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MONIKA WALCZAK 
Mi“dzynarodowy Kongres Hermeneutyki Between the Human and the Divine: 
Philosophical and Theological Hermeneutics, 5-10 maja 2002 r. 
  
W dniach 5-10 maja 2002 r. odby» si“ w St. Bonaventure University (NY, USA) 
Pierwszy Mi“dzynarodowy Kongres Hermeneutyki Between the Human and the 
Divine. Philosophical and Theological Hermeneutics. Kongres zosta» zorganizowany 
przez nowo powsta»y International Institute for Hermeneutics, za»oóony przez Dr. 
Andrzeja Wiercinskiego, Research Professor in Hermeneutics, University of Toronto, 
Canada, we  wspó»pracy z St. Bonaventure University. Kongres odby» si“ w 
niespe»na dwa miesi�ce po Ñmierci Hansa-Georga Gadamera (zm. 13 marca 2002 
r.), jednego z g»ównych twórców wspó»czesnej hermeneutyki. Zjazd ten byl 
pierwszym przedsi“wzi“ciem i C jak zapowiada organizator C pocz�tkiem inicjatyw 
naukowych podejmowanych przez Instytut Hermeneutyki, któremu Gadamer 
patronowa» jako cz»onek jego Rady Naukowej (Advisory Board). 

Kongres zgromadzi» wybitnych specjalistów z zakresu hermeneutyki 
(filozofów, teologów, literaturoznawców, j“zykoznawców), g»ównie ze Stanów 
Zjednoczonych i Kanady, a takóe Niemiec, W»och, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, 
Belgii, Francji, Hiszpanii, Polski, Czech i Meksyku. Pochodzili oni z roónych 
Ñrodowisk akademickich, religijnych, kulturowych i j“zykowych. Reprezentowali 
róóne pokolenia uczonych, pocz�wszy od myÑlicieli b“d�cych nestorami i 
uznanymi autorytetami hermeneutyki ameryka½skiej, jak Richard E. Palmer 
(MacMurray College, USA), Garry Madison (McMaster University, Hamilton, 
Canada), Merold Westphal (Fordham University, USA) czy m»odszy Jean Grondin 
(Université de Montréal, Canada), a sko½czywszy na uczonych dopiero 
rozpoczynaj�cych karier“ (zob. krótkie biografie uczestników kongresu i bibliografie 
ich waóniejszych prac na ko½cu ksi�óki zawieraj�cej materia»y z kongresu). 
Niew�tpliwie prominentnym uczestnikiem konferencji by» Gianni Vattimo, znany 
w»oski filozof-postmodernista. Hermeneutyka by»a p»aszczyzn� na której spotykali 
si“ wyznawcy róónych religii i niewierz�cy, teologowie (judaizmu, protestantyzmu, 
katolicyzmu) i filozofowie, literaturoznawcy i krytycy sztuki. Uczestnicy byli 
zasadniczo óyczliwie nastawieni do religii i spraw religijnych, co wi“cej, kongres 
zgromadzil C zgodnie z tematyk� C filozofów zainteresowanych aplikacj� 
hermeneutyki do teologii. 
 

Konferencja mia»a charakter pluralistyczny i demokratyczny. Dyskusjom 
towarzyszy»a prawdziwie naukowa atmosfera: zaangaóowania, dog»“bnego 
dociekania, ale teó óyczliwego zainteresowania pogl�dami drugiej strony. J“zykiem 
dominuj�cym by» angielski, w którym przygotowywano referaty, w dyskusjach 
jednak pojawia»y si“ równieó niemiecki i francuski, a takóe rosyjski. Hermeneutyka, 
uprawiana oryginalnie w j“zyku niemieckim i francuskim, wypracowala bardzo 
rozbudowan�, powszechnie akceptowan� angielsk� terminologi“ oraz przek»ady 
niemieckich i francuskich terminów. Niemniej dla kogoÑ, kto uprawia» hermeneutyk“ 



po niemiecku lub francusku i czyta» teksty w tychóe j“zykach odnalezienie si“ w ich 
angielskich przek»adach i terminologii mog»o nastr“czaƒ trudnoÑci. 

