczony do 
powielania. Pismo wyprzedza słowa, pismo to nie jest echo. Pismo to sam czas. 
Pismo nie da się odczytać za pomocą jednego kodu, klucza, nie jest jednolitym 
szyfrem, ale breją. Derrida pisze wyraźnie:

Nie ma tekstu obecnego w ogóle i nie ma nawet tekstu obecnego w przeszło-
ści, tekstu z przeszłości, który był obecny kiedyś. Tekstu nie da się pomyśleć 
w formie pierwotnej lub zmodyfikowanej obecności. Tekst nieświadomości jest 
już utkany z czystych śladów, z różnic, w których jednoczą się sens i siła, jest 
tekstem nigdzie nie obecnym, złożonym z archiwaliów, będącym od zawsze 
transkrypcjami. Oryginalnymi odbitkami58.

Dla dekonstrukcji „spóźniony” – Nachträglich – oznacza ‘suplementarny’. 
Dekonstrukcja to produkcja i detekcja oryginalnych odbitek.

Archiwum w czasie zaczyna kompletować, czyli dodawać coś brakującego. 
„Kompletować” to, po pierwsze, ‘zbierać i dobierać przedmioty tak, by powstał 
ich pełny zbiór’, ale także, po drugie, ‘wyszukiwać odpowiednie osoby i two-
rzyć z nich zespół lub go uzupełniać’. Zespół to chór głosów. Co jest podmio-
tem pisma-druku-psychiki? Co jest podmiotem tego pisania-nadrukowania? 
Co jest chórem? Czy to pisanie jest narzędziem czy maszyną? Podmiot tego 
druku nie istnieje, jeśli rozumieć przez to „suwerenną samotność piszącego”? 
Podmiot pisania jest systemem, zespołem relacji pomiędzy warstwami bloku 
magicznego, psychiki, społeczeństwa, świata. Co to oznacza? Oznacza to, że 

„ślad nie do wymazania nie jest śladem”, to pełna obecność, niezniszczalna 
i nieruchoma obecność, syn boży, znak paruzji, zapowiadany przez proroków 
powrót Chrystusa na świat w chwale pod koniec dziejów jako triumfatora nad 
złem, wskrzesiciela umarłych i sędziego świata. Do dekonstrukcji pamięci, jako 
zespołu znaków-nadruków, wraca zatem teologia. Czy istnieje jednak teologia 
popędów, a nie śladów? Czy dekonstrukcja chce być mechaniką nadruków, czy 
teologią wydruków?

58 J. Derrida, Freud i scena…, s. 371.
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Dekonstrukcja depozytów (Druk i nadruk)

Derrida zapisuje: archiwum zawsze pracuje a priori przeciwko sobie. Co 
to oznacza? Oznacza to, że popęd śmierci nie jest zasadą; jest raczej czymś co 
przeszkadza wszelkiej zasadzie. Francuskie mal to zło, ale też choroba, gorączka, 
ból. Czym jest zło? Zło to tylko usprawiedliwienie Boga oddanego procesowi 
drukowania, to tylko siła, która wszystko kapitalizuje, archiwizuje. Archiwi-
zacja to jednak technika, która już nie jest tylko „narzędziem”, ale sposobem 
ujawniania świata. „Technika ta warunkuje nie tylko formę czy strukturę dru-
kującą, lecz naddrukowaną treść wydruku: na-druk (le pression de l’ impression) 
przed podziałem na to, co wydrukowane, i to, co drukujące. […]. Archiwum 
było zawsze zestawem i jak każdy zestaw dotyczy przyszłości”59. Archiwum 
jest dziełem techniki. Sąd Heideggera nad techniką, dla Derridy, jest kluczo-
wy. W tym sądzie technika staje się ramą świata, składem, zestawem, Ge-Stell. 
Dla Heideggera technika ustawia przyrodę. Problematyczna „utopijna perfekcja 
techniki” szuka powszechnego automatyzmu, rodzi nową organizację pracy, tj. 
powszechną proletaryzację i powszechne bezrobocie równocześnie. Technika 
to kres wszelkiego pytania.

Gdzie jednak pyta Derrida? Derrida wypowiada „impresję freudowską” 
w domu Freuda, w Muzeum Freuda mieszczącym się na Maresfield Gardens 
w Londynie. To ostatni dom Freuda i zarazem archiwum psychoanalizy. Wła-
ściwie to dom córki Freuda – Anny Freud. To Anna-Antygona – gospodyni tego 
domu – w 1977 roku w Jerozolimie wypowie słynne i ważne dla Derridy zdanie: 

„w obecnych okolicznościach oskarżenie, wedle którego psychoanaliza to «ży-
dowska nauka» może służyć za tytuł honorowy”. Impresja musi zastąpić pojęcie, 
albowiem „pojęcie” wytworzyłoby zamknięcie wszystkich „impresji” w jedynym 
futerale – mieszkaniu. Derrida w mieszkaniu Freuda, które jest mauzoleum, za-
daje jedno pytanie psychoanalizie: czy możliwa jest przyszłość bez powtórzenia 
i czy możliwa jest teraźniejszość, która nie byłaby przeszłą teraźniejszością? Der-
rida pyta: czy psychoanaliza, jako teoria archiwum, jest popędem? Archiwum 
musi stawiać pod znakiem zapytania nadejście przyszłości. Możliwość przyszłej 

59 Tenże, Gorączka archiwum…, s. 33.
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archiwologii zakleszczone jest w beznadziejnej alternatywie: albo archiwum 
wchłania psychoanalizę, uzupełniając ją o współczesne technoprotezy pamięci, 
albo poddaje się krytycznej władzy dekonstrukcji. Dekonstrukcja chce panować 
nad archiwum. Archiwum jednak chce panować nad dekonstrukcją.

Impresja niekoniecznie staje się w dekonstrukcji „siłą” lub „tylko siłą”, nie-
koniecznie jest także tylko „znaczeniem” lub „tylko sensem”. Trzy znaczenia 
słowa „impresja” stają się w szybkim tempie zupełnie jawne i wiodące. Presja, 
impresja, represja, supresja – to ciąg, który stale się uzupełnia w dekonstruk-
cji archiwum. Po pierwsze, impresja, to piśmienna lub typograficzna inskryp-
cja – rodzaj Niederschrift, dolna czcionka maszyny do pisania, znamię na po-
wierzchni. Impresja zatem to „spoistość podstawy”, „fundamentalna alokacja”. 
Inskrypcja to jednak także „rejestracja” lub „instalacja”, wreszcie „lokalizacja”. 
Impresja, związana z kodem angielskiego empiryzmu, czytanego inaczej niż 
w słynnej książce Gillesa Deleuze’a o Humie, który wyznaje otwarcie: nigdy 
nie porzuciłem pewnego rodzaju empiryzmu60, jest tu nieczytelna. Impresja 
to przedstawienie naoczne, ilustracja graficzna. Derrida pyta słusznie: czy kopia 
impresji nie jest już archiwum? Derrida pyta także: jak się mają do siebie impre-
sja (Verdrängung, repression – ‘przemieszczenie, wyparcie, dyslokacja’) i represja 
(Unterdrückung – ‘stłumienie, supresja’)? Czy impresja jest zawsze od początku 
stłumieniem? Szczególnie jeśli pamięta się o trzech mechanizmach, które rządzą 
podmiotem-drukiem i jego archiwum.

Po drugie, „impresja” archiwum to „fikcja”. „Archiwum” to jedynie idea, im-
presja połączona ze słowem, dla którego ani Freud, ani Derrida nie znajdują żad-
nego pojęcia. Impresja to zmienne i nietrwałe odczucie figury, nie-skończonego, 
nieokreślonego schematu. Impresja to sama możliwość pojęcia i sama przyszłość 
pojęcia. Czy ten brak pojęcia i obietnica przyszłości nie warunkują „gorączki 
archiwum”? Z pewnością tak. Czy tego braku pojęcia nie znajdujemy u samych 
źródeł „pojęcia” dekonstrukcji? Na pewno tak. Mamy tutaj ciąg: znak (Zeichen), 
zapis (Niederschrift) i przepisanie (Umschrift). Głównym przecież „odkryciem” 

60 G. Deleuze, Empiryzm i subiektywność. Esej o naturze ludzkiej według Hume’a, przeł. K. 
Jarosz, Warszawa: Wydawnictwo KR, 2000.
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Freuda jest twierdzenie, że archiwum (wspomnienie) jest deponowane w wielo-
krotnych niezależnych zapisach.

Wreszcie, po trzecie, „impresja” wpisana jest w samego Freuda, w jego 
mózg, w jego pamięć i identyfikację, w jego nieświadomość. Od obrzezania 
przez całą historię psychoanalizy, rozumianej jako instytucja i ruch, włączając 
w to prywatną i publiczną korespondencję Freuda, włączając w to „dom Freuda”, 
w którym stale straszy, dom, w którym się staje znajdujemy. Impresja to zatem 
rodzaj „kontrasygnaty” – złożenie pod dokumentem drugiego podpisu, po to by 
dokument stał się prawomocny. Kto go składa? Tu dochodzimy do „prawdziwej 
impresji”. Freud, który odbiera Żydom Mojżesza, ofiarowuje im Freuda-Żyda. 
Freud w swoim archiwum staje się zapisem, wydrukiem, podpisem Żyda.

To Yosef Hayim Yerushalmi61 zada pytanie, które stanie się pytaniem-me-
dytacją Derridy: czy psychoanaliza jest, genetycznie lub strukturalnie, nauką 
żydowską? Pamiętajmy, że pierwszy nakaz każdego Żyda zawiera się w biblijnym 

„pamiętaj”, zachor. Zachor to nieskończony wydruk. Czy Freud pamięta-druku-
je? Co to znaczy, że Freud pamięta? Czy to znaczy, że składa się z martwych neu-
ronów-drukarzy? Należy spytać także: w jakim sensie „judaizm jest skończony”, 
a „żydowskość jest nieskończona”? Czy nie można z sensem argumentować, że 
nauczanie Freuda jest w najwyższym stopniu nie-żydowskie, bo nie daje nadziei 
na religię w przyszłości, odbiera ludziom nadzieję? Czy Freud nie ma prawa 
do zapomnienia? Czy psychoanaliza nie rodzi jednak ateizmu? Co to znaczy 
stać się żydowskim ateistą? „Bycie otwartym na przyszłość” to w istocie „bycie 
Żydem”. Bycie otwartym na przeszłość to także „bycie Żydem”. To zagadkowe. 
Czy psychoanaliza – nauka o przeszłości archiwum – daje nadzieje na inny 
wydruk przyszłości? Czy istnieje „przyszłość psychoanalizy” w kognitywisty-
ce i telekomunikacji, w technice? Dwuznaczność stanowiska Derridy wynika 
z tego, że pisze on o konieczności rewizji: archiwum musi być zarazem otwarte 
na iterację i reprodukcję techniczną, jak i przed nimi zabezpieczone. Nie wiemy, 
co to może oznaczać.

61 Y. H. Yerushalmi, Freud’s Moses: Judaism Terminable and Interminable, Yale Univer-
sity Press, 1993.
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Wiemy jednak, że nie istnieje żadna archiwizacja bezimienna. Archiwum 
domaga się zawsze podpisu. Derrida, szukając podpisu i szukając swojego pod-
pisu, staje się „uczonym przyszłości”, który zdolny jest rozmawiać z duchami, 
widmami, z duchami Freuda i z duchami Mojżesza. Czy psychoanaliza powin-
na w przyszłości stać się nauką żydowską? To pytanie ważne, albowiem nauka 
Freuda nie jest wolna od błędów. Oznaczałoby to bowiem, że nauka żydowska 
to „nauka błędna”. Trzy błędy Freuda to błędy dotyczące patriarchatu. Zdaniem 
Freuda, po pierwsze, nie można żywić wątpliwości w sprawie tożsamości mat-
ki; tożsamość ojca natomiast jest zawsze „fikcją prawną”. Freud nie przeczuwa 
nadejścia klonów, techniki rozmnażania, nie przeczuwa nadejście ery surogatek 
i protetycznego macierzyństwa. Macierzyństwo jest tak samo „wydedukowane”, 

„wydrukowane” i „skonstruowane” jak ojcostwo. Po drugie, zdaniem Freuda, 
ojcostwo jest rzeczą najmniej pewną na świecie, jak to na przykład, czy ktoś 
mieszka na Księżycu. Dziś wiemy, że nikt tam nie mieszka, choć badania gene-
tyczne pozwalają łatwo ustalić ojcostwo. Po trzecie, w Mojżeszu i monoteizmie 
Freud obwieszcza, że przejście ludzkości od matriarchatu do patriarchatu ozna-
cza triumf rozumu nad zmysłowością, tj. pojęcia nad impresją. Macierzyństwo 
nie jest oparte na świadectwie zmysłów. Impresja freudowska niestety nie daje 
podstaw do tego rodzaju przesądzenia. Freud naświetlił archontyczną zasadą 
archiwum – arche to źródło i prawo jednocześnie. Wyparcie i stłumione ojco-
bójstwo zostaje dokonane w imię martwego ojca. Patriarchalne prawo naznacza 
cywilizacyjny postęp rozumu. Freud wierzył jeszcze w pojęcie. Dekonstrukcja 
posługuje się impresją. Dekonstrukcja odbiera nam wiarę w pojęcia.

Jaka jest zatem relacja między byciem archeologiem i archontem trzyma-
jącym władzę nad depozytowym składem? Czym jest arche rozumiana jako 
‘początek’ i jako ‘władza’, co znaczy archo, znacząc ‘zaczynam’ i znacząc ‘rządzę’? 
Czym jest „odroczone posłuszeństwo” Freuda? Czy „odroczone” w sensie nie 
tyle ‘opóźnione’, ile ‘naznaczone’ i ‘później odkryte’? Czy „gorączka archiwum” 
oznacza, że archiwum jest zawsze „domniemanym archiwum”, że archiwum jest 
tylko „manią archiwizacji”, że archiwum znajduje się zawsze w płomieniach? 
Czy zatem dekonstrukcja jest mesjanizmem? Dekonstrukcja jest mesjani-
zmem, o ile ten jest konsygnacją. Konsygnacja to dziwna „mieszana konstruk-
cja” prawna wiążąca producenta z osobą, która przyjmuje na siebie obowiązek 
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składowania i przetrzymywania depozytowania towaru. Konsygnacja to prawo 
do depozytu. To prawo nie istnieje nigdy bez presji – impresji, represji, supresji, 
której wyparcie (Verdrängung, Urverdrängung) i stłumienie (Unterdrückung) 
są tylko figurami. Co to oznacza? Oznacza to, że można jedynie „zamarko-
wać archiwizację”, albowiem wszystkie twierdzenia freudowskie jako pojęcia 
są pęknięte, sprzeczne, poczynając od pojęcia „archiwum”. Derrida dodaje: 

„W ten sposób funkcjonuje każde pojęcie: zawsze się rozpada, albowiem nigdy 
nie tworzy jedności z samym sobą”62. „Markować archiwum”, oznacza ponadto, 
że struktura archiwum jest widmowa – jest obecna i nieobecna, widzialna i nie-
widzialna, oparta na prawdziwej zjawie i fantastycznej fikcji, prawdzie w sza-
leństwie i szaleństwie w samym sercu prawdy. Myliłby się ten, kto uznałby, że 
dekonstrukcja wyczerpuje się w tym miejscu. Dekonstrukcja nie traci impetu 
w druku, ona poprzez druk impetu nabiera.

Derrida podbija stawki. Derrida siedzi przy stole hazardowym i dalej li-
cytuje. Archiwum nie odnosi się ani do mneme, ani do anamnesis. Archiwum 
nie da się zredukować do pamięci, ani do pamięci jako aktu przypominania 
lub wspominania. Archiwum jest wykopaliskiem, jest miejscem, w którym mó-
wią same kamienie. Archeologia to nie tylko archeologia wiedzy, to nie tylko 
archeologia świadka, ale nade wszystko archeologia nieświadomości. Derrida 
pamięta, że Freud, w znaczącym fragmencie analizy poświęconej pacjentowi 
znanemu pod pseudonimem „człowiek od szczurów”, wydrukuje słowa: „Pom-
peje upadają dopiero teraz, odkąd zaczęto prowadzić wykopaliska”63. Na co 
człowiek nękany „obrazami szczurów” odpowie innym wydrukiem: „Ludzie 
próbują zachować Pompeje, ale takich dręczących idei chcą się jak najbardziej 
pozbyć”64. Dekonstrukcja nie chce się pozbyć „człowieka od szczurów”. Archi-
wum, w dekonstrukcji, jest możliwe dzięki popędowi śmierci, który niszczy 
archiwum. Jednak poza „skończonością archiwum” istnieje „nieskończony ruch 
radykalnego zniszczenia” bez którego nie mogłoby powstać żadne pragnienie, 

62 J. Derrida, Gorączka archiwum…, s. 124.
63 S. Freud, Uwagi na temat pewnego przypadku nerwicy natręctw, przeł. R. Reszke, w: ten-

że, Charakter a erotyka, Warszawa: KR, 1996, s. 36.
64 Tamże, s. 37.
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ani żadna „gorączka archiwum”. Archiwum niszczy pamięć „do popiołów”, ar-
chiwum niszczy sam popęd. Freud nie wierzy w śmierć, wierzy w widma, wierzy 
w popędy jako widma, i egzorcyzmowanie widm jako popędów. Freud wierzył 
w możliwość ekshumacji impresji, impresji jako śladu. Ślad, który nie odróżnia 
się od swego podłoża, nie jest śladem w dekonstrukcji, nie jest widmem, jest 
być może Chrystusem. Ślad nie do wymazania nie jest śladem, ale ostateczną 
obecnością.

Dekonstrukcja życia (Śmierć wielokrotna)

Czytając Husserla, Derrida napisze: „Żyć” jest więc mianem tego, co po-
przedza redukcję i ostatecznie wymyka się wszelkiemu podziałowi, jakie ona 
ujawnia”65. Dekonstrukcja jednak, jeśli ma posiadać moc performatywną, musi 
dekonstruować „życie”, a to oznacza, że w świetle dekonstrukcji nie ma czegoś 
takiego jak „samo życie”. Życie jest zawsze czyimś życiem, i „życie” pozostaje 
zawsze w rozpadzie. Dekonstrukcja „życia” musi się zatem dokonywać w imię 

„rozmnożenia życia” w mnogości istnień. Dekonstrukcja nie jest witalizmem, 
ale jest z pewnością jakimś materializmem.

Derrida, czytając Freuda – inżyniera torowania – pytał o związek życia 
ze śmiercią. Derrida zadaje pytanie: czyż to nie śmierć tkwi na początku życia, 
które może się bronić przed śmiercią tylko dzięki owej „ekonomii śmierci”, „eko-
nomii odraczania”, „powtarzania”, „rezerwowania”? Centralne jest tu ponow-
nie pojęcie „ekonomii”, która nie jest ani protestancką „ekonomią odkładania 
i oszczędzania”, ani też witalistyczną „ekonomią trwonienia i inwestowania”. 
Jest to mała ekonomia oikos, ekonomia domu, który jest także grobem. Dla 
Derridy „życie” jest powtórzeniem życia. Co to oznacza? Oznacza to, że po-
wtórzenie nie tyle równa się pierwszemu odciskowi, ale jego możliwość tkwi 
już w oporze stawianym za pierwszym razem przez neurony, przez immunizację. 
Nie ma życia uprzednio obecnego, które następnie by się chroniło, odraczało, 
zabezpieczało w owym odraczaniu. To odraczanie ustanawia istotę życia. Owo 

65 J. Derrida, Głos i fenomen. Wprowadzenie do problematyki znaku w fenomenologii Hus-
serla, przeł. B. Banasiak, Warszawa: KR, 1997, s. 25.
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odraczanie jest jednak niczym, jest tylko zwlekaniem, nie jest substancją, ani 
podmiotem, ale działaniem, trwonieniem.

Derrida pisze: trzeba pomyśleć „życie” jako „ślad”, zanim pomyśli się je 
jako „obecność”. Życie jest śmiercią i pierwotne jest już spóźnienie. Źródłowość 
nie jest oryginalna. Przez „spóźnienie” należy rozumieć coś innego niż tylko 

„stosunek między dwoma teraźniejszościami”. Nie chodzi o to, że się spóźniamy 
na coś, na jakieś wydarzenie, np. naszą śmierć lub urodziny. Chodzi raczej o to, 
że sam czas ulega desynchronizacji i stałej anachronizacji. To czas życia jest 
w stałym kryzysie. Czas jest kryzysem, a życie to zarządzanie kryzysem czasu. 
Dekonstrukcja pogłębia kryzys czasu.

Życie to życie mózgu, a nie serca lub wątroby. Mózg to jednak maszyna, ma-
szyna do pisania, wyciskania, naciskania, drukowania, zadawania bólu. Maszyna 
jest zawsze martwa. Derrida szydzi: „Śmierć to maszyna. Nie dlatego, że bawiąc 
się maszynami, ryzykujemy śmiercią, lecz dlatego, że źródłem maszyn jest stosu-
nek do śmierci. Automat, czyli najstarsza instancja psychiczna – das Es/Ono – 
nie żyje. Śmierć jest tylko przedstawieniem. Przedstawienie to śmierć”66. Filozo-
fem śmierci „za życia” jest nie tylko Freud, ale nade wszystko Heidegger. Freud 
mówił tylko o życiu jako seksie, Heidegger nie mówi o nim w ogóle. Dasein nie 
uprawia seksu. Freud mówił tylko „o życiu” jako odraczaniu śmierci; Heidegger 
mówi „o śmierci” jako istocie każdego życia historycznego, tj. upodmiotowio-
nego. Derrida, tym razem czytający Bycie i czas, pisze wprost: „Heidegger nigdy 
nie używa przymiotnika «seksualny» (sexual, sexuell, geschlechtlich), tylko nazw 
Geschlecht lub Geschlechtlichkeit, co nie jest bez znaczenia, gdy weźmie się pod 
uwagę, że nazwy te mogą o wiele łatwiej rozszerzyć swój zakres na inne obszary 
semantyczne”67. Jakie to obszary semantyczne? Geschlecht to przede wszystkim – 
‘płeć, rodzaj, ród’, a zatem ponownie ekonomia oikos. Zarządzanie życiem to za-
rządzanie śmiercią. Handel to nie drobny handel przemocą, ale globalny handel 
śmiercią. Heidegger nie jest detalistą, ale hurtownikiem.

66 Tenże, Freud i scena…, s. 396.
67 Tenże, Różnica płci, różnica ontologiczna. (Geschlecht I), przeł. M. Kwietniewska, 

„Nowa Krytyka”, <http://www.nowakrytyka.pl/pl/artykuly/Nk_on-line/?id=506> [dostęp: 
02.04.2018].
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Dekonstrukcja nie jest witalizmem i być nim nie może, albowiem zbyt mało 
jest w niej zaufania do „życia samego”. „Samo życie” także podlega dekonstruk-
cji. Dekonstrukcja jednak musi być materializmem w tym sensie, że poszukuje 

„życia zmaterializowanego”, nawet w formie – zmory, upiora, widma, niby-ciała. 
Dekonstrukcja nie wierzy w nie-cielesne życie, ale dekonstrukcja wierzy w ciała 
bez życia. Tu ujawnia się spór dekonstrukcji z fenomenologią Heideggerem. Dla 
Derridy bowiem każda cielesność jest obdarzona płcią i nie ma takiego Dasein, 
które nie byłoby cielesne. Heidegger, przeciwnie, próbuje argumentować, że 
mnogość istnień nie zależy w pierwszej kolejności od seksualności związanej 
z cielesnością. Raczej to sama cielesność, ciało, Leiblichkeit wprowadza źródło-
wo Dasein w rozproszenie, którego skutkiem jest „różnica płci”. Dasein, jako 
ciało, lub jako „możliwość bycia ciałem”, odkrywa zatem, przypadkowym zbie-
giem okoliczności, że jest obdarzone płcią.

Dla Heidegger „metafizyczna” neutralność człowieka, wyizolowanego jako 
Dasein, nie jest pustą abstrakcją, jest to raczej coś, co stanowi sens rozsiania się, 
bycia-w-rozproszeniu-i- upadaniu. To rozproszenie jest być może rozproszeniem 
samej materii, skoro zwierzę jest tylko „ubogim w świecie” (weltarm). Zwierzę 
jest wiecznym rozproszeniem, które nigdy nie staje się skupieniem. Zwierzę 
nie jest światowością, zwierzę nie ma pamięci i nie ma świata, nie ma historii, 
nie ma śmierci. Zwierza jest bez druku. Zwierzę nie ma także resentymentu. 
Zwierzę przez to, że nie ma pamięci, nie strzeże żadnego archiwum, ma tylko 
impresje i przez to jest światem „w impresji”.

Czy zatem dekonstrukcja jest w stanie mówić o zwierzętach? I jak dekon-
strukcja mówi o zwierzętach? Czy Derrida jest zwierzęciem? I jakim zwierzę-
ciem chce być Derrida? Czy Derrida tylko mówi: „jestem zwierzęciem, a zatem 
istnieję”, kabotyńsko parafrazując Kartezjusza? Jedyne zwierzę, do którego 
Derrida jest zdolny się przywiązać, to „zwierzę autobiograficzne”. To „zwierzę 
drukujące” zajmuje się karmieniem, pielęgnowaniem, rozmnażaniem, utrzy-
maniem, opiekowaniem, a nawet kształceniem, wychowaniem, kulturą, życiem 
zwierzęcia o imieniu „Derrida”. Zwierzę „Derrida” rośnie autobiograficznie. Co 
to oznacza?

Oznacza to, że Derrida nie zaciera granicy między zwierzęciem a czło-
wiekiem, ale pozwala mówić o tym, co „rośnie na granicy”, „odżywia granicę”, 
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„generuje ją”. Derrida nie mówi o zacieraniu granicy, ale „mnożeniu jej figur, 
komplikowaniu, zagęszczaniu, delinearyzacji, zaginaniu i dzieleniu linii przez 
samo jej wzrastanie i powielanie”68. Dla Derridy nie ma zwierzęcia, są tylko 
zwierzęta. „Zwierzę jest nazwą, do nadawania której ludzie sami nadali sobie 
prawo”69. Zwierzę to tylko nazwa ogólna. Zwierzęta są stale wzywane do rapor-
tu i raportowania swego aktualnego zestawu. Zwierzęta są w mocy depozytu, są 
składowane, magazynowane, przechowywane, zbierane, odkładane. Zwierzęta 
są nade wszystko przezywane.

Derrida także się przezywa. Derrida nazywa się „zwierzęciem autobiogra-
ficznym”, czyli jakim? Najprostsza odpowiedź brzmiałaby: Derrida jest Chimerą 
ale także równocześnie myśliwym, który chwyta Chimerę. Autobiografia jest 
pisaniem o sobie jako o „żyjącym”. To robienie śladów, auto-afektacja, ale też 
auto-infekcja, wytwarzanie pamięci złożonej z martwych neuronów, tworze-
nie archiwum, oraz wirusa weryfikującego odporność śledzonego zwierzęcia. 
Zwierzę autobiograficzne robi zatem zoobiografię, anamnetyczną interpretację 
wszystkich spotkanych wcześniej zwierząt. Zoobiografia to skrzyżowania zwie-
rzęcia z biografią, to rodzaj bestiariusza. Zoobiografia to stawanie się Chimerą. 
Kim była jednak Chimera lub czym ona była?

Parafrazowany przez Derridę Kartezjusz nie znał przecież Chimer, a w opi-
sie Chimery zapomniał nawet o wężu w ciele Chimery. „Chimera” to nazwa 
ziejącego ogniem potwora. Chimera to zwierzę po dekonstrukcji i w dekon-
strukcji. Jego monstrualność bierze się z jego hybrydalności: głowa i pierś lwa, 
druga głowa – kozia – wyrastająca ze środka grzbietu, ogon, który jest wężem. 
Chimera ma tylko jednego wroga – myśliwego Bellerofonta, który bawiąc się 
w dzieciństwie łukiem ojca, zabił „przypadkowo” brata. Bellerofont reprezen-
tuje postać myśliwego, ale jest przykładem ofiary. Historia Bellerofonta jest 
wymowna. Król Projtos, u którego znajduje schronienie, nie chcąc naruszyć 
praw gościnności, wysłał Bellerofonta z listem do swego teścia, Jobatesa, króla 
Lykii, by ten go zabił. Jobates „zabija” Bellerofonta, wysyłając go jako myśliwego 

68 Tenże, Zwierzę, którym więc jestem (dalej idąc śladem), przeł. M. Koza, <http://www.
academia.edu/3316323/Jacques_Derrida_> [dostęp: 20.02.2018].

69 Tamże.
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w celu unicestwienia Chimery. To się naszemu bohaterowi udaje dzięki pomocy 
Pegaza, który zrodził się z krwi Gorgony Meduzy, gdy Perseusz uciął jej głowę.

Bellerofont to zatem ktoś, kto posiadł zdołał Pegaza i Chimerę. Bellerofont 
to ktoś, kto podąża za bestią i prześladuje ją. Bellerofont to także myśliwy za-
mknięty w afekcie wstydu. Bellerofont to bestia. Wyczyny Bellerofonta mogą 
zostać odczytane, od początku do końca, jako historia wstydu, powściągliwości 
i stłumienia afektu. Bellerofont odrzuca zaloty żony króla Projtosa. Bellerofont 
myśliwy stale poluje na siebie samego. Bellerofont to kolejne imię dekonstrukcji, 
która dekonstruuje życie wzywając: wirusy wszystkich krajów łącznie się i za-
siedlajcie moje ciało! Bellerofont to Chimera do kwadratu.

Pozostaje pytanie: co powstaje ze stowarzyszenia Chimery, Pegaza i Belle-
rofonta? Czy dekonstrukcja, dekonstruując życie samo nie jest po stronie nihi-
lizmu, czyli życia byle jakiego? Czym byłby ten dziwny kolektyw, ta chimerycz-
na wspólnota – skrzydlatego konia, lwa z głową kozy i węża oraz wstydliwego 
myśliwego? Odpowiedź Derridy jest następująca. Tym chimerycznym mnogim 
parazwierzęciem byłby animownik (Ecce animot), który nie jest ani gatunkiem, 
ani płcią, ani jednostką, ani nawet Geschlecht, ale „nieredukowalną żyjącą wie-
lością śmiertelników”. Animownik jest klonem, zbitką, jest „czymś w rodzaju 
potwornej hybrydy, chimery czekającej na uśmiercenie przez jej Bellerofonta”70. 
Takie chimeryczne zwierzę ma zdolności do śledzenia siebie, polowania na siebie. 
To zwierzę posiada predyspozycję do dawania znaków i komunikacji, a nawet do 
udawania, kłamstwa, do zakrycia swoich śladów, bądź ich wymazania. To zwie-
rzę zamazuje to, co wydrukuje. Bellerofont stowarzyszony z Pegazem i Chimerą 
jest sensem i życiem dekonstrukcji. Ta wspólnota wychodzi poza paradygmat 
maszyny-drukarki.

Heterodydaktyka (Wywoływanie duchów)

Derrida w Widmach Marksa powołuje do życia heterodydaktykę, tj. dy-
daktykę na krawędzi życia i śmierci. Derrida wzywa nas do widmowej nauki, 
nauki z widmami i od widm. Dla dekonstrukcji nie ma innej nauki poza nauką 

70 Tamże.
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czerpaną z wywoływania duchów. Dydaktyka to maszyna do wywoływania 
zjaw. Pytam zatem: czy duchy mogą nas nauczyć żyć? Derrida odpowiada: tylko 
zjawy mogą nas nauczyć życia.

Życie z definicji nie jest czymś, co uczy się samo od siebie – nie jest więc czymś, 
czego można by się samemu nauczyć. Nie można się go nauczyć od siebie same-
go, od życia i poprzez życie. Jedynie od innego i poprzez śmierć. A w każdym 
razie od innego na krawędzi życia71.

Jeśli jednak uczenie się życia pozostaje czymś, co należy dopiero zrobić, to 
może się ono zdarzyć jedynie pomiędzy życiem i śmiercią. Ani w samym życiu, 
ani w samej śmierci.

Pytam prosto: z czego zrobione są widma? Czy są one zrobione ze znaków – 
sygnatur, cyfr i monogramów osiadających się i wydrukowanych na powierzchni 
rzeczy? Czy widma są czystymi powłokami – skórą lub ornamentem bez orga-
nów? Czy widmo to ślad, który od zawsze już był? Skąd nadchodzą widma? Czy 
widma przybywają z przyszłości? Czy widmo przychodzi z przyszłości (l’a-venir) 
i pozostaje skierowane do przyszłości, przekracza naszą obecność dla siebie, a za-
tem wymaga pewnego rozpojenia (disjonction), dysproporcji, poróżnienia? Czy 
widmo to tylko droga okrężna, wędrowanie w sensie re-tour, dodatkowa droga 
powtórzenia i ponownego zjawiania się (re-apparition)? Powrót to jednak zawsze 
nawiedzenie. Czy widmo zatem to wędrowiec, który nawiedza? Czy doświad-
czenie widma to doświadczenie przeszłości jako tego, co nadchodzi (a venir), to 
doświadczenie przeszłości i przyszłości, poza teraźniejszością? Dlaczego należy 
liczyć się z duchami, które są zawsze mnogie, których jest zawsze więcej niż 
jeden? Czy widmo to jedynie wędrująca litera widma-drukarki?

Derrida odpowiada: nie istnieje inna sprawiedliwość niż sprawiedliwość, 
która jest odpowiedzialnością jednego życia przed innym życiem. Czas uczenia 
się życia, to czas, który nie opiera się na prostej teraźniejszości. Nauczyć się żyć 
z widmami, przy ich wsparciu, w rozmowie z nimi, w ich towarzystwie, w „han-
dlu bez handlu z widmami”, to znaczy poszukiwać „innego czasu”. Derrida uczy 

71 Tenże, Widma Marksa…, s. 11.
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nas odpowiedzialności przed widmami. Derrida twierdzi ponadto, że trzeba 
mówić o widmie, a nawet do widma, trzeba rozmawiać z widmem, w sytuacji, 
gdy nie wydaje się już możliwa, a nawet nie daje się pomyśleć żadna etyka, żad-
na rewolucyjna polityka, która nie uznaje za swą zasadę szacunku dla innych, 
których już nie ma lub których jeszcze nie ma.

Widmo jest paradoksalnie wcieleniem, stawaniem się ciała, pewną zjawisko-
wą i cielesną formą ducha. Widmo to stawanie się rzeczą, ani duszą, ani ciałem, 
a zarazem jednym i drugim. W rezultacie: widmo to nie-przedmiot. To raczej 
widmo-rzecz patrzy na nas i widzi, że my nie widzimy go nawet wtedy, gdy się 
znajduje tuż przed nami. Ta asymetria rozbijająca synchronię czasu i wywołuje 
anachronię to efekt wizjera: nie widzimy tego, kto na nas patrzy. Tym, co prima 
facie odróżnia widmo od ducha i zjawy, jest jego „materialność”, widzialność 
tego, co niewidzialne lub niewidzialność widzialnego, „niezmysłowa zmysło-
wość”, handel wymienny, „niedotykalna dotykalność ciała własnego bez ciele-
sności”. Widmo różni się zatem zarówno od ikony, idola, obrazu, od phantasma, 
ale też od symulakrum.

Wydaje się zatem niemożliwe nie tylko mówienie o widmie, ale nade wszyst-
ko to, aby widmo przemówiło. Jak zatem widmo posługuje się widmem języka? 
Derrida poszukuje odpowiedzi w ewokacji. Uczony, który spowoduje, że widmo 
zacznie mówić, jest nowym uczonym, mówiący nowym widmowym językiem. 
Wszystko zaczyna się od przerzucania się zaklęciami, które mają odblokować 
możliwość zwracania do duchów. To Marks, obok Freuda, jest jednym z tych 

„myślicieli przeszłości”, którzy na poważnie rozważali, przynajmniej w jej za-
sadzie, źródłową nieodłączność techniki i języka, czyli teletechniki, choćby 
dlatego, że każdy język jest pewną teletechniką. Marks jest uczonym, który po-
sługuje się egzorcyzmowaniem ducha. Tu zaczyna się magia w świetle księżyca. 
Powstaje pytanie: w jaki sposób sam Marks wywołał ducha, widma czy remini-
scencji ducha? Jak związał widmo, po wielu wahaniach, napięciach i sprzeczno-
ściach, z ontologią? Co to za dziwne przywiązanie do ducha? Jaki jest związek 
tej widmowej więzi, z materializmem, partią, państwem, Międzynarodówką, 
państwem, kapitałem, komunizmem i Europą?

Marks ezoteryk mówi nade wszystko: trzeba, aby była przyszłość. Marks, 
który rozpoczął polowanie na widma i klasyfikował wiecznie widma, stworzył 
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pokaźną kolekcję widm. Marks chce klasyfikować, ale może jedynie polować, 
w rezultacie tworzy tabelę transformacji widm. Ludzkość jest kolekcją widm 
i niczym więcej. Kapitalizm jest symfonią widm. Podmiot natomiast jest nawie-
dzeniem, zamieszkuje bowiem poprzez nawiedzenie własnego ciała. To dlatego 
Marks napisze: „Człowieku, w twojej głowie straszy!”, Mensch, es spukt in de-
inem Kopfe!72. Nie ma większego widma niż widmo własnego Ja.

Więcej: Marks wykazał, że istnieje sposób produkcji charakterystyczny dla 
widma, sposób produkcji, który sam jest widmowy. To dlatego figura widma nie 
jest jedną z wielu zwykłych figur, jest ona ukrytą figurą wszystkich figur. Cho-
dzi zatem o grę między duchem (Geist) i widmem (Gespenst), między duchem 
z jednej strony, a z drugiej strony, duchem powracającym jako zjawa, upiorem. 
Duch jest bowiem również duchem w sensie zjawy, upiora. Widmo jest także 
z ducha. Całą sceną widm w kapitalizmie, tj. sceną bezustannego odcieleśnienia 
i ucieleśniania towaru i rzeczy, rządzi przez rodzaj Eskamotage – kuglarskiej 
sztuczki.

Czym zatem jest owa dydaktyka na krawędzi życia i śmierci? Heterodydak-
tyka możliwa jest w obrębie „uniwersytetu bezwarunkowego”. To tam zamiesz-
kują nowi czarownicy. Czym jest dziś jednak wiara w uniwersytet oraz wiara 
w przyszłą humanistykę opartą na czarach? Od kogo uniwersytet może domagać 
się zatwierdzenia swej bezwarunkowej niezależności? Czy w ogóle tego powi-
nien się domagać? Czy uniwersytet powinien być bezwarunkowy? Czy to znaczy, 
że powinien pozostać „bez warunku”? Co oznacza być-żyć „bez warunku”? Czy 
oznacza to: „uniwersytet bez żadnych warunków”, „uniwersytet bez władzy”, 

„uniwersytet bez zakazów”, „uniwersytet absolutnie niezależny”, „uniwersytet 
otwarty na wiedzę tajemną”? Czym jest zasada, siła, moc oporu i sprzeciwu 
takiego uniwersytetu? Czy „uniwersytet bez warunku” nie zamienia się w cy-
tadelę narażoną na ciągłe ataki, które wzywają go do równie bezwarunkowej 
kapitulacji, do bezwarunkowego poddania się? Czy uniwersytety pozbawiony 

72 K. Marks, F. Engels, Ideologia niemiecka. Krytyka najnowszej filozofii niemieckiej w oso-
bach jej przedstawicieli – Feuerbacha, B. Bauera i Stirnera, tudzież niemieckiego socjalizmu w oso-
bach różnych jego proroków Przedmowa, w: Wybrane pisma filozoficzne 1844–1846, Warszawa: 
KiW, 1949, s. 167.
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państwa sponsora może przetrwać w świecie przepełnionym warunkami? Czy 
nowa humanistyka nie staje się na tym uniwersytecie zakładniczką formuły 
non-profit , a w rezultacie zakładniczką wydziałów nauk ścisłych i stosowanych, 
skupiających inwestycje kapitałowe? Czy sen o „bezwarunkowej niezależności” 
nie jest złym snem na temat suwerenności?

Uczeń Derridy, Bernard Stiegler, już po śmierci Derridy, zawyrokuje: uni-
wersytety przez ostatnie lata pracowały na rzecz destrukcji suwerenności. To 
właśnie z powodu swej fantazmatycznej bezwarunkowości, uniwersytet przy-
wołuje polityczną i ekonomiczną katastrofę na skalę planetarną, destrukcję 
demokracji. Destrukcja ta nie bierze się wcale z nienawiści do demokracji, ale 
z nadmiaru magii. Magiczny uniwersytet bezwarunkowy podtrzymuje jedynie 
iluzje oporu.