Z Polski w kongresie wzieli udzial ks. prof. Andrzej Bronk (jako invited 
speaker) i dr Monika Walczak (przebywaj�ca w roku akad. 2001/2002 na stypendium 
w Boston College, USA) z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Do udzia»u 
zaproszeni zostali takóe, jako invited speakers, prof. Michal P. Markowski z 
Uniwersytetu Jagiello½skiego oraz prof. Tomasz W“c»awski z Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza; nie mogli oni jednak osobiÑcie uczestniczyé w Kongresie i ich referaty 
ukaza»y si“ tylko w kongresowej ksi�óce. 

Konferencja pokaza»a inny nió tradycyjny obraz USA jako kraju, w którym 
filozofuje si“ nie tylko w stylu analitycznym. W referatach i dyskusjach filozofia 
analityczna by»a nieobecna C filozofowano tak, jakby ona w USA nie istnia»a. 
Odwo»ywano si“ za to do Arystotelesa, Platona, Ñw. Tomasza, Kanta, Hegla, 
Husserla, Heideggera, Gadamera, Ricoeura, Derridy. Co wi“cej, moóna by»o odczuƒ 
pewien ton wyószoÑci i lekcewaóenia wobec filozofowania analitycznego, 
oskaróanego o to, óe nie dotyka najwaóniejszych problemów filozoficznych: 
cierpienia, Ñmierci, religii, Boga, grzechu, i jest zasadniczo niezdolne do ich 
zg»“biania. 

Wyg»oszone na kongresie referaty i przytaczana w nich literatura s� 
dobrym Ñwiadectwem zainteresowania hermeneutyk� na ca»ym Ñwiecie. Ogromna 
róónorodnoÑƒ podejmowanych tematów pozwala»a uzyskaƒ orientacj“ na temat stanu 
wspó»czesnej hermeneutyki i toczonych w niej najnowszych dyskusji. Konfrontacji 
poddano roóne pogl�dy na temat hermeneutyki filozoficznej oraz jej wykorzystania 
w innych dyscyplinach: teologii i naukach humanistycznych, w szczególnoÑci zaÑ w 
historii i teorii literatury, sztuki i kultury. Próbowano aplikowaƒ hermeneutyk“ do 
problematyki etycznej, spo»ecznej i politycznej. Przyk»adowo, zaprezentowano 
moóliwe odczytanie filozoficznej hermeneutyki przez filozofi“ feministyczn�, 
pokazuj�ce w powi�zaniu z badaniami empirycznymi, w jaki sposób tradycja 
j“zykowa zapoÑrednicza  sposób myÑlenia i praktyki spo»eczne (M. Joy, E. Armour). 
Wiele uwagi poÑwiecono roli hermeneutyki w teologii chrzeÑcija½skiej (G. L. 
Müller, M. Beuchot, D. E. Demson, J. C. Robertson, Jr, F. G. Lawrence). ObecnoÑƒ 
zagadnie½ teologiczno-religijnych by»a zrozumia»a, skoro konferencja uczyni»a je 
poniek�d swoim tematem. Dyskutowano g»ówne problemy religii i 
chrzeÑcija½stwa: z»a, cierpienia, sensu, pluralizmu religijnego, prawdziwoÑci religii. 
G. Vattimo wyk»ada» swoj� wizj“ chrzeÑcija½stwa i wiary chrzeÑcija½skiej. Wiele 
referatów prezentowalo aplikacje hermeneutyki do regu» czytania tekstów biblijnych i 
interpretowania konkretnych ich fragmentów. Okazuje si“, óe idee Gadamera, którego 
pogl�dom i ich wyk»adniom poÑwiecono wiele wyst�pie½, podejmowali g»ownie 
teologowie protestanccy, a mniej katoliccy. 