Ponad pięćdziesiąt lat po swoim pojawieniu się – dodaje Stiegler – dekonstruk-
cja […], stała się konstrukcją nie tyle za sprawą samego Derridy, ile za sprawą 
licznych […] naśladowców, z czasem także za sprawą odziaływania ich prac na 
pracę samego Derridy […]. Język dekonstrukcji zaczął funkcjonować jako język 
metafizyki. Ale nie, jak w metafizyce, poprzez grę opozycji […] lecz poprzez 
rozrzedzanie różnic i ogólne upłynnianie i wycieńczanie różni73.

To poważne oskarżenie. Dekonstrukcja upada w ogólne rozcieńczenie 
i wycieńczenie. Dekonstrukcja jest słaba. Czy dekonstrukcja przeczuwa dzień 
swojej zagłady? Bycie wiernym Derridzie, zdaniem Stieglera, to kierowanie się 
ku granicom dekonstrukcji. Dekonstrukcja jednak nie ma żadnych granic, choć 
przechodzi przez kolejne progi.

Zdaniem Sieglera jedyne co dekonstrukcja może uczynić w dobie tech-
nokapitalizmu, w dobie „hiperkonsumpcyjnego, popędowego i nałogowego 
społeczeństwa na skalę planetarną”, to głoszenie „autonomii zależnej i podle-
gającej”, „wolności warunkowej”, „farmakologii autonomii w warunkach reten-
cyjnych stwarzających warunek odpowiedzialności”, tj. przemyśleć możliwość 

73 B. Stiegler, Wstrząsy: głupota i wiedza w XXI wieku, przeł. M. Krzykawski, Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 31.
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zdekonstruowania dekonstrukcji i zdekonstruowania samego miejsca dekon-
strukcji – uniwersytetu. Za czasów Kanta to, co nie należało do uniwersytetu, 
było marginesem, dziś jednak to uniwersytet staje się swoim własnym margine-
sem. Wstrząs i kataklizmowy kapitalizm, kapitalizm, który wykorzystuje klęski 
żywiołowe i kryzysy społeczne, nie został zaprojektowany przez uniwersytet, ale 
został zinterioryzowany jako fakt, który nigdy nie stał się przedmiotem deba-
ty lub refleksji w obrębie uniwersytetu. Warunek nowego uniwersytetu – nie-

-rozum w możności – będzie musiał stać się „rozumem w akcie”, tj. rozumem 
walczącym z szaleństwem i głupotą. Zadaniem Stieglera – oprawcy dekonstruk-
cji – uniwersytet może pracować jedynie wtedy, gdy jest uwarunkowany farma-
kologicznie. Technologie cyfrowe są bowiem ostatnim stadium pisma alfabe-
tycznego poszerzonego o znaki systemu dziesiętnego. Uniwersytet, pomyślany 
w modelu kantowskim, w ogóle nie rozpoznaje technologicznego stawania się 
wiedzy. Nie istnieje uniwersytet bezwarunkowy, a wolność akademicka jest za-
wsze wolnością uwarunkowaną74. Rzecz jednak w tym, że dekonstrukcja uznaje, 
że filozofia, jako technika szkodzenia głupocie, jest niemożliwa.

Derrida ripostuje: „Dekonstrukcja pojęcia bezwarunkowej suwerenności 
jest niewątpliwie konieczna i jest realizowalna, ponieważ mamy tu do czynienia 
z dziedzictwem dopiero co zsekularyzowanej teologii”75 Derrida dopisuje także: 

„[…] uniwersytet bezwarunkowy, w rzeczywistości nie istnieje. Lecz […] powinien 
on pozostać ostatecznym miejscem krytycznego oporu – a nawet bardziej niż 
krytycznego – stawianego wszelkim dogmatycznym i niesprawiedliwym wła-
dzom zawłaszczającym”76. Uniwersytet domaga się zatem podwójnego prawa: 
do powiedzenia wszystkiego i niemówienia wszystkiego. Bezwarunkowa wol-
ność oznacza wolność pytania i przedkładania propozycji, a nawet publicznego 
głoszenia tego wszystkiego, czego wymagają badania, wiedza i myślenie praw-
dy. Uniwersytet to miejsce wolnej dyskusji, które ma wszakże dostęp do prze-
strzeni publicznej, do nowych technik komunikacji, informacji, archiwizacji, 

74 Tamże, s. 416.
75 J. Derrida, Uniwersytet bezwarunkowy, przeł. K. M. Jaskander, Kraków: Eperons-

-Ostrogi, 2015, s. 24.
76 Tamże, s. 17–18.



KONTEKSTY DIALOGICZNOŚCI • CONTEXTS OF DIALOGIMS78

wytwarzania wiedzy, rynku wydawniczego. Uniwersytet bezwarunkowy jest 
instytucją nawiedzająco-nawiedzoną, to miejsce, w którym pracują uczeni wy-
wołujący widma.

Czym jest zatem dekonstrukcja uniwersytetu? I czy jest ona w ogóle ocze-
kiwana? Dekonstrukcja to praktyka, która kontynuuje historię pojęcia „kryty-
ki”. Dekonstrukcja pyta o autorytet wszelkiego pytania; dekonstrukcja to akt 
afirmatywny i performatywny jednocześnie, ale także ani deklaratywny ani 
performatywny. Sama performatywność przekracza przez doświadczenie zda-
rzenia, przez bezwarunkowe wystawienie się na to, co nadchodzi. Korzystając 
z miejsca mojego zatrudnienia, pytam: jaki uniwersytet mógłby sprostać de-
konstrukcji? Odpowiadam: tylko uniwersytet nawiedzony i nawiedzany przez 
duchy. Nawiedzony uniwersytet nawiedzany przez duchy to uniwersytet kosmo-
polityczny, niechętny państwu, tworzący więcej niż obywatelstwo państwowe. 
Uniwersytet powinien być w rezultacie miejscem dla określenia figury demokra-
cji. Derrida dopisze: „[…] uniwersytetem bezwarunkowym moglibyśmy nazwać: 
podstawowe prawo do mówienia wszystkiego, choćby tytułem tworzenia fikcji 
i eksperymentowania z wiedzą, prawo mówienia o tym publicznie, prawo do 
głoszenia tego”77. To dziwny konglomerat Oświecenia i spowiedzi religijnej, gry 
swobodnych skojarzeń i psychoanalizy. Czym się różni uniwersytet bezwarun-
kowy od tej dziwnej instytucji zwanej literaturą? Literatura to przecież prawo 
do powiedzenia publicznie wszystkiego, lecz także do zachowania tajemnicy, 
choćby na sposób tworzenia fikcji.

Pytam raz jeszcze: czy wzywana tu bezwarunkowość nie implikuje impo-
tentności i nieefektywności, tj. bezsilności uniwersytetu? Czy nie ujawnia jego 
już dziś nazbyt jawnej niemocy? Czy rzeczywiście uniwersytet posiada tylko 
sobie właściwą władzę? Władzę nad czym? Czy dekonstrukcja ma swoje uprzy-
wilejowane miejsce na uniwersytecie i jako przestrzeń „niepodległego oporu” 
jest rodzajem wcielonej zasady obywatelskiego nieposłuszeństwa? Czy wreszcie 
myślenie jest identyczne ze sprawiedliwością oporu? „Nazwijmy myśleniem – 
pisze Derrida – również i to, co tworzy dzieła oraz pobudza dekonstrukcję 

77 Tamże, s. 20.
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jako sprawiedliwość”78. Czy uniwersytet jest zatem możliwy tylko jako fikcja 
literacka, „jak gdyby” każdego powiadania, każdej bajki? Co to jednak zna-
czy „jak gdyby” na uniwersytecie, który ma mówić prawdę? Czy myśląc „jak 
gdyby”, poddajemy się marzeniu, wyobraźni, hipotezie, utopii, arbitralności? 
Czy „myśląc jak gdyby”, wyprowadzamy i umożliwiamy sądy refleksyjnie hi-
potetyczne (Kant)?; a może modalność jak gdyby stosuje się do tego, co określa 
się mianem dzieł (œuvres), a zatem wszystkich przedmiotów, które należą do 
pola akademickiego nazywanego naukami humanistycznymi? Czy formuła „jak 
gdyby” przenosi nas poza opozycję wolności i konieczności? Czy uniwersytet 
jest miejscem, na którym alternatywy: praca albo świat, praca albo zabawa stają 
się fałszywe, „jak gdyby” świat zaczynał się tam, gdzie kończy się praca i zabawa 
równocześnie? Czym jest wreszcie dla „pracownika uniwersytetu” obietnica 
wielkiego szabasu, odpoczynku po trudzie? Czy świat wyklucza pracę? Czy to 
oznacza, że albo jeszcze nie ma na uniwersytecie pracy, albo już tam nie jej ma? 
Czy świat i praca nie mogą współistnieć? Czy tylko na uniwersytecie nie nale-
żałoby wybierać pomiędzy światem i pracą, podczas gdy rozsądkowi trudno jest 
wyobrazić sobie świat bez pracy lub pracę, która nie istniałaby na świecie lub 
w świecie? W jakim sensie uniwersytet daje nam obietnicę odzyskania świata? 
Czy jedyna praca do wykonania dla dekonstrukcji to praca odzyskania świata 
właśnie? Czy uniwersytet bezwarunkowy to niekończące się wakacje z duchami?

Koniec wakacji z duchami (Trójkąty i kwadraty)

Co to zatem znaczy „odzyskać świat”? I w jakim sensie odzyskanie świata 
oznacza odzyskanie ducha świata? Tu wraca ponownie duch Heideggera. Derri-
da twierdzi, że Heidegger stosował słownictwo związane z duchem – Geist, geist-
lich, geistig – często, regularnie, w sposób znaczący i zauważalny. Derrida pyta: 
czyżby Heideggerowi, szukającemu ducha, nie udało się uniknąć tego, o czym 
wiedział, że musi uniknąć? Czym jest unikanie ducha w języku? Unikanie w ję-
zyku sprowadza się do „mówienia bez mówienia”, „pisania bez pisania”, „używa-
nia wyrazów bez ich używania”, na przykład w cudzysłowie, z przekreśleniem 

78 Tamże, s. 27.
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słowa, naznaczeniem go krzyżem skreślenia. Heidegger używa wobec „ducha” 
sztuki unikania, wymykania się, uciekania (vermeiden). Heidegger w przeci-
wieństwie do Marksa nie ekskomunikuje ducha, ale go okrąża w cudzysłowie. 

„Duch” tylko z pozoru nie jest jednym z wielkich słów u Heideggera i tylko 
z pozoru nie jest jego tematem. „Nikt nigdy nie mówi o duchu u Heideggera”79. 
To błąd. Słownictwo ducha jest u Heideggera bogatsze, niż się sądzi. Może jed-
nak owo „unikanie ducha” to także stłumienie, wykluczenie lub zaprzeczenie 
innych duchów?

Wakacje z duchami stają się niebezpieczne, gdy uświadomimy sobie, co one 
prowokują i powodują. Wakacje z duchami wywołują trzy znaczące problemy 
geopolityczne. Po pierwsze, wywołują „sprzeczkę” między językami – greckim, 
łacińskim, niemieckim, między słowami – pneuma, spiritus, Geist. Pytanie o du-
cha, to pytanie o to, co zostaje utracone w przekładzie? Który język ma prawo 
do ducha? Czy duch jest przekładalny? Przywoływanie ducha to coś więcej niż 
tylko akt siły i woli. Derrida pisze: „Niezwykłą władzą zostaje obdarzony mo-
tyw ducha czy też tego, co duchowe, w swoim języku niemieckim. Dokładnie 
w tym wymiarze, w jakim nie pojawia się na przedzie sceny, wydaje się wymykać 
jakiejkolwiek destrukcji czy dekonstrukcji, tak jakby nie należał do pewnej hi-
storii ontologii – i to na tym polega problem”80. Po drugie, wakacje z duchami 
wywołują pytanie, czy istnieje polityka ducha? Czy duch ma swoje terytorium, 
swoją populację, język, płeć, Geschlecht, naród, ruch polityczny, który mówi 
w jego imieniu. Po trzecie wreszcie, wakacje z duchami wywołują pytanie o licz-
bę duchów. Czy duch jest zawsze jednym duchem i nie ma liczby mnogiej? Czy 
duch w liczbie mnogiej to legion, duch Lucyfera, diabła, złej mnogości? Heideg-
gera wakacje z duchami to zatem magnesowanie i tolerowanie ducha w pytaniu 
o ducha i prawo do ducha.

Derrida, w duchu Heideggera, pyta: czy dekonstrukcja jest zawsze de-
konstrukcją ducha? Co problematyzuje dekonstrukcja ducha? Dekonstrukcja 
ducha to splot czterech pytań. Po pierwsze: czy duch ma autorytet podmiotu 

79 Tenże, O duchu. Heidegger i pytanie, przeł. B. Brzezicka, Warszawa: PWN, 2015, s. 12.
80 Tamże, s. 13.
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pytającego? Czy pytanie jest „pobożnością myśli”, myśli uduchowionej? Czy 
Geist to nazwa niekwestionowalnej możliwości pytania? Po drugie, czy Geist 
z definicji, jest podmiotem nie-technicznym, podmiotem nieskażonym przez 
technikę, podmiotem, który nie pozwala utracić władzy, podmiotem, który oca-
la i ratuje, podmiotem, który nie drukuje. Po trzecie, jak się ma Geist do tego, co 
zwierzęce? Zdaniem Heideggera to, co zwierzęce, jest z definicji ubogie w świat 
i istnienie. Ubóstwo świata animalnego wynika z ubóstwa ręki. Zwierzę nie ma 
ręki, np. małpa posiada narządy chwytania, ale nie ma dłoni w sensie ścisłym. 
Dłonie dysponują istotą człowieka. Człowiek uobecnia się nie tylko w tym, co 
vorhandene (obecne), ale także w tym, co zuhandene (poręczne) – w chwytaniu, 
rozumieniu jako chwytaniu. Maszyna do pisania eliminuje wszelkie chwytanie 
i wszelkie rozumienie.

Maszyna tworzy nowe ubóstwo. Maszyna tylko drukuje. Myślenie ducha 
to rękopis ducha. Duch jest bogaty w ubóstwo maszyn. W najkrótszej formule: 
kamień jest bez świata (weltlos), zwierzę jest ubogie w świat (weltarm), człowiek 
jest kształtującym świat (weltbindend). Po czwarte wreszcie, pytanie o ducha, 
to pytanie o epokę ducha i czas ducha. Czy duch zakłada ukrytą teleologią 
porządku narracyjnego, w której po platońsko-chrześcijańskim duchu w cele 
lub maszynie następuje metafizyczna epoka myślenia o duchu jako stawaniu 
się swoją czasowością. Derrida dodaje: „Wydaje się, że duch określa coś więcej 
niż wartość: leżące poza dekonstrukcją samo źródło dekonstrukcji i możliwość 
jakiegokolwiek wartościowania”81. To teraz duch jest warunkiem dekonstrukcji. 
Słowo „duch” skrycie zastępuje słowo „sprawiedliwość”.

Pytam zatem: czym może być duch? Jakie są formuły ducha? Znajduję 
u Derridy czytającego Heideggera następujące formuły ducha. Po pierwsze, He-
gel oznajmia światu, że duch to zasada negacji, zdolność znoszenia nieskończo-
nego bólu, abstrahowanie od wszystkiego, co zewnętrzne, tj. od samego istnienia 
rzeczy zbytecznych dla ducha. Duch to zdolność afirmatywnego utrzymywania 
się w negatywności i bycia tożsamym ze sobą. Po drugie, już w duchu Heideg-
gera duch to Nie-rzecz, bycie nieurzeczowione, nierzeczywiste, nie-rzeczowe. 

81 Tamże, s. 23.
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Geist należy do serii nie-rzeczy. Dasein unika rzeczowości i bycia subiektem. 
Duch nigdy nie jest subiektem. Duch nie jest drugą substancją ani świadomością, 
ani samoświadomością, ani umysłem, nie jest żadnym Gemüt. Duch opiera się 
wszelkiej metafizyce subiekcji. Po trzecie, duch to nieobojętność. Właśnie fakt 
bycia obojętnym na swoje własne bycie cechuje Vorhandensein, tj. tworzy formy 
obojętności w przyrodzie. Co to oznacza? Oznacza to, że duch neguje, absolutną 
obojętność rzeczy, np. kamienia, który nie jest ani obojętny ani nieobojętny na 
swoje bycie, ale także neguje i przekracza obojętność jako Indifferenz, tj. pozy-
tywny fenomen Dasein – obojętność jako modalizację nieobojętności. Wreszcie 
duch przekracza obojętność jako fenomen metafizyczny i historyczny: jako brak 
potrzeby stawiania pyta o bycie. Duch zatem jest „nieobojętnością” na swoją 
czasowość. Duch pyta nie tylko o czas, ale także o przestrzeń. Pytanie o prze-
strzeń i czas ducha oznacza jednak, że Dasein nie jest żadną wewnętrznością, 
która poszukuje dopiero swojego uzewnętrznienia. Dasein jest przestrzenne 
właśnie dlatego, że jest duchowe. Dasein szuka świata, podobnie Dasein nie 
upada w czas, ale jest sama czasowością. Duch nie upada w czas, ale wypada 
z pierwotnej czasowości.

W historii formuł bawienia się duchem, omijania ducha, nadchodzi jed-
nak czas teatralnego „zwrotu ducha”. Ten zwrot to prawdziwy zawrót. Wejście 
na scenę świata ducha to zarazem proklamacja, egzaltacja i deklamacja ducha. 
Wejście ducha na scenę to wejście polityki zaniku cudzysłowu? Czym jest zatem 
polityka używania, a nie tylko wzmiankowania ducha? Czym jest rezygnacja 
z prawa do użycia cudzysłowu – granicy straży przedniej ducha? No cóż, Der-
rida twierdzi, że duch zawsze czekał za kulisami polityki i metafizyki na swój 
moment. Duch staje się natychmiast, po wejściu na scenę, duchem geopolitycz-
nym. Jednym słowem duch potwierdza się jako samopotwierdzenie niemieckie-
go uniwersytetu82. Tym razem uniwersytet jest mocno uwarunkowany. Duch 
ujawnia się na uniwersytecie niemieckim w literze i co do litery. Uniwersytet 
jest otoczony warunkami politycznymi.

82 M. Heidegger, Samougruntowanie się niemieckiego uniwersytetu, przeł. J. Garewicz, 
w: Heidegger dzisiaj, „Principia” 1990, nr 1 (4), s. 366–367.
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Duch staje się płomieniem. Duch staje się światem, albowiem bez ducha nie 
moglibyśmy nawet myśleć. Świat jest zawsze światem duchowym. Powtórzmy 
główną formułę ducha: kamień nie ma dostępu do świata. Zwierzę nie ma dostę-
pu do bytu jako takiego. Człowiek kształtuje świat. Ubóstwo zwierzęcia nie jest 
brakiem, niedostatkiem, ani nawet wybrakowaniem, ale nie-posiadaniem świata. 
Duch staje się wodzem (Führung). Samopotwierdzenie niemieckiego uniwer-
sytetu wyrażona zostaje jako mowa rektorska Heideggera. To kontrasygnata, 
wydruk ducha Heideggera, kontrasygnata podobna do tej, którą złożył Freud 
wobec ducha Mojżesza83. Duch Heideggera ma zamiar spalić ducha Freuda.

Czym jest ten nowy duch? Nowy duch to równocześnie: wola wiedzy – 
podmiot wszelkiego pytania, głód świata – podmiot wszelkiego stawania się, 
siła – podmiot wszelkiego zajmowania przestrzeni dla życia ducha, zdecydowa-
nie – podmiot wszelkiego decydowania, determinacja – podmiot wszelkiego 
działania. Duch przestaje być bystrością, dowcipem, rozumem świata, anali-
tycznym intelektem, ale staje się „źródłowym nastrojeniem”. Czy dekonstrukcja 
jest w stanie rozpoznać się w tym nowym nastrojeniu, w tej duchowości? Czy 
też może dekonstrukcja powinna zmierzać do przegnania ducha w imię przy-
wołania mnogich widm?

Dla Derridy duch jest figurą powracania, duch jest zawsze swoim sobowtó-
rem, duch jest nawiedzany przez innego ducha, fantom zawsze powraca jako 
głos z brzucha drugiego ducha, duch jest zawsze zjawą. U Heideggera jednak 
duch staje się Czwórnią (Geviert), co oznacza, że obecnie „przekreślenie ducha” 
będzie oznaczać krzyż ducha, tj. miejsce zgromadzenia (Versammlung) – ziemi, 
bogów, śmiertelnych i nieba. Tu też rodzą się trójkąty i kwadraty: duch/dusza/
życie, pneuma/psyche/zoe, spiritus/anima/vita. Geist staje się nowym absolutem – 
całością bytu. Duch to duch ostatecznego zgromadzenia wszystkiego. To jednak 
tylko chwilowa euforia ducha. Duch, po klęsce militarnej ducha, wraca na zie-
mię w postaci ducha upadłego.

83 S. Freud, Człowiek imieniem Mojżesz a religia monoteistyczna, przeł. A. Ochocki 
i R. Reszke, w: tenże, Pisma społeczne, Warszawa: Wydawnictwo KR, 1998, s. 385–495.
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Duch powraca w figurze zwierzęcego otępienia (Entmachtung), duch staje 
się ogólnoświatowym przygnębieniem. Duch staje się duchem bez władzy, bez-
władnym duchem, impotentnym duchem, co oznacza, że zapada duchowa noc 
(zmierzch). Duch staje się demonem i siłą niszczycielską. W tej nocy „wyluzo-
wania ducha” staje się on synonimem upadku (Umdeutung, Missdeutung). Duch 
ponownie upada w inteligencję (rachunek), instrument (narzędzie), cywilizację 
(wychowanie), politykę (medialna propagandę). Duch staje się jedyną zasadą zła.

Czy należy zatem do pracy ducha budzenie nowego ducha? Gdzie go jednak 
budzić? W jakim języku? Czy w pneumatycznym języku? W grece? W łacinie? 
W niemieckim? W życiu poza życiem? W języku poza życiem? W życiu poza 
wszelkim językiem? Rodzi się też pytanie: kto ma budzić ducha? Filozof, czyli 
ten, który jest ubogi w język? Poeta – ubogi w myśl? Poeta daje życie słowu, ale 
nie wypowiada życia. Duch to światło. Duch to droga ognia. Duch to ogień, 
pożar, płomień. Duch to konflagracja, czyli pożar, pogorzel, podpalenie, spa-
lenie; ale też wypłata ubezpieczeniowa za pogorzel. Duch wreszcie to poranek, 
marsz, spacer, to, co idzie. Duch szuka hebrajskiego ruah – wiatru, tchnienia, 
ducha radośnie rozpłomienionego, ale nieniszczącego. Duch szuka innego życia, 
innego kursu. To duch szuka dekonstrukcji.

Duch szuka także innego zarysu i innej światowości.

Świat – pisze Heidegger – nie jest zwykłym skupiskiem obecnych rzeczy, po-
liczalnych i niepoliczalnych, znanych i nieznanych. Ale świat nie jest również 
jedynie wyobrażonym obramowaniem, przedstawionym i dostawionym do 
sumy tego, co obecne”84.

Europa nie jest obramowaniem świata i nie jest w ramie świata. Europa, „po 
epoce ducha”, nie mówi nam już, czym jest świat. Europa „po duchu” nie po-
zwala narodzić się, wytrysnąć prawdzie. Nie jest pewne, czy Europa „bez ducha” 
jest jeszcze „źródłem” rozumianym jako Ursprung – skok, wyskok, przeskok, 
eksplozja, ale także – popchnięcie, przepchnięcie, wypchnięcie „początku”.

84 M. Heidegger, Źródło dzieła sztuki, przeł. J. Mizera; w: tenże, Drogi lasu, Warszawa: 
Aletheia 1997, s. 29.
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Poza dekonstrukcją (Inna głowa)

Derrida na wyspie Capri napisze:

Są trzy miejsca aporetyczne: bez wyjścia lub pewnej drogi, bez szlaku ani kresu, 
bez zewnętrza, którego mapa byłaby przewidywalna, a program policzalny. Te 
trzy miejsca są metaforą naszego horyzontu, tu i teraz85.

Te trzy aporetyczne miejsca to – wyspa, Ziemia Obiecana i pustynia. Przed 
wyspą była Ziemia Obiecana. Miejsce najbardziej anarchiczne i anarchizowal-
ne [anarchique et anarchivable] to jednak – dla Derridy – pustynia. Nie jest 
to „[…] pustynia objawienia, ale pustynia na pustyni, ta, która czyni możliwą, 
otwiera, drąży tę drugą i przydaje nieskończoności. Ekstaza lub egzystencja osta-
tecznej abstrakcji”86. Należy zatem zadać pytanie: czy Europa stała się pustynią? 
Czy też może Europa pozostaje nadal wyobrażeniem wyspy jako Ziemi Obie-
canej? Na pustynię się wycofujemy, natomiast wyspy i Ziemi Obiecanej – po-
szukujemy. Czy jednak pustynne wycofanie, negatywna siła abstrakcji pozwala 
powtórzyć coś, co stworzyło materialne miejsce o imieniu Europa? Nie każda 
przecież wyspa to Patmos, na której apokaliptycznie kontempluje Święty Jan.

Zarys odpowiedzi na to pytanie znajdujemy w innym miejscu. Derrida, 
w dwusetną rocznicę Rewolucji, w 1989 roku, pytając o losy dekonstrukcji, 
pyta niczym Lenin: co zmierzamy zrobić dzisiaj? Co zamierzamy jeszcze zro-
bić z dekonstrukcją? Derrida, zadając to pytanie Europie z Europy, wychodzi 
z dwóch ważnych przesłanek. Po pierwsze, twierdzi, że „My Europejczycy”, je-
steśmy młodsi niż kiedykolwiek, ponieważ rozumiana w określony sposób Eu-
ropa „jeszcze nie istnieje”. „A jednak – dodaje Derrida – jesteśmy jak ci młodzi 
ludzie, którzy stają o świcie starzy i zmęczeni. Jesteśmy już wyczerpani. Jest to 
aksjomat skończoności”87. Derrida młodości Europy szuka w jej starości. De-
konstrukcja jest młoda poprzez swoja starość. Po drugie, Derrida twierdzi, że 

85 J. Derrida, Wiara i wiedza. Dwa źródła „religii” w obrębie samego rozumu, przeł. 
P. Mrówczyński, w: J. Derrida, G. Vattimo i in., Religia, Warszawa: Wydawnictwo KR 1999, s. 20.

86 Tamże, s. 26.
87 Tenże, Inny kurs, przeł. T. Załuski, Warszawa: PWN, 2017, s. 14.
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własnością kultury jest „nie być tożsamym ze sobą”. Co to oznacza? Oznacza 
to nie tylko „odmowę posiadania tożsamości”, ile niemoc zidentyfikowania się, 
odmowę „powiedzenia „ja” lub „my”, nie-moc przybrania formy podmiotu ina-
czej niż w postaci nie-tożsamości ze sobą lub – jeśli wolicie – różnicy w relacji 
ze sobą”88. Dekonstrukcja jest silna poprzez metamorfozy, poprzez to, że nie 
wiemy, czym jest dekonstrukcja.

Powtarzam za Derridą: jesteśmy starzy i młodzi równocześnie, w tym sa-
mym czasie i miejscu mamy tożsamość i jej nie mamy. Mamy tożsamość poprzez 
jej zakwestionowanie, jesteśmy młodzi poprzez swoją starość. Derrida szuka 
innego kursu, innej głowy, innej dekonstrukcji; siedzi w balonie lub sterowcu, 
lub tankowcu, lub planetarnym szybowcu, lub bombowcu o imieniu „Euro-
pa” i szuka nowego kursu. „Wydaje się, że stara Europa wyczerpała wszystkie 
możliwości dyskursu i kontrdyskursu o własnej identyfikacji”89. Czy to samo 
dotyczy dekonstrukcji?

Dochodzimy zatem do dekonstrukcji Europy. Co to bowiem znaczy, że 
Europa nie ma relacji ze sobą? Co to znaczy, że kultura to zawsze „kultura in-
nego”? Co to znaczy, że „kultura nigdy nie ma pojedynczego źródła”? Derrida 
odpowiada: „Monogenealogia zawsze byłaby mistyfikacją w historii kultury”90. 
Europa zatem to tylko przylądek (cap), ale i głowa (cap), mały przylądek, wyro-
stek na kontynencie azjatyckim. Derrida pyta także: czy kurs Europy nie jest 
dany i zaprogramowany raz na zawsze? Derrida pyta raz jeszcze o ducha. Derrida 
pyta: czym jest dziś duchowe posłannictwo Europy? Dla Derridy Europa to wy-
obrażenie duchowego kursu, projektu, idei, szpicy, straży przedniej, czubka, fal-
lusa, Ort (miejsca), które jest końcem oszczepu. Europa wreszcie to „awangarda 
ducha”. Najdalej wysunięta szpica. Europa, na swoje nieszczęście, to dominacja 
ducha: maksimum potrzeb, maksimum pracy, maksimum kapitału, maksimum 
wydajności, maksimum ambicji, maksimum władzy, maksimum przekształceń 
zewnętrznej natury, maksimum relacji, maksimum aktów wymiany. Derrida 
dochodzi do kresu, pisząc: ten zbiór maksimów jest Europe, a nie l ’Europe. 

88 Tamże, s. 16.
89 Tamże, s. 35.
90 Tamże, s. 16.
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Oznacza to, że Europa jest osobą, a nie miejscem na kontynencie. Europa to 
miejsce, gdzie zaczyna się i kończy epoka świata. Derrida usiłuje praktykować 
nazwę „Europa” jako nazwę absolutnie własną. Europa to jednak mózg „ogrom-
nego ciała”. Dla Derridy Europa jest nie tylko głównym wydarzeniem (capital), 
jest to wydarzenie się samego tego, co główne (le capital), to znaczy tego, co 
określa się mianem głowy (tête).

Derrida, tym razem za Paulem Valéry (La Crise de l’Esprit, 1919)91, pisze:

[…] trzeba stać się strażnikami idei Europy, różnicy Europy, ale Europy, któ-
ra polega właśnie na niezamykaniu się w swej tożsamości i na przykładnym 
wybieganiu ku temu, czym sama nie jest, ku innemu przylądkowi [cap] lub 
przylądkowi tego, co inne a nawet […] ku temu, co inne od przylądka, ku temu, 
co byłoby […] innym pokładem, inną strukturą brzegową, innym wybrzeżem92.

Europa jako próba wynalezienia innego gestu, innej pieśni o czynach. De-
konstrukcja jest zmęczona Europą. Nie jestem pewny, czy Ameryka nie jest 
aby zmęczona dekonstrukcją. Ponadto: co jest strażą przednią Europy? Czy jej 
strażą jest jej prawo i konstytucyjny zapis prawa? Czy Europa upodmiotowiona 
potrzebuje jakiejś straży w postaci prawa i zapisu praw?

Pytam ponownie: co to znaczy brać nowy kurs na morzu lub w powietrzu? 
Czy zmienić kurs oznacza obrać inny kurs nawigacji lub żeglowania? Czy też 
oznacza to zmienić kapitana, przywódcę, głowę, czoło, czołówkę, prowadzą-
cego, dowodzącego? A może oznacza to przygotować inny koniec lub cel, kres 
lub nawet inne zwieńczenie, inną ostateczność, inne krańce, inną eschatologię? 
Derrida ogranicza się do wezwania: musimy obrać inny kurs, tj. wybrać kurs 
innego, kurs wyznaczony przez to, co inne, ale także zwrócić się w stronę tego, 
co inne od naszego kursu, to znaczy w stronę takiej relacji tożsamości z tym, 
co inne, która nie jest podporządkowana formie, znakowi lub logice kursu 
ani logice prostego przeciwstawienia kursu lub całkowitego braku głównego 

91 P. Valéry, La Crise de l’esprit (1919), w: tenże, Oeuvres, vol. 1, Paris: Gallimard, Biblio-
thèque de la Pléiade, 1957, s. 988–1014.

92 J. Derrida, Inny kurs…, s. 37–38.
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elementu wyznaczającego kurs. Dekonstrukcja wydaje się zmącona nadmiarem 
dekonstrukcji.

Derrida zadaje pytanie o „inne kursu”, „inne od kursu”, „inny kurs”. Derrida 
zadaje podwójne pytanie o kapitał (le capital) i stolicę (la capitale). Derrida być 
może domaga się trzęsienia ziemi europejskiej tożsamości, gdy pisze:

Musimy zatem być nieufni, zarówno w stosunku do repetytywnej pamięci, jak 
i całkowitej inności tego, co absolutnie nowe: zarówno w stosunku do anam-
nestycznej kapitalizacji, jak i amnezyjnego wystawienia się na to, co nie dawa-
łoby się już w ogóle zidentyfikować93.

Derrida nie wie jeszcze o trzęsieniu ziemi, jakie spotka Europę w wyniku 
kryzysu migracyjnego z 2016 roku. Derrida nie wie jeszcze o wojnie hybrydo-
wej i bombardowaniach w Syrii. Związek zburzonego Aleppo z Europą stanie 
się dopiero widoczny dopiero dla nas. Derrida jedynie postuluje i spekuluje: 

„[…] identyfikacja jest zawsze kulturowa i nigdy nie jest naturalna, jest wyjściem 
natury z siebie w sobie, jej różnicą ze sobą”94. Derrida dodaje: Europa stoi przed 
koniecznością przyjęcia obcego nie tylko po to, aby doprowadzić do jego integra-
cji, ale także, aby uznać i zaakceptować jego odmienność. Dekonstrukcja szuka 

„innego kursu”, „innego od kursu”. Dekonstrukcja szuka innej głowy, być może 
chce być bez głowy. Dekonstrukcja szuka ostatecznej dekapitacji.

Europejczyk Derrida, niepewny swej europejskości i swego języka, dopisuje, 
że nie czuje się, nie chce i nie może, „w każdej części być Europejczykiem”. „Bycie 

„w pełni częścią” (à part entière) powinno być niezgodne z byciem „w każdej 
części (de part en part)”95. Derrida dodaje:

Dni są już policzone: z inną prędkością, dzień ( jour) zapowiada się i nadchodzi 
tam, gdzie światło dzienne ( jour) dotyka swego krańca. Dzień zapowiada się 
tam, gdzie światło dzienne (widzialność obrazu i jawność tego, co publiczne, 
ale także jedność rytmu codzienności, zjawiskowość tego, co polityczne, ale 

93 Tamże, s. 23.
94 Tamże, s. 36.
95 Tamże, s. 89.
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być może także – i jednocześnie – sama jego istota) nie będzie już ratio essen-
di, przyczyną (raison) lub racją (ration) telemetateoretycznych skutków […]96.

Dekonstrukcja już nie jest tutaj wakacjami z duchami ani nawet z duchem, 
drukarkami, archiwami, chimerami, heliopolityką, ale dekonstrukcja odlicza 
swe dni. Europa nie wystawia już świata i nie wystawia się na otwartość świata. 
Europa nie ustawia już ziemi i nie organizuje miejsc.

Derrida dopowiada Europie, że nowe zdarzenie, które występuje w historii 
Europy, polega na zdradzie pewnego porządku tego, co główne, określonego 
porządku kapitału (ordre du capital), zdradzie dokonywanej po to, aby być 
wiernym wobec innego kursu i tego, co inne od kursu97. Dla Derridy jedyna 
możliwa etyka i polityka to polityka i etyka niemożliwego. Derrida domaga 
się niemożliwej możliwości tego, co niemożliwe. Derrida żąda doświadczenia 
możliwości tego, co niemożliwe. Dekonstrukcja to próba aporii, dzięki której 
można wynaleźć jedyny możliwy wynalazek – wynalazek niemożliwy.

Europa „po duchu” nie pozwala już narodzić się, tj. wytrysnąć prawdzie. 
Nie jest pewne, czy Europa „bez ducha” jest jeszcze „źródłem” rozumianym 
jako Ursprung – ‘skok, wyskok, przeskok, eksplozja’, ale także – ‘popchnięcie, 
przepchnięcie, wypchnięcie początku’. Z pewnością doświadczamy kresu samo-
zwańczej Europy rozumianej jako centrum, jako głowa, jako ster, jako dyktat 
europejskiego kursu98. Być możemy musimy wycofać się z Europy rozumianej 
jako „uniwersalna abstrakcja” w opozycji do „konkretnego miejsca” na geopo-
litycznej mapie świata. Być może dochodzimy do kresu „konceptualnego eu-
ropocentryzmu”, tj. do granic nie tylko geograficznych, ale i konceptualnych 
pojęcia Europy. Z pewnością pojęcie „Europa” przestaje być domem racjo-
nalnego podmiotu, tj. podmiotu wiedzy. Czy z tego wynika, że powinniśmy 
bronić procesu „stawania-się-mniejszościową-Europą”, a sam projekt „global-
nego miasta” europejskiego niczym się nie różni od idei Twierdzy Europa? Czy 

96 Tamże, s. 112.
97 Tamże, s. 39.
98 R. Braidotti, Nomadyczna tożsamość europejska, przeł. D. Żukowski, w: Koniec kultury, 

koniec Europy. O fundamentach polityki, red. P. Gielen, Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana, 2016, 
s. 113–135.
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w procesie „stawania-się-mniejszościową-Europą”, zanika irytujący „przywilej 
Europy”, przywilej niewidzialności, tj. niewidzialnego podmiotu wszechwiedzy, 
domniemanego ducha świata?

Oscylacja (Zuchwałość)

W Prawdzie w malarstwie Derrida napisał:

Różnica między dekonstrukcją a zwykłą analizą lub „krytyką” polega na tym, 
że ta pierwsza dotyka solidnych struktur, „materialnych” instytucji, nie tylko 
form dyskursu lub innych sposobów reprezentacji znaczeń. A zatem chcąc 
osiągnąć pożądane wyniki dekonstrukcja – w sposób tak rygorystyczny jak 
to tylko możliwe – działa w miejscu, gdzie porządek, powiedzmy „wewnętrz-
ny” tego, co filozoficzne, styka się nieuchronnie (od wewnątrz i od zewnątrz) 
z warunkami i formami zinstytucjonalizowanego nauczania. Proces ten trwa 
tak długo, aż samo pojęcie instytucji nie zostanie poddane dekonstrukcyjnej 
obróbce99.

Należy zatem raz jeszcze zadać na koniec pytanie: czy dekonstrukcją w isto-
cie naruszyła solidne struktury świata, czy odmieniła materialne instytucje po-
lityczne naszego świata? Czy dekonstrukcja rzeczywiście była zawsze mnogością 
realnych dekonstrukcji działających lokalnie, na miejscu, tam gdzie spotykają 
się – mowa i świat, filozof i obywatel, sofista i historyk, fizyk i poeta, żołnierz 
i kurator sztuki, na granicy w marchiach – terenach przygranicznych?

Dekonstrukcja zatoczyła koło. Dekonstrukcja nawiedziła świat jako „głos 
stojący na straży milczenia”, jako „uzupełnienie początku”, jako dyskusja z „nie 
dającą się wykorzenić nie-źródłowością”, jako wstrząs na gruncie fenomeno-
logii i psychoanalizy, jako „znak na mgnienie oka”100. Dekonstrukcja stała 
się widmem. Dekonstrukcja przesuwała się od podmiotu „mgnienia oka”, od 

99 J. Derrida, Prawda w malarstwie, przeł. M. Kwietniewska, Gdańsk: Słowo/Obraz Te-
rytoria, 2003, s. 25–26.

100 Tenże, Głos i fenomen…, s. 101–116.
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pamiętnika pyknoleptyka w stronę „ślepego podmiotu”, „pamiętnika ślepca”101. 
Dekonstrukcja przesunęła się z pozycji Edypa na pozycję Tobiasza. To ważne 
przesunięcie.

Edyp nie rozpoznaje swojej matki i zabija ojca; Tobiasz, z łatwością mimo 
ślepoty, rozpoznaje swojego syna i swoją ciężko pracującą żonę. Edyp sam so-
bie kpie grób, Tobiasz kopie groby dla swoich bliskich. Edyp zostaje wydalony 
z miasta jako upadły władca; Tobiasz zostaje zadenuncjowany władzom jako 
grabarz. Dla Tobiasza Jahwe jest jego jedynym bogactwem; bogactwem Edypa 
jest Sfinks, którego pokona sprytem. Edyp jest skory do gniewu, Tobiasz jest 
skory do wybaczenia gniewu innych. To syn Tobiasz wyzwala Sarę z klątwy 
demona i pozwala jej stać się czymś innym niż córką; córka Edypa, Antygo-
na, grzebie zwłoki brata Polinejkesa, a Ismena staje się dla Edypa ociemniałego 
oparciem w chwili starości. Edyp wydłubuje sobie oczy w chwili trzeźwego 
szaleństwa; ciepłe odchody ptaków powodują bielmo oka i ślepotę Tobiasza 
w chwili, gdy nieostrożnie kopie on grób dla zmarłych własnego plemienia. To-
biasz przybywa wśród umarłych i nie widzi swoich bliskich; Edyp przebywa 
wśród bliskich i nie jest w stanie ujrzeć żadnego zmarłego, nawet zmarłego ojca. 
Ojciec Sary, widząc starania Tobiasza syna, daje rozkaz sługom, aby zaczęli ko-
pać grób dla śmiałka; Tobiasz kopie potajemnie groby dla Izraelitów. Edyp staje 
się Tobiaszem. Edyp spoglądając na świata jest tylko ślepy, Tobiasz, jako ślepiec 
z przypadku, widzi znakomicie. Tobiasz mówi o sobie, „[…] chodziłem drogami 
prawdy i dobrych uczynków przez wszystkie dni mojego życia. Dawałem wiele 
jałmużny moim braciom i moim rodakom, uprowadzonym razem ze mną do 
kraju Asyrii do Niniwy”102. Edyp nie chadzał drogami prawdy i dobrych uczyn-
ków i nie znał pojęcia sprawiedliwości, choć znał pojęcie losu. Historia Edypa to 
historia charakteru uwikłanego w los. Być może dekonstrukcja usiłuje wyzwolić 
człowieka z niewoli losu. Być może dla dekonstrukcji, podobnie jak dla Waltera 

101 Tenże, Pamiętnik ślepca, przeł. B. Brzezicka, w: Główne problemy współczesnej fenome-
nologii, red. J. Migasiński, M. Pokropski, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskie-
go, 2017, s. 402–421.

102 Tb 1; cyt. za: Biblia Tysiąclecia. Stary Testament. Księga Tobiasza, Poznań: Wydaw-
nictwa Pallottinum 2003.
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Benjamina103, szczęście jest tym, co wyzwala człowieka z plątaniny losów i sieci 
własnego charakteru. Czyż bogów trwających w stanie szczęśliwości Hölderlin 
nie nazywa „istotami bez losu”?

To nie dekonstrukcja odmienia świata, to świat nawiedza dekonstrukcję 
i ją wyprzedza. To świat akceleracji. Świat późnego kapitalizmu jest ucieleśnio-
ną dekonstrukcją. Głównymi problemami tego świata nie są już separacja i za-
mknięcie, ile ruch i krążenie. Świat zassał dekonstrukcję. Derrida „nie udaje 
głupka”, to świat stał się całkowicie ogłupiały, tj. zbombardowany nadmiarem 
informacji104. Dlatego możemy powiedzieć, że świat „po dekonstrukcji” jest 
ciągle tym samym światem, zupełnie nieodmienionym przez dekonstrukcję, jak 
i jest przez nią całkowicie przeobrażony, tj. zdemolowany.

Praktyka dekonstrukcji jest starsza niż samo pojęcie „dekonstrukcji”. Platon 
w Timajosie pisze, że pochodzenie świata jest „mieszane”: świat powstał z po-
łączenia konieczności z rozumem. Do powstania świata potrzebny jest trzeci 
gatunek. Czytamy u Platona:

Do poprzedniego wykładu bowiem wystarczały dwa: pierwszy był gatunek 
Modelu intelektualnego i bezwzględnie niezmiennego; drugim była kopia Mo-
delu, zrodzona i widzialna. Tamtym razem nie wyróżniliśmy zatem trzeciego 
gatunku, […] który jest trudny i ciemny […]. Przede wszystkim jest schronie-
niem dla wszystkiego, co się rodzi i jakby jego żywicielką105.

Trzeci gatunek uczestniczy w naturze Tego Samego i w naturze Innego, 
nie jest ani tym, co się rodzi, ani tym na czyje podobieństwo się rodzi, ale raczej 
tym, w czym się to rodzi. Nie jest ani matką, ani ojcem, jest być może dzieckiem.

Derrida pisze o Timajosie:

Niebywała trudność całego tego tekstu wynika w istocie z rozróżnienia mię-
dzy owymi dwiema modalnościami: prawdziwym i koniecznym. Zuchwałość 

103 W. Benjamin, Los i charakter, w: tenże, Konstelacje: wybór tekstów, przeł. A. Lipszyc, 
A. Wołkowicz, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012, s. 61–69.

104 B. Stiegler, Wstrząsy…, s. 132.
105 Platon, Timajos. Kritias, przeł. P. Siwek, Warszawa: PWN 1986, s. 62.
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polega tu na cofaniu się poza początek, a więc i poza narodziny, ku konieczności, 
która ani nie rodzi, ani nie jest zrodzona i która przynosi filozofię, która „po-
przedza” […] i „przyjmuje” efekt, w tym wypadku obraz opozycji (inteligibilne 
a zmysłowe), jakim jest filozofia106.

Szkatułkowa struktura opowieści w Timajosie składa się z co najmniej 
ośmiu warstw. (1) Oto Sokrates przypominający rozmówcom wnioski z dnia 
poprzedniego, treść dysputy na temat politei. (2) Oto Hermokrates wspomi-
nający wieczorną rozmowę z Kritiasem, po wczorajszym sympozjum. (3) Oto 
Kritias przypominający rozmówcom opowieść z dzieciństwa swojego starego 
dziadka Kritiasa. (4) Oto dziewięćdziesięcioletni Kritias powtarzający dzie-
sięcioletniemu wnukowi opowieść poety i mędrca Solona. (5) Oto Solon snują-
cy opowieść o swojej wizycie w Egipcie w Sais. (6) Oto opowieść najwyższego 
kapłana świątyni Sais na temat młodości i wielkości dawnych Aten. (7) Oto 
wreszcie wiodąca opowieść astronoma Timajosa z Lokrów na Półwyspie Ital-
skim o pochodzeniu kosmosu, duszy świata oraz trzech gatunkach, opowieść 
na temat czasu i wieczności, związku konieczności i rozumu, ruchu i spoczynku, 
choroby i zdrowia. (8) Oto wreszcie dziecięca opowieść Sokratesa przyjmującego 
wszystkie te opowieści jako największy dar gościnności. Każda opowieść w Ti-
majosie jest naczyniem kolejnej opowieści. Samo to naczynie jest gościnnością, 
zdolnością przyjmowania. Owa zdolność goszczenia obcego jest najbardziej 
znamienną i wyróżniająca się cechą samej khory.

Dekonstrukcja nie jest fugowaniem i gruntowaniem. Dekonstrukcja jest 
de-fugowaniem (Un-Fuge), poróżnieniem w samej teraźniejszości, rozłączeniem 
czasu teraźniejszego. Dla dekonstrukcji „teraźniejszość” nigdy nie jest uwięziona 
w czasie teraźniejszym. W czasie przyszłym dekonstrukcji „teraźniejszość” jest 
poza nawiasem (out of joint), jest obłąkana, jest wyskokiem z zawiasów, jest poza 
stawem (aus der Fuge), poza nawiasem. Dekonstrukcja nie jest ani ojcem, ani 
matka, ani modelem, ani kopią, być może dekonstrukcja jest stale dzieckiem.

Historia filozofii to historia przypisów do Platona. U Platona jednak znaj-
dujemy nieczystość trzeciego gatunku – terytorium, które nie jest terytorium. 

106 J. Derrida, Χώρα/Chora…, s. 92.
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Ta nieczystość to niezgodności czasu i miejsca. Marchia, przywołana na począt-
ku, to monarchia przygraniczna, to właśnie χώρα/khora. Khora to miejsce, które 
daje miejsce i zamieszkanie w postaci zamieszania. Khora pozostaje nieprzetłu-
maczona, pozostaje czystym imieniem, które zapowiada wtargnięcie i włama-
nie. Wtargnięcie i włamanie czego jednak? Czy samej rzeczywistości? Być może 
włamanie rzeczywistości aporetycznej, tj. oscylacji między dwoma rodzajami 
oscylacji: podwójnym wykluczeniem (ani/ani) i współuczestnictwem (zarazem 
to i tamto)107. Khora to sama anachronia bytu, coś co anachronizuje byt. Khora 
to wtargnięcie w materię samej pracy dekonstrukcji? Khora to oscylacja, która 
zaburza sam porządek oscylacji. Khora nie potrzebuje przedmiotu ontologii, 
języka lingwistyki, podmiotu archiwizacji, życia biologii i genetyki, khora po-
trzebuje jedynie przestrzeni do zamieszania poprzez nawiedzenie.

Historia filozofii to historia przypisów do dekonstrukcji, która jest już u Pla-
tona. „Wszystko dzieje się, jak gdyby – pisze Derrida – przyszła historia inter-
pretacji khory była z góry zapisana, nawet zaprogramowana i zlecona, od razu 
powtórzona i odbita na kilku stronach Timajosa «na temat» chory «samej»”108. 
Khora zjawia się w Timajosie po powtórzeniu opowieści o komunizmie, pod 
nieobecność gospodarza, właściciela domu. Timajos przychodzi po Państwie. 
Timajos to jeden z nielicznych dialogów Platona, w którym Sokrates milczy. 
Sokrates choruje i staje się ekranem dla khory.

Sokrates w Timajosie jest bez miejsca i bez mowy, jest bez sceny i bez światła, 
jest bez przedmiotu i bez archiwum, ale nie jest bez życia. Sokrates w Timaj-
osie jest „po języku”, „po heliopolityce”, „po strażnikach” – archontach – nie-
czynnych neuronach, a nawet „po własnym życiu” (Geschlecht). Sokrates nie 
jest nawet pewny, czy nadal mieszka w Europie. Sokrates w Timajosie jest „po 
dekonstrukcji”. Sokrates, jako Grek, jest bez archiwum, bez reprezentacji, bez 
pamięci, bez pisma, jest samą oscylacją i samym fałdowaniem, „pozorem zoo-
graficznym”. Sokrates – zawsze młody – jest gotowy na przybycie bajki na temat 
powstania świata, bajki opowiedzianej przez obcego. Sokrates jest gotowy na 

107 Tamże, s. 13.
108 Tamże, s. 31.
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przybycie wspomnień, które zostaną w nim „jakby ogniem wypalone”. Sokrates 
niczego nie drukuje. Ateny nie pamiętają swojej przeszłości. To Egipt pamięta. 
Sokrates nie jest khorą, ale bardzo by ją przypominał, gdyby ona przypominała 
kogoś lub coś.
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Irina boldonova

H.-G. Gadamer & J. Derrida Encounter On Dialogue

The present article seeks to explore the differences between hermeneutics of 
H.-G. Gadamer and deconstruction of J. Derrida on language and the possibili-
ties of dialogue. The inquiry is mainly based on the famous J. Derrida’s questions 
in Paris in 1981 and H.-G. Gadamer’s reply. H.-G. Gadamer’s is well-known with 
his contribution to the study of philosophical hermeneutics and the assump-
tion that understanding has a dialogic nature. Gadamer’s personal approach 
is developed by the concepts of play, the structure of question and answer, the 
concept of prejudices, historically effected consciousness, the centrality of the 
subject matter and the fusion of horizons. Gadamer determines interpersonal 
understanding as a dialogical, dialectical and transformational process. J. Der-
rida as the leader of post-structuralism and postmodern thought of the second 
half of the XXth century is considered as one of the most radical philosophers. 
The article analyzes some Derrida’s terms, postulates and statements including 
textuality, difference, arche- traces, etc.

Next, the paper illustrates hermeneutic methodology application for justi-
fication of a dialogue among trans-border countries in Eurasian context on the 
example of Russia, China and Mongolia including Lake Baikal nature territory 
considering their common actions to achieve reciprocity. The hermeneutic mode 
in regard to relationship of the neighboring countries is combined with the 
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concept of sustainable development and focuses on the perspectives of cooper-
ation in the neighborhood of Baikal region, which was announced the model 
territory of transition to sustainable development, or a platform for implemen-
tation of environment protection technologies and social projects. The countries 
have already been engaged in a dialogue on concerns raised by the global age.

The main subject of research is comparative analyses of the impact of tradi-
tional Confucian moral values and traditional ethnic-ecological values on the 
level of environmental awareness, as well as the values’ heuristic resource for 
sustainable development and philosophical reflection in future. The theory of 
sustainable development, a new paradigm of mentality and ecological type of 
civilization is supposed to push rethinking of moral values which teache how 
to balance and eliminate human satisfaction. This new vision could raise the 
inner world and moral values on a higher level in comparison to the level of 
material satisfaction.

The analysis of dialogic relations covers the following issues of sustainable 
development of the Baikal region: preservation of natural resources, develop-
ment of watershed and forest management, promotion of green economics 
and ecotourism, and other topics. The hermeneutic approach allows re holistic 
interpretation and deeper understanding of different cultures’ and countries’ 
reciprocity.

Introduction

In 1981, in Paris Hans-Georg Gadamer and Jacques Derrida participated in 
a conference’s scientific philosophical debates. The audience of the two famous 
and great philosophers of the 20th century included in scholars interested in 
hermeneutics and poststucturalism. Witnesses of this well-known Paris encoun-
ter waited for a dialogue or at least exchanges of views. The starting point was 
Gadamer’s “Text and interpretation” report and focus on differing German 
and French understanding of Heidegger and Nietzsche. Derrida concentrated 
on Heidegger’s interpretation of Nietzsche. As a response Derrida formulat-
ed the three questions to Gadamer. The encounter unveiled the difference of 
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linguistical mode of mind and the way of thinking in comparison to ontological 
and epistemological foundations of hermeneutics and deconstruction.

Gadamer’s theory has a distinctive dialogic character and contains a num-
ber of heuristically important statements for the hermeneutically oriented re-
search of texts and communication. Gadamer’s interest to the analysis of Soc-
rates-Plato’s dialogues continues in his doctoral thesis “the Dialectical Ethics of 
Plato,” and in a series of later essays on Plato. In “the Dialectical Ethics of Plato” 
Gadamer suggests the so-called concept of “phenomenology of dialogue which 
takes its roots in the ancient Greek philosophy and Aristotle’s art of reasoning, 
where Gadamer underlines an important role of the interlocutor in Plato’s dia-
logues.. After the start of Socrates-Plato’s dialogues study, it goes on in his work 
of “Truth and method”, but the main contribution to the development of dia-
logic nature of the hermeneutic process have been made in subsequent essays on 
aesthetics. The communicative aspect of hermeneutics has been also developed 
as a result of the Gadamer-Derrida scientific debate in “Text and interpretation”.

J. Derrida has published many works, the most important and well-known 
of them being the three texts, namely they are “Of Grammatology”, “Writing 
and Difference”, and “Speech and Phenomena”. All of these works have made 
a tremendous influence on contemporary generation of intellectuals both in 
Europe and the USA. “Of Grammatology” remains his most famous work and 
we recognize it as part of classic philosophical and philological thought. In “Of 
Grammatology” Derrida analyzes the speech-writing opposition and introduces 
the key deconstruction terms and categories.

Good Will and Commitment for Consensus

J. Derrida’s first question in the famous encounter concerns the so-called 
Kantian good will involving in the dialogue and reflecting the desire to reach 
understanding. As Gadamer’s hermeneutics states, dialogue is a real co-existence 
and co-being together in a conversational process. It depends on the very quality 
of questions and answers followed. For Gadamer, a question to the text appears 
by itself if hermeneutic consciousness is ready to look beyond or out of the text, 
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to read between the lines about what the text might say over-written; this is the 
real motive of asking and beginning a conversation with the text.

In his early philosophical studies, Gadamer carefully analyzes the ques-
tion-answer structure and refers to the Socrates-Plato’s dialogues as a source 
for communicative basis of the hermeneutic theory. According to Gadamer, 
the significance of Socrates-Plato dialogues is they demonstrate the idea of 
freedom of each interlocutor because he/she expresses his/her own will, and 
every other person can have his/her own point of view on the subject matter. 
It is the other, the interlocutor himself who expresses agreement or objection, 
that, taken into account develops a common view. Thus, the dialogic process 
of questions and answers, is described in the form of a joint search in the heu-
ristic theoretical knowledge, where the interlocutors need each other, although 
both are independent, objectively having their own criteria for assessment of the 
subject. Otherwise, a dialogue turns into a monologue and the so-called “force 
of dialogic understanding” becomes meaningless. The effect of dialogic under-
standing becomes, according to Gadamer, quite the core and inner mechanism 
of hermeneutic understanding.

If you look deeper into Plato’s studies of Socrates’ dialogues, you can con-
clude that asking a question is much more difficult than thinking of an answer. 
Plato emphasizes the importance of the question’s priority in any knowledge. 
Since the knowledge pathway goes through questioning, any cognitive process 
always precedes a question. If a person has questions, he has the opportunity 
to obtain missing knowledge. The ability to ask questions must be in harmony 
with the art of conversation, as any conversation has an internal logic, and the 
conversation’s content evolves from every question following the answer to the 
previous one, etc. Therefore, Gadamer comes to the conclusion about the im-
portance of the fundamental structure of understanding, that is - the dialectic 
of a question and an answer in hermeneutical experience.

Any act of communication begins with questioning and it is notable that 
one of the most important “Truth and method” chapters is that where Gadamer 
highlights hermeneutic priority of a question. Hermeneutic consciousness must 
be fundamentally open to conversation and in this important question, natu-
rally present in every experience And an important question naturally generates 
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from any experience. The very nature of a question is associated with the direc-
tion, connected with the issue and penetration into the interlocutor’s being, cre-
ation of dialectical alternation of questions and answers in a lively conversation.

To substitute the notion of ‘a dialogue with the text’ Derrida introduces a 
new ‘différance’ term. He states “It signifies the way in which the meaning of 
any sign is spread out across the space in the sense that necessarily refers to other 
elements existing alongside it in the system.” Also, “it connotes the way in which 
the meaning of any sign is deferred or postponed in time in the sense that it al-
ways refers to elements that exist before or after it in the linguistic system.1” So 
if somebody is going to write this certain word in a certain sentence, this word 
would have the meaning, registered in the linguistic system of this particular 
language. A word has its meaning only within this system and writing with all 
these signs it represents. Derrida wants to underline that there is no exact rela-
tionship between a signified and its signifier. Even when somebody speaks out 
we do not mean the signified itself, our articulation implies only the signifier. 
It is quite clear why Derrida prefers writing, because writing is first of all and 
foremost a text that easily focuses on signifiers.

Derrida shows that communication has always been writing, where a sig-
nifier can be referred to as a signified and it is closely connected with some-
thing that occurs in the text all by itself. It means that there is no preconcep-
tion that can be hidden within a given text. Therefore, Derrida believes that a 
text can be interpreted unlimited times if there is not a special core. Derrida 
seems implicitly to express the same idea when he says: “In truth, I proposed a 
re-elaboration and a generalization of the concept of writing, of text or of trace. 
Orality is also the inscription [frayage] of a trace… Our words should form 
more than one angle, they should triangulate, play at interrupting each other 
even while they are articulated together2”. Instead of dialectics of question and 

1 “Derrida and deconstruction”, URL: https://courses.nus.edu.sg/course/elljwp/decon-
struction.htm (date 15.01.2018).

2 “From the Word to Life: A Dialogue between Jacques Derrida and Hélène Cixous”, 
URL: http://www.jstor.org/stable/20057924 (date 15.01.2018).
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answer, deconstruction presupposes close or double reading and the analysis of 
a word’s being in any discourses.

Taking into account the prior textuality in Derrida’s theory, B. LePort 
points out a different nature of hermeneutics and deconstruction: “As it relates 
to hermeneutics, deconstruction is understood as being not something-in-itself 
but something-in-a-text that occurs within a text. It is not a method; it is a given. 
Deconstruction is what happens when we see the inherent contradictions in a 
text3”.

It goes without saying, that hermeneutics in the 20th century develops fur-
ther from its original roots and it adds more differences in comparison with 
deconstruction. Traditionally hermeneutics begins its history as a theory of in-
terpretation of a written texts, but the field of philosophical hermeneutics study 
is no longer a text. The sphere of research has been extended to social structures 
of the society and social relationship, where the structures are mainly based on 
communication processes. Gadamer considers a text as a sort of mediation and 
transparent stage towards understanding each other and elaborating common-
ality which then leads to interpersonal relationship.

The importance of dialogic hermeneutics and Gadamer’s response to con-
temporary challenges are underlined? by F. Dallmayr: “Viewed as an agonal 
engagement, Gadamerian hermeneutics is relevant not only to textual exegesis 
in the narrow sense, but radiates deeply into the broad arena of social and polit-
ical concerns. Just as his early essays on a dialogical republic were addressed to 
the political scene of the Weimar (and later fascist) era, so his later writings on 
hermeneutical understanding are pertinent to our emerging “global city,” that 
is, to an incipient world order marked by a contestation among cultures and a 
growing resistance to one-sided Western hegemony. As it happens, Gadamer 
has not been an idly detached spectator of the agonies and transformations of 
our present age; repeatedly, as befits a “humanist” raised in the classical mold, 

3 B. LePort, “Deconstruction and/or hermeneutics: Placing Jacques Derrida and Hans-
Georg Gadamer in non-dialogue”, URL: http://marccortez.com/2010/12/17/deconstruc-
tion-and-hermeneutics-placing-jacques-derrida-and-hans-georg-gadamer-in-non-dialog-paper. 
(Date 15.01.2018).
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he has voiced his philosophically seasoned views on the dilemmas and future 
prospects of humankind in the evolving global setting4”.

An interpersonal dialogue as a means for establishing personal contacts and 
trustworthy relations, plays very often an important role in the society. If inter-
locutors of a certain conversation are involved in hermeneutic work, they can 
reach much more understanding. Now in the broad context of contemporary 
reality hermeneutics is a theory which provides some sort of methods to atten-
tive readers or skillful interlocutors for revealing the consciousness experience 
in communication.

Is Philosophical Hermeneutics of H.-G.-Gadamer Based on Psychoanalysis?

The second Derrida’s question is if psychoanalytic methods are included in 
Gadamer’s hermeneutics. Derrida assumes that psychoanalysis would change 
the very concept of hermeneutically justified context and the way to unveil hid-
den meanings.

In his works Gadamer explains how understanding is hidden and meta-
phoric meanings occur in the framework of the commitment to consensus. One 
of his powerful arguments is how the agreement concerning the subject matter 
refers to the interlocutors in the process of anticipation of the whole. The con-
cept of hermeneutic circle provides the explanation of the circular movement 
of understanding, which runs from the parts of the conversation to its whole 
and back. Gadamer names expectation of meaning by the reader-interlocutor 
the fore-conception of completeness in his “Truth and Method” and it solves the 
problem of contradiction between something unknown and familiar. “The 
task of hermeneutics is to clarify this miracle of understanding, which is not 

4 F. Dallmayr, “Self and Other. Gadamer and the Hermeneutics of Difference,” Yale Jour-
nal of Law and the Humanities: vol.5 (1993), Iss. 2, Article 9, 516–617.
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a mysterious communion of souls, but sharing in a common meaning5”. The 
fore-conception of completeness leads our understanding.

 Every generation has to understand a transmitted text in its own way, and 
an interpreter-interlocutor understands the text better than the author himself 
does. In oral interpersonal communication, a transmitted text (message) can 
be understood immediately, there could be a response without mediation of a 
historical distance. Because of temporal distance, the true meaning of a written 
text is never finished to be analyzed, therefore, the temporal distance helps to 
distinguish false prejudices from positive ones. The attitude of both partners to 
the subject matter (die Sachet) and their desire to share the meaning originates 
the inner logic of the conversation. Understanding the subject matter is more 
important than empathy or psychological penetration into the inner world of 
the reader-interlocutor. When the partners come to understand the subject mat-
ter, the result is not their understanding each other, but it is the unity leading 
to the formation of interpersonal knowledge. The fusion of horizons in interper-
sonal understanding presupposes a special attitude to the subject matter. This 
is definitely opposed to psychoanalysis.

 In Derrida’s theory the so-called subject matter is not significant, this 
categorization generates a theoretical illusion that a text presents many quota-
tions allusions and references to other texts in a vast space of textuality from the 
post strucuralistic point of view. This is what Derrida calls out of a text, there 
shouldnot be anything out of a text, a text is not simply an expression of a sub-
ject matter if it reflects the other texts. Thus, a text is “a fabric of traces” without 
any original idea. Derrida often employs the term “trace” in his inquiries.

Both of the scholars want to argue and do not agree with the western philo-
sophical traditions of metaphysics and their view on language as an instrument 
for achieving scientific goals. In hermeneutics language is considered to be not 
a tool, but a universal medium in which understanding occurs. “The whole 
process is verbal” Gadamer writes about the main function of a language. “To 
get to know about the unknown, then language is an important medium for 

5 H.-G. Gadamer, “Truth and Method”, (New-York: Continuum, 1999 (2nd ed.), 292.
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getting information and exchanging messages.. It allows us to interpret the in-
formation we perceive from our interlocutors. Language is self-reflexive and it 
fulfills a metacommunicative function. This means that the language gives a 
possibility to express our attitude towards what we had learnt; through language 
an attentive interlocutor can understand himself, the world around, and the 
spiritual tradition of mankind.

Derrida also concentrates on a word as it is, but in another claim: “In the 
beginning there is the word. It is both the nomination and the term. As if I 
think nothing before writing: surprised by some resource of the French lan-
guage that I did not invent, I make of it something that was not programmed 
but already rendered possible by the lexical and syntactic treasure-trove. Hence, 
this overloaded feeling: jubilation, mission accomplished in the service of the 
language and a certain irresponsibility. It is all mine, but it comes to me from 
the language which does without me in passing through me6”. Derrida argues 
the same idea is true in the case of translation: “Untranslatability always guides 
me: that the sentence is eternally indebted to idiom. The body of the word 
should be inseparable from the meaning to such an extent that translation can 
only lose it7”.

Derrida developed other language functions on the basis of the levels of 
their possibility. For instance, arche, or originary writing is open to often simi-
lar, though very personal and subjective interpretations. According to Derrida, 
interpretation is not aimed to complete understanding of the text, as under-
standing is impossible. Nevertheless, interpretation is to open textuality and 
the traces within this system. That is why there have been numerous attempts 
to reconsider the possibilities, or in other words, to find some more forms of 
approval in addition to interpretations. At the same time, this “openness” is 
not easy to achieve because most readers tend to read one and the same text 
from various angles of vision, which all depend on their humanistic identity or 
political views, likes or dislikes. It leads to differences of interpretation. It should 

6 “From the Word to Life: A Dialogue between Jacques Derrida and Hélène Cixous”, 
URL: http://www.jstor.org/stable/20057924 (date 15.01.2018).

7 Ibidem.
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be noted that Derrida recognizes that all interpretations are over determined by 
many reasons, they cannot be set under control or systematized.

Moreover, Derrida argues general textuality, or difference is the equivalent 
to a certain individuality, its minimal selfhood or identity to some extent. This 
idea is exemplified by the following Derrida’s words: “If words and concepts re-
ceive meaning only in sequences and differences, one can justify one’s language, 
and one’s choice of terms only within a topic [an orientation in space] and an 
historical strategy. The justification can therefore never be absolute or definitive. 
It corresponds to a condition of forces and translates a historical calculation. 
Thus, over and above those I have already defined, a certain number of givens 
belonging to the discourse of our time have progressively imposed this choice 
upon me. The word trace must of itself refer to a certain number of contempo-
rary discourses the force of which I intend to take into account8”.

Thus, interpretation does not move around the circle, as hermeneutics states, 
but passes from a word to a word, from trace to trace, making attempts to ana-
lyze what is left after deconstruction - “the undoing, decomposing, and desed-
imenting of structures” in their historically modified challenges. According to 
Derrida, the goal of interpretation is not commonality as the result of a genuine 
dialogue, but seeking conditions to remain different.

Hermeneutic understanding of the subject matter makes the reader over-
come his own boundaries and step outside himself, but in deconstruction the 
reader has to recognize his own finitude and limited possibilities for under-
standing, no more than to change the meaning of the text. Therefore, a decon-
structive interpretation encountering the opposite nature of perspectives, does 
not take into account some extra-textual aspects. In other words, a close reading 
loses the very idea of the text and fails to complete it by interpretation.

8 «Derrida and deconstruction”, URL: https://courses.nus.edu.sg/course/elljwp/decon-
struction.htm (date 15.01.2018).



IrINA boLDoNovA • h.-G. GADAMer & j. DerrIDA eNcoUNTer oN DIALoGUe 107

Is Perfect Understanding Possible?

J. Derrida’s third question is about impossibility of a continuity of sympa-
thetic agreement between the two partners, that is more a rapport of interrup-
tion leading more to the ‘suspending of all mediation’ rather than to a commit-
ment to consensus.

The hermeneutic approach concentrates attention mostly on the perception 
side, on the receiver and his feedback, which gives the chance to create the 
common atmosphere of a “genuine dialogue”. Another aspect of attention is the 
process of interaction itself, where exchange of meaning, social cognition, reali-
zations of purposes and interpretation take place. It is the fusion of horizons; it 
is the category, which can be used effectively in a hermeneutics - deconstruction 
debate describing how a conversation proceeds. H.-G. Gadamer in his book 

“Truth and Method” analyzes fundamental conditions of understanding and 
concentrates more on the process of understanding between the author of the 
text and an interpreter-reader. In addition, he underlines that the counterpart 
interaction? can take place between the author’s consciousness and a reader-re-
searcher’s mind, Interactions among average human beings occur in situations 
of interpersonal oral discourse.

In the process of a conversation, every person represents his Self, his social 
and communicative role. There he/she can express self-actualization as a mode 
of being within the process of a dialogue. The concept of a play is closely con-
nected with self-presentation, or in other words, with a person’s own subjective 
view of himself and his observation of his image and identity. The Self depends 
on the responses of the partner so that the individual can correct his Self but 
cannot overcome the shape of his personality. The category of self-presentation 
is important at the beginning of a conversation when the interlocutors express 
their social roles and practical skills of performative competence.

If both of the partners have intentions to exchange messages and they want 
to play, they develop the conversation until they in these messages are dissolved. 
Gadamer describes it in the following way: “The structure of a lay play absorbs 
the player into itself, and thus frees him from the burden of taking the initiative, 
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which constitutes the actual strain of existence.9” An interlocutor is involved 
in a communication game, where he moves from self-presentation to the condi-
tion when only the spirit of the game, its unique atmosphere exists. Instead of 
interlocutors there is only what they are playing and talking – the conversation 
as it is but no more interlocutors. The conversation goes on further and further 
because the partners intend to obey the rules of the game.

The concept of a play helps visualizing the very being of a communicative 
activity in a dialogue. As Gadamer says: “A play fulfills its purpose only if the 
player loses himself in a play10“. Self-actualization should then lead to self-disclo-
sure, which presupposes the ability to reveal the inner sacred motives, likes and 
dislikes, the deepest streams of the soul. If the Self of a partner really changes, 
it means that he is involved in a hermeneutic dialogue, acquires the rules of 
hermeneutic activity and hermeneutic consciousness. From that moment, this 
interlocutor looks at himself and analyzes his self-concept, the way of under-
standing of his partner, taking into account the pointofview of the other person.

He did not want to allow the audience to assume he supported something 
“unnatural” as natural11.Yet, he considered dialogue as not a game with everyone, 
reflecting all the characteristics of communication, but something, emerging in 
presence.That is the explanation, why he noted it as interruption and suspending 
mediation. According Derrida, presence consists of sign or signifies.

On the contrary, Derrida does not like performances or games because they 
are based not on ‘naturalness’, they are artificial productions. Derrida does not 
like interviews as well, as something staged and prepared specially. He does 
not want to allow the audience assuming he supports something ‘unnatural’ 
as natural.

Hermeneutic consciousness analyzes the otherness, the state of one’s own 
and others’ prejudices, gradually comes to realize the need to open itself to 

9 H.-G. Gadamer, “Truth and Method”, (New-York: Continuum, 1999 (2nd ed.), 105.
10 Ibidem, 102.
11 B. LePort, “Deconstruction and/or hermeneutics: Placing Jacques Derrida and Hans-

Georg Gadamer in non-dialogue”, URL: http://marccortez.com/2010/12/17/deconstruc-
tion-and-hermeneutics-placing-jacques-derrida-and-hans-georg-gadamer-in-non-dialog-paper 
(Date 15.01.2018).
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another consciousness. An opinion of another person appears in Gadamer’s 
“Truth and Method” under the term of “A Thou”, understanding of which is 
still a form of self-relatedness. It does not reveal the idea of constant struggle 
for mutual recognition and complete domination of one person by the other.

The hermeneutic category “A Thou” as the synonym of the second person 
singular pronoun “you” illuminates the perspectives of the fusion of horizons. 
If we explore Derrida’s idea of otherness, we can find the following: “It is a 
certain powerlessness [im-puissance], exposure to what is irreducibly other, as 
heterogeneous or as someone else. Exposure to the other can only take the form 
of powerlessness. The other is him or her before whom I am vulnerable, whom 
I cannot even deny. I cannot access the alterity of the other, who will always 
remain on the other side, nor can I deny his or her alterity12”.

Thus, Derrida names otherness as alterity, it is the condition of otherness, 
difference, or change. Alterity can also be considered as the non-possibility to 
achieve commonality, it is not “you”, it is only the third person singular pronoun, 
never is going to move towards the interlocutor. Moreover, text usually has a 
meaning because of its essential alterity and stays open because of its otherness 
and different nature. Therefore, text and its reader (not interlocutor in this case) 
never come to understanding. As Derrida writes, pointing out this idea: “The 
secret is tied to what we said of the truth and of the impossible. It is not only 
that which one hides. It is existence itself. However close I am to the other, even 
in fusioning “communion «or erotic ecstasy, the secret is not revealed. The other 
is separated. We speak French, therefore Latin: secernere is to separate. This 

12 «From the Word to Life: A Dialogue between Jacques Derrida and Hélène Cixous”, 
URL: http://www.jstor.org/stable/20057924 (date 15.01.2018).
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interruption is not negative. It makes possible [donne sa chance?] the encounter, 
the event, love itself13”.

It is important to note that Derrida comes to a paradoxical conclusion – in-
terruption can lead to another conversation that opposite persons or even rivals 
can have very strong determination to communicate and interact.

What realizes the knowledge about otherness in Gadamer’s work is an ex-
perience of historically effected consciousness. An interlocutor with a hermeneutic 
consciousness faces the questions “How does each person view the situation of 
this dialogue?”, “What explanations do the participants provide to evaluate they 
own and each other’s involvement and opinion?” or ”What does each partic-
ipant do to understand each other better?” Social cognition takes place and a 
person classifies his partner and forms expectations based on his previous inter-
actions with other members of the same social group. Our experienced analysis 
is an important part of communication. Gadamer’s hermeneutics describes the 
whole system of categories generally related to the concept of historically effect-
ed consciousness

Whoever participates in the dialogue is absorbed by a tradition. Our per-
ception of a partner is under the influence of the past experience, background 
knowledge and mainly historical and cultural tradition. These factors affect the 
way a conversation starts, goes on and leads to the result. Gadamer presents a 
theory of hermeneutic experience and begins with the fore-structure of under-
standing. A person who is involved in communicative process and possesses a 
hermeneutic consciousness, tries to analyze fore-meanings, false and true preju-
dices. Gadamer expresses that : “Long before we understand ourselves through 
the process of self-examination, we understand ourselves in a self-evident way 
in the family, society, and state in which we live. The focus of subjectivity is a 
distorting mirror. The self-awareness of the individual is only a flickering in the 

13 Ibidem.
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closed circuits of historical life. That is why the prejudices of the individual, far 
more than his judgments, constitute the historical reality of his being14”.

One great horizon is a single historical horizon, it envelopes heritage and 
tradition. Thus we can place ourselves in the interlocutor’s position when we can 
evaluate the other person’s nature. The concept of horizon gives the opportunity 
to go beyond our false prejudices and our subjective point of view, to look at the 
situation from another angle of vision.

To conduct a real dialogue means that questions should be answered first, 
the knowledge should be shared and the purpose should be reached. “What 
characterizes a dialogue, in contrast with the rigid form of statements that de-
mand to be set down in writing, is precisely this: answer, giving and taking, 
talking at cross purposes and seeing with respect to the written tradition, is the 
task of hermeneutics15”. Gadamer analyzes the conversation through dialectic 
creating of the common meaning. Separate statements do not give the possibil-
ity to develop the unity of a dialogue.

Derrida’s position does not absolutely neglect preconditions of understand-
ing, but there are no chances for complete understanding, because otherness and 
alterity cannot be overcome. Although, with all his alterity, an individual can 
open up his horizon in such a way that he/she will speak not a tradition as in 
hermeneutics, but signs, traces and structures, all it make the meaning change. 
Above all, deconstruction is discovering limitless discourses to their own alter-
ity. Deconstruction highlights preconditions within which alterity preserves as 
otherness with the possibility for things to change. For these or other reasons, 
deconstruction as methodology of communication philosophy does not involve 
meanings sharing and commitment for consensus, but opens challenges to that 
alterity. When deconstruction makes or allows things to happen, it changes 
traditions and makes everything more dynamic.

We should note, alterity shape conditions in which different diverse phe-
nomena or any things can be compared and juxtaposed to each other. Due to 

14 H.-G. Gadamer, “Truth and Method”, (New-York: Continuum, 1999 (2nd ed.), 276–
277.

15 Ibidem, 368.
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alterity texts are unique and that is the reason that it is almost impossible to 
translate texts into other languages. Permanent alterity of the textwith other-
ness and unique nature is the resource of unlimited meanings.

Deconstruction does not suppose destroy and fall, but it suggests thinking 
connecting the past, the present and the future, according to which devotion to 
writing takes out textuality to the prior place. On the one hand, hermeneutics 
connects the past with the tradition and on the other hand the present of dia-
logue. Hermeneutics gives a powerful phenomenological explanation to what is 
going on in-between the text and a reader, in a dialogue of two interlocutors. For 
Derrida the possibility to save alterity is more important than understanding 
itself. . Gadamer does not insist on complete understanding, thinking of M. 
Heidegger’s Dasein, he is ready to recognize a compromise, partly understanding 
the prospects for further dialogues.

Is Hermenutics vs Deconstruction?

In hermeneutics, the dialectical nature of questions and answers gives the 
privilege to a good will, so readers become interlocutors. Hermeneutic circle 
captures an understanding process from the lower level of cognition to the up-
per one, where the reader’s will to understand the author’s or the interlocutor’s 
voice is also has a dialectic nature. A dialogue functions and keeps going on 
partly due to a good will, but more to expectations of meanings. There is no 
dialogue in Derrida’s vision, because a system of signs and language structures 
does not constitute a relation between the signifiers and the signified. What 
can of interest for reader is not following subject matter, but search for fabric 
of traces. Combinations of signs, spaces, pauses, lines and references encode a 
word in triangles; a word is unveiled in deconstruction as quite the core of the 
textual universe. Deconstruction opens a word’s inner logic and potential in 
the endless number of contexts.

The fusion of horizons turns out as an approach for self-realization and 
a special attitude towards the world when readers overcome their own false 
prejudices. Nevertheless, hermeneutics doesn’t expect a multivocal expression 
of interlocutors’ identity, because commonality is much more essential as the 
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result of a dialogue. At the same time, deconstruction reduces identity and si-
multaneously lets the identity disclose to some extent .

A hermeneutically treated language as the medium of hermeneutic experi-
ence gives more opportunities to readers to get knowledge and involve in cul-
tural, moral and spiritual traditions. The spirit of a play dissolves signs, words 
and sentences and builds the bridge to the changes of the Self. Deconstruction 
insists on presence, writing and textuality with the goal to save alterity of the 
other. Transformation of meanings is a sort of a challenge and interruption 
of reading and illusion of encounter is more a challenge in the world of global 
information technologies and Internet communications.

It makes sense to compare hermeneutic dialogic consciousness vs written 
textuality of otherness, but with no manifestation of searching what is right and 
what is wrong. It depends on the context and the point of view, as well as on 
temptation to analyse the impact of global challenges on the humankind, and 
the place of an individual in the world.

Preliminary Remarks to Eurasian Intercultural Dialogue

Hermeneutic methodology contains many heuristic ideas for practical ap-
plication in reality, from everyday conversation and interpersonal interactions 
to communication process between civilizations and geopolitical relationship. 
The life on trans-border territories demonstrates authentic realization of a true 
dialogue.

Division of cultures to the western and eastern ones is not founded on their 
geographical location only, but as well as on their inhabitants’ specific percep-
tion, and pictures of the world, and their views on the ways to comprehend the 
reality. The East and the West have different scientific, religious, artistic and 
spiritual values.