Wiele referatów wyk»ada»o dzieje (genez“) hermeneutyki: od 
Schleiermachera, poprzez Diltheya, Husserla i Heideggera, do Gadamera i Ricoeura 
(G. B. Madison, M. Westphal, B. P. Buckley, R. E. Palmer). Zabrak»o jednak bardziej 
systematycznego, ogólnego wyk»adu na temat filozoficznej hermeneutyki, chociaó w 
wielu wyst�pieniach pojawia» si“ problem jej statusu: przedmiotu bada½, zada½ i 



metody. 
 

Wszystkie referaty wyg»oszone w czasie kongresu by»y dost“pne w 
ostatecznej wersji juó w jego trakcie, w postaci ksi�óki troskliwie przygotowanej 
przez g»ównego organizatora kongresu, Andrzeja Wiercinskiego, Between the Human 
and the Divine: Philosophical and Theological Hermeneutics. Proceedings of the First 
International Congress on Hermeneutics, St. Bonaventure University, St. Bonaventure, 
NY, USA, May 5-10, 2002 (Toronto: The Hermeneutic Press 2002, ss. 623). Ksi�óka 
jest kopalni� wiadomoÑci na temat stanu wspó»czesnej hermeneutyki i toczonych w 
niej najnowszych dyskusji oraz dobrym ïród»em informacji o najnowszych 
publikacjach z jej zakresu. Analizuje ona z»oóone i wielostronne relacje mi“dzy 
hermeneutyk� filozoficzn� i teologiczn�. G»ówne cele, jakie sobie stawia, s� 
trojakiego rodzaju: (1) przeÑledzenie rozwoju hermeneutyki filozoficznej od 
Schleiermachera do Vattimo, ze szczególnym uwzgl“dnieniem zorientowanej 
j“zykowo (language-oriented) hermeneutyki Hansa-Georga Gadamera, (2) analiza 
przekszta»ce½ i zastosowa½ hermeneutyki w teologii, (3) zwrócenie si“ ku 
przysz»oÑci zarówno hermeneutyki filozoficznej, jak i teologicznej (Between, s. xiv). 

Zakres tematów poruszanych w tej ksi�óce jest bardzo szeroki. Zamiarem 
wydawcy by»o moóliwie najbogatsze zaprezentowanie róónorodnoÑci horyzontów 
myÑlowych, mieszcz�cych w sobie specjalizacje i zainteresowania poszczególnych 
uczestników kongresu. W myÑl zasady, óe prawda hermeneutyczna jest zwi�zana ze 
specyfik� kontekstu i sytuacji historycznej, ksi�óka proponuje wielorakie i 
róónorodne podejÑcie do filozofii i teologii. Taki wybór reprezentatywnej literatury 
hermeneutycznej dostarcza czytelnikowi informacji na temat wspólczesnych bada½ 
prowadzonych w ramach tradycji hermerieutycznej. Artyku»y s� zgrupowane w 
czterech kategoriach: Hermeneutyka filozoficzna (Philosophical Hermeneutics), 
Hermeneutyka teologiczna (Theological Hermeneutics), Praktyka hermeneutyczna 
(Hermeneutic Praxis) i Nowe perspektywy w hermeneutyce (New Prospects in 
Hermeneutics). 
 