In the eastern mentality, there is no separation of the universe to the worlds 
of nature and society. Therefore, in the Eastern worldview everything is inter-
connected. These relationships are sacred and much deeper than it may seem 
at the first glance, as their ontological characteristics exist on the existential 
level. The Eastern logic differs from the Western thought in that there is nega-
tion of rationalist problem solutions, but instead, there could be a turn towards 
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contemplation, serenity, inner desire for harmony with the outside world order 
being.

In the context of partnerships and dialogic relations, Russia occupies a cer-
tain place. Russia has a huge space with a small number of the population and 
less developed transport and information communications than in the Western 
countries, which is typical largely for the regions of Siberia, the Far North and 
the Far East. The country has long been a multi-ethnic and multi-religious state. 
Occupying a large central part of the Eurasian continent, contemporary post-re-
form Russia, as it has been before is under a strong cultural influence of the East 
and the West both, primarily and foremost of the neighboring cross-border 
cultures.

The concept of a dialogue remains and is used as the most acceptable form of 
civilized co-existence of the worlds, cultures, nations, smaller sub-cultural com-
munities. Historically, the appeal for a dialogue has always been the testimony 
of a strategic paradigm shift. A dialogue as the symbol of productive interac-
tions of independent positions creates a diverse semantic space and a common 
culture. A real conversation of contemporary cultural models and a dialogue 
of different cultures is steadily becoming the reality of the XXI century, when 
diverse cultures can interact and come to consensus in their problem solving. 
The hermeneutic approach with the priorities of humanistic thinking suggests 
methods for universal understanding, the idea of which is giving the chance to 
develop the ways for a dialogue and cooperation, and excluding suppression of 
the minorities’ culture.

Globalization process generates a large number of problems, including in 
the problem of ecological crisis, over-consumption and other ones, which are 
particularly relevant today. The conference “Rio + 20” in 2012 confirmed the 
commitment of the states, government leaders and the global civil society to all 
the principles of sustainable development and declarations, adopted in Rio de 
Janeiro (1992) and Johannesburg (2002). According to the recommendations of 
the Rio + 20, sustainable development at the national and regional levels should 
be a strategic goal of state policies.

In order to accomplish transition of the humankind to a model of sus-
tainable development it is necessary to consolidate political, intellectual and 
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individual efforts to refer to the future of humanity. The priority belongs to 
the social and human sciences, art and religious reflection where strategically 
oriented and creative people elaborate new forms of understanding the world. 
Spiritual and moral foundation of human existence, rethinking of traditional 
values and development of new ones   must be the vector of perspective strategies 
of the humankind.

A hermeneutic Intercultural Dialogue for Ecological Civilization in Future

A hermeneutic intercultural dialogue realizes in various contexts: from oral 
everyday talk between individuals, friends, family members or colleagues to 
relationships between countries, cultures and civilizations. Today a growing 
number of scholars recognize heuristic resources of hermeneutic categories in a 
fruitful partnership, especially in trans-boundary encounters.

F. Dallmayr distinguishes the three main types of intercultural dialogues: 
pragmatic–strategic communication, moral–universal discourse and ethical–
hermeneutical dialogue: “In pragmatic–strategic communication, each partner 
seeks to advance his or her own interests in negotiation with the interests of oth-
er parties (here I follow completely Habermas’s account). To the extent, one can 
describe such communication as ‘dialogue’; the latter takes the form mainly of 
mutual bargaining, sometimes involving manipulation and even deception. This 
kind of communicative exchange is well known in international or inter-societal 
relations and constitutes the central focus of the so-called ‘realist’ and ‘neorealist’ 
schools of international politics. Prominent examples of such communication 
would be trade or commercial negotiations; negotiations about global warming 
and ecological standards; disarmament negotiations; settlements of border dis-
pute; peace negotiations, and the like. Much of traditional diplomacy is in fact 
carried out in this vein”16.

We can state that traditional ways of economic relations between China 
and Russia were under the influence of conservative view upon international 

16 F. Dallmayr, “Modalities of intercultural dialogue. Cultural Diversity and Transversal 
Values: East–West Dialogue on Spiritual and Secular Dynamics”, ( UNESCO, 2006), 78.
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activities, which were connected with transfer of polluting technologies and 
industrial operations to Russia’s trans-boundary territories. The trans-bound-
ary Baikal region, the part of Eurasian frontier territory in our terminology 
has a long history of interaction with neighboring regions and more than that, 
with the countries of the East Asia. It demonstrates the tendency to preserve 
the unique culture of the peoples of Transbaikalia, maintaining readiness for 
further study of the diversity and versatility of neighboring cultures and under-
standing their role and place in a conglomerate of cultures and civilizations on 
the Eurasian continent.

The historical trans-boundary and cross-border ties testify to the rich expe-
rience of many generations, accumulated in a constant and fruitful cooperation 
in trade, agriculture, mining and tourism. Reciprocal links have a long history 
since the times when the Baikal region has traditionally been a busy trading 
place.

The concerns of Russian sustainability experts and environmental studies 
scholars and China’s recognition of the unhealthy situation in pollution and 
nature protection issues has resulted in the shift of bilateral relations to change 
of attitudes towards sustainable development concept and common responsibil-
ity for the future of the planet. Governmental initiatives referre to prevention 
of soil erosion, water pollution, and restoration and protection of vegetation in 
grasslands, improvement of the fertility of black soil. The sustainable develop-
ment issues include in forests protection and development as well. Taking into 
consideration traditional agricultural activities of Inner Mongolia territory its 
development priorities could include in critical transformation of traditional 
grazing modes, and promotion of indoor cattle feeding. Therefore, Russia-China 
cooperation in trans-boundary regions is rising to the new level.

According to F. Dallmayr, the second type of intercultural dialogue demon-
strates respect to the desire of consensus on equal participation and negotiations: 

“In moral–universal discourse, partners seek consensus on basic rules or norms 
of behavior binding on all partners, potentially on a global level. Here the lega-
cies of modern natural law and of Kantian moral philosophy retain their impor-
tance. Basic rules of (potentially) universal significance are the rules of modern 
international law; the international norms regarding warfare, war crimes and 
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crimes against humanity; the Geneva Conventions; the Universal Declaration 
of Human Rights; and others”17.

The categories such as hermeneutic circle and interpretation, dialectics of 
question-answer realize under these conditions. For instance, the geographic, so-
cio-cultural and economic Baikal region, the area of the northeastern provinces 
of China, and the northwestern part of Mongolia, the territory of the Eurasian 
frontier, form a single trans-boundary area as a whole, where the movement in 
the hermeneutic circle reflects centuries of relationship history. We conclude 
that the problem of the eastern, western and Russian worlds’ relationship bases 
on their own cultures. It functions in the communication process and models 
interaction between civilizations.

Hermeneutics fundamentals of self-reflection are incorporated in the anal-
ysis of historically effected consciousness and involved in any thought process. 
The historicity of our personal subjective being is justified by existence of cultur-
al and historical tradition, where every individual is involved, being under the 
influence of cultural background knowledge. For example, the coexistence of 
large and small nations in Eurasia push to hermeneutical analysis of the Tengri 
(Heaven) traditional values that once formed the most fundamental spiritual 
foundation of Mongolian super ethnos as a Eurasian nomadic civilization of. 
That is why hermeneutic historicism is becoming more and more relevant in 
effective partnership of the triangle.

Then, F. Dallmayr underlines background experience and knowledge as the 
starting points in intercultural dialogues: “In ethical–hermeneutical dialogue, 
partners seek to understand and appreciate each other’s life stories and cultural 
backgrounds, including cultural and religious (or spiritual) traditions, store-
houses of literary and artistic expressions, and existential agonies and aspirations. 
It is in this mode that cross-cultural learning most importantly takes place. It is 
also on this level that one encounters the salience of Aristotle’s teaching about 
virtues and of the Hegelian practice of Sittlichkeit. Ethics here is oriented to-
wards the ‘good life’ – not in the sense of an abstract ‘ought’ but as the pursuit 

17 Ibidem, 78.
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of an aspiration implicit in all life-forms, though able to take very different 
expressions in different cultures”18

It can be assumed from the above words that spiritual traditions are inte-
grated into prejudices and fore-conception of completeness as a part of pre-un-
derstanding. Interpretation of moral traditions in a new historical context is a 
factor in creation of Eurasian humanistic culture, its globalizing civilization. 
The new spiritual paradigm justifies importance of cultural and historical tradi-
tions in hermeneutic understanding, involvement of each nation in the process 
of a new civilization type’s emergence. of.

The traditions of Chinese society are valuable resources for hermeneutical 
reflection. Humanity is related with nature; a human being cannot imagine 
himself without natural ties to nature, a part of which he has always been. Con-
fucius created a set of rules and codes of ethics the society should follow in 
their life. Confucius has developed his theory as a continuation of the ancient 
Chinese traditions. The core of the tradition is “historicity”, according to which 
history is seen as co-being, accomplishment of a given meaning of the present 
location and time. The tradition of Confucianism has been implemented in a 
new environment, capturing the Chinese themselves, and all those interested in 
Chinese culture. Communicators can find themselves in the common historical 
space, in the general context of cross-cultural interaction and they feel involved 
in the tradition of Confucian ethics to produce a new meaning. This approach 
contributes to understanding themselves in the world and the integrity of re-
peating the experience.

“Since ethics on this level speaks to deeper human motivations, this is really 
the dimension which is most likely to mould human conduct in the direction 
of mutual ethical recognition and peace. Hence, there is an urgent need in our 
time to emphasize and cultivate this kind of ethical

pedagogy. On a limited scale, cross-cultural dialogue already is practiced 
today: examples would be inter-faith dialogues, the Parliament of the World’s 

18 F. Dallmayr, “Modalities of intercultural dialogue. Cultural Diversity and Transversal 
Values: East–West Dialogue on Spiritual and Secular Dynamics”, ( UNESCO, 2006), 79.
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Religions, the World Public Forum, the World Social Forum, various centres for 
the ‘dialogue among civilizations’, exchange programs of scholars and students, 
and the like”19.

Sustainable Development Strategy does not oppose to the traditional moral 
values   of Confucianism, Taoism and Buddhism. L. Yangutov emphasizes dy-
namic model is moderate, and this is an inherent characteristic of the Chinese 
worldview, where the ancient concepts of Yin and Yang interact. The concepts of 
Yin and Yang influence the Chinese views of the world as a consistent unity. The 
idea of   the unity and integrity of the world was developed in Tao philosophy’s 
teaching. The idea of   unity and harmony of being leads to the principle ”do not 
harm others” and has a strong ethical resonance explaining a human’s relation to 
the world. Today we can again recall the heuristic potential of Confucius’ great 
teachings, review and adapt the ethical rules of conduct in a globalized space20.

The rice- cultivating civilization of the Chinese supposed a delicate atti-
tude towards nature, trust and respect to nature’s cycle, in-depth and holistic 
view of people’s engagement in the places they inhabit. Traditional philosophic 
reflection placed a human being in the position of a dialogue with nature and 
harmony in their relationship. The people of this civilization award high value to 
all living creatures in the environment. They perceive interrelations with nature 
as the very essence of life and natural world order in the process of their hard 
work in the fields. The Chinese civilization has always taught benevolence and 
compassion towards all living beings around, in comparison with practically 
oriented and rational civilizations.

The customs and traditions of the Chinese people are the basis of the na-
tional identity. The standards and criteria (inherited from the tradition of pre-
built into perceiving consciousness), inherited from the traditional conscious-
ness form the so-called “pre-understanding”, a kind of a platform of ready-made 
and fixed judgments and thoughts, psychological standards and mental models, 

19 Ibidem, 79.
20 L.E. Yangutov, “The principles of unity and harmony in philosophical traditions of 

China” in Environmental Ethics and Education for Sustainable Development”,(Ulan-Ude: ES-
STU Press, 2006), 285–290.
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that are taken into account by hermeneutics in interpretation of cultural phe-
nomena. In trans-boundary relations pre-understanding plays an important role 
in implementation of joint projects and broad range of cooperation.

On the other side of Eurasian frontier, there have lived Mongolian tribes, 
the Buryats being one of them. Their ancient traditions and rituals have always 
been extremely friendly to the environment, because the people could hardly 
elaborate a different attitude to what have constituted the basis of their life and 
worldview. The nature has given food, clothing, shelter, tools and power heat? to 
nomads and hunters; they received their vital energy from it, felt its protection 
and spiritualized it for this reason. Travelling from one location to another, the 
Buryat nomads have learnt to save the land and protect the environment from 
degradation. In order to ask permission for hunting they performed rituals to 
show respect and express admiration and gratitude to local gods of mountains, 
rivers, and forests. Their beliefs reflected the ways of coexistence and showed 
they found themselves a part of natural ecosystems and wilderness.

As we can see people inhabiting the Eurasian trans-boundary territories, 
have the same beliefs, moral values and similar attitude to the environment. Peo-
ple’s wisdom for centuries has been like a holistic approach to nature. The most 
essential principles of Buddhism, Confucianism, Taoism and ethnic ecological 
traditions, religious and secular understandings of the environment comprise 
hermeneutically comprehended and historically effected consciousness, that is 
the foundation for an efficient intercultural dialogue.

China offers the world community its model of global governance on the 
basis of traditional Confucian values aspirating consensus and social harmony; 
high motivation to training, hard work, diligence and thrift. The modern con-
cept of development complies to traditional Chinese philosophy, to the concept 
of “harmony” which is the essence of Chinese traditional culture. Self-examina-
tion and self-criticism of human civilization, is an opportunity for construction 
and functioning of successful society. Today the appeal of “human - environ-
ment relationships” can be considered as philosophical and ideological basis of 
advanced strategy.

Cohabitation and collaboration among the three countries produce the 
effect of fore-conception of completeness as part of pre-understanding. Different 
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cultures with their specific values and traditions are involved in ethic-herme-
neutical dialogue.

Conclusion

 Scholars in the humanities of the Baikal region of Russia investigate con-
tribution of environmental ethics knowledge to the paradigm of sustainable 
development. They provide comparative analysis of ethnic and ecological tra-
ditions of the peoples of the Baikal region and the Eurasian trans-boundary 
territory. One of the possible themes of an intercultural dialogue on this frontier 
territory is sustainable development of an ecological civilization, which can start 
with the revival of the Great Tea Road not only as a travel route, but the form of 
intercultural dialogue and cultural exchange. The dialogue among Buryatia in 
Russia, Mongolia and Inner Mongolia as a northwestern part of China will give 
a new impulse to the trilateral relations in the sphere of sustainable development.

The natural territory of Lake Baikal attracts attention of the whole world 
community, and the trans-boundary countries as the objects of the World heri-
tage have to elaborate regulations and a shared vision of watershed management, 
protection of Lake Baikal, environmental education and ecotourism.

In special books the term “ecotourism” is defined as travellng to natural 
areas for getting a deeper understanding of the local environment and culture, 
allowing not to disturb a natural integrity of ecosystems, and help making en-
vironmental protection a better source of livelihood for local people. Ecologi-
cal tourism is becoming more and more popular for many people in Mongolia 
and China. The countries have already established thousands of nature reserves. 
There are many forests and original parks with natural environment, sights and 
places of interest domestic and foreign tourists are keen on. Ecotourism in Rus-
sian-Mongolian-Chinese trans-boundary regions faces challenges of protection 
of the natural ecosystems’ integrity, especially of such a delicate ecosystem as 
Lake Baikal and its watershed.

The horizon of anticipation in hermeneutics gives the opportunity to go 
beyond our false prejudices and subjective viewpoints, to change the relations 
of trans-boundary local communities, and to look at the beauty of nature from 
another angle of vision, such as ethnic and ecological traditions of the people. 
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Cultural traditions of indigenous people all over the world can be valuable 
sources for ecologically minded attitude towards nature.

Mongolian-Russian-Chinese trans-boundary cooperation, incorporating 
traditional ecological knowledge has the hidden resources to develop these tra-
ditions further. Not only the authorities, but also environmental communities 
in the three countries have been discussing relevant issues of the Baikal region 
and the other sites of the World heritage. Cooperation in economic develop-
ment and in nature protection leads to prosperity. Sustainable development in 
a dialogue is the next step in trans-boundary cooperation, where hermeneutics 
is an efficient means to promote better understanding.
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Zoja Morochojewa

Dialogue in the context of unity 
and diversity of cultures and civilizations

Dialogue as a means of communication has been a tool of pressing problem 
solving at different levels of interaction, i.e. for states, institutions, social groups 
and individuals in different times.

For centuries, people believed intercultural dialogue and respectful ex-
change of views based on mutual understanding between different social groups 
contributes to the development of cultural, economic and political relations 
and their stability. For example, in the second half of the twentieth century the 
World Council of Churches and the Council of Churches of the Middle East 
founded centers for Christian-Muslim dialogue in Geneva, Rome, the Arab 
East and the Arab West.

In addition to confessional issues, they discussed problems of the Third 
World development related to illiteracy of the population, small business de-
velopment, trade union activity, etc. at the international, regional and national 
levels.

Today, due to intensification of human contacts current events have a glob-
al impact. The range of problems includes in dramatic changes in production 
technology, labor migration as well as the looming threat of depletion of natural 
resources and their world imbalance. The globalization concept covers changes 
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on an individual – nature interaction scale in all the aspects, both social and 
economic and all levels, from regional to planetary.

Actually, globalization refers to social processes, which starting in some 
local place rapidly spread throughout the planet thanks to information technol-
ogies, ensuring simultaneity of what is happening. The result is that the world, 
according to E. Giddens, has not become more ‘manageable’ in the process of 
globalization but, on the contrary, went out of control and is ‘slipping away 
from the hands off’1.

The basis for cultural globalization is intensification of social communica-
tion due to information technology and migration (legal and illegal) of people 
about the planet. Cultures interact first, due to overlapping of different cultural 
traditions creating a new context and openness to ‘other cultures’ samples, and 
second, through the spread of mass culture. These contexts make territorial 
boundaries more permeable and blur cultural traditions. Deterritorization, extra 
historicity, polycentrism and relativism characterize cultural globalization in 
the temporality aspect.

To regulate social centers of instability and conflicts breaking now and then 
in different parts of the world there is an urgent need of developing adequate 
tools in the changed conditions of civilizations’ communication. However, the 
problem of this communication type is in that its nature is caused by diversity of 
cultures and civilizations. Cultural worlds interact with their values, norms and 
traditions. In result, they face difference of mentalities, and the communication 
process shows up many stereotypes and bias between encountering parties.

Since the goal of intercivilizational communication is to achieve mutual 
understanding by exchange of information and cultural values, a dialogue can 
serve as an important regulatory tool of intercivilizational communication. A 
series of works argue dialogue is a way of ‘civilized coexistence’ of cultures and 
nations2, which can balance opposing tendencies. However, to make an interciv-
ilizational dialogue efficient, it is necessary to consider contexts of the process.

1 See in: Энтони Гидденс. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу 
жизнь. М., 2004.

2 Ryszard Kapuściński. Inny w globalnej wiosce//Znak.2004. nr 1.
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Our approach to dialogue may differ depending on how we interpret civi-
lizational and cultural interaction. The history of intercivilizational communi-
cation development demonstrates its different concepts. It is important for us 
to emphasize that interpretation of a dialogue idea depends on the position of 
a researcher. This paper considers three basic approaches – the western substan-
tial, the western postmodern and the eastern relational. In this perspective, we 
can explore the problem of dialogue in the context of civilizational unity and 
diversity using the East’s and the West’s vectors.

Culture is a common characteristic of an individual’s relation to the world. 
Culture is a matrix reflecting his/her relationships to the universe, himself/
herself and others. One has to deal with different things and phenomena, but 
a thing becomes meaningful if it is present in his/her cultural matrix. This 
matrix with values and meanings shows up in the unconscious and the con-
scious aspects of life. For research objectives, we consider a cultural matrix as 
a manifestation of the whole that is a way of thinking. In this way of thinking, 
one has to deal with an organization principle of the world he lives in and with 
himself in this world. Senses and values work as intentional constructers of 
cultures. The concept of culture as a general description of human relationship 
to the world also demonstrates diversity at this level. We mark these diversities 
as the East matrix and the West matrix. Therefore, the West matrix grounds on 
the principle of autonomy while the East matrix follows the principle of interre-
lation. The text below focuses on prominent characteristics of these principles.

The civilization concept is significant in the socio-historical context, in the 
problematic of local cultures interaction and development of cultural areas. It 
signifies that cultures close in their structure create fields of similar meanings 
in the process of interaction. Civilization is the integrity of various aspects of 
human relationship to the world including in kinship, social, spiritual and eco-
nomic ones. A configuration of these aspects in the historical perspective makes 
a certain type of integrity, a civilization. Accordingly, intercivilizational com-
munication is primarily an interaction of civilizations in the focus of the West 
and the East. This is not an attempt to reduce the phenomenon to the dichot-
omy of the West and the East, but a research perspective to the three definite 
research approaches to the problem of cultural and civilizational diversity and 
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intercivilizational communication. These approaches are the western substan-
tialism, postmodernism and eastern relationalism.

Dialogic contexts we discuss in the paper develop on either the principle of 
autonomy or the principle of interrelation3. The principle of autonomy is asso-
ciated with substantialism in the classical West thinking. It attributes unchang-
ing qualities and properties to things. Autonomy refers to qualities of things, 
which can exist isolated and independent of relations we perceive them in. Space, 
form and substance create this matrix with a constant of ’actually is’ (Aristotle’s 
huparchei). Accordingly, elements of the matrix as particles have a spatial cer-
tainty. Due to autonomy of qualities, an individual perceives the world as a wide 
variety of isolated phenomena. In order to understand both properties of things 
and relations between them, the Western philosophy assumes that substantial 
substratum is common to all phenomena and accessible to human experience.

The interrelation principle guides the matrix of the East. According to it, 
qualities of things are elements of judgment, but these qualities are derivatives 
of relations. The relationship of the elements of judgment is the foundation 
corresponding to substance in the western way of thinking. The Eastern teach-
ings recognize non-being or nothing in contrast to the Western substance - being 

-presence. The Eastern integrity of the world is relationship of all relations and 
qualities. This integrity is relational in the sense (and no more) that relations 
build it. The relations themselves are respectively the elements of such an in-
tegrity. The specifics of the interrelation principle is that the relational system 
depends on the event and an actor-observer’s reference point. The model of 
the world based on the principle of interrelation manifests itself in events. The 
matrix code sets time as being / not being variability.

The principle of autonomy allows identifying culture as a static phenome-
non, whereas the principle of interrelation allows presenting the same phenom-
enon as a process. Accordingly, the concepts and categories in the substantial 
picture of the world has developed basing on similarity and identity, they can 

3 See: Морохоева З. Диалог культур Востока и Запада в эпоху глобализации. 
Перспектива Евро-Азии. Киев-Варшава, 2013. 332 с.
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be defined as abstract and general in relation to substance. Concepts in the rela-
tional view of the world are dynamic and functional, i.e. their content develops 
in the context and depend on it. The paper focuses not only on the Eastern rela-
tionism, but also on the Western postmodern one considering the development 
of Jacques Derrida’s différance principle.

In accordance with the principles of autonomy and interrelation, civili-
zations and cultures can be substantial and contextual (or relational). In the 
substantial type of culture, the concepts of space and form have the primary 
meaning. In contrast, a contextual type of culture identifies everything hap-
pening within its borders as an event.

A. The Substantial Perspective: The Classical West

The classical West has considered the problems of civilizations and cultures’ 
dialogue following the logic of similarity or substantialism. The mechanism was 
somewhat like when polar opposites give way to dialogue, communicating truth 
in the process4. It is a dialectical version of dialogue. We know this method as 
Plato-Socrates’ maieutic, an obstetric aid. It is a form of discussion when a teach-
er helps a student find the only truth asking him leading questions to stimulate 
critical thinking. The truth is attributed ultimately to the substance, a certain 
sheltered unity based on which things can exist autonomously. A dialogue turns 
into a monologue of the Whole (that is God, an Idea, the Absolute, etc.).

They build oppositions in a dialogue following the principle of autonomy. 
We have underlined that the assumption properties of things and their relations 
have a common substrate or substance allows creating a matrix. Due to it, we 
can argue separateness of each thing is a kind of being constant. This integrity’s 
elements exist as spatial particles5. They are static. Time is derivative of space 
and they understand it as a measure of particles / bodies’ movement in space, as 
duration. Thus, due to the principle of autonomy the Western people perceive 
the world as a wide variety of isolated phenomena. They identify concepts and 

4 See: Г.Д. Левин. Диалог как форма коммуникации // Философия науки. Вып.17. 
М.: ИФ РАН, 2012. С. 228–239.

5 Морохоева З. op. cit.

http://iph.ras.ru/uplfile/root/biblio/ps/ps_17.pdf
http://iph.ras.ru/uplfile/root/biblio/ps/ps_17.pdf
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categories affiliated with substance as abstract and general. Things and phe-
nomena are described on the principles of Aristotelian logic: the law of identity, 
the law of non-contradiction, and the law of excluded middle. The principle of 
autonomy allows presentation of cultures and civilizations’ interaction as an 
interaction of certain integrities and territories in space and time. In the roots 
of their diversity, there is some essence and being, which cannot disappear. It 
has always been and we have always dealt with objects and their relationships.

It is in this way the dichotomy of the East and the West has been formed. 
Although the Western background as a cultural and civilizational type begins 
in antiquity and the Middle Ages (Latin Occident (Latinized West) and Orient 
(Hellenized East), the concept of the West (Occident), along with the concepts of 
Europe and Christianitas (the Christian world) have developed in the XV-XVII 
centuries to mark the West European cultural community. Later the notion of 
civilization has represented the West society of the European Enlightenment 
times, where they follow the norms of morality and law, recognize human rights 
and freedom. The concept of an ideal society was used to contrast savagery and 
barbarism of non-western things. Up to the end of the XIX century History was 
the history of the West. The notion of the West began to cover more territories 
due to European expansion to other continents (The North America, Australia). 
Geographical discoveries, development of navigation, trade, and colonization 
accompanying them, enlarged European knowledge about the world. Scientific 
descriptions of the previously unknown lands presented profound differences 
in culture, customs, ways of life, religion, social structure, economic level, in 
people’s appearance. However, in the Enlightenment age they recognized some 
aspects of the Eastern cultures higher than the Western ones. Particularly, Vol-
taire called for study of Zoroastrianism in order to strengthen rational deism in 
Christianity. They emphasized Islamic tolerance to other beliefs and extolled 
the position of Confucian scholars in Mandarin China.

Diversity of cultures has extended to a variety of civilizations. In the XIX-
XX centuries, the concept of civilization has come to mean the center of cul-
tural life. Accordingly, in considering civilizations varieties of cultures turn out 
to be a plurality of local civilizations, which researchers categorize as cultur-
al-historical types. In particular, in the XIX century the Russian sociologist N. 
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Danilevsky identified ten civilizational types: Chinese, Assyrian-Babylonian, 
Indian, Iranian, Jewish, Greek, Roman, New Semitic (Arabian), Germanic-Ro-
mance (European)6. He considered contribution of peoples to development of 
religion, science, art, industry, politics and socio-economic sphere as the type 
selection criterion.

In the twentieth century, A. Toynbee highlighted twenty-one civilizations 
in his A Study of History. It does not include what Toynbee terms as primitive 
societies, arrested civilizations, or abortive civilizations. The main criteria for 
civilizations identification include in religion and the forms of its organization, 
a territory and measure of remoteness from the society’s genesis place, sustain-
ability in time and space and situations of challenge (harsh climate, new lands, 
sudden neighbors’ attacks, external pressure and infringements)7.

Various concepts rely on internal and external factors as sources of civi-
lizational existence and interaction. Internal factors including in economic, 
social, and spiritual ones have caused a leap, a transition to a higher level of 
development. External factors are the interaction of neighboring civilizations 
(A. Toynbee’s Challenge -Answer concept, L.N. Gumilyov’s Passional theory).

In the study of civilizations scientists operate patterns and configurations, 
which are relatively stable and repetitive ways of human behavior, their percep-
tion of the environment, feeling and thinking. Since science has rooted in the 
European civilization, in classic substantialism, the research tools for civiliza-
tional studies are more consistent with classifications and categorizations in 
the western culture.

E. Said focuses on the issue of the Western methodology application in the 
studies of the West-East interactions in his Orientalism (1976). Arab-Ameri-
can Edward Wadi Said lived in the two worlds and therefore was able to trace 
how ideas about culture and history of Islam were distorted in the political 
consciousness of the Western civilization. According to Said’s definition, 

6 See in.: Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991. С. 39–40.
7 Arnold J. Toynbee, A Study of History. Abridged edition by D. C. Somervell (vol. 2, 

1947), (Online edition https://nobsword.blogspot.com/1993_10_17_nobsword_archive.html), 
617 p.
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orientalism is the way of representing knowledge in the West. His book tracks 
the way of creating the myth of the desert East incapable of development, and 
building the culture of domination. Following M. Foucault, E. Said analyzes 
power - knowledge relations in the scientific and social thinking concerning the 
Arab-Islamic world. He explicates that in operating the West-East dichotomy 
Westerners use Orient in the negative sense to describe the Eastern culture. In 
his critique of Orientalism, E. Said argues its followers share political goals of 
their states and Orientalism is a form of racism and domination of imperial-
ism. He states Orientalism is nothing more than the Western style of domina-
tion, restructuring and retaining authority over the East. Thus, the principle of 
autonomy or substantialism provides a dominant position of the West in the 
West-East dichotomy.

The theory of postcolonialism is a good critique of the research approach 
based on the principle of autonomy when studying interaction of cultures and 
civilizations and intercivilizational communication. Particularly, we can clear-
ly see it in the analysis of I – the Other and One’s Own – the Alien relation-
ships. The whole series of dichotomies, like the West - East, a master – a slave, 
a man – a woman, center – periphery, etc. display position of the elements to 
the center is very significant. Because of this attribution, the polar sides of the 
dichotomy are in a situation of inequality. One of the opposites is closer to 
the center that allows its dominating over the other one. This situation does 
not provide equality of partners and results in ultimate boiling the dialogue 
down to a monologue and communicating the only type of truth, that of the 
dominant party.

In the classical philosophy of the West they have developed the concepts of 
another, a Stranger, an Alien along with the concept of the Other. In the issues 
of intercultural and intercivilizational interaction, these concepts contribute 
to identification of a person or people. According to Hegel, Otherness acts as 
an aspect of the Absolute, self-denial of Self. In other words, it keeps staying 
within the boundaries of the substance. Among different forms of dialogue, a 
‘vertical’ dialogue (with God or other representations of substance) is the most 
representative one, because substance one way or another defines a ‘horizontal’ 
dialogue (with other people) and an internal dialogue (with oneself).
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Inability to go beyond substantiality explains Orientalism. The language 
and the code of the West, created by the principle of autonomy, is the only basis 
for explaining unknown phenomena from other cultural worlds. Otherness 
necessarily have a negative self-identification associated with insubstantiality, 
as Homi K. Bhabha writes8. Since the concepts of I and One’s Own by virtue of 
their positive content are in the center, the Other necessarily is in the periphery.

In the twentieth century, with the crisis of colonialism and emergence of a 
polycentric world, there was increasing evidence we should consider the problem 
of the Other from a different perspective.

B. The Relational Perspective: Postmodernism in the West

In the second half of the twentieth century, the focus of the problem of cul-
tural and civilizational unity and diversity shifted towards the issue of diversity. 
The former opposition of the West and the East, the North and the South in 
the international politics ended. The problem of unity previously considered in 
the context of substance had to give way to polycentrism. It required a dramatic 
revision of methodology and oppositions of similarities and differences from 
polycentric perspective.

Intensification of things, ideas and technologies exchange pushed rethink-
ing existing interpretations of time and space concepts. Former approaches of 
the classical European science were increasingly criticized for their essentialism, 
because time as a measure of variability was considered as a derivative of the 
static state of things and phenomena. Researchers of globalization attribute 
dynamic characteristics to time and space in their focus on process-relational 
model of the world. This methodological transformation allows researching 
processes in their variability and mutual correlation. Accordingly, social sciences 
shift their cultural and civilizational research focus from the substantial world-
view to relational or process one. This perspective implies rejection of substantial 
knowledge and its sections structure, that also entails elimination of categories 
based on similarity as the only possible characteristic. In this situation, the 

8 Homi K. Bhabha, The Location of Culture, (Routledge, 1994).
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role of interdisciplinary research is increasing, since they promote usage of new 
and more adequate research tools for exploring interactions of cultural worlds 
based on different logics. The worlds are primarily the East and the West and 
difference of logics shows up in description of an individual – the world relation 
from the static and the dynamic perspectives.

The major objective of intercivilizational communication research in the age 
of globalization is rethinking and development of social concepts in relational 
perspective. The core of the procedure is a shift in thinking from operating static 
things to employment of processes. In this context, the American sociologist 
R. Brubaker states that ethnicity, race and nation should not be understood as 
substances, things, entities, organisms or collective personalities, to which the 
image of discrete, concrete, tangible, limited and enduring groups push , but in 
relational, process, dynamic, event and disaggregated terms. In other words, we 
should not understand ethnicization, racization and nationalization as substan-
tial groups or entities, but we should understand them as practical categories, 
contextual actions, cultural idioms, cognitive schemes, discursive frames, orga-
nizational principles, institutional forms, political projects and random events. 
Ethnicization, racization and nationalization should be reinterpreted as political, 
social, cultural and psychological processes. Moreover, the basic analytical cate-
gory should not be a group as a thing but groupness as a contextually fluctuating 
conceptual variable9.

In their criticism of substantial approach’s limitations researchers often 
resort to analyzing of various contacts between civilizations, particularly, co-
lonial practices and conflict resolution methods. Within the framework of the 
postcolonial theory, they consider issues of making their diverse cultural codes 
compatible. Colonial and postcolonial practices demonstrate difficulties of met-
ropolitans and colonies’ administrations caused by difference in the systems of 
classification and categorization. Public policy practices related with linguistic 
activities, such as naming, registration and classification, force inevitable change 

9 Rogers Brubaker, Ethnicity without Groups, (Harvard University Press, 2004).
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of indigenous population’s self-identification in the process of socio-political 
transformations.

Reacting to colonial coercion, followed by institutional, gender, and other 
ones the Western social sciences have developed ideas that later has grown to 
major theories of feminism, post colonialism, psychoanalysis, postmodernism, 
etc. Their methodology grounds on the principle of différance or/and variability.

In result, the research approach has changed and discourse has replaced 
causal relations of the subject. Postmodernism interprets discourse as self-suf-
ficient process making, in which the subject-object relation dissolves in a game 
of discursive codes. Unambiguous compliance of a sign and a signified gives way 
to infinite deviation (distance - approximation) of the sign and the signified10. 
Concepts transform into variables depending on the context. Communication 
is the sphere of discourse phenomenon genesis.

Sets of instants or acts (propositions) as elements of discourse constitute 
into co-being in the field of variability. Thus counterparts are involved into 
co-being which is performing at the present moment but at the same time cor-
relates with the past (memory) and the future (imagination). The higher is the 
degree of an interaction intensity, the more stable is its configuration, because 
intensity of interactions is the key characteristic of co-being. These configura-
tions are frames, contexts, etc. The focus of civilizational interaction studies 
with different codes shifts into the field of intercivilizational discourse.

Temporal nature of relations constructing various contexts determines the 
character of intercivilizational interaction. Science sets an objective to develop 
a methodology of researching temporal events, which has to dismiss studies of 
subject-object causal relationships, territories and things. Dialogue becomes a 
major research object as a primary intercivilizational communication model.

As we have underlined, the substantial model does not let the chance to go 
beyond the boundaries of consciousness. You cannot see the Other otherwise 

10 Jacques Derrida, Of Grammatology, transl. by Gayatri Ch.Spivak. (Baltimore: John 
Hopkins University Press, 1997).
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than under the prism of our own subjective perception. The Other is the pro-
jection of the Self into the Non-Self.

An Austrian-born Israeli Jewish philosopher (1878–1965) Martin Buber, one 
of the founders of the philosophy of dialogue, has stated the thesis dialogue is 
impossible in the subject-object relation. The only way it can take place is the 
subject- subject relation11. According to the thinker, our relation to others is 
dual. The duality displays itself in I-Thou and I-it relations.

The I-it relation prevails over subjects and objects of thought and action; 
the I-Thou relation, on the other hand, obtains in encounters between subjects 
that exceed the range of the Cartesian subject-object relation. The I-it relation 
(forms) creates a world of isolated things experience.

I-Thou relation, unlike I-it relation is limitless. It is a process deployed by 
an encounter of I and Thou based on reciprocity. I realizes his/her co-participa-
tion as co-being. The moment when I and Thou obtain unity in the process of 
expressing reciprocity culminates in love. At the same time, love is I ’s respon-
sibility for Thou per se.

M. Buber thinks there are elementary process-relationships in nature. He 
refers to manifestations of ‘mystical power’ in various beliefs (Melanesian Mana, 
American Indian Orenda, etc.). Causality there does not create a continuous 
chain of events, but acts chaotically as constantly occurring flashes of force. 
Over time, these natural processes-relationships move to take shape of natural 
interrelation as I-Thou relationship, and of natural I-it separation.

While I in I-it relation realizes itself as a subject (acquiring and employing 
experience) and as natural separation, I in I-Thou relation recognizes himself/
herself as a person and subjectivity. Buber argues I realizes his/her co-partici-
pation in contact with Thou as co-being which participation’s essence is. I rec-
ognizes himself/herself as a Son, speaking to Thou as Father. It is the highest 
manifestation of Thou, Eternal Thou, that can never turn into It. To create this 

11 Martin Buber, I and Thou, transl. by Ronald G. Walter Smith, (Edinburgh: T.&T. 
Clark, 2008).
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I-Thou relationship with God, a person has to be open to the idea of this kind 
of relationship, but he/she should not actively pursue it.

 In spite of the fact that M. Buber shifts the emphasis from subjects to 
relations, he keeps following substantialism. He does not stop to attribute a 
form of predicate and substance to Eternal Thou. However, Eternal Thou are 
not something independent of I. Eternal Thou also need I, because it is maturing 
of real God in being. The specifics of Buber’s approach is in that he awards the 
relation I-Eternal Thou (God) the right to be an absolute relationship, ensuring 
fullness and unity of all other I-Thou relations.

Both sides of the I- hou relationship cannot dissolve in each other. Their 
unity is in eternal formation of duality. There can be neither single Thou nor 
identity.

‘God embraces all the reality, but He is not the universe. God embraces 
my Self as well and He is not this Self. For the sake of this unspoken, I can say 
Thou in my own language, as anybody can do that in his own one. For the sake 
of it I and Thou live, for the sake of it there is a dialogue, a language, and spirit 
(language is a primary spirit’s action). There is a Word in the eternity.’12 This 
religious antinomy allows A is being and A is not being. The antinomy expresses 
pure Thou relation as ineffable one. All the isolated instants of relations are 
bound up on its platform. Based on this encounter with God, it is possible to 
build relationships in the world, a community.

According to M. Buber, the I-Thou relationship is dialogic, and the I-it one 
is a monologue. The main element in the dialogue is an appeal. We appeal to our 
interlocutor; we come to contact him not only physically, but also psycho-emo-
tionally. The dialogue is not limited by communication of people alone; as we 
have seen, it is people’s attitude towards each other, expressed in their commu-
nication. It follows from this there must be a mutual focus of internal action in 
any case even if one can do without any words, without a message. Two persons 

12 Buber, Martin, I and Thou, transl. by Smith, Ronald G. Walter, (Edinburgh: T.&T. 
Clark, 2008). P.95.
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involved in a dialogue must obviously face each other in order to meet the other. 
For this, each of the actors must have a starting point, be at home.

So, when representatives from different worldviews meet, the need for a 
dialogue arises. And then in their dialogue the communion is present not only 
with words, but as necessary condition to be facing each other, the mutual ori-
entation of the internal action is arosed.

 Buber believes dialogic relationship is a source of thought. In the field of 
pure thought, we are dealing with a pure I-Thou relation. A thought originates 
in a dialogue. He states that in the process of a thought birth a thinker does 
not turn to himself, he turns to the basic attitude, in the face of which he is 
responsible for his understanding.

When there are new requirements, the objective is no longer transferred to 
I-Thou, but to the true Thou, which remains either supposed but still experienced 
as extremely live and diverse, or is embodied in another person. In the process 
of dialogue, it is not that mere content alone is transmitted but something real, 
the force is. It is completeness of real reciprocity, communion, and strong bond 
with the sense of life.

According to M. Buber, the dialogical attitude of I-Thou is related to sub-
stance in reference to the eternal Thou, to God. Nevertheless, we also find el-
ements of relationality here. Aiming to show duality of an individual’s rela-
tionship to the world, M. Buber has restricted the field where the principle of 
autonomy operates to the ratio I-it. What we would name relational one, in 
Buber’s concept is an attempt to go beyond a subject-object relationship. Di-
alogic relationship I-Thou is more significant than the monologue I-it relation 
is. In this case, in a dialogic relation non-verbal communication has major sig-
nificance.

Relationalist point of view within substantialism frameworks pulls Martin 
Buber together with representatives of Russian philosophy. Intuitionists and 
personalists in Russian Philosophy (N. Lossky, S. Frank, V. Rozanov, L. Shes-
tov, N. Berdiaev, L. Karsavin, etc.) decide in favor of Intuition or Revelation 
when considering the dichotomy of Intuition – Rationality. It is quite the other 
tradition that develops aside Cartesian rationality, in the bosom of Russian 
Orthodoxy. The emphasis here is on relationship, on becoming.
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Dialogical relations are considered as a process. The emphasis here is on 
relationship, on development of nascent Being. Other dimensions – time and 
rhythms replace spatial characteristics. Lev Karsavin’s (1882–1952) concept of 
a symphonic person is an example of similar approach to interpretation of di-
alogic relation.

The author considers the ontological concept of the whole as trinity, which 
includes in primal unity (being), disjoint (non-being) and reunification (being 
of non-being). The concept of trinity means the unity of many, or uniting. If 
unity is peace, which is substance, then uniting is movement. Actually, uniting 
as a process is trinity. Trinity, which is not reduced to any of the three unities, 
provides a special rhythm of the united and the degree of awareness of our uni-
ty13. It pulls together all the unities and makes sense of all the concepts.

L. Karsavin interprets the idea of all-unity (trinity) with the help of concil-
iar (symphonic) personality concept. The world as all-unity is the highest Self, a 
personality of the world. Personality is trinity. L. Karsavin distinguishes hypos-
tasis as static being and ousia as process being in the image of the Holy Trinity. 
Trinity corresponds to ousia. The Son is born, and the Holy Spirit emanates 
from Father’s incarnation but not from Father’s ousia, for neither Father, nor 
the Son, nor the Holy Spirit has a special essence (ousia), but each of them is 
the same essence (ousia)14.

Uniting emerges beyond thinking about being as of what we have around 
us. We can consider uniting as something that is not being. Understanding the 
tri-unity as a process in the perspective of change, time, allows us arguing “a 
perfect person is being and is not being. We can identify it neither as life nor as 
death, for it is life through death or, if you like, true life, life in the clear and full 
sense of the word. Therefore, it is perfect resurrection. It is “sustained movement 
and mobile standing”, “motus stabilis et status mobile”. There cannot be any 
death [without life], any life without death, there is only life through death, 

13 See in: Карсавин Л. П. О личности. Религиозно-философские сочинения. М., 
1992. T. 1. С. 60.

14 Ibidem, С. 54.
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unity and peace of the resurrection via dying15. L.P. Karsavin writes a perfect 
person is instant. It is created by a plurality of instants and qualities, which, in 
turn, are instants and personalities. Thus, he has come to understanding Logos. 
There is neither the first person nor the last one, but there is All-One person, 
that is Logos.

Horizontal or vertical calculus do not take place. The order comes from the 
center, which is the highest moment of reinforcing - tension. L.P. Karsavin argues 
God has created the world, therefore, the fact that ‘it is born directly by Father’ 
determines every personality of Logos. The instantaneity of a person does not 
display on his/her at the beginning, afterwards and finally. It must contain all 
the qualities simultaneously.

In order to understand the dialectic of instants, it is necessary to take into 
account that uniting is an aspect of non-substantiality or temporality, in which 
relations are not determined from the outside (and in this sense space is not 
an external container for instants), but through internal relations of instants.

An instant is an all pulled up together unity. At the same time, each in-
stant is an individualization of a higher pulled up unity. The formal structure of 
all-unity instants’ hierarchy acts as objective forms of pulled up instants’ differ-
ent levels and as subjective qualities simultaneously. Thus, an instant as a pulled 
up all-unity is recognized outside the subject-object dichotomy as the relation 
of its constituent instants-qualities. The instants-qualities interact with each 
other by pulling up together in the all-unity.

I and the Other are presented as all-unity instants. I, as an instant of all-uni-
ty, becomes an instant of another I, etc., creating a symphonic person. In inter-
action, each of the instants-qualities “…asserts itself in being or life, and dies in 
the self-affirmation of the Other “16.

The primary dialogic relation is the God - an individual relation. In ac-
cordance with this relation people build and correlate their own relationships. 

15 See in: Карсавин Л. П. О личности. Религиозно-философские сочинения. М., 
1992. T. 1. С.66.

16 See in: Карсавин Л. П. Философия истории. М, 2007. [Электронный ресурс]. 
URL: http://knigosite.ru/library/read/34165 (дата обращения: 26.07.2018).

http://knigosite.ru/library/read/34165
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It is a hierarchical unity of symphonic persons at different levels. A family, a 
social group, the people are imperfect expressions of God. The dialogic process 
includes both instants of different levels (hierarchy of instants) and instants 
of the same level. Symphonic persons as instants perform in the temporal per-
spective. The relation of God with a person is an integrating foundation for the 
humanitarian principle.

L. Karsavin applies his concept of a person for explaining unity and di-
versity of the historical process. The unity aspect is presented as development 
of a united subject. The image of Jesus Christ represents the ideal of unity in 
extreme completeness. On the Earth, the Church is the body of Christ; it unites 
humanity on conciliarity ground. In other words, the Church is an ‘all-inclusive 
person’ that realizes itself in national churches. The Orthodox Church with its 
intuition presents conciliarity (sobornost) in its complete form.

God’s relation to the world presents a diversity aspect of the historical pro-
cess in three ways. They are theistic, pantheistic, and Christian ones. In theism, 
God is in the external relation to the world. In pantheism, Divinity is imma-
nent to the world; it contains undifferentiated potentiality of all things. Only 
Christianity presents the doctrine of the absolute trinity. Theism and pantheism 
are associated respectively with the West and the East, while Christianity with 
Eurasia17. In the Eurasian tri-unity, the development performs by instants of per-
sons. However, this diversity of personal instants is compounded by the unity 
of God, or, we can add, by substance. Thus, Eurasia, in its wholeness, realizes 
its special path to God, conducts a special dialogue.

L. Karsavin develops the relational concept of a dialogical relationship. It 
is a genuine God – an individual relation. Symphony of a person grounds on 
this relation. Nevertheless, Karsavin’s approach can be defined as relational in 
the framework of substance.

Philosophy of M. Bakhtin (1895 –1975) develops the problem of dialogism 
further in the Russian tradition. He focuses on responsibility of a person in 
pursuit of freedom, on the world of his actions, while his predecessors, e.g. M. 

17 See in: Карсавин Л. П. Восток, Запад и русская идея // Русская идея. М., 1992.
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Buber and L. Karsavin were more interested in the problem of actualization of 
I in the Absolute. M. Bakhtin continues developing a dialogic relation outside 
a subject-object relationship.

M. Bakhtin analyzes dialogism in the novels of F. Dostoevsky and desig-
nates the author’s position as the third one, which seems has not been presented 
in his novels. “No element of the book has been constructed from the viewpoint 
of the indifferent third. In the novel, this indifferent third is not presented any 
way. There is no compositional or semantic place for him. This is not the author’s 
weakness, but his greatest strength. It allows a new author’s position overcoming 
a monologue position18”.

An event in the novel is not a monologue; it is an interaction of different 
consciousness. An event continuously recreates itself as both a field and a result 
of a dialogic relationship at the same time. The author’s position in the novel 
neutralizes due to recognition of independence of each of participant’s being in 
the event. Each of the participants becomes the center and takes responsibility 
for his/her uniqueness, for his/her being.

Consciousness / self-awareness of event participants do not obey the law of 
identity that could be possible in the monologue novel in which the author ini-
tially attribute some character features to his character. In Dostoevsky’s novels 
consciousness / self-consciousness of each of the characters is not the object of 
the other. This consciousness generates from its own logic and due to this, it is 
never equal to itself.

They are special events, which coexist with ordinary events subjected to 
causal laws. M. Bakhtin names them being-events, that ‘really become being.’ 
He writes ‘a true life of a person is accomplished as it is, at the point of this mis-
match of a person with himself, at the point of his going beyond all that he is as 
a material being, which can be peeped, determined and predicted with no will of 
his, in absentia. The real life of a person is available only to dialogic penetration 

18 See in: Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972. С.12.
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into it; the life opens itself to penetration responsively and freely”19. The person 
manifests itself in the process of being-event in interaction with the Other.

According to M. Bakhtin, two aspects of being - an event link have two 
aspects, they are what-is-given and what-is-to-be achieved aspects. They cause 
mismatch of a person to himself. I performs at present and in the past in accor-
dance with this matrix.

The aspect of what-is-to-be achieved relates with the absolute future, with 
objectives and senses. The future, opposed to the past and the present, acts as a 
semantic category, salvation, transfiguration, penance but not as a naked tem-
porary thing. Phenomenological perspective presents the meaningful unity of 
being as fidelity to oneself. What-is-given is opposed to what-is-to-be achieved, 
but without what-is-to-be achieved it crumbles. Bakhtin writes, “In transition 
from the past and the present to the future there is a moment of pure eventness 
in me, where I within myself belong to the united and single event of being.”20 
This transition is instant. Since transition deals with creation of new senses, it is 
impossible without the Other. Bakhtin writes, “Senses are answers to questions. 
Things which do not answer any questions are senseless for us.”21

Different consciousnesses intersect in the field of dialogue, each of which 
has its own truth. Nevertheless, when they meet, they are involved in a situation 
where they want to be heard, understood and answered. This is a living process, 
creating an intersubjective idea. It does not come down to individual truth. 
Moreover, the author does not impose his idea on heroes and realize it with 
the help of them. This idea relates to the whole event. The idea functions here 
as a live event because of dialogic communication. The idea holds a new sense.

Dialogue is concrete as a field for creating new senses. Bakhtin associates 
dialogic relation with an event. The above highlights, the event is not subject 
to the logic of the subject-object relation, the principle of autonomy. An event 

19 See in: Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972. С.42.
20 See in: Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности// Бахтин М.М. 

Собр. соч. в 7 т., Т.1.С. 190.
21 See in: Бахтин М.М. Рабочие записи 60-х — начала 70-х годов //Бахтин М.М. 

Собр. соч. в 7 т., Т.6. С. 409.
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as developing being is involved in the logic of diversity, and subjected to the 
principle of interrelation. Bakhtin designates this specific spatial and temporal 
characteristic (space-time) of an event as chronotop. Therefore, an event is de-
scribed in a different way than in a monologue.

Describing inter-relatedness of space and time, Bakhtin states, “space is 
intensified, drawn into the movement of time, plot and history. Signs of times 
disclose in space, and space is interpreted and measured by time.”22 They trans-
mit chronotopes via such images as an area fraught with time, or encounter, road, 
castle, etc. In chronotopes, plot nodes tie and untie.

Bakhtin is interested in the event vision of historical time in Goethe’s com-
positions: “… history itself must be creative to be effective in the present. Cre-
ative effectiveness of the past in the present is not subject to a causal relationship, 
entailing the usual alternation of spaces”. Bakhtin emphasizes that Goethe’s 
variety of social worlds “loses its extensiveness and simple spatial contiguity 
coexistences, differences and contrasts; it obtains historical depth and mobility 
(Years of Travel is a perfect display of it)”23.

Goethe’s poems attract Bakhtin’s attention because the German thinker’s 
principle of historical development is not a cause-effect scheme, but it is creative 
effectiveness of the past in the present as realization of being - event relation of 
the world. M. Bakhtin underlines “… the exceptionally chronotopic nature of 
Goethe’s vision and thinking in all areas and spheres of his multilateral activity. 
Everything he saw, he did not see sub specie aeternitatis (from the point of view 
of eternity), like his teacher Spinoza, but he saw everything in time and at the 
mercy of time. However, the power of time is productive and creative power. 
Everything - from the most abstract idea to a stone fragment on a bank of a 
stream - bears the stamp of time on itself, saturates with time and acquires its 
form and its sense. Therefore, everything is intense in Goethe’s world: there are 
no dead, immovable, frozen places, unchanging backgrounds, participating in 

22 See in: Бахтин М.М. Роман воспитания и его значение в истории реализма//
Бахтин М.М. Собр. соч. в 7 т., Т.2. С. 287.

23 Ibidem, С. 214.



ZojA MorochojeWA • DIALoGUe IN The coNTeXT oF UNITy… 143

an action and building (in the events) a scenery and setting… Everything in this 
world is time - space, a genuine chronotope.”24

An event is ambivalent. By opposites developing in the event, time mani-
fests the internally contradictory nature of the process, the same possibility of 
resolution for both poles. The carnival image demonstrates it in a clear way. It 

“strives to embrace and unite in itself both poles of development or both parts 
of an antithesis: birth - death, youth - old age, top - down, face - back, praise 

- abuse, affirmation - negation, tragic - comic and so on. The upper pole of the 
two-sided image reflects in the lower pole according to placement of figures on 
playing cards. You can express it in the following way: opposites converge with 
each other, look at each other, reflect in each other, know and understand each 
other.”25

According to Bakhtin, there are ambivalent events in Dostoyevsky’s books 
everywhere, because “in every voice he could hear two arguing voices, change 
of heart and willingness to go to the other immediately in every expression, 
opposite expression; in each gesture he perceived confidence and uncertainty 
at the same time; he perceived deep ambiguity and multiple senses of each phe-
nomenon’26. However, these contradictions and ambivalences do not become 
dialectical. They coexist ‘at this moment of the manifested diversity and stay in 
it, organizing and shaping this diversity in the context of this moment.’ Bakhtin 
names this diversity and voices of many parties polyphony.

Dialogue as an event takes place where they take responsibility and accom-
plish a transition-act. Bakhtin associates to be directly with dialogue. A dialogue 
takes place as a confrontation of an individual to himself and his surroundings. 
In order to emphasize diversity of the Self and the Other, Bakhtin uses the 
term out sidedness. He points out redundancy of my vision of this Other, due to 
uniqueness and irreplaceability of my place in the world. “I have to feel into that 

24 See in: Бахтин М.М. Роман воспитания и его значение в истории реализма//
Бахтин М.М. Собр. соч. в 7 т., Т.2.С. 311.

25 See in: Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972.С.127.
26 See in: Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского //Бахтин М. М. Собр. 

соч. в 7 т. Т. 6. С. 39.
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other person, see the value of his world from his inside him in the way he sees it. 
I have to stand on his place and after returning to my own place, fill his outlook 
with redundancy of my vision opening from my place outside him, frame him, 
and create the final environment for him with redundancy of my vision, my 
knowledge, my desire and feeling… Getting used to sufferings of the other, I 
experience them as his suffering precisely, in the category of the Other, and my 
reaction to him is not a cry of pain, but a word of solace and an act of relief.” 27

The situation of out sidedness facilitates a comprehensive understanding of 
the Other. Interactions between I and the Other are not limited by one sphere. 
Moreover, like in cultural interactions, the longer and more versatile encounters 
of I and the Other are, the deeper meanings they find. Creativity generates on 
interaction boundaries, where there is a need to create new senses as response 
to a challenge. “Each cultural act essentially lives on borders: it is its seriousness 
and significance; distracted from the borders, it loses the soil, becomes empty, 
arrogant, degenerates and dies”28.

According to M. Bakhtin, an encounter with other cultures and the phe-
nomenon of their diversity contributes to understanding of one’s own culture 
and enriches other cultures with new senses. “Interacting cultures start a di-
alogue which overcomes insularity and one-sidedness of these senses, these 
cultures. We ask a foreign culture new questions it itself has not asked yet, we 
look for answers to our questions, and the other culture answers, opening new 
sides and new depths of sense to us. Without these questions, you can creatively 
understand nothing else and no one else’s (but, of course, they should be serious 
and genuine questions). With a dialogic encounter of two cultures, they do not 
merge and do not mix, each maintains its unity and integrity of the open, but 
they are enrich mutually.”29

27 See in: Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности// Бахтин М. М. 
Собр. соч. в 7 т. Т. 1. С. 106, 107.

28 See in: Бахтин М. М. К вопросам методологии эстетики словесного творчества// 
Бахтин М. М. Собр. соч. в 7 т. Т.1. С.282.

29 See in: Бахтин М.М. Ответ на вопрос редакции «Нового мира» // Бахтин М.М. 
Собр. соч. в 7 т.,Т.6. С.457.
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Thus, Bakhtin’s dialogue is a being - event, participation in which breaks 
up and co-exists in the polyphony of voices. The opposites there do not interact 
according to the laws of dialectic and do not correspond to subject-object rela-
tions in this process.

The dialogic relationship problem has been cardinally introduced into the 
context of diversity due to the development of the principle of différence30 in the 
concepts of postmodernism. It has parted with substantialism, with the princi-
ple of autonomy. A French philosopher Jacques Derrida (1930–2004) criticizes 
substantialism based on the concept of presence, identity and logo centrism. In-
stead, he proposes the logic that uses the terms of trace, différance, and writing.

According to Derrida, there is nothing present, that is simple, complete, 
‘here and now’ accessible, self-identical and self-sufficient. Derrida suggests that 
presence is not identical to itself; differing from itself, it thus is in relation to 
itself. Presence is being and is not being now, since the past leaves a trace in it, 
and the future outlines its shape. The différance violates self-identity of the 
presence, so presence quits being the center guiding hierarchy of oppositions. 
The being sign is a trace, signifying presence only via its absence, so that being is 
constructed and opened with the trace sign.

Thus, unlike the classical European tradition where presence is identity of 
logos and voice, Derrida’s writing destroys this notion of presence. Writing is 
free of logo centrism, which means it does not obey dialectic and cause-and-ef-
fect dependencies. Derrida operates the logic of supplement instead of the logic 
of identity. Différance as infinite inconstancy replaces substance. There is no 
longer presence as here and now unity. Différance that has replaced the unity is 
accompanied by delay, detachment and lateness.

Différance is an endless process in which kinds of space-time nodes (we 
can name them chronotopes) are deposited in the form of traces. It is a temporal 
worldview a process. In the différance logic, Derrida goes beyond usual under-
standing of time and space in substantialism. We can state chronotopes are 

30 J. Derrida introduces his notion of difference as différance. Their pronunciations do not 
differ; the difference is strictly graphical. Derrida avoids reducing différance to differentiation to 
prevent a return to difference determined by the logic of identity.
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keys for notions of différance, trace, writing, etc. Derrida designates différance 
as something other than ‘what, and tries even drawing an analogy with the 
concept of nirvana in Hinayana and Mahayana. This other dimension is repre-
sented as space-time nonexistence of the world, différance as the other form of 
existence. In an effort to show the other dimension Derrida turns to the issue 
of a gift of death in human relations. Death leads outside of existence. Unlike 
the subject-object perspective, where death focuses on who accepts death, in 
différance measurement the situation of death reduces to a paradox that Derrida 
names a gift of death.

In one of the discussions, he argues that “…a gift does not exist and does 
not manifest itself as it is; it is impossible for a gift to exist and manifest itself 
as it is… Next, I would argue that if a gift is the case, through the impossibility 
of it should be an experience of this impossibility and must manifest itself as 
impossible. The event, called the gift, is completely alien theoretical recogni-
tion, phenomenological identification… The gift as such cannot be the subject 
of knowledge, but one can think about it. We can think about what we do not 
know. Perhaps ‘thinking’ is not quite the right word. But there is something 
beyond knowledge, a certain excess.”31 The gift-related event is not an event in 
the logic of presence, but it is an event in the logic of différance.

Following Kierkegaard Derrida considers the story of Abraham’s sacrifice 
by Isaac. The story seems terrible: the father is ready to subject his beloved son 
to death only because the Other, the great Other, without giving the slightest 
explanation, asks him or orders him to do so. The paradox is that God would 
never order Abraham to subject Isaac to death (i.e. to make a gift of death as 
a sacrificial gift to God himself), if Abraham does not have absolute, unique 
and incommensurable love for his son. Love for his son paradoxically contrasts 
to his love for God. Abraham is unable to explain himself so that people can 
understand him. At one moment, when he realizes his action opposes his feel-
ings, he offers to sacrifice Isaac. He dares to speak before the absolute Other, 

31 See: “On the Gift: A Discussion between Jacques Derrida and Jean-Luc Marion,” in 
God, the Gift, and Postmodernism, eds. J. D. Caputo, M. J. Scanlon (Bloomington: Indiana uni-
versity press, 1999), 42–78.
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before God. Abraham’s action grows to a universal dimension, but he arrives 
a murderer in people’s common sense. Absolute duty and responsibility imply 
that a person must reject and at the same time surpass any duty, responsibility 
and law in general. Following an absolute duty and responsibility meets an act of 
rejecting of absolute duty and responsibility. Duty and responsibility recreate at 
this point of intersection in the temporal perspective (A is being / A is not being).

Abraham’s sacrifice is an evident example of what happens in relation of 
I and the Other. Speaking before the Other, we sacrifice any Others. You can 
be responsible before the Other only being non-responsible before the rest, all 
others. Choosing one thing, we always sacrifice the other.

However, God stops Abraham at this very moment when Abraham decides 
to sacrifice. The moment of I with the Other encounter designates the temporal 
perspective is being / is not being. It is a sign Abraham has fulfilled an absolute 
duty. He already speaks the language of the Other. This language is incompre-
hensible to any individual; there is nothing definite, positive or negative in it. It 
is a secret language, the language of a death gift. Derrida argues the very paradox 
of Abraham tells us every moment is close to the gift of death. Abraham keeps 
secret, because he is on the other side of either people or God. Is is the secret of 
true faith, faith as an absolute responsibility, faith as an absolute passion. The 
secret language of the Other (God) makes it possible to recognize oneself as a 
responsible and mortal person able of being responsible before the Other and 
bear responsibility for the Other.

The other arrives either as every Other or as completely the Other that em-
phasizes exclusivity and uniqueness of each individual, openness for a choice. 
Derrida underlines we should not take God for somewhat transcendent. God 
is an opportunity itself that allows keeping a secret, be able to go into chrono-
topes. It is a situation of internal dialogue. Any exchanges taking place here 
are asymmetric. It is an incommensurable economy. The fifth chapter of the 
Gospel of Matthew runs “love your enemies and pray for those who persecute 
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you, may you be the children of your Father in Heavens”32. The gift of death is 
also asymmetric because it cannot be annulled in return.

Chronotopes (a gift (Don), fairness ( justice), hospitality (hospitalite), friend-
ship (amitie), secret (secret), responsibility (responsabilite), etc.), being laid out 
to the other side, take on the character of imaginary transcendence. They are 
the contexts of I and the Other relationship lack of which makes the relation 
impossible. For example, disappearance of death issues result finally in loss of 
one’s own ego. Only face to face with death I acquires its self, manifests itself as 
a person. Blessing as an unselfish gift is an attitude towards the Other, but not 
a transcendent ideal. All these concepts characterize transitivity from presence 
to non-presence of being disappearing from space-time structures. As a result, 
the relation I – the Other as the infinite designation of the elusive, unconditional 
is nothing more than the world of différance, the world of an individual, of 
culture.

The situation of presence / non-presence of Being gives rise to paradox-
es. Derrida, considering monolingualism, argues: “We always speak only one 
language”, but he adds immediately “We never speak only one language.”33 We 
speak a particular language, but this language changes all the time. “It does 
not mean the language is monological and tautological, it rather ordains het-
erological openness that permits to speak of something else and address some 
other things.”34 A language because of the polysemy or ambiguity cannot be 
translated. Nevertheless, thanks to this uncertainty a language reveals the dis-
tinction between hidden and obvious. Derrida identifies himself as a native of 
French-Maghrib culture. He laments he loses control over his native language. 

“I have only one language and it is not mine; my “own” language is the language 
I cannot master. My language, the only one I hear myself speaking and agree to 
speak, is the language of the other.”35

32 “New Testament”, Gospel of Matthew, 5:43–48.
33 J. Derrida, Monolingualism of the Other, Or, the Prosthesis of Origin, transl. by Men-

sah P., (Stanford Univ. Press, 1998), 7.
34 Ibidem, 69.
35 Ibidem, 25.
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In the différance perspective, any identification implies non-identity with 
oneself, difference from oneself. One’s own culture is defined as the culture of 
the Other, in the presence of the Other, that is, culture never originates from 
something single. Derrida defines himself as an old European, specifying, how-
ever, that he is a ‘metis-European,’ that “there is much more (that that) in him. 
For example, by birth (on the southern coast of the Mediterranean Sea) he is 
African; rather, he is “European half-breed: super-acclimated, over-colonized”36. 
This statement explicates possibility of constructing identity in the dynamic 
temporal perspective. Derrida thinks they are “opposites, differences, dissocia-
tion that are absolutely necessary for relations with the Other.”37

In the focus of the différance perspective, the aspect of unity in the unity 
- diversity opposition dissolves in non-unity, in the variability of unity, which 
manifests itself in multiplicity. There is no removal of one opposite by another 
one here; rather, there is filling, replenishment, supply of one by another. As a 
result, a whole chain of dispersing in the multiplicity is built of what could be 
integrity. They create traces. Multiplicity destroys unity.

Within the framework of Derrida’s worldview, there is nothing present – 
simple, complete, ‘here and now’ accessible, self-identified and self-sufficient. 
Derrida fears homogeneous concepts signifying organic integrities as a nation 
state or democracy, because there is no place for responsibility within them. 
Derrida is against anarchic multiplicity as well, which, along with totalitarian 
unity is synonymous to death. Instead, he suggests heterogeneity, which implies 
diversity, distinction, dismemberment and separation as terms and conditions 
for building people’s relations. In any identity, one must be able to see inequality 
to oneself, self-dismemberment, and differentiation. The starting point of the 
argument is inability to be integrated with oneself, while a community can exist 

36 Cited from: Автономова Н.С. Философский язык Жака Деррида. М., 2011. С. 222.
37 J. Derrida. “The Villanova Roundtable: A Conversation with Jacques Derrida”, in De-

construction in a nutshell: a Conversation with Jacques Derrida, ed. by John D. Сaputo (New 
York: Fordham University Press, 1997), 13.
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(this syncretic fusion is hindrance), one needs to be able to distract himself and 
the Other from the symbiosis, where the Other is “absolutely different”38.

The philosophy of Jacques Derrida argues heterogeneity, rejection of binary 
oppositions, and possibility of shifts, substitutions and additions in his concepts 
of deconstruction and decentration. Derrida defines his point of reference this 
and that, which is internal-external. However, in fact he does not construct 
the logic of stability, but does the logic of a process. Binary oppositions trans-
form into some serial-gradual schemes of disclosing values and are deposited 
into traces. The procedural traces link in writing. Since a trace is associated 
with sense39, senses are generated in a plurality of mirrors in the différance field. 
Thus, J. Derrida transfers concepts from the substantial model into the relative, 
temporal one.

The basis of concepts in the temporal model is différance, that is, variability, 
rather than permanence. Overcoming the dichotomy of the signified and sig-
nifying also entails rejection of the subject as an organizing centre and the root 
cause and the object as an objective reality. Thus, Derrida considers opposites 
of voice and writing, being and non-being, consciousness and unconsciousness, 
presence and absence, phone (a sound, voice, live speech) and gramme (a line, a 
sign, a letter, writing) and so on according to the logic of compensation.

Derrida places the I - the Other relation into the context of the so-called 
‘third way’ which is a trace, or sense. Here, the relation itself in I-Other pair 
signifies différance, which is “the sense of this inconceivable unity of light and 
darkness, a kind of metaphor for the mechanism of predicative tension of is be-
ing and is not being40. Derrida differentiates absolutely I and the Other. Within 
the framework of the classical tradition, admission of a transcendental subject 
assumes that I experience otherness in my consciousness as my own one, in 
result there is no absolute difference between I and the Other. Bakhtin follows 
this tradition partly and according to him, I develops by expanding a cultural 

38 See in: Автономова Н.С. Философский язык Жака Деррида. М., 2011. С.140
39 Jacques Derrida, Of Grammatology, transl. by Spivak, Gayatri, (Baltimore: John Hop-

kins Univ. Press, 1997), 65.
40 See in: Автономова Н.С. Философский язык Жака Деррида. М., 2011. С. 361.
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context from not I to I, from social to individual. Bakhtin allows only relative 
differentiation of I and the Other, although, like Derrida, Bakhtin proceeds 
from intertextuality, reproduced by differences. Bakhtin marks social forces as 
a place of otherness (alterity)41. It is the historical context of social forces, where 
multitude of voices speak from different positions, which creates a dialogue. 
With no dialogue, an author of a novel or poetry performs a monologue. Der-
rida also applies a concept of negotiations, which is a shuttle between several 
persons, positions and choices. Negotiations serve Derrida as a platform for 
deconstruction: “There is negotiation in deconstruction, between the values, 
themes, meanings, philosophemes that are deconstructors and in certain main-
tenance, or survival, of their effects… An essential aspect of negotiation is that 
it is always different, differential, not only from one individual to another, from 
one situation to another, but even from the same individual, from one moment 
to the next. There is no general law; there is no general rule for negotiation. 
Negotiation is different at every moment, from one context to the next. There 
are only contexts, and this is why deconstructive negotiation cannot produce 
general rules, ‘methods’… One had to negotiate with who-knows-how-many 
partners at the same time”42.

Thus, endless negotiations with different cultural traditions is the way to 
maintain their openness and vitality. Deconstruction is not a process of denial 
alone, but also actualization of cultural values sense. It is possible to find sense 
in any situation, where alliances, treaties, etc. build up. The key to sense making 
moment is Shibboleth. Derrida uses Shibboleth as a differential mark. One has 
to be able to share this mark with the Other. “Shibboleth marks multiplicity 
within the language, a slight differentiation as a condition of sense”43. In tempo-
ral space of a text, Shibboleth is an encounter in the intermediate environment 

41 See in: М. Холквист. Услышанная неслышимость: Бахтин и Деррида //
Бахтинский сборник. Вып.5. С.88–108. С.105.

42 J. Derrida, E. Rottenberg. Negotiations: Interventions and Interviews, 1971–2001, 
(Stanford Univ.Press 2002), 16–18.

43 Cited on: Деррида, Жак. Шибболет / Пер. с франц. и коммент. В. Е. Лапицкого. 
2-е изд., испр. и доп.  СПб., 2012. С.71.
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of different languages. Difference of contexts alone allows grasping a true sense 
of the situation and develop it in the right direction.

Contexts reveal multiplicity of cultural worlds and civilizations. How is an 
encounter of representatives of different civilizations possible? Derrida argues 
absolute otherness of the Other. We have to consider the traditional East to 
prove it. For the beginning, let us turn to an American anthropologist of culture 
and a Hindu by origin Arjun Appadurai.

In his analysis of cultural globalization, A. Appadurai applies the concept 
of interaction. At the moment of two participants’ contact an interaction takes 
place, during which they recognize common values and differences. An encoun-
ter of representatives of different cultural worlds A. Appadurai proposes to con-
sider as a process in which they find out differences first. This contact takes place 
in the borderland of cultural worlds.

The encounter of different cultural worlds’ representatives is a meeting in 
time ‘here and now.’ It is accompanied by a mutual exchange of images and 
concepts, memories, fantasy, psycho-emotional experiences. It is an imagination 
field that has a temporal nature of cycles and rhythms. It is on the surface, but 
defies interpretation in usual terms. The field of imagination is a deep struc-
ture of development, to which the subject-object dichotomy does not extend. 
In other words, we deal with the process logic that is founded on temporality. 
The field of imagination no longer refers to the transcendental subject, a pure 
and unchanging essence. We deal with changeable being, with a process. For A. 
Appadurai, differentiation as variability becomes a perspective for rethinking 
concepts of culture, locality, a class, a group, people, patriotism, violence, etc.

Due to the proposed transfer of concepts into the dimension of process 
making, the concept of culture is gaining the meaning of a function, which ex-
presses itself by the adjective ‘cultural’ in the field of imagination. А.Appadurai 
underlines concepts arising in this field are of a fundamentally different origin 
than substantial ones. They are images (landscapes) - media-, financial-, ideo-, 
techno-, ethno images. “The suffix scape allows us to point to the fluid, irregular 
shapes of these landscapes… These terms with the common suffix scape also 
indicate they are not objectively given relations that look the same from every 
angle of vision. Rather, they are deeply perspectival constructs, inflected by the 
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historical, linguistic, and political situation making of different sorts of actors: 
nation-states, multinationals, diaspora communities, as well as subnational 
groupings and movements (whether religious, political, or economic), and even 
intimate face-to-face groups, such as villages, neighborhoods, and families”44. In 
contrast to the concepts of substantial picture of the world, they are ambiguous 
and vague in their boundaries, depend on the context. Their nature is associated 
with becoming, with disembodied effects - events. Landscapes are associated 
with the Gilles Deleuze series, which are sequences of interrelated events or 
senses that multiply on the surface. Accordingly, sense is associated with specific 
understanding of time. As G. Deleuze writes, it is no longer Chronos, which, as 
a limited present, measures actions of things as causes. This is Aion as the un-
limited past and future, in other words, infinite cyclical time, which produces 
incorporeal events-effects45. In this process, the effect of interaction of series 
turns out to be sense indifferent to single and universal, general and specific, 
individual and collective, assertion and negation, etc. Neutral sense refers to 
disembodied quasi-causes46.

Developing his own concept of global culture, A. Appadurai writes the 
driving force in maintaining difference is the process of consumption. It is this 
process that creates and maintains tension of the field in time, in nostalgia for 
the past, in the dream about a goal, future pleasure, pleasure, satisfaction ‘here 
and now’. Consumption creates time, multiplies copies and simulacra of time.

The global process disintegrates into small and large cycles. Small cycles 
include, first, consumption processes, products of life cycles, price fluctuations, 
interest rates, security prices, etc. Big cycles are genealogies, a combination of the 
external cycle of history and the internal one. Just as J. Derrida creates writing 
in the context of language and style, A. Appadurai’s micro narrations arrive at 
the intersection of history and genealogy. A. Appadurai searches for reasons of 

44 A Appadurai, Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization, (University 
of Minnesota Press 2005), 33.

45 Gilles Deleuze, The Logic of Sense, transl. by M. Lester, (Columbia University Press, 
1990), 77.

46 Ibidem, 95.
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ethnic violence in mismatch of rhythms, cycles of social groups, individuals. In 
dependence on whether behavior of interacting actors complies with the expect-
ed behavior, they recognize Their Ones or the Others. If a neighbor’s actions do 
not justify positive expectations, he becomes dangerous and there is a conflict.

In the field of imagination, locality is created in the time dimension but not 
in the spatial one. In the process of globalization, the content of locality and 
globality concepts presents itself as sense-scapes. A. Appadurai defines locality 
as a characteristic of a specific social relationship in diverse contexts (historical, 
natural, cosmological, and symbolic). “I see it as a complex phenomenological 
quality, constituted by a series of links between the sense of social immediacy, 
the technologies of interactivity and the relativity of contexts”47.

Appadurai thinks interaction of actors in the field of imagination means 
that at the moment of their meeting there is nothing behind this event. There 
are no concepts of substance supporting the sense of the event. All the elements 
could be the center with no periphery, or a center and periphery at the same 
time. The system, if you can call it a system, is open. It creates conditions for 
a dialogue of actors of the same culture, as well of different ones. Processes of 
globalization are polycentric in the sense that these or other events and senses 
act as centers. They are formed by interweaving of a whole range of series under 
the influence of attractors and create a specific context that can capture more 
new chains of series and match them in their rhythm. Interaction of several 
centers cause variability or difference. The structure of a quasi-system becomes 
rhizomatic, open to a variety not related to a particular transcendental signified. 
Presence display only series as links. Sense is born and dies in interaction. Thus, 
in his concept, A. Appadurai proposes to consider cultural globalization as an 
open temporal polycentric process that does not fit into the framework of the 
familiar substantive world of the West.

There are no homogeneous wholes, and therefore he underlines a dialogue 
is risky, if it is hold on behalf of the total integrity. It conceals and ignores 

47 A. Appadurai, Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization, (Univ. of 
Minnesota Press 2005), 178.
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internal disputes. Appadurai argues in intercultural dialogues along with an 
external dialogue with the Other there are internal debates of One’s Owns. 

“In the age of globalization, these internal differences are further exacerbated 
by the movement of migrants to new locations, the different identity anxieties 
of old and young among migrant populations, and the nature of mass media 
and electronic communication which allows intensely local and highly remote 
attachments to be co-present and mutually formative”48. In a heterogeneous 
situation, a dialogue with an external partner can take place only with accompa-
niment with a parallel dialogue with oneself. There is always a problem a leader 
can represent different points of view among his Owns. It relates to the problem 
of human rights. “Combined with the growth of electronic communication and 
the ideologies of participatory democracy, the spread of the ideology of human 
rights has meant that no person or group – women, prisoners, children, refu-
gees, the disabled, and migrants – can be treated as people who can be spoken 
for without their consent… Indeed, the test of a civilization or a great tradition 
may well be seen as its capacity to incite dissent, inspire debate, and generate 
internal differences on matters of fundamental importance”49. This is a risk of 
dialogue. If you bring your internal disputes in a dialogue with the Other, then 
your position seems to looks weak, unconvincing. If you pay little attention 
to your internal differences, controversial points, then your position becomes 
authoritarian. For example, in a dialogue with fundamentalist Islam, which 
acts as a monolith, the European side drowns in disputes about the European 
Union, liberal consensus, etc., in disputes between Catholicism, Protestantism 
or Judaism, between secularists and non-ones. The question is which choice to 
make in the dialogue, taking into account relativity of differences but not their 
absoluteness.

48 Arjun Appadurai, “The Risk of Dialogue”, Quaderns de la Mediterrània, data de publi-
cació 01 / 05 / 2008, 24. (URL: www.iemed.org/publicacions/quaderns/10/q10_023.pdf).

49 Ibidem.
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C. A Relational perspective: the Eastern relationism and the problem of diversity of 
civilizations

The East demonstrates temporal relational view of the world. I focus on 
the East Asia, including Eastern Siberia and China to prove it. A. Appadurai 
has described scapes writing about relationism in the era of globalization. This 
section of the paper considers how it is possible to construct scapes in the space-
time of the eastern picture of the world.

In the East, time is cyclical, hierarchically organized and drawn to one 
dominant center. Monocentrism is an essential characteristic of the East. The 
Eastern worldview can avoid relativism thanks to monocentrism, although this 
view of the world is characterized as relative relativism due to its dynamic pro-
cedural nature.

The classic worldview of the East and the West are fundamentally different 
from each other. In accordance with the Eastern view of the world, integrity 
is interrelation of all relations and qualities. The basis of integrity is relations. 
Because of this, qualities of things are derivatives of their relationships. Elements 
of this integrity are relations themselves, which in their variability arrive as 
pulsation of is being / is not being instants. Time characterizes variability of 
relations. Ranges of instances (or their variability) we can name series like in 
postmodernism. These series are generated by the center, in which the opposites 
(for example, the yin-yang) move to equilibrium. Equilibrium is an instant that 
must inevitably break down, giving rise to a new series of instants-relations. 
Thus, the series represent different deviations from the original state of equilib-
rium. Generated qualities also show the degree of deviation, disruption of the 
initial balance. These are instants of relative stability. We can find a description 
of this process in the myths about Cosmogenesis among various peoples of the 
East Asia.

In the Eastern thinking, we can find paradoxes similar to those of J. Der-
rida. In his comparison of the East and the West, a Japanese scholar D. Suzuki 
writes, “The oriental way of thinking’ means that a thinker is lost in thinking. 
It is no longer thinking in the usual sense of the word. That is why I say that 
‘thinking’ is unusual for the Eastern mind. It is a precise reason why teachers 
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give Zegen no any answer. They would answer ‘yes’ or ‘no’ if it could be possible. 
The thing is that they can neither affirm nor deny. If they resorted to this or that, 
they would distort their inner experience. They had no choice but to continue 
to answer ‘neither one nor the other.’ For them, the thinker and thinking are 
one. If they would stop at one thing and say ‘yes’ or ‘no’, then this would mean a 
separation of the thinker from thought and a violation of the integrity of inner 
experience… Not merely to escape the antithesis of ‘yes’ and ‘no’, but to find 
a positive way in which the opposites are perfectly harmonized—this is what 
is aimed at in this question.”50 It is about achieving a balance between ‘yes’ or 
‘no’, in which avoidance of extremes indicates the attainment of harmony, the 
integrity of internal experience.

Therefore, integrity in the Eastern worldview is interrelation of all the re-
lations and qualities generated on this basis. Relations are the elements of the 
integrity. For example, dharma is an element of the universe in Buddhism. The 
verb dhar means to bear, give birth to, support, affirm, preserve, etc. According 
to Vasubandhu, dharma has ten different meanings: 1) an element of existence 
(in general); 2) a way; 3) Nirvana; 4) an insensitive element; 5) a virtue; 6) life; 
7) teaching; 8) (a quality) of constant development; 9) a religious vow; 10) a 
circular law51. The content of dharma unites this diversity of meanings; this 
content is to be a fundamental principle of relation in both the phenomenal 
and transcendental worlds.