Publikacja ta, inauguruj�ca dzia»alnoÑƒ wydawnicz� Mi“dzynarodowego 
Instytutu Hermeneutyki, zaprasza uczonych, specjalizuj�cych si“ w hermeneutyce i 
zwi�zanych z ni� dziedzinach, do dialogu, pog»“bienia swojej wiedzy i zwi“kszenia 
ÑwiadomoÑci hermeneutycznej dzi“ki wspó»pracy z róónymi szko»ami myÑlenia. 
Tom otwiera list skierowany przez Hansa-Georga Gadamera, w niespelna dwa 
miesi�ce przed Ñmierci�, do organizatora kongresu. Wprowadzaj�cy tekst A. 
Wiercinskiego, Hermeneutyczne odzyskanie teologicznego wgl�du: Verbum Interius 
(The Hermeneutical Retrieval of a Theological Insight. Verbum Interius), sytuuje 
teologiczny fenomen Verbum w centrum hermeneutyki filozoficznej. Wykazuje on, óe 
hermeneutyka znajduje si“ nie tylko ,,pomi“dzy tym, co boskie, a tym, co ludzkie@, 
lecz takóe jest niezb“dnym poÑrednikiem mi“dzy filozofi� a teologi�. Pierwsza 
czeÑƒ ksi�óki, Hermeneutyka filozoficzna, dokonuje historycznego przegl�du 
hermeneutyki i zawiera dwie cz“Ñci Od Schleiermachera do Vattimo (From 



Scheiermacher to Vattimo) i W obr“bie horyzontu Heideggera, Gadamera i Ricoeura 
(Within the Horizon of Heidegger, Gadamer, and Ricoeur). Tematyka tych artyku»ów 
ma kluczowe znaczenie dla wspó»czesnej hermeneutyki filozoficznej. Druga cz“Ñƒ 
Hermeneutyka teologiczna, sk»ada si“ z fragmentu zatytu»owanego Róóne tradycje 
interpretacji (Various Traditions of Interpretation) oraz Przemiana dzi“ki czytaniu 
(Transformation Through Reading). Uznaj�c wspó»czesny antyfundamentalizm 
kulturowy i filozoficzny, który stanowi kontekst wspó»czesnej teologii 
chrzeÑcija½skiej, artyku»y stawiaj� pytanie o miejsce filozofii w judaistycznej, 
protestanckiej i rzymskokatolickiej refleksji teologicznej. Cz“Ñƒ trzecia, Praktyka 
hermeneutyczna, sk»ada si“ z dwóch paragrafów: Kontekst postnowoczesny (The Post-
modern Context) i Dynamika zastosowa½ hermeneutyki (The Dynamics of 
Hermeneutic Applications). Dyskusja odnosi kwestie powstaj�ce w obr“bie tradycji 
hermeneutyki filozoficznej i teologicznej do konkretnych problemów zastosowania 
hermeneutyki we wspó»czesnym, postmodernistycznym kontekÑcie Ostatnia cz“Ñƒ, 
Nowe perspektywy w hermeneutyce, przedstawia kierunki i wyzwania, przed którymi 
stanie najprawdopodobniej hermeneutyka filozoficzna i teologiczna w najbliószej 
przysz»oÑci Teoria hermeneutyczna i krytyczna podejmuje dyskusj“ z klasycznymi 
koncepcjami teologii systematycznej, eschatologicznej i metafizycznej. Trzy teksty w 
Postscript podejmuj� zagadnienie Hermeneutyka w curriculum akademickim 
(Hermeneutics in Academic Curriculum) w kontekÑcie otwartego forum 
dyskusyjnego, które zako½czy»o kongres. Tematem dyskusji by»o sformu»owanie 
wyzwa½, przed którymi staj� profesorowie i studenci, nauczaj�cy i ucz�cy si“ 
uprawiania hermeneutyki (Between, s. xv-xvi). 

Omawian� ksi�ók“ moóna zamówiƒ bezpoÑrednio pod adresem: 
iihpress@hotmail.corn. Informacje na temat International Institute of Hermeneutics 
s� dost“pne na serwerze: http://www3.sympatico.ca/wiercinski. Obecnie 
przygotowywany jest tom poÑwiecony hermeneutyce Paula Ricoeura: Between 
Suspicion and Sympathy: Paul Ricoeur=s Unstable Equilibrium, z udzia»em Ricoeura 
i ponad 50 mi“dzynarodowych specjalistów od jego hermeneutyki. Paul Ricoeur, który 
jest drugim (po Gadarnerze) Honorary Member of the International Advisory Board, 
obchodzi w 2003 r. swoje 90. urodziny. 
 	  