Dharma, being a relation, differs from Democritus’ atom as an element. 
Democritus defines a particle by its spatial preciseness ‘here and now’, when 
there is no variability in time. We can argue ‘a thing is being’ due to substantiali-
ty of particles. Dharma as a relation is subjected to the conditions of temporality, 
variability, allowing for a state when a thing is being or is not being.

A space-time characteristic determines an elementary condition of dharma. 
Dharma is an instant, change, being and non-being in the temporal dimension. 
An instant is a synonym of dharma element; two instants are two different 

50 D. T. Suzuki, An Introduction to Zen Buddhism, (N.Y., Grove Press 1964), 69.
51 See in: Buston. History of Buddhism. 2 parts, transl. by Obermille-Heidelberg, (1931), 

18–19.
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elements. An element becomes something like a point in time-space. … Disap-
pearance is the very essence of existence; that which does not disappear does not 
exist… Thus, being becomes synonymous to non-being, since every phenomenon 
disappears at the very moment it appears. … An element can be compared with 
fire; it consists of a series of single flashes, which follow one by one, representing 
a new fire at each instant” 52.

Stcherbatsky compares dharma with a point. He argues it is difficult to 
explicate in Western terms what dharma is. In any case, the image of a point 
may symbolize instantaneousness of dharma. Nevertheless, this point is not 
spatial at all.

In the view of the world in interrelation perspective, wholeness is interrela-
tion of its parts. You cannot perceive any part of a thing or a thing in the whole 
beyond the integrity of its relations. The macrocosm is identical to the micro-
cosm. A perfect balance is a basis for this world, to which qualities and relations 
rush in the interaction. As a result, the whole is a certain state of balance, which 
provides corresponding qualitative characteristics of both the whole and its 
parts or elements. In the cosmic order, manifested in cyclical rhythms of life of 
nature and a man, there is constancy. We can find it in the fact of interaction of 
things, when in the process of transition of opposites into each other there is a 
shaky moment of their balance, and things lose the qualities distinguishing one 
from the other, and characterizing them as separate and distinct from each other 
entities. At this moment things lose their individual face, dissolve in relations. 
From this perspective, we can argue relationships things make are their basis. It 
is impossible to imagine properties that could exist outside of any relationships. 
Visa versa, it is impossible to imagine relationships that would be something 
external to these properties. This picture of the world does not need a category 
of a substantial substrate as an ontological basis determining both relationships 
and essence of things.

Dynamism and transition of opposites into each other are the main charac-
teristics of this picture of the world. A relational system depends on an ‘observer 

52 See in: Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. М., 1988. С. 142.
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/ actor’s reference point. In the substantial model of the world time moves in 
space, when in the relational space is derivative of time. They describe all the 
interactions in terms of temporality. A picture of the world based on the prin-
ciple of interrelation, manifests itself in events. The past, present and future are 
associated with events. They are interconnected in a cycle where its center is an 
initial event having neither the past, nor the future and the present. It is empty, 
but at the same time, intensity of this event is maximum. In addition, an event 
as a generating beginning contains all events possible in this cycle. The center is 
also a sense-creating site. A nature of events depends on their correlation with 
the center, as well as on other events.

The cyclic center has a myth genetic function. The Buryats of the Eastern 
Siberia consider the center as the source of the world’s genesis, birth of the 
Buryat ethnos. It is a Promised Land, they have come from and they will go back 
there. The Buryats believe it is located somewhere in Mongolia; it is Nayan-Nava, 
Altan Gadasa, Mungen Bukse, Shambhala. E.A. Stroganova reconstructs the 
canon of these assumptions on the material of the Tunka Buryats. “On the land 
left in Mongolia there is nothing and no one now — neither houses, nor peo-
ple and cattle. Nevertheless, you can hear gates creaking, dogs barking, people 
talking. No one can live on that land, neither the Mongols nor the Chinese. The 
land waits for the Buryats, and the time will come when they will return there. 
There will be three flows of resettlement, one is more hazardous than the other 
is, and the third will be the most hazardous. People will flee in a hurry, leaving 
children in their cradles, old people in beds. Still they will reach the Promised 
Land and will live there in peace and prosperity. Only then the Buryats will find 
their happiness when they resettle in this land.”53

There is no exact location for The Promised Land on the planet. It is a specif-
ic form of an event symbolizing the Whole. The Future time is associated with a 
project with goal setting, particular plans and dreams. In order for an expected 
event to occur, it is necessary to consider the past experience from the present 

53 See in: Строганова Е.А. Милленаристские представления современных бурят // 
Вестник Евразии. 1996. №2. С. 76.
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and perform a corresponding ritual, since a ritual in traditional culture recre-
ates integrity. It seems to bring back from the present to the past, but the event 
participants stay ‘here’ and ‘now’ at the same time.54. Uligershins’ performance 
of an epos about heroic times, heroic deeds of strong men, yohor round-dances, 
shamanist and Buddhist religious rites have always been this kind of a collective 
action for the Buryats. In order for the result to be efficient, first, it is necessary 
to master a necessary rhythm of the event undertaken. A ritual re-creates the 
past and completeness of the cycle with its sense.

The traditional Buryat model of the world demonstrates the process of the 
life force circulation, its various phases, which are arising, ripening, maturity 
and extinction. A tradition’s objective is to recreate and preserve vitality. What 
in does the life force find its embodiment?

According to the Buryats, the Sγlde life force is the principle of organizing 
life in the universe. The following legend proves the Buryats assume all living 
things are interrelated. A bear could not turn into a man because a character’s 
wife “has cut down a tree, thus she has cut down the bear’s sγlde”55. Sγlde’s 
vitality manifests itself as breath, as an image, as well as diverse material incar-
nations. In addition, if the vitality sγlde appears as a process, then it becomes 
this procedural point of reference in the system. The process of vitality consists 
of a series of transitions in space-time from one quality state to another. An 
important characteristic is a vector of time, that is a cyclical movement from 
birth to death, and then to a new birth, etc. A ritual recreates integrity of the 
cycle, revives its lost fragments and restores or raises vitality of sγlde.

A temporal relative structure of the Buryat traditional culture demonstrates 
itself in various ways of organizing collective actions (zegеte aba battue hunting), 
in the structure of a yurt or calendar. The calendars used by the Buryats testify 
cyclical understanding of time. In the history of the Buryat culture there are six 
calendar systems, some of them being borrowed from other civilizations: 1) the 
hunting one of the ancient Mongolian; 2) Buryat; 3) ethnic seasonal; 4) 60-year 

54 See in: Неклюдов С. Структура и функция мифа // Современная российская 
мифология. М., 2005. С. 9–26.

55 See in: Галданова Г. Р. Доламаистские верования бурят. Новосибирск, 1987.С.31.
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animal cycle; 5) Russian agricultural; 6) Gregorian56. In the XVIII century, 
the Russian state incorporated the Buryats into a state system based on diverse 
ideas of time and space. The influence of Russian culture contributed to the fact 
that the Buryats turned out to arrive on the border between the West and the 
East worlds. Nevertheless, the traditions based on the principle of interrelation 
proved to keep quite stable. They continue to coexist along with the Russian 
education systems and other forms of socialization, institutions of state adminis-
tration, law, etc. They show up in everyday life, a family and religion, organizing 
kinds of private life enclaves.

In order to understand specifics of space-time in the traditional culture, let 
us turn to the calendar of twelve animals and a yurt. Various measures applica-
ble in daily routine of traditional Buryat culture there are measures of an event 
duration. For instance, they are мори эмээлэхэ зуура - the amount of time to 
saddle a horse (2–4 min.), гааhатай тамхи татаха зуура (3–5 min.) - the 
amount of time for smoking a tobacco pipe, сай шанаха зуура - the amount 
of time for making tea (8–10 min.), хони нааха зуура – the amount of time to 
milk a sheep (about 10 min.), hэеы гэр тогтоохо зуура – the amount of time 
to erect a yurt (a little more than an hour)57.

Measurement of the daytime by a movement of a solar ray penetrating into a 
tent through toono – a hole for smoke – is an example of cycle approach. In the 
old Mongolian tradition, the trajectory of a sunray had twenty-nine periods. A 
falling sunray illuminated first the western rim of a toono through уняа - poles 
from a ceiling to a f loor in a cone-shaped part of a yurt along gratings, and 
then the eastern side of the yurt, rising to the eastern rim of the toono. “The 
Mongolian language has the following phrases: нар тооноор тусах циг - the 
time when the sun rays fall into toono (about 8–9 hours), nar u niniy uzur tusi 
tsag - the time when the sun illuminates upper ends of poles of an upper rim of 
the yurt (10 hours), нар авдарт тусах цаг - the time when a solar ray lays on a 
chest (about 12–13 hours), etc. This watch did not depend on a size of a yurt. It 

56 See in: Дондокова Д.Д. Лексика духовной культуры бурят. Улан-Удэ, 2003. С.39.
57 See in: Очерки истории культуры Бурятии. Улан-Удэ, 1972. Т.1.
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depended on the season of the year. In winter, a sun ray moved from one point 
to another faster than in summer, because a winter day was shorter than the 
summer one”58.

The time system developed further with introduction of the twelve-year 
animal cycle. It combined spatial and temporal characteristics. In the thirteenth 
century Kublai emperor introduced officially a lunisolar calendar to the Mon-
golian peoples, which is a sixty-year cycle system. However, the spread of this 
calendar in the Central Asia was fixed in written already in the VII century. The 
calendar is based on astronomical cycles of the Sun, the Earth, the Moon, the 
Jupiter and the Saturn. The most important of them was a twelve-year cycle of 
the Jupiter circulation around the sun. Division of this cycle into twelve parts, 
each of which received a name of a certain animal (a mouse, a bull, a tiger, a hare, 
a dragon, a snake, a horse, a sheep, a monkey, a chicken, a dog, a boar) led to cre-
ation of a solar-Jupiter calendar. For sixty years, Jupiter makes five turns around 
the sun. The figure 5 corresponds to the cycle of five elements (wood, fire, earth, 
iron, water) and five colors (blue, red, yellow, white, black). The five elements of 
this system double by introducing positive ‘masculine’ and negative ‘feminine’ 
(5 masculine and 5 feminine) vectors. The system forms a decimal cycle in this 
way. As a result, each event of the sixty-year cycle is compiled by intersection 
/ cohesion of divisions of a duodecimal cycle with divisions of a decimal one. 
We can associate it with rotating gears. The duodecimal has the name of “earth 
branches,” while the decimal cycle is named “heaven stems.”

We can also present a cycle as a series of changing states relative to a cer-
tain equilibrium point. In this case, duodecimal and decimal cycles are two 
interacting series based on polarity, since the first symbolizes the Earth, and 
the second does the Sky. The result of their interaction is a particular event, for 
example, a year of the Blue Dragon. It is important to note that series are desig-
nated by symbols of the Earth and the Heaven. The series are characterized by 
opposite direction and particular intensity. All the other symbols we deal with 

58 See in: Дугаржапова Т.Д. Ранние бурятские народные способы определения 
суточного времени. URL: http://2002.vernadsky.info/raboty/e7/w02226.htm (дата обращения: 
15.02.2018).
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when using the cyclic time also have subordinate series of various character. The 
nature and a character of an animal determine circumstances of a year. They 
also depend on what series build an event. There are only six pairs of animals 
in a cycle. Each pair represents opposite qualities, they are a horse – a mouse, a 
monkey - a tiger, a rooster - a hare and so on. The pairs are linked by the center 
of the cycle in the way so that each of the twelve animals has a specific place 
in the cycle. This place correlates with the center of the circle and an animal 
correlates with its opposite.

Years in the Central Asia, in accordance with the calendar, were good, bad 
and average. These characteristics were associated with the nature of an animal, 
naming a year. For example, the Kazakhs considered a Year of the Horse to be 
good for horses, the Altaians considered a Year of the Cow hard for cows. The 
Altai people believed a Year of the Mouse had many mice and thieves, etc59.

As we have underlined, changes were presented as time. Changes had cer-
tain measures. For example, they calculated location of planets and stars in the 
Mongolian astrological system Zurkhai applying the following durations: day = 
12 (double) hours; 1 hour = 5 parts (муч); 1 part (муч) = 60 bowls (чинлур); 
1 bowl (чинлур) = 6 sighs (амьсгал); 1 sigh (амьсгал) = 13 beats (хувь) or 67 in-
stants (эгшин). Thus, 1 hour included in 5 parts, 300 bowls, 1800 breaths and 
23,400 shares. If you translate them into European concepts, you will have the 
following: 1 Mongolian hour is equal to 2 European hours, 1 part = 24 minutes, 
1 bowl = 24 seconds, 1 breath = 4 seconds, 1 beat = 0.05971014 seconds. Thus, 
according to the twelve animal cycle, a day was divided into 12 parts, i.e. each 
unit of time was equal to two hours.

However, calculation by duration had its shortage, since the cyclic system 
was determined not only by time but also by space. Taking into account a cycle 
orientation in accordance with a wind rose, they divided the cycle into segments 
allowing for having phases of the cycle development. Thus, space-time certainty 
set qualitative characteristics to the cycle.

59 http://centralasia.boxmail.biz/cgi-bin/guide.pl?action=article&id_razdel= 161654&id_
article=217074 (дата обращения: 17.02.2018)
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Let us turn again to the yurt. A calendar of twelve animals was used in a 
twelve-walled yurt. Each of the walls had a name of one of the twelve animals. 
A sunray penetrated through the toono (a smoke hole) into the yurt and lighted 
successively in each of the twelve divisions of the yurt. It took two hours for a 
sunray to move from one part to another, this unit of time had a саг name. Con-
sequently, the day was equal to twelve саг. The duodecimal series interacted with 
other series: 1) a male-female two-member series; 2) a decimal series of five colors 
(blue, red, yellow, white, black); 3) a binary series of right - left; 4) a binary series 
top-bottom; 5) a binary series senior - junior; 6) five elements (wood, fire, earth, 
iron, water): 7) four seasons of the year, each of which relates with a position 
of the sun - equinox and solstice. These were the major qualities - series, which 
were taken into account to characterize a particular event. Characteristics of 
this system required an analysis of each of its constituent series, both separately 
and in the complete cycle, in which they were included.

The specifics of the relation principle was it was necessary to take into ac-
count the series and a character of their relations with themselves and with the 
whole. Unlike the principle of autonomy, it was impossible to abstract from any 
relation there, because the nature of the event would change. They perceived the 
yurt as a center of their developed space. A center, a yurt around it, a household 
territory around a yurt, then nearby and farther pastures and paths to them, 
then landmarks characteristic for the area, demarcating boundaries of an in-
habited space made something like a system of concentric circles. The system 
demonstrated itself in a circular construction of nomadic stakes. Symmetry and 
hierarchy of space had great importance. The intensity of space-time increased 
as it approached the center, a hearth in the yurt.

Space is derived from time. Centrifugal and centripetal vectors of the 
change process form it. The vectors are fixed in a wind rose. Therefore, centrif-
ugal and centripetal vectors clearly differ and oppose each other as зγγн - left 
and баруун - right, эмэ - female and ere – male. They differ as a system of spatial 
oppositions: дээрэ – top/ доро - bottom, урда – ahead/ хойно - behind, дγтэ 

- close / холо - far, ута -long / богони - short, нааша - here / сааша - there, as 
high and low in the case of γндэр наhан – old age and бага нялха - childhood.
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How does a person fit into this model? It is a model of vertical tripartite 
division of the universe into three worlds - the upper celestial, the middle ter-
restrial and the lower. The model has also a horizontal division, which has “a 
system of orientation coordinates, specificity of which is in strict fixation of a 
speaker’s figure position relatively to the background: facing south, his back 
to the north. This fixation has caused non-specific nominations of the parts of 
the world: right is western, front is southern, left is eastern, rear is northern.”60 
An expert in the Buryat language E.A. Bardamova writes, “according to the 
Buryat texts, a person turns to the past in the horizontal linear time, and an 
unknown future approaches him behind his back. The examples are урданай саг 

- former time ( front time literally), урда жэлдэ - last year (lit. in the front year), 
хойшодоо - subsequently (lit. behind), хойтодоо - in the futurè  (lit. after)”61. 
This movement of time goes both clockwise, or according to the Sun movement 
in the sky, and vertically. Old age is closer to the sky, to a mountain, which was 
a burial place. “The adverb орой - late, a derivative of a noun орой meaning a 
crown, a vertex, demonstrates a vertical time axis and understanding of native 
speakers a vertical movement of time”62.

A hearth occupies a central place in a yurt with its twelve divisions. The 
center is associated symbolically with the sun, a source of life. They found the 
right and the left sides of the yurt by facing south. These sides divided the yurt 
into two halves - the right male and the left female. A supporting pole stands 
slightly at an angle near the hearth. If there are two of them, they stand vertical-
ly, resting with the lower ends on the floor of the yurt and with the upper ones, 
having a fork, in the rim of a smoke hole. It is not just a supporting pole, it is also 
a symbol of magical relation of generations and times. Each гэр - home had a 
sector to accommodate the most valuable things. The mostly honored guest was 
seated in this sector, the other guests sat to his right in seniority, and a hostess, 
an owner and other household members sat to his left.

60 See in: Бардамова Е.А. Пространство и время в языковой картине мира бурят. 
Улан-Удэ, 2012. C. 15–16

61 Ibidem. C. 28.
62 Ibidem. C. 28.
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The twelve animals of the calendar cycle determined a quality of a particu-
lar zone in the human world. Analogous to A. Appadurai’s scapes each of the 
animals signified qualities associated with certain types of human activity. A 
twelve sagas day developed in the following sequence: a mouse hour (0–2), a 
bull hour (2–4), a tiger hour (46), a hare hour (6–8), a dragon hour (8–10), a 
snake hour (10- 12), a horse hour (12–14), a sheep hour (14–16), a monkey hour 
(16–18), a hen hour (18–20), a dog hour (20–22), a pig hour (22–24). According 
to the calendar, they also marked time of months and years. They started timing 
from the northern side of a yurt, indicated by the sign of Mouse. In this yurt 
segment, an earth branch of Mouse alternated with five celestial stems. It was 
an honorable side of a yurt, indicated by a symbol of wealth. On the eastern 
female half, they stored food under the sign of Bull; the sign of Hare symbol-
ized a children’s place. In the dragon sector, there were water and wood - gifts 
of the Heavens and the Earth. In the south-west side, under the sign of Sheep 
they kept newborn lambs and meat products. On the male half of the yurt, they 
stored a horse harness under the sign of Monkey, and a weapon under the sign of 
Dog, a symbol of hunting. A series of 12 animals symbolized particular qualities. 
They were: a mouse - sufficiency of food; a tiger - courage, strength and power; 
a hare - weakness and fearfulness; a dragon - power and majesty of the Sky, the 
Lord of the sky; a snake - deceit; a horse - mobility; a sheep - need; a monkey - 
human fantasy; a chicken - fertility and youth; a dog – a watchdog of property; 
a wild boar - satiety and contentment. These qualities changed (weakened or 
strengthened) in combinations or series with other signs, depending on the 
nature of impact of qualities from other series on them. In a series, qualities 
were in a state of either mutual assistance or confrontation. Analysis of all in-
terrelations made it possible to understand an event and apply corresponding ef-
forts. This complicated set of knowledge helped to organize economic activities, 
military operations and treatment of patients. The meaning of these practices 
was to maintain vitality, balance and harmonize it as a whole and in separate 
fragments. In the calendar, each of the twelve animals had a combination of 
characteristics: of directions (top-bottom, right-left, and a wind rose), time (a 
season, a day, a day-night, and an hour), and certain forms (a center – a square, 
a circle, the left side – a centrifugal direction, the right side - centripetal). Each 
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animal corresponded to certain qualities (taste, color, sound, etc.). As a result, 
they had a particular classification of the world around in accordance with the 
space-time in which the observer was located.

The model of the world in the traditional Buryat culture is relational, since 
it consists of the whole and elements that represent relations. Concepts formed 
in this way are empty in the sense that they do not express a substantial essence. 
Nevertheless, they gain qualitative certainty, expressed in space-time, both in 
relation to the center, and in context with other meanings. Intensity indicates 
significance of the event for a group. The Buryat culture is monocentric, and 
therefore, Buryat groups are conformed according to the hierarchical matrix. 
In order to maintain harmony and stability in the society, social units in the 
culture balance each other constantly in an effort to get closer to the center. In 
the paper, we can only state various groups interact according to the principle of 
consanguinity, or basing on fellow citizens, etc. Dialogue is an important bal-
ance tool, because identification is an integral part of the process. The question 
is whether the relational concept of space-time in traditional Buryat culture 
contributes to the survival of Buryat culture in the era of globalization. What 
cultural changes do we have to undertake to make our culture entrepreneurial 
in dialogue with other cultures and civilizations?

In interaction with the outside world, dialogue in the traditional relational 
culture of the East relates closely with rituals of hospitality. The issue allows 
you to see I and the Other relations in a culture based on the relation principle. 
In relational cultures of the Central Asia, the Eastern and South-Eastern Asia, 
Africa, the Central and the South America, a meaning of hospitality is about 
the same. A guest-meeting event takes place in the space-time described above. 
It represents an interaction of different cycles, mutual exchange of life forces. 
The objective of hospitality is to bring to a balance a situation in which new 
external to this cycle forces take part, to neutralize an Alien, incorporate him/
her into the cycle of hosts. Meeting a stranger in the steppe, a human could deal 
with him in a different way. If a stranger was weaker he could do him harm, or 
even kill him. Nevertheless, doing harm meant violating rules of hospitality 
that would exclude a human out of a ritual circle. A human would lose his face. 
Therefore, partners were to follow a ritual strictly building an equilibrium of 
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cycles and creating a new border cycle. Abundant food or, exchange of gifts were 
symbolic acts of harmonizing relationships and space-time. They received all 
guests with hospitality without exception; however, a guest status in the social 
hierarchy mattered. Thus, honorable rich guests had a feast, while poorer guests 
could be content with a modest treat.

The Buryats let their guests come into a yurt and take their seats by the 
hearth in the following sequence: women were on the left side of a yurt, men 
were on the right, and the most honored guests took their seats on the north, 
opposite a door. Then a hostess brought freshly brewed tea with milk and after 
that when they proceeded to talk about matters. Hosts sought to create as much 
comfort as possible for a guest, not burdening him with their problems.

In the process of hospitality and negotiations, both parties sought to avoid 
conflicts. A desire to achieve parity equilibrium causes avoidance of open col-
lision of positions, categorical denial, and extremely evasive responses. Before 
making a decision, parties get accustomed to each other carefully. They patiently 
listen to arguments of the opposite side, allowing different directions of thought 
to f low next to each other. There is a high level of uncertainty of situations, 
polysemy of meanings in a conversation. Decision making dependent entirely 
on the context.

Dialogue guided by the relation principle is balancing of its parties in search 
for their identities relatively to the center fixed. A balancing process may have a 
character of creating a new sense and a new identification center in a situation 
of a high uncertainty degree. Possibly, the age of globalization creates a situation 
of a high uncertainty degree globally.

In the paper, we consider the two forms of relational perspective. On the 
one hand, it is a relational perspective in postmodernism based on the différance 
principle. The perspective’s specificity is it has no dominant center and a hierar-
chy. On the other hand, it is a traditional oriental relationalism with a dominant 
center and a hierarchy of relations. Concepts in this perspective are temporal. 
Being is changeable; it is being and is not being at the same time. Concepts 
are constructed in chronotopes of space-time as events. Unlike concepts of the 
substantial picture of the world, they are ambiguous, indefinite within their 
own boundaries, and depend on a context. In a relational eastern worldview, 
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chronotopes have the same substantial content like Appadurai’s scapes or Der-
rida’s traces have. We can remind, A. Appadurai designates chronotopes as five 
images (landscapes), and they are media-, financial-, ideo-, techno-, and eth-
no-scapes. Jacques Derrida recognizes a trace, a writing, an arche-writing. We 
can find Scapes in the calendar of twelve animals. The hierarchy of opposites 
(yin-yang, winter-summer, I-Thou and others) in the eastern model of the world 
grows relatively to the dominant center, an ideal balance. In contrast to binary 
oppositions in the substantive view of the world, oppositions in the relational 
model are interdependent and seek to neutralize each other. Order is possible as 
a balance of relations only in this case. We argue in I-Thou relation the opposites 
are interdependent. There is no Thou without I, and vice versa. I and You cease 
to exist in a situation of a perfect balance. It is the reason why they claim reality 
of qualities is illusory. They can argue something is true, when they consider 
a perfect balance and the Middle Way as means of achieving this balance. To 
sum up, we can say that dialogue in the East is a search for truth, following the 
Middle Path.

Relationism in postmodernism can be attributed to states of a high degree 
of uncertainty. The model of the world in it is polycentric. Lack of wholeness 
and integrity of life could have led to disintegration of the world into many local 
cultures and civilizations, a loss of meaning. However, it has not. A relational 
view of the world on the diversity principle is developing. The ideas of integrity 
and universalism in describing cultural interaction associate with Eurocentri-
cism. Development of the issue of the Other from a dialogical perspective is a 
vivid example of the search for new foundations for cultural and civilizational 
interaction. They have considered the issue of dialogic relation on a relational ba-
sis in the framework of substantialism. However, it rather meant an intermedi-
ate degree between the principle of autonomy and the principle of interrelation 
or différance. The works by M. Buber, L. Karsavin, M. Bakhtin demonstrate the 
research perspective of the problem of the dialogical relationship in the context 
of diversity of cultures shifts to the principle of différance.

An ability to see the Other in his/her own context is the problem postmod-
ernism deals with. Based on the principle of différance, contexts of cultural and 
civilizational diversity allow actors overstepping cultural boundaries in order to 
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actualize their own capabilities, understand themselves, and open other senses 
of being in encounter with the Other. Discovering the Other is a key require-
ment for dialogue to take place.

Currently, when the world has become global and dynamic, we have to 
explore the social world as a process. The principle of interrelation or différance 
can be an efficient methodological toolkit for describing social processes. In 
communication of civilizations and cultures I-the Other relation is of primary 
significance, because its partners create contexts with a high degree of uncer-
tainty on equal terms, which is crucial for understanding in a dialogue.
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Andrei bazarov

Monastic Debate in Tibetan Buddhism:  
Problems of Truth

The major goal of the monastic debate in Tibetan Buddhism is to defeat 
misconceptions (from the Buddhist point of view), to state a correct thesis and 
disprove objections to that thesis. Nevertheless, there was much debate about 
the methods of proof in Buddhist philosophy. The paper aims to analyze the 
monastic debate to explicate Gelukpa School thinkers’ understanding of truth 
concept. The epistemological concept of Buddhism can help us have a brief look 
at the main issues of the subject.

Gelukpa School thinkers have always claimed they follow the Buddhist 
philosophical lineage: Nagarjuna - Buddhapalita - Chandrakirti, i.e. prasangi-
ka-madhyamaka school. What does it mean? In Buddhist epistemology, there 
are parts that belong to nihilistic forms of knowledge. Modern scholars argue 
the original Buddhism did not have these nihilistic forms. The original idea of 
selfness as the source of suffering, being enforced by the cause-effect relation-
ships of elements, do not imply nihilism. Later the ‘Second Buddha’ Nagarjuna 
(circa the 2nd century BC), the founder of the Buddhist Madhyamaka school, 
and Buddhapalita (the 5th–6th centuries) and Candrakirti (7th century) schools 
(the main representatives of its Prasangika branch) largely, have been frequently 
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criticized for discarded logic and rely on negative criticism only. In this case, 
any experience and intelligent operations based on negativism cannot be true.

Their opponent, the great Buddhist thinker Bhāvaviveka (the 6th century) 
supposed his predecessor Buddhapalita had kept madhyamaka (philosophy of 
non-substantiality and Emptiness) open so that any debater could challenge it. 
The example of the sixth century philosopher Bhāvaviveka can show this strat-
egy was fruitful. He evidently developed his proof methods for madhyamaka 
under the influence of Pramana theoreticians (logic and epistemology), such as 
Dignaga (circa 500 CE). Thus, he accepted an interference for self (svatantram 
anumanam) and a ‘syllogistic argument (svatantra-prayogavakya) notions for 
madhyamaka.

The basic difference between svatantrika and prasangika is in their epis-
temology. This difference is found in various modes where understanding of 
reality develops in the continuum of practicing philosophers’ conscious, and 
the way they ascertain reality through reasoning. Since svatantrika accepts an 
independent or self-existent (svatantra) form of reasoned thinking embodied in 
syllogism, it can be termed as self-existent. Unlike svatantrika, prasangika uses 
a prasanga-type of thinking, i. e. a form of search error in opposed views and it 
could be identified as an apagogist.

The basic ideas of Nagarjuna designate disagreement between the two epis-
temological traditions in madhmyamaka. There are no approved and adopted 
means of knowledge because they depend on too many aspects and do not exist 
by themselves. A cognizable object depends on the cognized one and vice versa. 
The author of the idea states ‘There are neither recognized means of understand-
ing pramanas knowledge, nor tools of differentiating the means of pramanas 
knowledge1 . Moreover, there is no method of prameya cognized object.

Another Nagarjuna’s concern is lack of an individual’s own assertions. He 
writes: ‘If I had some thesis, [this] defect would as a consequence attach to me; 
but I have no thesis, so I have no defect’2 . Denial of substantiality (selfness) 

1 Vigrahavy vartanx Nagarjuna, “The Dialectical Method of Nagarjuna (Vigrahavy var-
tanx)”, Translated by Bhattacharya Kamaleswar, (Delhi, 1978).

2 Ibidem.
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of anything leads to denial of pratyaksha experience reality and anumana syl-
logism. However, Nagarjuna and Chandrakirti often use syllogistic proofs in 
their texts neglecting their own claims. Gelukpa followers argue madhyamaka 
does have a thesis and it may employ inferences and even ‘syllogistic’ arguments.

This puts a question of how a Gelukpa thinker achieved this synthesis in 
his critique the pramana/prameya dyad and any anumana that has as its sub-
ject an established entity of pramana. Tibetan scholastics understood logical 
and doctrinal falsifiability of Buddhist position if they accepted the prama-
na – prameya pair as independent and having their own continual entities. The 
prasangika-madhyamika’s solution of this problem is to make use of discussion 
and debate with self-existent inferences whose effect is to negate an opponent’s 
assertion solely, and not to involve him in inference for self (svatantra anuma-
na). This technique is known in madhyamika as prasangapadana and is used 
mainly in negation of another person’s statement. Substitution of logical reasons 
[Tib. gtan tshig] and the subject [Tib. chos can] in the opponent’s assertions 
by the opposite ones characterize prasanga techniques thus turning argumen-
tation to absurdity. Candrakirti observes that since prasangapadana results in 
a simple negation of the opponent’s statement, there is no chance for a reversed 
prasanga-proposition.

Analyses of Bhavya’s objection to Buddhapalita’s prasanga-statement shows 
it apparently involves the idea of implicative reversal, where an individual’s nega-
tion implies another person’s affirmation. On the one hand, the Tibetan thinker 
distinguishes between the special case adduced by Buddhapalita in the course 
of his negation, and the logical-epistemological status of prasanga-type state-
ments in general on the other hand. According to Candrakirti, the statement 
prasangapadana is the result of an opponent’s thesis negation should be inter-
preted in a special doctrinal manner. The Buddhist scholar concludes there are 
two distinct kinds of prasanga-reasoning, one of which allows contraposition, 
whereas the other does not.

Candrakirti argues madhyamaka’s prasahgapadana and anumana are used 
only in negation of the opponent’s assertion, they often suppose the terms of 
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inference are unreal for prasangika. These prasanga-type apagogical arguments 
may consequently have for him no logical-epistemological force and cogency.

According to the scholar, this is not true to fact. First, transactional terms 
are used in prasangika inference as well. Therefore, to use this terminology, it 
is necessary to distinguish clearly unspecified (i.e. total and nihilistic) non-ex-
istence (med pa) (which the madhyamika as an advocate of the Middle Way 
between externalism and annihilations certainly does NOT assert) and non-ex-
istence specified in respect to hypostatic self-existence which madhyamika 
maintains. Correspondingly, it is necessary to distinguish clearly (unspecified) 
existence (yod pa) which madhyamaka accepts on the surface-level existence, 
and existence in the absolute sense which madhyamaka does not accept.

However, this pramana-system does not rest on a substantial conceived dyad 
of pramana and prameya as did the system criticized by Nagarjuna. It is rather 
founded on logic and epistemology in which the terms exist without being hy-
postatically established for transactional and pragmatic purposes.

Pramana as the (the valid means of) right knowledge, reverse of error or 
deviation comprises non-error. It is thus the source of ascertainment, which 
a philosopher needs to achieve his goal of understanding non-substantiality 
of an individual, factors of existence and emptiness of self-existence through 
reasoned knowledge.

The translation ascertainment is more preferable than certainty or certitude 
in this case because it highlights the reference to a critical philosophical process 
achieved through analysis, right cognition and reasoned knowledge rather than 
to a state of either uncritical or quasi-mystical sureness. Philosophical certitude 
is of course a problematic thing, as infallible knowledge is. However, philosophy 
(partly) attempts to ascertain things by right knowledge that does not fail to 
correspond to what is to be known. Philosophical ascertainment thus differs 
quite greatly from any kind of dogmatic certitude, and it is free from unexam-
ined and unjustified belief.

Valid experience and valid reasoning based on such an ascertainment are 
important achievements to claim truth. However, do they represent the truth 
itself? The first thing we come across in the process of philosophical truth dis-
course is the simple fact that truth is not given ad hoc. In unavoidable duality 
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of human cognition, true cognition requires certain efforts and special pro-
cedures. The character of the procedure to perform in attaining truth can be 
different: visualization and remembering (Plato), proof (Aristotle), clarity and 
distinctness (Cartesians). The precondition of truth comprehension may in-
clude in a gnostic procedure or for an ascetic one (self-development, deviation 
of an ordinary state) as well. However, truth in anyway must be searched and 
scrutinized. Plato believed truth had a special topic. It existed in the sphere of 
ideas and was not perceived visually. It could be traced only through a special 
inner sight that penetrate an invisible. Perception of truth as opposed to visible 
is predominant in further philosophical tradition as well. If essence is opposed to 
visibility (phenomenon), the ability to be visible turns out to be the momentum 
of essence definition. The Buddhist thinker, having verified the instruments 
of perceiving expanding experience, developed his own concept of truth. His 
truth is a multi-faceted complex of interrelated logical-nihilistic methods of 
essence perception.

Expansion of experience through development of technologies and appro-
priate intellectual tools creates a lot of controversy of historical and contem-
porary forms of thinking. Nobody cares about these contradictions as long as 
there is no problem to universalize. Analyses of historical forms of truth and 
falsehood may be subject to universalization.

LRSM. - Tsong kha pa blo bzang grags pa. Mnyam med tsong kha pa chen 
pos mdzad pa’i byang chub lam rim che ba bzhugs so. // Tsong kha pa’i gSung 
‘bum. Vol. Pa pa. Xylograph of the Tibetan Collection of IMBT SB RAS. No. 
TSTZ-1189.

LSN. - Tsong kha pa bLo bzang grags pa. Drang ba dang nges pa’i don rnam 
par phye ba’i bstan bcos Legs bShad sNying po bzhugs so. // Tsong kha pa’i 
gSung ‘bum. Vol. Pha pa. Xylograph of the Tibetan Collection of IMBT SB 
RAS. No. TSTZ-1196.
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Patryk Kurowski

Dialog kultur czy natur-kultura dialogowa?

Rozmowa Polaka z Chińczykiem. Czy to rozmowa nastoletniego pekińskie-
go straganiarza z emerytowaną nauczycielką, turystką z Zielonej Góry, która wy-
brała się z mężem w podróż dookoła świata? Czy może spotkanie prezydentów 
obu krajów na szczycie gospodarczym? Obydwie sytuacje różnią się tak bardzo, 
że trudno wskazać część wspólną chińskości straganiarza i jednego polityka 
oraz część wspólną polskości emerytki i drugiego polityka, które odgrywałyby 
identyczną rolę podczas negocjacji gospodarczych oraz przy okazji kupowania 
szaszłyka.

Dialog kultur nie istnieje, to tylko metafora, w dodatku oswojona i przez to 
niezauważalna. Dlatego muszę podkreślić: to ludzie prowadzą ze sobą dialog – 
wchodzą w kontakt ze sobą – nawet jeśli pośredniczy w tym papier albo urzą-
dzenie. Przesuwanie perspektywy ze sfery pojedynczego realnego zdarzenia (rze-
czywistego dialogu) do przestrzeni abstrakcyjnej i metaforycznej przenosi nas 
na poziom generalizacji: praw ogólnych, stereotypów, powszechnych wyobrażeń. 
Kontakt z pojedynczym człowiekiem pochodzącym z obcej nam zbiorowości 
zostaje wówczas ukierunkowany na wytwarzanie, umacnianie i modyfikowanie 
dyskursów reprezentacji jego grupy. Pojmowanie kultury jako monolitu czy też 
zamkniętego zbioru wszystkich właściwych dla danej społeczności reprezentacji 
wymusza przyjęcie zawodnego sposobu rozumowania, nawet jeśli przyjmiemy, 
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że zbiór jest wewnętrznie niejednorodny. Poruszając się po hermeneutycznym 
kole, będziemy oczekiwać, że poznanie reprezentacji społeczeństwa będzie po-
znaniem wszystkich jego członków, a każdy osobisty kontakt uzupełni nasze 
wyobrażenie o nowe wiadomości, które wykorzystamy w spotkaniach z innymi 
reprezentantami tej kultury. Szczególnie niepewne (potencjalnie zawodne) jest 
w tym procesie rozumowanie dedukcyjne, na które jesteśmy skazani przecho-
dząc od reprezentacji zbiorowości do pojedynczego człowieka. Pojawia się też 
pytanie o reprezentatywność jednostki względem grupy.

Co z tym zrobić? Jak skutecznie prowadzić dialog? Ludzie urodzeni i wy-
chowani w Polsce różnią się przecież od tych, którzy nigdy nie opuścili Chin. 
Ciekawych odpowiedzi na powyższe pytania dostarcza Bruno Latour postu-
lujący spojrzenie na rzeczywistość jako sieć, w której kultura nigdy nie jest zu-
pełnie oddzielona od natury, świat niematerialny od materialnego, a kolekty-
wy tworzące Lewiatana składają się z mieszaniny podmiotów i przedmiotów. 
Takie kolektywy-Lewiatany Latour przyrównuje do kłębków sieci1. Podmioty, 
przedmioty i quasi-obiekty2 znajdujące się wewnątrz, na obrzeżach i w okolicach 
danego kłębka mogą – dzięki bliskiej lokalizacji – wchodzić ze sobą w relacje, 
reakcje, pozostawać we wzajemnej zależności. Badając łączącą je nić Ariadny3, 
możemy uzyskać dostęp do tego, co globalne, bez zrywania z lokalnością i bez 
wytwarzania fałszywych reprezentacji. Wobec tego podstawą skutecznego dialo-
gu będzie prawidłowe rozpoznanie lokalizacji i sieciowego uwikłania wszystkich 
rozmówców.

Dialog, czyli specyficzny rodzaj rozmowy

W niniejszej pracy będę się posługiwał zawężonym znaczeniem słowa 
„dialog”. Poza wymianą komunikatów istotne jest bowiem dla mnie zrówna-
nie pozycji rozmówców: to właśnie owa równość odróżnia dialog na przykład 
od udzielania/otrzymywania lekcji bądź wydawania/wysłuchiwania komend. 

1 B. Latour, Nigdy nie byliśmy nowocześni, przeł. M. Gdula, Warszawa: Oficyna Naukowa, 
2011, s. 170.

2 Tamże, s. 76.
3 Tamże, s. 172.
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Jednocześnie jest to rozmowa, w której między rozmawiającymi dochodzi do 
wzajemnego zrozumienia, a w efekcie do wypracowania wspólnego stanowiska 
lub zaakceptowania dzielących różnic. We wzorcowej odsłonie tak rozumianego 
dialogu partykularne cele realizują się tylko poprzez kompromis, a zrozumienie 
rozmówcy jest nie mniej ważne niż artykulacja własnego stanowiska.

Dialog jako wartość

Dialog bywa przedstawiany jest jako wartość sama w sobie. Politycy dekla-
rują „otwartość na dialog”, o dialog upominają się wykluczane grupy mniejszo-
ściowe, również reprezentanci wielkich religii starają się między sobą dialogo-
wać. Dialog coraz częściej staje się celem samym w sobie. Żeby rozmowa mogła 
się odbyć, konieczne jest znalezienie wspólnej płaszczyzny, na której dojdzie 
do porozumienia. Wymaga to od każdej ze stron opuszczenia uprzednio zaj-
mowanej pozycji i podjęcia wysiłku na rzecz wzajemnego zbliżenia. Z reguły 
osłabieniu ulegają wtedy również relacje władzy. Zbliżenie umożliwia wzajemne 
poznanie i otwiera drogę do negocjacji konsensusu. Jeśli rozmowa jest rzeczy-
wiście dialogiem (tzn. wszystkie strony naprawdę angażują się w osiągnięcie 
kompromisu), to powrót do pozycji wyjściowych okazuje się niemożliwy. Upływ 
czasu i wiele innych czynników może jednak znów oddalić (nie)dawnych roz-
mówców, stąd potrzeba ciągłego podtrzymywania dialogu. Nie bez powodu 
przywiązuję tak dużą uwagę do zmiany pozycji i skracania dystansu między Ja 
a Ty. Jak zauważa Judith Butler, im dalej sytuujemy się względem Innego, tym 
mniejszą wartość ma dla nas jego życie, a to pociąga za sobą konkretne wybory 
moralne4.

4 J. Butler, Ramy wojny. Kiedy życie godne jest opłakiwania, przeł. A. Czarnecka, Warsza-
wa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2011, s. 37–38: „[…] jeśli pewne populacje […] nie liczą 
się jako żywe istoty [są wykluczone z ram, wewnątrz których uznawalibyśmy je jako żywe – P. K.], 
jeśli należące do nich ciała przedstawia się jako narzędzia wojny lub naczynia niezawierające w so-
bie niczego poza żądzą ataku, to pozbawia się je życia zanim jeszcze zostaną zabite, przeobraża się 
je w bierną materię lub instrumentarium zniszczenia”.
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Dialog – wydarzenie symetryczne

Na dowolną rozmowę możemy spojrzeć w kategoriach symetryczności. Wy-
obraźmy sobie, że w umyśle każdego z jej uczestników umieszczane są naprze-
ciw siebie: wizerunek własny oraz wizerunek rozmówcy; do ich wytworzenia 
rozmówcy potrzebują wiedzy zarówno o sobie samych, jak i o „tym drugim”. 
Zdaniem Bruno Latoura tym, co blokuje dialog ludzi Zachodu z przedstawicie-
lami innych cywilizacji, jest asymetria wynikająca ze sposobu, w jaki człowiek 
Zachodu konstruuje wiedzę. Dzięki licznym zabiegom oddzielającym naturę od 
kultury (puryfikacyjnym) zyskujemy poczucie, że wytwarzana przez nas wiedza 
jest całkowicie oczyszczona z kultury, a zatem obiektywna. Prowadzi to do prze-
świadczenia o posiadaniu wyłączności na prawdę – pozycje rozmówców stają się 
przez to niesymetryczne względem siebie. Po jednej stronie mamy kulturę odse-
parowaną od natury, po drugiej drażniące nas hybrydy. Jak się jednak okazuje, 
proces puryfikacji skazany jest na porażkę i w rzeczywistości obie strony żyją 
wśród hybryd właśnie – w otoczeniu naturo-kultur. Ale jeśli odrzucimy binarny 
podział na naturę i kulturę; zrezygnujemy ze zobiektywizowanej natury jako 
punktu odniesienia, to wartościowanie kultur stanie się niemożliwe, możliwa 
natomiast okaże się antropologia porównawcza.

Dialog, czyli zbliżenie odległych fragmentów sieci

Współczesny świat jest globalną siecią, która składa się z quasi-obiektów 
będących mieszaniną tego, co naturalne, i co społeczne: ludzi, zwierząt, przed-
miotów, instytucji, bogów, superbohaterów etc.5. Jednak, na co zwraca uwa-
gę Latour, owa sieć zawsze doświadczana jest tylko lokalnie6. Każdy człowiek, 
w każdej sytuacji (razem z przedmiotami i podmiotami, z którymi wchodzi 
w relacje) stanowi wobec tego lokalną naturo-kulturę – mieszankę tego, co prze-
tworzone, i co nieprzetworzone przez człowieka. Można stąd wnioskować, że 
podobieństwa między członkami polskiego społeczeństwa, wynikać będą ze 
zbliżonych lokalizacji w sieci. Naturo-kultury Polaków mieszkających w Polsce 

5 B. Latour, dz. cyt., s. 76.
6 Tamże, s. 176.
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mogą być kształtowane przez podobne lub wspólne elementy, dlatego Latourow-
ski Lewiatan zostaje nazwany „kłębkiem sieci”7. Nie ma jednak osoby, która 
mogłaby pozostawać w relacji ze wszystkimi elementami kłębka przez cały czas, 
dlatego nie ma uniwersalnej recepty na polskość. Nie ma nikogo, kto mógłby 
się poszczycić ani uniwersalną tożsamością narodową ani kulturową. Co rusz 
zderzamy się z czymś innym, wchodzimy w nowe relacje, zawieszając i osłabiając 
poprzednie. Oznacza to tyle, że nie istnieją żadne aprioryczne różnice między 
ludźmi żyjącymi w Polsce i w innych częściach świata. Kolektywy różnią się 
ilością elementów, a podmioty lokalizacją względem kolektywów, z którymi 
są związane.

Wszystkie kolektywy są do siebie podobne, niczym kolejne zakręty spiral, róż-
nią się tylko rozmiarem. To, że jeden kolektyw potrzebuje przodków i gwiazd 
stałych, a inny (nieco bardziej ekscentryczny) wymaga genów i kwazarów, wy-
jaśnia się rozmiarami przestrzeni, nad którą dany kolektyw musi zapanować. 
Dużo większa liczba przedmiotów wymaga dużo większej liczby podmiotów8.

Zatem spotkanie polskiej emerytki i chińskiego straganiarza to spotkanie 
dwóch odległych od siebie naturo-kultur, które na czas rozmowy ulegają złą-
czeniu – powstaje nowa polsko-chińska naturo-kultura. Żadna rozmowa nie 
odbywa się w próżni, dlatego badając naturo-kulturę ustanawianą podczas ku-
powania szaszłyka, musimy zwrócić uwagę na wiele jej elementów, które zosta-
łyby pominięte, gdybyśmy traktowali chińskiego sprzedawcę jedynie jak okno 
do chińskiej kultury. W perspektywie Latourowskiej obdarzymy równomierną 
uwagą sprzedawcę, klientkę, targ, etc. Istotna będzie na przykład lokalizacja 
straganu, pora dnia, relacja straganiarza z pracodawcą, wysokość emerytury tu-
rystki, chińskie prawo podatkowe, fakt, iż Polka ukończyła podstawowy kurs 
języka chińskiego, użycie internetowego „tłumacza” w smartfonie, chińska ety-
kieta, jej znajomość (lub brak) i ochota na przestrzeganie jej przez obie strony. 
Załóżmy, że zakup szaszłyka przebiegł pomyślnie i sprzedawca zaprosił Polkę na 

7 Tamże, s. 170.
8 Tamże, s. 154.
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herbatę do swego rodzinnego domu. Możemy ocenić, że dialog został przepro-
wadzony pomyślnie. Ujmując rozmowę na targu jako naturo-kulturę, możemy 
uniknąć reprodukcji stereotypów – Chińczycy są gościnni (lub nie) – a zamiast 
tego wyciągnąć praktyczniejsze wnioski, na przykład że znajomość podstaw 
chińskiego umożliwiła sfinalizowanie zakupu, wysokość emerytury pozwoli-
ła Polce na wykupienie wycieczki zagranicznej, internetowy tłumacz pomógł 
w podtrzymaniu rozmowy, chińskie prawo podatkowe zezwoliło sprzedawcy 
na przyjęcie napiwku, a jego dobre relacje z właścicielem straganu i bliskość 
domu sprawiły, że mógł wcześniej zakończyć pracę i zaprosić turystkę z Polski 
do domu.

Skuteczność dialogu i niepełne dane

Skuteczność dialogu odbywającego się wewnątrz powstałej w związku 
z nim nowej naturo-kultury będzie więc zależała od rozpoznania struktury 
relacji, w których uczestniczymy. Rozpoznać należy lokalizację podmiotów 
w sieci, sposób uwikłania w nią, a także elementy, z którymi każda osoba jest 
powiązana. Mówiąc inaczej, chodzi o uświadomienie sobie punktu widzenia Ja 
i poznanie punktu widzenia Innego poprzez zmapowanie położenia obydwu 
w świecie. Niestety w przypadku braku danych o relacjach, w które uwikłany 
jest nasz rozmówca, puste luki uzupełniamy zwykle pasującym wyobrażeniem, 
co otwiera pole do nieporozumień. Banalnym przykładem może być wydawanie 
dźwięków podczas jedzenia: dopóki nasza turystka nie dowie się, że siorbanie 
herbaty jest w Chinach w dobrym tonie, może uważać swojego gospodarza 
za człowieka pozbawionego ogłady bądź nieszanującego jej towarzystwa. Są 
to sytuacje potencjalnie konfliktowe, a przedwczesne uzupełnienie luk może 
skutecznie zatrzymać dialog. Trudniej jednak wyłapać nieporozumienia, które 
nie prowadzą do zatrzymania dialogu, na przykład kiedy Japończyk zapomni 
ukłonić się Europejczykowi, ten najpewniej nawet nie zwróci na to uwagi. Czy 
warto zajmować się sytuacjami, które choć nie trzymają się reguł dialogu, wciąż 
realizują jego cele? To pytane filozoficzne zahaczające o pragmatykę. Ta sama 
pragmatyka podpowiada jednak, że również w wypadkach, kiedy mamy poczu-
cie, że dialog prowadzony jest poprawnie, warto zadać sobie pytanie: dlaczego 
tak jest?
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Zalety spojrzenia sieciowego

Za sprawą m.in. Latoura słowo „kultura” zaczęło tracić moc konstruowania 
rzeczywistości w świecie akademickim, ale poza nim nadal pozostaje bardzo 
silne. Podstawową wadą konstruktu kultury w odniesieniu do ludzi i dialogicz-
ności jest dążenie do tworzenia reprezentacji ludzkich kolektywów, co może 
skutkować przemocą związaną z presją normalizacji. W rzeczywistości ludzie 
różnią się od siebie zbyt mocno wewnątrz kultur, żeby móc na nich patrzeć 
poprzez tę kategorię. Współczesny chiński biznesmen może mieć więcej wspól-
nego ze swoim kolegą z Wall Street niż z pracownikiem fabryki, której udziały 
właśnie nabył. Spojrzenie na dialog jako rozmowę dziejącą się w miejscu i czasie, 
z udziałem określonych osób oddala nas od problemu reprezentacji. Dostrze-
gając w sytuacji dialogowej wyłonienie się nowej naturo-kultury, powstającej 
w wyniku zbliżenia oddalonych dotychczas fragmentów globalnej sieci, możemy 
precyzyjniej przyglądać się temu, do czego mamy dostęp. Struktura sieciowa 
pozbawiona jest hierarchii, jak twierdzi Latour, jedynymi różnicami, które dzie-
lą ludzkie kolektywy, są różnice ilościowe wytwarzanych przedmiotów i qu-
asi-przedmiotów – wynikają one tylko i wyłącznie z rozmiarów kolektywów. 
W ten sposób oddalamy się od kolonizatorskiego, wyższościowego spojrzenia 
na obcość. Przyglądając się dialogowym naturo-kulturom, symetrycznym spo-
tkaniom Ja i Ty, możemy wytwarzać wiedzę użyteczną dla każdej ze stron.
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Matylda Urjasz-raczko

Nauka o spotkaniu cywilizacji. Teodora Parnickiego 
I u możnych dziwny. Powieść z wieku XVII

Jesteśmy dziś świadkami postępu globalizacji we wszystkich niemal dzie-
dzinach życia społecznego, także w edukacji wyższej. Statystyki zachodnich 
i Polskich uniwersytetów wykazują coraz wyższy procent studentów z krajów 
innych cywilizacji – zmiany systemowe, zarówno w zakresie badań, jak i dy-
daktyki są konieczne1. Podejmuje się próby reformy modelu nauczania w kie-
runku Student-Centered-Learning, wykorzystuje zdobycze technologiczne, 
ulega zmianie perspektywa badawcza. Uczeni odeszli od sztywnego podziału 
na wąsko rozumiane dyscypliny na rzecz szerszego ujmowania tematów w for-
mie interdyscyplinarnej. Zmiany są znaczne, nie rozwiązują jednak problemu 
istnienia różnic cywilizacyjnych, odmiennych systemów wartości i wyobrażeń 
o miejscu człowieka w świecie. Problem ten najczęściej podnoszą kulturo- i lite-
raturoznawcy, antropolodzy i filozofowie, zwłaszcza reprezentujący nurty post-
modernistyczne, w mniejszym stopniu badacze czasów odległych, a przecież 
problem nie jest nowy.

Jako historyk i kulturoznawca chciałabym się zastanowić, jak problem kon-
taktów między cywilizacjami ujmował Teodor Parnicki. To pisarz z ambicjami 

1 Zob. <http://szkolnictwowyzsze.pl/wp-content/uploads/2014/09/Analiza-raportu-Stu-
dy-in-Poland-2013.pdf; http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?> [dostęp: 10.09.2018].

http://szkolnictwowyzsze.pl/wp-content/uploads/2014/09/Analiza-raportu-Study-in-Poland-2013.pdf
http://szkolnictwowyzsze.pl/wp-content/uploads/2014/09/Analiza-raportu-Study-in-Poland-2013.pdf
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historiozofa, który w swojej twórczości podejmował min. problem różnic cywi-
lizacyjnych między Wschodem i Zachodem. Gdzie i jak szukał rozwiązań pro-
blemu możliwości spotkania cywilizacji? W jaki sposób przedstawiał te kwestie?

Znawcy twórczości Parnickiego podkreślają zazwyczaj wagę wątków histo-
riozoficznych i cywilizacyjnych w dwóch powieściach: Koniec „Zgody Narodów” 
oraz Słowo i ciało. Jednak w niniejszej pracy chciałabym się zająć tą problematy-
ką na przykładzie mniej znanej powieści pisarza: I u możnych dziwny. Powieść 
z wieku XVII, napisanej w 1964 roku w Meksyku. To powieść, w której autor 
przedstawia rozwiązanie problemu różnic cywilizacyjnych między Wschodem 
i Zachodem, Przy czym nie sięgając do teorii filozoficznych, systemowych, lecz 
opierając się na głębokiej znajomości dziejów świata w epoce nowożytnej, gdyż 
właśnie wtedy – jego zdaniem – powiódł się eksperyment stworzenia Pograni-
cza między cywilizacją Wschodu i Zachodu.

Podróże międzycywilizacyjne Teodora Parnickiego

Badacze prozy Parnickiego zwracają uwagę na odmienny od przyjętego 
w ówczesnej kulturze Zachodu sposób, w jaki traktuje on czas i historię, na jego 
upodobanie do relatywizmu i fantastyki. Przypisują mu inspirowanie się myślą 
Nietzschego, Jacques’a Derridy, a nawet uważają za prekursora teorii Haydena 
White’a, studiów gender czy innych koncepcji postmodernistycznych. Nie jest to 
wykluczone, ale trzeba zaznaczyć, że czynią to z pozycji kanonu wartości i kultu-
ry Zachodu2. Ale na twórczość Parnickiego wpływ nie do przecenienia wywarło 
również jego niezwykłe życie, samo w sobie stanowiące znakomity materiał 
powieściowy. Pisarz obcował zarówno z cywilizacją Wschodu, jak i Zachodu, 
świadomie podejmując się roli pośrednika między nimi. Od dzieciństwa żył 
w różnych systemach wartości; świadomie poszukując tego typu doświadczeń, 

2 M. Czermińska, Czas w powieściach Parnickiego, Wrocław: Ossolineum, 1972; J. Haj-
duk, Parnicki, Malewska i długie trwanie, Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014; 
J. Szewczyk, Historiografia i mitologia kobiecości, Toruń: Wyd. Naukowe UMK, 2017, s. 16



MATyLDA UrjASZ-rAcZKo • NAUKA o SPoTKANIU cyWILIZAcjI… 187

uczył się rozpoznawać logikę każdego z nich. Umiejętność tą wyrabiał sobie od 
najmłodszych lat3.

Parnicki urodził się w 1908 roku w Berlinie, trzy lata później wraz z ojcem, 
przeniósł się do Moskwy. Po kolejnych czterech latach znalazł się w Korpu-
sie Kadetów w Omsku, skąd uciekł aż do Harbinu w Chinach. Właśnie tam, 
uczęszczając do polskiego gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza, zetknął się 
z historią i literaturą polską4. Mając dwadzieścia lat, po raz pierwszy przyjechał 
do Polski, aby rozpocząć naukę na Uniwersytecie Lwowskim. Studiował an-
glistykę, polonistykę i orientalistykę. Jeszcze przed wybuchem wojny napisał 
powieść sensacyjno-szpiegowską Trzy minuty po trzeciej, która ukazywała się 
w gazecie codziennej. W roku 1937 zyskał rozgłos pierwszą powieścią histo-
ryczną – Aecjusz, ostatni Rzymianin. Przyniosła mu ona Nagrodę Młodych Pol-
skiej Akademii Literatury w postaci podróży po krajach śródziemnomorskich. 

3 Ten aspekt wskazali tylko: M. Czermińska, Buddyjski sylogizm jako podstawa kształtu-
jąca powieść wielopoziomową, w: Teodor Parnicki, red. M.. Czermińska, Warszawa: PIW, 1974, 
s. 127–154; M.Bourkane, Sinologiczne tropy w dwóch powieściach Teodora Parnickiego, w: Chiń-
skie fascynacje Zofii Kossak i Teodora Parnickiego, Poznań: Wyd. Rys, 2018, s. 19–28.

4 T. Parnicki, Historia w literaturę przekuwana, Warszawa: Czytelnik, 1980, s. 55–56: 
„Proszę państwa, te szczegóły w mojej biografii są niesłychanie ważne, bo to jest przedmiotem 
pewnej dumy dla mnie. Specyficzne warunki mojej biografii sprawiły, że znalazłem się w Charbi-
nie, w Chinach, ale w szkole polskiej, w gimnazjum polskim, nie umiejąc prawie mówić po polsku 
i właściwie niczego omalże o sprawach polskich nie wiedząc. W szkole chciano mnie trochę spy-
chać do klas niższych niż te, w których powinienem był być; oczywiście w takim wypadku dziec-
ko się broni […]. I to było jedno z najsilniejszych przeżyć moich lat chłopięcych, kiedym się pierw-
szy raz znalazł w sali stowarzyszenia Gospoda Polska w Charbinie, gdzie były portrety różnych 
wybitnych mężów polskich i kopie obrazów Matejki. Absolutnie nic mi nie mówiła ich treść ani 
nie mogłem zidentyfikować postaci na portretach, natomiast zadziwiałem dorosłych, którzy tam 
ze mną byli, bardzo ściśle określając epokę, więc, na przykład, unia lubelska. […] Tyle o stronie 
czysto wizualnej, ale ta druga rocznica, rocznica trzechsetlecia dynastii Romanowów, miała dla 
mnie innego typu ogromne znaczenie, nie tylko w mojej biografii, ale dla mojego pisarstwa, dla 
treści moich późniejszych książek. Po pierwsze, wprawdzie drogą okrężną, ale w sposób bardzo 
istotny wprowadziła w świadomość dziecka Polskę. Bo jak państwo zapewne sobie przypominają, 
początki dynastii Romanowów wytworzyły się w następstwie obrony ówczesnego państwa ro-
syjskiego przed tym, co rosyjscy historycy nazywają najazdem polskim. To nie jest bardzo ścisłe 
wyrażenie, bo możemy mówić o najeździe polsko-ukraińsko-litewskim, gdyż przywódca najazdu 
książę Wiśniowiecki, jeden z organizatorów, był Ukraińcem, którego dopiero ojciec z prawosła-
wia przeszedł na katolicyzm, Sapiehowie byli Litwinami, a Lisowscy, Gąsiewscy – to byli Polacy.”
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Wrócił z niej do Polski tuż przed wybuchem wojny. W 1940 roku został areszto-
wany przez Rosjan we Lwowie i zesłany w głąb Rosji. Po podpisaniu układu Si-
korski-Majski od 1941 roku pracował jako attaché kulturalny ambasady polskiej 
w Kujbyszewie. W roku 1943 wraz z armią generała Andersa wydostał się z Rosji 
Sowieckiej na Bliski Wschód, przez Teheran docierając do Jerozolimy. Tam pra-
cował przy zbiorach poloników zgromadzonych na Uniwersytecie Hebrajskim. 
Korzystał z nich, pisząc kolejną powieść, Srebrne Orły, w której ukazał proces 
formowania się państwa polskiego za czasów pierwszych Piastów. Lata powo-
jenne spędził w Meksyku. W 1967 powrócił na stałe do Polski, zmarł w 1988 
roku w Warszawie. Genialny umysł Parnickiego, poparty talentem pisarskim, 
wiedzą językoznawczą, literaturoznawczą oraz bogatym doświadczeniem życia 
w różnych cywilizacjach, zaowocował specyficzną twórczością, z którą musi się 
zmierzyć odbiorca jego utworów.

I historykowi, i literaturoznawcy, i tłumaczowi warsztat pracy Parnickiego 
musi wydawać się imponujący. Ogłoszone drukiem dzienniki pisarza ukazu-
ją, jak wnikliwie studiował publikacje z różnych dziedzin. Utwory literackie 
i dramaty starał się czytać w możliwie największej liczbie przekładów, aby móc 
je później porównywać. Przebywając w Meksyku, aby zapewnić sobie kontakt 
z Polską i wyćwiczyć umiejętność posługiwania się staropolszczyzną, co dzień 
przepisywał kilku stron prozy staropolskiej. Był oczytany w literaturze mię-
dzynarodowej i pracach naukowych z różnych dziedzin, w tym historycznych5. 
A jednak mimo zacięcia naukowego nie został ani historykiem, ani literatu-
roznawcą, ani typowym powieściopisarzem. Jak sam przyznawał, ze zmysłem 
historycznym, tak charakterystycznym dla mieszkańców Zachodu, było u niego 
nie najlepiej6. Niewątpliwie też ówczesna optyka badawcza historyków była dla 
niego zbyt jednostronna. Czy wschodnie doświadczenie pisarza sprawiało, że 
nie przyjął europejskiej formuły historii faktu, władzy i polityki? Opisywanie 
dziejów zgodnie z chronologią, z faktograficzną precyzją to domena nauki Za-
chodu. Wschód inaczej ujmował czas i przeszłość. Na marginesie warto dodać, 

5 Tenże, Dzienniki z lat osiemdziesiątych. Notatki o własnej pracy literackiej, Kraków: 
Wyd. Literackie, 2008, s. 223–230.

6 Tenże, Historia…, s. 183–184.
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że w przeciwieństwie do Haydena White’a Parnicki nie odrzucał historii w tra-
dycyjnym ujęciu europejskim (jedynie tę rozumianą w duchu pozytywistycz-
nym). Wręcz przeciwnie, fascynował się nią. Nie był odtwórcą, „spisywaczem” 
faktów, historię traktował jako wiedzę o życiu, a jej poznawanie jako proces do-
chodzenia do prawdy. Parnicki posiadał cechy i warsztat historyka najwyższych 
lotów: wyobraźnię historyczną, umiejętność odtworzenia zdarzeń prawdopo-
dobnych i umiejscowienia ich realiach epoki7. Tym, co różniło go od rasowego 
historyka, była metoda dochodzenia do celu. Jego podejście do czasu i faktów 
historycznych było bliższe wschodniej konwencji. W usta bohatera opisywanej 
powieści Parnicki włożył poniższe słowa:

Świetnie zdaje się pamięć nasza przechowywać to, co nagłe, po upływie czasu 
dłuższego – wydało się nam być (czy to ponownie, czy w ogóle po raz pierw-
szy) doniosłe niezmiernie. Ale zazwyczaj jest to złudzenie tylko, a polegające 
na poprawianiu przez nas doraźnym (choć zapewne w wierze dobrej jednak) 
treść wspomnienia o tym właśnie, co nagle się nam doniosłe, ale dopiero po 
upływie czasu dłuższego, wydało8.

Interesowała go raczej skala cywilizacyjna, wielkie prądy dziejowe. Nie 
traktował faktów historycznych bezwzględnie, dosłownie, wolał szukać w nich 
sposobu myślenia, celowości tych a nie innych decyzji. Sam tak określał swój 
stosunek do historii:

Trzeba więc powiedzieć – historykiem nie jestem, historiografem nie jestem, 
historiozofem nie jestem. Ale chyba nie można nazwać mnie także historio-
filem, bo to jest nazwa dobra, ale za łagodna jak na mój stosunek do historii. 
Historiofil, owszem – coś lubi jako amator, ale się specjalnie tym nie pasjo-
nuje. Ja mam inne słowo, o wiele mocniejsze, zresztą natchnął mnie do tego 

7 J. Topolski, Metodologia historii, Warszawa: PWN, 1984, s. 49,184, 287–293; 334, 507; 
tenże, Prawda i prawomocność w historii, w: tenże, Varia historyczne, Poznań: Poznańskie Towa-
rzystwo Przyjaciół Nauk, 2010, s. 47–60.

8 T. Parnicki, I u możnych dziwny. Powieść z XVII wieku, Warszawa: Instytut Wydawni-
czy PAX, 1965, s. 325.
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mój kolega uniwersytecki kiedyś we Lwowie – jestem historiomanem, tak to 
można określić.”9

W odniesieniu do zagadnień cywilizacyjnych nie podejmował wschodniej 
teorii Feliksa Konecznego odrzucającej możliwość mieszania się cywilizacji10. 
Bliższa była mu zachodnia linia Arnolda Josepha Toynbee’ego, która dopusz-
czała ich łączenie się11. Podczas swoich wykładów Parnicki przedstawiał studen-
tom własne doświadczenie funkcjonowania w różnych systemach wartości. Na 
przykład w polskim gimnazjum katolickim w Charbinie, do którego uczęszczał 
jako nastolatek, przekazywano mu światopogląd religijny, katolicki, w domu zaś 
przebywał w środowisku inteligencko-laickim, w którym przynależność wy-
znaniową i narodowościową traktowano jako przeżytek. Młody Parnicki uczył 
się oddzielać te dwa światy, szukać porządku każdego z nich. Pytał: skoro cała 
prawda jest w posiadaniu Kościoła katolickiego, to dlaczego ludzkość ją odrzu-
ca? Dlaczego jedne systemy trwają w jednym miejscu, a w innym upadają? Czy 
mogą przenikać w odległe i całkowicie odmienne kulturowo regiony jak perski 
kult boga Mitry, który na tarczach wojsk rzymskich, trafił do Anglii i tam się 
rozprzestrzenił? Dlaczego starożytni Rzymianie byli tak uczeni, a jednocześnie 
fascynowali się okrutnymi widowiskami? Dlaczego w jednej cywilizacji dane za-
chowania były dopuszczalne, a w drugiej odrzucane? Jak widzą daną cywilizację 
ludzie spoza niej? Czy można być mieszańcem cywilizacyjnym? Jakich wyborów 
dokonywali ludzie żyjący na pograniczu międzycywilizacyjnym? Wreszcie – ja-
kie było miejsce i rola Polski w tych procesach?12

Podejmowanie problemów totalnych, cywilizacyjnych, umożliwiła Parnic-
kiemu umiejętność syntetycznego i analitycznego widzenia spraw. Nie zamy-
kał się w wąskich i sztywnych, europejskich podziałach na dyscypliny nauko-
we. Bliższy był mu raczej wschodni model ogólnego podziału na dyscypliny 

9 Tenże, Historia…, s. 45.
10 F. Koneczny, O wielości cywilizacji, Kraków 1935, s. 312–316.
11 T. Parnicki, Historia…, s. 241–242.
12 Tamże, s. 67–69, 121–127, 157; 208, 329.
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jakościowe (medycyna, alchemia, astrologia, filozofia natury, makro- i mikro-
kosmosu) i ilościowe-matematyczne podejście do świata.

Sam przyznawał, że koncepcja powieści I u możnych dziwny… była owocem 
wieloletnich zmagań z samym sobą oraz przygotowań warsztatowych:

Koncepcja takiej właśnie powieści nęci mnie sobą od lat z górą dwudziestu 
pięciu już – nigdy jednak nie miałem dotąd odwagi, by przystąpić do jej reali-
zacji – zawsze bowiem wydawało mi się, iż realizacja taka przerastałaby moje 
możliwości intelektualne i pisarskie13.

Spotkanie Wschodu z Zachodem

Powieść I u możnych dziwny… jest przez literaturoznawców kwalifikowana 
jako utwór fantastyczno-historyczny, powieść absurdu, powieść eksperymental-
na lub manifest historiozoficzny14. Istotnie, zawiera w sobie liczne wątki i prze-
słania. Przynosi pytania o sposób i sens uprawiania historii, pisania powieści 
historycznych, a także szereg zagadnień teologicznych15. W odczuciu piszącej 
te słowa próba wpasowania powieściopisarstwa Parnickiego w sztywne podziały 
i formy ustanowione przez współczesny świat Zachodu jest przedsięwzięciem 
karkołomnym. Wydaje się jednak, że zadaniem równie ważnym jak rozpraco-
wywanie poszczególnych warstw powieści jest próba odpowiedzi na pytanie 
o sens ich nawarstwienia.

Parnicki zmieszał w swej powieści Wschód i Zachód, zarówno na gruncie 
konstrukcji powieści, sposobu narracji, traktowania faktów, jak i samej fabuły. 
Dowiódł, jak twórcze może być tego rodzaju zmieszanie. Zaproponował nową 
jakość powieści, dzieło interdyscyplinarne, a nawet „intercywilizacyjne”. Poka-
zał, jak w przeszłości doszło i jak dziś może dojść do spotkania między Wscho-
dem a Zachodem.

13 T. Parnicki, I u możnych…, s. 8.
14 A. Juszczyk, Retoryka a poznanie. Powieściopisarstwo Teodora Parnickiego, Kraków: 

Universitas, 2004, s. 162–186.
15 M. Borkowska, Perypetia „agonii” powieści historycznej (casus: T. Parnicki), „Zeszyty 

Naukowe KUL” 2006, nr 3, s. 97–119.
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Na przeszło czterystu stronach powieści pisarz zdołał przedstawić cały 
ówczesny – XVII-wieczny – świat i uchwycić problemy, które zwykle umykają 
badaczom ograniczonym koniecznością precyzyjnego argumentowania swo-
ich tez. Dostrzegł w epoce nowożytnej początki świata globalnego. Kontakty 
międzycywilizacyjne przestały już być domeną wyspecjalizowanych jednostek. 
Stały się dostępne szerszej grupie ludzi – kupców, misjonarzy i obieżyświatów. 
Parnicki potraktował ten okres jako pierwszą wielką serię kontaktów między-
cywilizacyjnych. W powieści przedstawił problem aplikacji europejskiego mo-
delu chrześcijaństwa w Nowym Świecie oraz na Dalekim i Bliskim Wschodzie, 
zadał też pytanie o miejsce i rolę I Rzeczypospolitej w procesach zachodzących 
w świecie nowożytnym oraz o jej współczesne dziedzictwo.

Pisarz ujął w powieści przestrzeń całego ówczesnego świata, koncentrując 
się przede wszystkim na osobach i miejscach, w których dochodziło do kon-
frontacji cywilizacyjnej. Na różnych płaszczyznach zmieszał ze sobą wątki 
Wschodnie i Zachodnie. Sięgnął po nietypową dla człowieka Zachodu formę 
literacką oraz w osobliwy dla Zachodu sposób podszedł do analizy przeszłości. 
Niewykluczone, że wpływ miało na to jego azjatyckie doświadczenie. W tra-
dycji wschodniej czas i rozgrywające się w nim wydarzenia nie są pojmowane 
linearnie, lecz cyklicznie. Inny jest także stosunek do faktów. Na Zachodzie 
stanowią kluczowy element dyskursu naukowego, dąży się do przedstawienia 
ich jako bezspornych, na Wschodzie uznawane są za wysoce relatywne. Forma, 
sposób przedstawiania wydarzeń traktowane są na Wschodzie użytkowo, na 
przykład – jak w dawanych Chinach – zgodnie z potrzebami dynastii panu-
jącej. Cele polityczne dworu cesarskiego były nadrzędne. Nikogo nie dziwiło 
mieszanie prawdy i fikcji, przeszłości z teraźniejszością, opowieści o zdarzeniach 
fikcyjnych z przekazem historycznym16. Zresztą swoista swoboda w traktowaniu 
czasu i przestrzeni, widoczna choćby w klasycznych formach teatralnych, jest 
cechą wyróżniającą wszelkie dziedziny życia Azjatów.

16 M. Granet, Cywilizacja chińska, przekł. i oprac. sinologiczne M. Künstler, Warszawa: 
PIW, 1973, s. 46, 65–66, 73.
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Parnicki przyjął podobną perspektywę w swej powieści. Jak sam przyznawał, 
jego zmysł historyczny, wyczucie procesów historycznych pozostawiały wiele do 
życzenia. Przeważająca część akcji powieści toczy się w realiach XVII wieku, 
ale jest to czas tylko przybliżony. Główna część fabuły obejmuje czas życia Mu-
cjusza Vitteleschiego (V.), historycznego generała zakonu jezuitów (1615–1645), 
i patriarchy Konstantynopola Cyryla Lukarysa (C.L., bądź C., bądź L., 1572–
1638), co sytuowałoby wydarzenia w pierwszej połowie XVII stulecia, w okresie 
panowania szwedzkiego króla Gustawa Adolfa Wazy (16111632). Pojawiają się 
jednak postaci i wydarzenia z pierwszych dziesięcioleci XVI wieku (Hernán 
Cortés i jego podarunki dla Jana Dantyszka, polskiego dyplomaty na dworze 
w Madrycie), a także z okresu panowania Kazimierza Wielkiego (1333–1370). 
Granicę końcową akcji powieści wyznacza rok 1673, kiedy jedna z postaci, dra-
matopisarz, pisze list w osiemdziesiątą rocznicę zabójstwa Krzysztofa Marlowe’a, 
dokonanego w domu Eleonory Bull, oraz trzydziestą piątą rocznicę męczeńskiej 
śmierci Cyryla Lukarysa.

Parnicki przywiązywał dużą wagę do faktów historycznych, ale nie mniejszą 
do wątków i postaci znanych z literatury polskiej i zachodniej. Kierował swą 
powieść do czytelnika znającego ten kanon lektur. Bez wyjaśnień zamieszczał 
w tekście liczne aluzje do dramatów Szekspira, Trzech Muszkieterów Aleksan-
dra Dumasa czy Trylogii Henryka Sienkiewicza. Co więcej, czytelnik powi-
nien orientować się w wydarzeniach historycznych związanych z nowożytną 
ekspansją europejską w Ameryce i Azji, z ruchem reformacji i kontrreformacji, 
w tym – powołaniem Towarzystwa Jezusowego, oraz w sytuacji Rzeczypospo-
litej (chodzi zwłaszcza o wojny na wschodzie i południu kraju). Problematykę 
spoza tego kręgu wiedzy miały przybliżyć czytelnikowi wymienione we wstępie 
książki, z których korzystał Parnicki, pisząc powieść. Należy zaznaczyć, że były 
to najlepsze pozycje światowej literatury przedmiotu. Nawet obecnie są nie-
doścignionymi wzorami17. Należy do nich 10-tomowe studium historii świata 

17 A.J. Toynbee, A Study of History. Heroic Ages. Contacts Between Civilizations in Space, 
t. 8, Oxford University Press, 1954; C.R. Boxer, The Christian Century in Japan, 1550–1650, 
Berkeley, California, 1951; G. A. Hadjiantoniou, Protestant Patriarch: The Life of Cyril Lukaris, 
Richmond: John Knox Press, 1961; M. Roberts, Gustavus Adolphus. A History of Sweden, t. 1–2, 
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i cywilizacji Arnolda Toynbee’ego, które prawdopodobnie posłużyło Parnickie-
mu do zdobycia orientacji w ogólnej rozgrywce sił i interesów w okresie walk 
między wyznaniami chrześcijańskimi. Praca Charlesa Boxera, znawcy mórz, 
oceanów i europejskich kontaktów z Dalekim Wschodem, pozwoliła znako-
micie rozwinąć wątek ekspansji europejskiej na obszary Japonii i Chin. Syn-
teza Michaela Robertsa poświęcona historii Szwecji okresu Gustawa Adolfa 
umożliwiła odtworzenie rozgrywki polityczno-religijnej na obszarze Pogranicza, 
między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Powyższą bibliografię autor uzupełnił 
monografiami Georga A. Hadjiantoniou o Cyrylu Lukarysie, postaci kluczo-
wej dla zrozumienia polityczno-religijnej konfrontacji między prawosławnymi, 
katolikami i protestantami na obszarze Międzymorza i na Bliskim Wschodzie. 
Jest to wątek tym ważniejszy, że nie dość eksponowany w historiografii europej-
skiej, skupionej wokół reformacji i kontrreformacji w obrębie Europy. Parnicki 
przywołał także badania Erika Wiklanda, pokazujące praktykę ówczesnych 
władców angażowania do zadań politycznych nie tylko dyplomatów, ale też 
aktorów i dramaturgów, oraz publikacje amerykańskiego dziennikarza, Calvina 
Hoffmana, kwestionującego autentyczność pisarstwa Williama Shakespeara 
i przypisującego je Krzysztofowi Marlowe’owi. Teoria była jak na owe czasy 
przełomowa (choć nie był Hoffman pierwszym, który odmawiał autorstwa 
dramatów Szekspirowi ze Stratfordu, ani pierwszym, który przypisywał to au-
torstwo Marlowe’owi). Parnicki nie wahał się sięgnąć po nią, aby pokazać jak 
przenikały się światy sztuki, literatury i polityki czasów nowożytnych. Nawią-
zał do ewentualnego podwójnego, „oszukanego” życia i pisarstwa Krzysztofa 
Marlowe’a, stawiając pytanie o sens poszukiwania jednoznacznych odpowiedzi, 
skoro wszystko okazuje się kwestią konwencji, perspektywy i subiektywnej oce-
ny spraw.

Parnicki wprowadził do powieści nie tylko postacie historyczne, uważane 
przez naukę Zachodu za drugorzędne, ale też bohaterów literackich; (d’Arta-
gnan, Krzysztof Marlowe, Faust, Pan Twardowski, Albrecht Wallenstein, Adolf 

London: Longmans, Green, 1953–1958; C. Hoffman, The Man who was Shakespeare, Parrish, 
1955; E. Wikland, Elizabethan players in Sweden 1591–1592. Facts and Problems, Stockholm: 
Almqvist & Wiksell, 1962.
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Gustaw, Pierre Cornellie, Jean Racine). I jedni, i drudzy, znani czytelnikowi 
z kanonu lektur, mieli wywoływać określony ciąg skojarzeń. Parnicki posłu-
żył się postaciami pozornie fikcyjnymi; prace, które przywołał, tę fikcyjność 
podważały. I tak, postacie z szekspirowskiego Hamleta miały swe pierwowzo-
ry w rzeczywistości, byli nimi dyplomaci szwedzcy. Podobnie przedstawiała 
się sprawa z samym Szekspirem, który wedle przytoczonych badań prowadził 
podwójne życie, również jako Krzysztof Marlowe (powieściowy K.)18. Parnicki 
połączył postacią Marlowe’a – dyplomaty, tłumacza, dramaturga, z przekonań 
libertyna, domniemanego twórcy dzieł przypisywanych Szekspirowi – wiele 
wątków. Pisarz przyjął za Calvinem Hoffmanem, że Marlowe ukartował własną 
śmierć, aby uciec z Anglii. Zabójstwa miał dokonać Ingmar Frezer w Deptford 
(1593), w wynajętym pokoju w kamienicy Eleonory Bull. Od tego momentu 
losy Krzysztofa Marlowe są tylko spekulacją, nie wiadomo, gdzie przebywał. 
Wedle Hoffmana nie przestał publikować, tworzył pod nazwiskiem Williama 
Shakespeare’a. Tajemnicze dzieje tej osoby oraz zagadkowość sztuk i postaci 
z dzieł „przypisywanych” Szekspirowi pozwoliła Parnickiemu powiązać wie-
le wątków. Odpowiedzialnymi za nawiązanie kontaktów duńsko-angielskich 
Parnicki uczynił wysłanników króla Danii – Rosencrantza i Guildensterna, za 
porozumienie francusko-angielskie – Laertesa; z kolei dramat nowo ochrzczo-
nych katolików japońskich symbolizują losy siostry Z., Ofelii Skośnookiej. Ko-
lejni kierownicy polityki francuskiej, kardynał Richelieu (czyli R.) z tzw. Szarą 
Eminencją (J.J.) starają się lawirować między obydwoma obozami, w Europie 
wspierając protestantów, a w Konstantynopolu obóz katolicki. Sytuację tę ob-
razują misje dumasowskiego d’Artagnana i Aramisa. Pierwszy oblega bastion 
hugenotów, twierdzę La Rochelle, a zarazem uczestniczy w tajnych misjach na 
Wyspy Brytyjskie. Drugi muszkieter to późniejszy biskup d’Herblay (jako d’H,) 
a potem generał zakonu jezuitów, który występuje przeciw własnemu królowi, 
Ludwikowi XIII. Z kolei o realizację porozumienia wewnątrz obozu prote-
stanckiego dbali: na gruncie szwedzko-angielskim Henryk Franklin – agent 

18 Kwestię angielsko-szwedzko, z watkami polskimi, niemieckimi i francuskimi, kontak-
tów grup aktorskich najpełniej wyjaśnia E. Wikland.
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Karola Sudermańskiego w Anglii i w Rzeczypospolitej, Jan Dureus – pastor 
anglikański, propagator zjednoczenia kościołów reformowanych, Axel Oxen-
stierna – najbliższy współpracownik Gustawa II Adolfa oraz rzesza artystów 
i aktorów elżbietańskich na szwedzkim zamku w Nyköping, jak Jan Wahn, 
Edward Tamsetti, czy Maciej Bruck.

Konstruując taką fabułę i wybierając takich bohaterów, Parnicki zmusił 
czytelnika do wyzbycia się przyzwyczajeń biernego przyswajania treści i do re-
fleksji nad miejscem, rolą i dziedzictwem Polski nowożytnej. Czytanie powieści 
to zagłębianie się w swoistym dyskursie, to rozwiązywanie zagadki kryminalnej, 
porządkowanie starannie splątanych tropów historyczno-literackich. Ćwiczenie 
z kojarzenia faktów historycznych i literackich, wędrowania po odtworzonych 
na kartach powieści lądowych i morskich szlakach komunikacyjnych, z Japonii 
do Meksyku, z Konstantynopola do Anglii i do I Rzeczypospolitej, od Wilna 
po tereny nad Dnieprem i Donem.

Perspektywa widzenia wielości cywilizacji

Powieść dzieli się na trzy części. Osią podziału nie jest jednak ani chro-
nologia ani geografia. Są to różne perspektywy widzenia życiorysu bohatera 
Z. W pierwszej części autor przyjął perspektywę władz zakonu Towarzystwa 
Jezusowego. Jezuici prowadzili najszerszą działalność w ujęciu geograficznym, 
jej zasięg był porównywalny tylko z zasięgiem imperium Karola V Habsburga 
czy też największych domów bankierskich epoki. Zatem pierwsza część składa 
się z listów wymienianych – z różnych zakątków świata – między jezuitami a in-
nymi postaciami. Nadawcy i odbiorcy nie mają imion ani nazwisk, oznaczeni 
są jedynie literami. Ich tożsamości należy się domyślać na podstawie przyjętych 
inicjałów oraz z fabuły. Sama treść listów jest zaszyfrowania. Parnicki wzorował 
się na autentycznej tajnej korespondencji jezuitów, pisanej tak, aby po ewen-
tualnym przechwyceniu poczty, trudno było odkryć, kto, do kogo i w jakiej 
sprawie pisze. W tej części autor powieści ujmuje świat z perspektywy najwyż-
szych władz Zakonu Towarzystwa Jezusowego. Zakreśla obszary, na których 
działali jezuici: Konstantynopol, tereny zamieszkałe przez kozaków naddoń-
skich i naddnieprzańskich, Wilno, Lublin, Sztokholm i Nyköping, twierdza 
w Cheb (gdzie w 1634 roku na rozkaz cesarza zamordowano Wallensteina). Są 
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to terytoria Pogranicza – Międzymorza rozciągającego się od Morza Czarnego 
przez kraje podległe bądź też związane sojuszem z I Rzecząpospolitą aż po Bał-
tyk i Szwecję. Akcja powieści toczy się także w Wenecji, w twierdzy La Rochelle 
(ośrodek hugenotów, od 1627 roku w sojuszu z Anglią przeciw Francji, poddała 
się po 14-miesięcznym oblężeniu), w Deptford (miejsce domniemanego mor-
derstwa Krzysztofa Marlowe’a w 1593 roku) oraz w Meksyku. Jezuici działali 
także w innych częściach globu, dlatego mowa o Kandii (czyli Heraklionie na 
Krecie), japońskim porcie w Hirado, Nagasaki, zamku w Hara, wyspach Ton-
kin i Dessima, Filipinach, Persji, portugalskich przyczółkach w Goa i Macao, 
a także etiopskim Gondarze, Abisynii i Brazylii. W tej płaszczyźnie krążą listy 
i przemieszczają się jezuici, agenci, wojownicy, pisarze z epoki i postacie fikcyjne. 
Władze Towarzystwa zajmują się doborem odpowiednich kandydatów do zadań 
w różnych zakątkach ziemi. Właśnie w takich „globalnych” okolicznościach po-
jawia się Z., wybitny wychowanek kolegium jezuickiego w Lublinie, niezłomny 
i niestrudzony rycerz kontrreformacji, który próbuje wstąpić w szeregi Towa-
rzystwa. Sprawę utrudnia jego niepewne pochodzenie. Z. może mieć domieszkę 
krwi żydowskiej, co stanowi poważną przeszkodę w jego planach. W związku 
z tym ojcowie jezuici powierzają mu najróżniejsze misje, w których musi dowieść 
swojej lojalności, a przy tym rozwikłać zagadkę swego pochodzenia. Historia 
życia Z. nie jest do końca nikomu znana, istnieją różne wersje na jej temat

W drugiej części powieści listy są numerowane, tajemniczy Z. koresponduje 
z generałem zakonu jezuitów V. Kwestia tożsamości Z. zostaje tu przedstawiona 
z jego punktu widzenia. Okazuje się, że Z. był niezwykle utalentowanym wy-
chowankiem schizmatyków w Wilnie, dopiero po tym trafiwszy do kolegium 
jezuickiego w Lublinie, odnosi sukcesy jako dramatopisarz i wybitny kandydat 
do Towarzystwa Jezusowego. Aby udowodnić swe kwalifikacje, przez Wenecję 
i Portugalię jedzie do Japonii, gdzie jest świadkiem oblężenia twierdzy Hara i do 
Abisynii, gdzie przyłącza się do europejskich kupców pływających po morzach 
chińskich. Następnie jedzie do Meksyku, bierze udział w spisku prochowym 
w Anglii, walczy na polach Lutzen. Przebywa też w Konstantynopolu, zabiegając 
o pozyskanie patriarchy Konstantynopola Cyryla Lukarysa dla sprawy wiary 
katolickiej, a także wśród kozaków naddońskich. Wciąż poszukuje rozwiąza-
nia zagadki swego pochodzenia. Próbuje ją rozwikłać również kierownictwo 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Hugenoci
http://pl.wikipedia.org/wiki/Anglia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Obl%C4%99%C5%BCenie_La_Rochelle_(1627-1628)
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zakonu, w tym generał V., bazując na swoich źródłach informacji, a jednocześnie 
celowo wmawiając Z. określoną wersję wydarzeń, aby zlecić mu kolejną trudną 
misję na pograniczu między Turcją a Rzecząpospolitą. To tylko mnoży domysły 
na temat jego pochodzenia. Każda kolejna osoba rzuca nowe światło na tę histo-
rię. Wszystkie wersje są prawdopodobne, ale każda odmienna. Wprowadzenie 
tak wielu alternatywnych historii życia Z. sprawia, że staje się on bohaterem 
przemierzającym cały glob. Jego historie zostają misternie wplecione w kluczowe 
wydarzenia epoki. Stosunkowo dużo miejsca Parnicki poświęca jednak starciu 
cywilizacji łacińskiej z cywilizacją Dalekiego i Bliskiego Wschodu.

Daleki Wschód

Dla Parnickiego jednym z kluczowych miejsc globalnej walki o zasięg 
Christianitas był Daleki Wschód. Niestrudzony kandydat do zakonu został 
rzucony tam w ogień wydarzeń pierwszych dziesięcioleci XVII stulecia. Był to 
okres niezwykle istotny dla ewentualnej ekspansji cywilizacji łacińskiej na tym 
obszarze. Jezuiccy misjonarze ewangelizowali ludy obcej, wysoko rozwiniętej 
cywilizacji (w przeciwieństwie do misji w Ameryce). Żmudną i ciężką pracą 
wypracowali metody dialogu. Udało się nadać wspólne rozumienie niektórym 
pojęciom. Wypracowywano wyjątkowe metody działalności misyjnej i kontaktu 
z obcą kulturowo ludnością. Najoryginalniejsze w tym względzie były propozy-
cje Alessandro Valignano (zmarł w 1606 roku), włoskiego jezuity, prowincjała 
Goa, wizytatora Japonii, doskonałego obserwatora i misjonarza. Jego teoria była 
oparta na metodzie akomodacji, dążeniu do chrystianizacji Japonii przy zacho-
waniu jej własnej kultury, bez narzucania europejskich rozwiązań. Polegano 
raczej na przystosowaniu zachowań misjonarzy do miejscowych obyczajów niż 
narzucaniu swoich19. Chrystianizacją elit japońskich zajmowali się nie tylko 
jezuici, konkurentami były zakony franciszkanów, dominikanów i augustianów. 
Na ten podział nakładały się także interesy narodowe Hiszpanii i Portugalii 
(mimo zjednoczenia w latach 1580–1640) widoczne w „narodowym” doborze 

19 C.R. Boxer, dz. cyt., s. 72–104, D.H. Nguyen, Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie 
w XVII i XVIII wieku, Warszawa: Wyd. Neriton, 2006, s. 26.
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misjonarzy i stosowaniu różnych metod w kontaktach z miejscową ludnością. 
Wśród jezuitów przeważali Portugalczycy i Włosi, natomiast pozostałe zakony 
to przede wszystkim Hiszpanie, bazujący na doświadczeniu zdobytym w No-
wym Świecie20. Chęć łatwego i szybkiego zysku, rywalizacja między zakonami 
oraz między Hiszpanami i Portugalczykami uniemożliwiła porozumienie we-
wnątrz bloku katolickiego i stała się przyczyną klęski Europejczyków w Azji.

W sferze ekonomicznej przeszkodą okazały się także wewnętrzne animo-
zje bloku europejskiego. O japońskie El Dorado walczyli Portugalczycy, Hisz-
panie, Holendrzy, Anglicy i Francuzi. Shogunowie Tokugawa popierali różne 
nacje, przejawiali żywe zainteresowanie katolicyzmem. Definitywne odrzuce-
nie katolicyzmu i uznanie go za wrogą religię nastąpiło później. W pierwszym 
dwudziestoleciu XVII wieku Japończycy byli wciąż otwarci na dobrą nowinę, 
a wielu z nich posiadło już rozwiniętą duchowość katolicką. Mimo prześlado-
wań chrześcijan (z przerwami od 1614 roku) odnotowano tylko dwa przypadki, 
choć znaczące, wyparcia się wiary. Pod wpływem tortur wyparli się wiary dwaj 
wice-prowincjałowie zakonu jezuitów: Portugalczyk Christovão Ferreira (1633) 
oraz Włoch Giovanni Battista Porro (w powieści występuje jako P.; 1639). Klu-
czowy stał się bunt chrześcijan japońskich przeciw rządzącemu shogunowi na 
przełomie lat 1637 i 1638. Przyczyną były wzrastające prześladowania chrześcijan 
(kupców, misjonarzy i nawróconej ludności miejscowej) oraz nakładane na nich 
ciężary fiskalne. Ludność schroniła się w nadmorskiej twierdzy Hara na pół-
wyspie Shimabara (prowincja Hinzen) i stawiała opór wojskom shoguna przez 
trzy miesiące. Wtedy zdecydowano się wykorzystać poróżnionych Europejczy-
ków. Pomoc zapewnił Nicolas Cockebuker, holenderski faktor w Hirado, który 
zaopatrzył wojska shoguna w proch i wysłał statek De Ryp, aby zbombardować 
twierdzę od strony morza. Z. pracował na rzecz krzewienia katolicyzmu, ale był 
też świadkiem błędnej polityki przedstawicieli Zachodu, której symbolem stało 
się właśnie nieszczęśliwe oblężenie zamku Hara; z okrętu De Ryp przyglądał 
się śmierci swojej siostry Ofelii Skośnookiej. W masakrze zginęło ponad 37 000 

20 D.H. Nguyen, dz. cyt., s. 22–23.
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chrześcijan, ocalał tylko ex-jezuita, malarz obrazów olejnych o tematyce religij-
nej Yamada Emonsaku, który odstąpił od nowoprzyjętej wiary.

Epizod ten, jak i dwuznaczne działanie Holendrów, porównywano do wy-
darzeń z oblężenia twierdzy w La Rochelle (1627), które miało równie poważne 
konsekwencje. Powstanie Shimabara, zakończone masakrą, stało się początkiem 
końca blisko stuletniej obecności, misyjnej i ekonomicznej, katolików w Japonii. 
Kluczowym problemem okazało się przyjęcie wartości, które musiałyby zmienić 
miejscowe stosunki społeczne, a wraz nimi zależności w hierarchii społeczno-

-politycznej. Winnymi podburzania miejscowej ludności wobec shoguna uczy-
niono portugalskich katolików (misjonarzy i kupców).

Odtąd Japonia stała się krajem zamkniętym dla obcych, jedynymi cudzo-
ziemcami w Japonii byli Holendrzy i Chińczycy. Pozwolono im jednak tylko 
na handel na wyspie Deshima w Nagasaki. Gdy w roku 1639 do Nagasaki zawi-
nął statek dowodzony przez Portugalczyka Vasco Palha de Almeida, większość 
załogi wymordowano. Wydano także edykt zakazujący chrześcijaństwa pod 
karą śmierci, zakazano handlu między Macao a Nagasaki, motywując to rze-
komym wykorzystywaniem portugalskich galeonów handlowych do przemytu 
misjonarzy oraz zaopatrywania ich. W kolejnych dziesięcioleciach Portugalczycy 
nadaremnie próbowali odzyskać rynek japoński i na nowo podjąć współzawod-
nictwo z Holendrami. Równocześnie podjęto intensywne działania zmierzające 
do likwidacji chrześcijaństwa, powołując urząd do ścigania kryptochrześcijan21.

Ostatecznie nie doszło więc do żadnej formy połączenia cywilizacji Wscho-
du i Zachodu. Parnicki podziela tezę znawcy tych zagadnień Charlesa Boxera: 
klęska przyszła z powodu nieumiejętności stworzenia wspólnego bloku łaciń-
skiego oraz przyjęcia nieprzejednanej postawy w centrum decyzyjnym Zacho-
du, w Rzymie, gdzie odrzucono potrzebę zrozumienia drugiej strony i kom-
promisu22.

21 C.R. Boxer, The Christian …, s. 379–390; jak podaje C.R.Boxer, ostatni kryptochrze-
ścijanie przetrwali w Urakami do 1865 r., s. 396; J. Tubielewicz, Historia Japonii, Wrocław: Osso-
lineum, 1984, s. 285–286; losy jezuitów w Japonii doskonale ilustruje życiorys Wojciecha Męciń-
skiego (1598–1643) przytoczony w książce D.H. Nguyen, dz. cyt., s. 44–73.

22 C.R. Boxer, dz. cyt, s.247, 308–314.



MATyLDA UrjASZ-rAcZKo • NAUKA o SPoTKANIU cyWILIZAcjI… 201

Bliski Wschód

Nie mniej ważna walka o ustalenie granic zasięgu katolicyzmu toczyła się 
w Konstantynopolu oraz na ówczesnym terytorium Rzeczypospolitej. Parnicki 
nie przedstawił tego starcia w utartej konwencji walki katolickiej frakcji euro-
pejskiej pod wodzą Hiszpanii i Rzymu z imperium otomańskim. Pisarz pokazał 
mniej eksponowany współcześnie wątek, rywalizację obozu katolickiego i refor-
macyjnego o pozyskanie wyznawców prawosławia na terenach pod zwierzchnic-
twem Osmanów. Z. przebywa w samym ogniu wydarzeń, gdy sprawa pozostaje 
jeszcze nierozstrzygnięta. Postacią kluczową był patriarcha Konstantynopola, 
Cyryl Lukarys (1572–1638). Bratanek patriarchy Alexandrii, Kreteńczyk, wy-
kształcony w środowisku prawosławnym w Wenecji i na uniwersytecie w Padwie, 
wysłany do Rzeczypospolitej, aby działać na rzecz utrzymania pozycji prawo-
sławia (przybył rok przed unią brzeską w 1596 r.), pozostał tam przez pięć lat, 
m.in. jako rektor uczelni prawosławnej w Wilnie i założyciel szkoły we Lwowie. 
W 1601 roku, po śmierci swego wuja, został patriarchą Alexandrii, a w 1621 pa-
triarchą Konstantynopola. Jego rządy były przerywane detronizacją na skutek 
chwilowych zwycięstw innych stronnictw prawosławnych, wtedy musiał uciekać 
m.in. na terytorium Wołoszczyzny. Od początku pracy duszpasterskiej dążył 
do reformy prawosławia, zarówno w sferze organizacyjnej, jak i dogmatycznej. 
Dlatego też nawiązał kontakty z obozem reformacyjnym w Europie, a to z kolei 
miało wpływ na jego dalsze decyzje23.

Zbliżenie tych dwu form chrześcijaństwa było olbrzymim zagrożeniem dla 
obozu katolickiego pod przewodnictwem Habsburgów, ale także dla Rzeczy-
pospolitej. Porozumienie wyznawców prawosławia z protestantami zmieniłoby 
znacząco układ sił w Europie. Patriarcha podlegał sułtanowi tureckiemu, jednak 
to on był zwierzchnikiem wszystkich schizmatyków, takich jak Kozacy. Jego 
decyzje stawiały na szali pokój na południowych rubieżach Korony i Litwy, co 
w ówczesnych warunkach politycznych czyniło wątpliwą jedność polityczną 
wielonarodowej Rzeczypospolitej. Miały wpływ na wynik walk o Dominium 

23 Zob. G.A. Hadjiantoniou, dz. cyt.
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Maris Baltici, w tym wojny trzydziestoletniej. Napięta sytuacja społeczna była 
dla wielu krajów szansą do przeforsowania własnych interesów24.

Dla Szwecji, Anglii, Danii, Holandii i Francji stanowisko patriarchy 
Konstantynopola wobec katolików i protestantów, było decydujące w ich roz-
grywce politycznej także na terytorium Międzymorza. Było też kluczowe dla 
protestantów w samym Konstantynopolu, ponieważ liczyli na zawarcie umów 
handlowych z Portą i dostęp do luksusowych towarów z Dalekiego Wschodu. 
Intrygi szwedzko-holenderskie, a także francuskie, nie ograniczały się jednak 
do manipulowania stanowiskiem patriarchy Konstantynopola, sięgały obszaru 
dzisiejszej Ukrainy, gdzie podburzano Kozaczyznę i wyznawców prawosławia. 
Kształtujące się właśnie tereny pogranicza cywilizacyjnego Europy, na styku 
z prawosławiem i islamem, były przestrzenią nieustannych intryg międzynaro-
dowych i zabiegów o wypływy25.

Jednocześnie stanowisko patriarchy Konstantynopola decydowało o sytu-
acji katolików w imperium otomańskim, co miało znaczenie dla bloku kato-
lickiego, w tym dla Rzeczypospolitej, przede wszystkim zaś – o jej czynnym 
włączeniu się do walki na terenie Europy. Zaangażowanie sił Rzeczypospolitej 
na południowo-wschodnich rubieżach odciągało ją od działania w Europie.

W szerszym kontekście postawa zwierzchnika prawosławnego rozstrzyga-
ła o losach schizmy wschodniej. Pozytywne rozstrzygnięcie prób przełamania 
schizmy doprowadziłoby do połączenia obydwu Kościołów. Walka ta była 
więc kontynuacją wieloletnich starań Rzymu (od unii florenckiej w 1439 roku) 
o uznanie przez kościół prawosławny zwierzchności papieża. Sukces wydawał 
się bliski, gdyż w Rzeczypospolitej doszło już do zawarcia unii brzeskiej (1596), 
w wyniku której powstał kościół greckokatolicki.

Stolica Cesarstwa Otomańskiego była centrum działań agentów bloku 
protestanckiego, katolickiego oraz miejscowych frakcji sprzymierzających się 
to z jednym, to z drugim blokiem. Od lat dwudziestych XVII stulecia w Kon-
stantynopolu działali liczni przedstawiciele bloku protestanckiego, promując 

24 A. Toynbee, dz. cyt., t. 8, s. 150–160.
25 M. Roberts, dz. cyt., t. 1, s.190–191.
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tam kalwinizm: kapelan ambasady holenderskiej Anton Leger i jego następca od 
1637 roku – Sartoris, ambasador Holandii – Korneliusz van Haga, Anglii – Sir 
Thomas Roe z kapelanem Edwardem Pococke oraz ambasador francuski Breves 
De Cesy. Do grupy tej przyłączali się zwolennicy patriarchy, jak Nicodemus Me-
taxas, który w 1628 roku założył pierwszą drukarnię zajmującą się wydawaniem 
prawosławnych tekstów religijnych. Mimo pomocy ze strony ambasadora Anglii 
przedsięwzięcie nie trwało długo, udaremnili je jezuici. Zakonnicy oskarżyli 
Metaxasa o publikowanie tekstów obraźliwych dla muzułmanów. Drukarnię 
zamknięto, zanim ambasador angielski doniósł o nieprawdziwości zarzutów. 
Cała sprawa zakończyła się wygnaniem jezuitów z terenów tureckich. Pomysł 
ten podsunął sułtanowi zastępca wielkiego wezyra, pasza Kaimakam. W 1629 
roku Rzym zmienił strategię działania w Cesarstwie Osmańskim, wykonaw-
cami swych postanowień uczynił zakon kapucynów i ambasadora cesarskiego 
Rudolfa Schwarzenhorna. Ci skutecznie sprzymierzyli się z rywalem Cyryla 
Lukarysa o tron patriarszy, Cyrylem Kondarisem, arcybiskupem Berei (wystę-
pującym jako C.), i w 1638 doprowadzili do egzekucji patriarchy reformatora26.

Europejska ekspansja w formie rozlewającej się reformacji na tereny znaj-
dujące się pod wypływem prawosławia została zahamowana. Na skutek gry 
różnych podmiotów politycznych nie udało się pozyskać dla zamiarów Rzymu 
patriarchów prawosławnych. I tym razem źródłem słabości okazało się rozbi-
cie bloku łacińskiego i w efekcie niemożność stworzenia wspólnego frontu. Na 
przeszkodzie stanął brak jedności religijnej i interesy dynastyczne. To miało 
kluczowe znaczenie dla stosunków rodzącej się Europy z Imperium Otomań-
skim oraz Wielkim Księstwem Moskiewskim.

Trzecia, ostatnia część powieści to listy lub „dialog urojony” między K. – 
autorem dramatu, Niemirą – bohaterem dramatu27 i bohaterem powieści – Z. 

26 M. Roberts, dz. cyt., t. 1, s. 376–377; G.A. Hadijantoniu, dz. cyt., s. 40, 46, 55, 56, 
78–90, 116–129.

27 Niemira (Niemierza) – prawdopodobnie nieślubny syn Kazimierza Wielkiego i Esterki, 
widniejący wśród testamentowych legatów monarchy. W trzeciej części powieści jest jednocze-
śnie postacią z dramatu; patrz. J. Śliwiński, Mariaże Kazimierza Wielkiego. Studium z zakresu 
obyczajowości i etyki dworu królewskiego w Polsce XIV wieku, Olsztyn: Wyd. Wyższej Szkoły Pe-
dagogicznej, 1987, s. 157–165.
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Nie wiadomo, kto jest autorem powieści, a kto jej bohaterem. Ta część zawiera 
refleksje Z. na temat własnych losów. Służą one Parnickiemu do przedstawienia 
Rzeczypospolitej jako pogranicza międzycywilizacyjnego.

W okresie wojny trzydziestoletniej rola Rzeczypospolitej (zwłaszcza 
w pierwszej połowie konfliktu) była doniosła. Dwór polski, od 1613 roku zwią-
zany przymierzem z Habsburgami, dawał często dowody poparcia dla cesarza. 
Gustaw Adolf zdawał sobie sprawę, że na drodze do realizacji jego planów, czy to 
mniejszych – opanowania południowych wybrzeży Bałtyku, czy też większych 

– stworzenia imperium skandynawsko-niemieckiego, stoi Rzeczpospolita: bądź 
jako obrońca swoich interesów gospodarczych i politycznych nad Bałtykiem, 
bądź jako sojuszniczka Habsburgów. Bezpośrednim rezultatem była wojna 
z Rzecząpospolitą, ale podejmowano także inne, pośrednie działania skierowa-
ne przeciw Koronie i Litwie. Akcja ta swym zasięgiem objęła niemal całą Europę 
Wschodnią i Południowo-Wschodnią. Jej celem było zmontowanie wspólnego 
frontu protestantyzmu i prawosławia przeciw głównej sojuszniczce Habsburgów 
w Europie Wschodniej28.

W takich realiach działa główny bohater Z. Towarzystwo wmawia mu 
prawdziwą, bądź fałszywą historię o tym, że wśród Kozaków naddońskich żyje 
jego nieślubny syn. Zostaje sprowokowany do kolejnej wyprawy. Jego przygody 
na terytorium Rzeczypospolitej zawierają wątki na wpół legendarnej historii 
Gustawa Erikssona Wazy, królewicza szwedzkiego, jako dziecko cudem urato-
wanego przez polskiego szlachcica, a następnie przysłanego do Polski i wycho-
wywanego przez jezuitów wileńskich. Miał on później poznać kozackie Zapo-
roże, studiować wiedzę tajemną w Padwie i w Krakowie, umrzeć zaś w Moskwie. 
W rzeczywistości nie odegrał znaczącej roli na arenie dziejowej, ale Parnicki 
sugeruje, że mogło być inaczej. Tajemniczy Z. nosi w sobie także cechy Jana Ka-
zimierza, który przez lata starał się o przyjęcie w poczet członków Societas Iesu.

Bohater Parnickiego jest równocześnie synem Krzysztofa Marlowe’a, pol-
skiego szlachcica, Lapończyka, rozważane jest ojcostwo samego Cyryla Luka-
rysa. Okazuje się także wytworem pisarskim dramaturga Marlowe’a i Żydem 

28 M. Roberts, dz. cyt., t. 1, s. 188–190.
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wiecznym tułaczem – Ahaswerusem. Jednocześnie sam jest dramatopisarzem, 
twórcą postaci Niemiry, syna żydówki Esterki i Kazimierza Wielkiego. W tej 
części powieści zostają rozwinięte wcześniejsze wątki życia Z., przede wszystkim 
zaś zyskuje on nowy, podstawowy dla powieści, rys swojej osobowości, upodab-
niając się do Sienkiewiczowskiego Jana Onufrego Zagłoby.

Historia Z. może przedstawiać losy młodego Jana Onufrego Zagłoby. Stwo-
rzona przez Parnickiego „młodość” Zagłoby jest równie fantastyczna jak opo-
wieści o swym życiu snute przez Zagłobę na kartach Trylogii29.

Parnicki jednoznacznie kieruje czytelnika na ten właśnie, Sienkiewiczow-
ski, trop:

Niech nam żyje wielmożny Onufry Z. 
Wszystkiego kawalerstwa ozdoba30.

czy też:

Coś niezwykłego sobie obiecuję.
Widzisz tę wieżę, co tak miastu szkodzi?
Na tę się z ogniem i mieczem gotuję31.

29 Podczas wykładów na Uniwersytecie Warszawskim, mówiąc o swym stosunku do 
pisarstwa Sienkiewicza, Parnicki przyznawał: I u możnych dziwny jest właśnie powieścią moją 
opartą na tej samej idei zapożyczeń motywów; wziąłem Zagłobę, postać nie historyczną, tylko 
przez Sienkiewicza zmyśloną, i dorobiłem mu młodość, której w Trylogii nie ma, ale którą można 
zbudować na pewnych Sienkiewiczowskich aluzjach. Nie wiem, czy państwo sobie przypominają, 
jak często Zagłoba opowiada o sobie, że był np. w Konstantynopolu itd., a jego towarzysze myślą, 
oczywiście, że on blaguje. Ja założyłem jednak, że nie zmyślał, tylko mówił półprawdę, bo miał 
różne osobiste powody do tego, by nie wyjawiać całej prawdy. Tego rodzaju opracowanie motywu 
jest niewątpliwie zapożyczeniem, zob. tenże, Historia, s. 321; R. Koziołek, Co to jest Z.? Postać 
literacka w przestrzeni intertekstualnej: Parnickiego „I u możnych dziwny”, „Pamiętnik Literacki” 
1994, s. 102–122.

30 T. Parnicki, I u możnych…, s. 383; H. Sienkiewicz, Pan Wołodyjowski, Warszawa: PIW, 
1984, s. 184: „Niech nam żyje wielmożny Onufry Zagłoba,/ Wszystkiego kawalerstwa najwięk-
sza ozdoba!”.

31 T. Parnicki, I u możnych …, s. 419.



KONTEKSTY DIALOGICZNOŚCI • CONTEXTS OF DIALOGIMS206

Ty: Kto? Estery syn?
Niemira: Nie. Królewski szczep Piastowy32.

Odwołania do Trylogii Henryka Sienkiewicza, Roty Marii Konopnickiej 
oraz do wierszyka Władysława Bełzy Kto ty jesteś? kierują czytelnika ku pol-
skiej literaturze przełomu XIX i XX wieku. Parnicki tak konstruuje historię 
swego bohatera, aby nawiązywała ona do tajemniczych przygód Zagłoby. I tak 
obszernie rozwinięty wątek, w którym Z. występuje jako domniemany zabójca 
Gustawa Adolfa w bitwie pod Lützen, jest nawiązaniem do rozmowy Zagłoby, 
Skrzetuskiego, Wołodyjowskiego i Podbipięty w obozie zbaraskim:

– Był większy od nas wszystkich rycerz – rzekł pan Longinus – a nazwiska jego 
nikt nie wie i nie pamięta.

– A to ciekawym, kto taki? Chyba w starożytności? – rzekł urażony Zagłoba.
– Nie w starożytności, ale, brateńku, ten, który króla Gustawa Adolfa pod 
Trzcianą razem z koniem obalił i w jasyr wziął – rzekł Litwin.

– A ja słyszałem, że było to pod Puckiem – wtrącił Michał.
– Wszelako król mu się wyrwał i zbiegł – rzekł Skrzetuski.
– Tak jest! Wiem ja coś o tym – mówił przymykając oko pan Zagłoba – bom 
wtedy właśnie pod panem Koniecpolskim, ojcem chorążego służył […]

– To niby znaczy, żeś to waćpan powalił Gustawa Adolfa? – pytał Wołody-
jowski33

Henrykowi Sienkiewiczowi postawił Parnicki zarzut poważny. Oskarżył go 
o wykreowanie fałszywego i krzywdzącego wizerunku I Rzeczypospolitej, kraju 

„papug” i „błaznów”, którego symbolem jest właśnie Zagłoba – „kawalerstwa 
wszystkiego polskiego ozdoba”, poczciwy, rubaszny szlachcic Rzeczypospoli-
tej34. Parnicki zarzuca Sienkiewiczowi uprawianie pisarstwa mało ambitnego, 

32 Tenże, I u możnych … s. 314; M. Konopnicka, Wybór poezji, Radom 2001, s. 82: „Nie 
rzucim ziemi, skąd nasz ród,/ Nie damy pogrześć mowy!/ Polski my naród, polski lud,/ Królew-
ski szczep Piastowy…”

33 H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, Warszawa 1988, t. 2, s. 264–265.
34 T. Parnicki, I u możnych…, s. 368–369, 413.
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płytkiego, tworzonego pod wpływem koniunktury społecznej, niemającego 
związku z prawdą historyczną35.

Mimo licznych aluzji do Sienkiewiczowskiego bohatera, Z. i Zagłoba to 
dwie różne postacie. Z. jest zaprzeczeniem Zagłoby, kontrbohaterem kultury 
i literatury polskiej. W przeciwieństwie do Zagłoby Z. to jednostka wybitna, 
wyróżniająca się osobowością i wykształceniem, wywołująca podziw „u moż-
nych”, u najznakomitszych przedstawicieli elit ówczesnego świata. Nie ma 
przede nim żadnych ograniczeń, przemieszcza się od Japonii, gdzie spotyka 
Ofelię Skośnooką, swą przyrodnią siostrę, do Turcji, na pola bitewne Lützen 
(1632), Piławic (1648), Batohu (1652), Beresteczka (1651), aż do Wenecji i Mek-
syku. Działa na rzecz jezuitów w walce z protestantyzmem, jest agentem Wła-
dysława Wazy wśród Kozaków, pomaga także kapucynom. Kontaktuje się 
z Dumasowskim Aramisem i d’Artagnanem, z Szekspirowskim Rosencrantz’em 
i Guildenstern’em, z Poloniuszem, Leartesem, z samym Hamletem i z Falstaffem. 
Z. to także twórca, który nie poddaje się biegowi dziejów, lecz sam je kreuje, 
postępując zgodnie z własnym sumieniem. Nie trzyma się sztywno wytycznych 
jezuickich ani na polach Lützen, ani podczas oblężenia twierdzy Hara w Japonii. 
Gdy uznaje za stosowne podjąć współpracę z kapucynami w sprawie drukarni 
Metaksasa albo zrezygnować z przystąpienia do Towarzystwa Jezusowego, czy-
ni to bez wahania. Z. to wolny duch, obywatel świata, który umie znaleźć się 
wszędzie i wszędzie zachwycić, płynie w nim krew wielu nacji i wyznawców 
różnych religii.

Jest człowiekiem pogranicza kultur i religii, umiejącym funkcjonować i na 
Zachodzie, i na Wschodzie, człowiekiem spotkania i dialogu. Właśnie takie 
cechy i umiejętności, taką postawę traktował Parnicki jako dziedzictwo I Rze-
czypospolitej, stawiając tezę, że to Z. powinien być jej symbolem, nie zaś Sien-
kiewiczowski Zagłoba.

Z. to przykład tak lubianej przez Parnickiego postaci mieszańca cywili-
zacyjnego, czy też mieszkańca pogranicza cywilizacyjnego. Przemierzył cały 

35 Tamże, s. 390.
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ówczesny świat, ale – jak sam Parnicki – ojczyznę odnalazł na Pograniczu, 
w Rzeczypospolitej:

Zakon nie może dla nikogo stać się ojczyzną przyrodzoną. Bo wstąpić do 
zakonu to wyboru dokonać. Wybrać sobie można ojczyznę przybraną – nie 
można przyrodzonej. Ja sobie za przybraną wybrałem Polskę i dała mi się wy-
brać. Niemniej jednak – choć właśnie wyborem moim nie wzgardziła – nie 
dawałem jej nigdy (ani ona by same tego ode mnie nie oczekiwała) miana oj-
czyzny przyrodzonej36.

Parnicki pokazał I Rzeczpospolitą na tle ówczesnego świata jako odrębny 
porządek cywilizacyjny i przestrzeń, w której doszło do nawiązania dialogu 
międzycywilizacyjnego. Nie było w niej postaw wykluczających innego, choć 
były sposoby tworzenia porządku i struktur; To miejsce, w którym nikt nie 
musiał wyrzekać się swych przekonań religijnych, nie obowiązywał argument 
czystości krwi37, o pozycji społecznej nie decydowało pochodzenie ani mają-
tek, lecz osobowość i umiejętności38. Jednak zachwyt pisarza Rzecząpospolitą 
sięga tylko okresu do pokoju westfalskiego w 1648 roku. Do tego momentu 
Rzeczpospolita była krajem zamieszkiwanym przez ludzi twórczych, oryginal-
nych, myślących niezależnie, jak Z., potem stała się już tylko „piękna i dumna„ 
nadszedł czas Zagłobów, ludzi śniących o potędze, ale niepotrafiących już jej 
stworzyć. Atrakcyjność i siła odziaływania cywilizacyjnego Rzeczypospolitej 
zmalały, przestała ona mieć cokolwiek do zaoferowania: ta Rzeczpospolita, jak 
pisał Parnicki, „już nikogo nie ciągnie”39.

Pogranicze – spotkanie cywilizacji

Mistrzostwa Teodora Parnickiego upatruję w stworzeniu dzieła poruszają-
cego problem różnic cywilizacyjnych i możliwości ich przekraczania. Rozwiąza-
nia tego problemu szukał w doświadczeniach przeszłości, w okresie, w którym 

36 Tamże, s. 405.
37 Tamże, s. 332, 345, 354.
38 Tamże, s. 340.
39 Tamże, s. 328, 340, 352–353.
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ważyła się przynależność cywilizacyjna wielu kluczowych miejsc świata. Wy-
brane i połączone przez Parnickiego wydarzenia były momentami dziejowy-
mi. W Europie stawką było utrzymanie jej dawnej jedności Christianitas. Poza 
nią – ekspansja cywilizacji łacińskiej. Na Dalekim Wschodzie ważyła się kwestia 
przyjęcia chrześcijaństwa i cywilizacyjnej więzi z Europą. Również na Bliskim 
Wschodzie i obszarze I Rzeczypospolitej na szali leżało zjednoczenie wyznań 
chrześcijańskich. Powołanie kościoła unickiego w Brześciu i dalsze dążenia do 
pozyskania dla Rzymu patriarchów prawosławnych było częścią tej polityki (nie 
tyle religijnej, co cywilizacyjnej). Na przeszkodzie stało rozbicie religijne Euro-
py. Wewnętrzne wojny miały także swe konsekwencje w braku spójnej polityki 
w Azji.

 Parnicki zawarł w powieści wiele różnych tematów, każdy z nich można 
poddać głębszej analizie40. Są tu wątki autobiograficzne, zagadnienia filozo-
ficzne i metaliterackie: twórca wobec swego dzieła czy funkcja i cel pisarstwa. 
Jednak wszystkie łączy problem nadrzędny – dziedzictwo Rzeczypospolitej wy-
nikające z jej odrębności cywilizacyjnej. Parnicki był przekonany o odrębności 
cywilizacyjnej Rzeczypospolitej – podobnie jak Feliks Koneczny, Oscar Halecki, 
Tadeusz Chrzanowski, Jerzy Kłoczowski, Jan Kieniewicz. Opowiadając się za 
historyzmem jako cechą wyróżniającą cywilizację europejską, pisarz sytuował 
Rzeczpospolitą bliżej Zachodu41. Niemniej wskazywał na jej dialogiczność 
w stosunku do obydwu cywilizacji, otwartą postawę obywateli, umożliwiającą 
im świadomy wybór, przetworzenie prądów płynących z obydwu kierunków. 
Traktował Rzeczpospolitą jako twórczą syntezę Wschodu i Zachodu, którą 
określa się terminami: „Europa Środkowo-Wschodnia”, „Europa na Wschodzie” 
czy też „Eurosarmacja”42.

Powieść I u możnych dziwny prowokuje polskiego czytelnika do szukania 
wraz z jej bohaterem tożsamości, skłania do rezygnacji z myślenia wedle sche-
matów europejskich. Problem definiowania tożsamości, świadomego wyboru 

40 Zob. A. Juszczyk, dz. cyt., s. 162–186.
41 T. Parnicki, Historia…, s. 184.
42 J. Kieniewicz, Eurosarmacja. O Europie Środkowej z perspektywy cywilizacyjnej, „Kwar-

talnik Historyczny” 2013, nr 4, s. 817–823.
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wartości i sposobu życia nie pojawił się współcześnie, w erze globalizacji. Do-
świadczał go Teodor Parnicki i bohaterowie jego powieści, zarówno fikcyjni, 
jak i wzorowani na postaciach historycznych. Doświadczali też mieszkańcy 
I Rzeczypospolitej. Odwołanie się do tej tradycji może okazać się pomocne 
współcześnie.

Budując alternatywne, prawdopodobne scenariusze wydarzeń, Parnic-
ki kreuje w swej powieści rzeczywistość, która składa się z elementów świata 
Wschodu i świata Zachodu, uwzględnia systemy wartości ich obydwu, konfron-
tując je, nie hierarchizuje ich, lecz ukazuje w przestrzeni pogranicza, w relacji 
dialogu. Ta przestrzeń, ta relacja może stać się inspiracją czy modelem także dla 
współczesnego uniwersytetu, coraz bardziej międzynarodowego i „międzycywi-
lizacyjnego”, drogowskazem w poszukiwaniach efektywniejszych metod pracy 
badawczej i dydaktycznej.
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