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Przesłanie „nowej fi lologii” – której perspektywa sprawia, że to, co zwykło 
się w tradycyjnej fi lologii nazywać kopią, może zyskać status „oryginału” 
– wydaje mi się oczywiste i bardzo ważne: fi lologia jest sztuką akceptacji 
i rozumienia niepowtarzalności. Bardziej jednak od tej – jak powiadał sam Ni-
chols – próby „renowacji” fi lologii interesuje mnie tu wspomniana konferencja 
harvardzka z roku 1990, na którą zaproszono Jonathana Cullera, wybitnego 
i wpływowego w Ameryce Północnej teoretyka literatury. Culler z przekąsem 
wypowiadał się na temat przekonań badaczy uznających fi lologię za wiedzę 
fundamentalną, która jest warunkiem wszystkich kolejnych działań związa-
nych z tekstem: interpretacji literatury czy krytyki literackiej15. Kwestionował 
„fundamentalność” fi lologii, wychodząc z przeświadczenia, że „badania fi lo-
logiczne – a w szczególności dokonywane przez fi lologię rekonstrukcje kultur 
– same okazują się oparte na pojęciach czy schematach, które fi lologia, jako 
sztuka powolnego czytania, powinna pomóc kwestionować. [...] fi lologiczne 
działania – dodawał – opierają się bezkrytycznie na literackich i kulturowych 
koncepcjach, które są rzekomo wobec fi lologii wtórne”16. 

Cullerowskie wyobrażenie fi lologii, która koniecznie chce być pre-
hermeneutyczna, to wyobrażenie przestarzałe (udowodnił to z łatwością David 
Greetham17), choć być może nie dla wszystkich. Dlatego właśnie myślę, że 
nie należy go lekceważyć. Culler może mieć rację. Oczywiście stosunkowo 
łatwo jest – co może stanowić paradoks – podważyć autorytet fi lologii na 
gruncie epistemologicznym, czyli na tym właśnie terenie, który jest jej do-
meną. W wypowiedziach fi lologów Culler rozpoznaje ambicje rekonstrukcji 
znaczenia słów, obiektywnego poznania tego, co dawno minione. Ambicje 

Zob. też: M.J.  D r i s c o l l, The Words on the Page: Thoughts on Philology, Old and New, 
w: Creating the Medieval Saga: Versions, Variability, and Editorial Interpretations of Old Norse 
Saga Literature, red. J. Quinn, E. Lethbridge, Syddansk Universitetsforlag, Odense 2010; S.  Y a g e r, 
New Philology, w: Handbook of Medieval Studies: Terms – Methods – Trends, red. A. Classen, Walter 
de Gruyter, Berlin 2010.

15  Por. J.  C u l l e r, Anti-Foundational Philology, w: On Philology, s. 50. Referaty konferencyjne 
opublikowano w numerze specjalnym periodyku „Comparative Literature Studies” (zob. „Compa-
rative Literature Studies” 27(1990) nr 1), a następnie przedrukowano w  tomie On Philology pod 
redakcją Jana Ziolkowskiego. Culler odwołuje się zapewne także do wystąpienia Clausena, który 
stwierdzał, że „fi lologia jest podstawą literaturoznawstwa” (C l a u s e n, dz. cyt., s. 13).

16  C u l l e r, dz. cyt., s. 50. O tym, że badań, które Culler ma na myśli, nie trzeba uznawać za 
poprzedzające interpretację, aby mogły one stanowić jednocześnie fundament interpretacji lite-
ratury, przekonuje Jerome McGann (zob. J.  M c G a n n, The Monks and the Giants: Textual and 
Bibliographical Studies and the Interpretation of Literary Works, w: Textual Criticism and Literary 
Interpretation, red. J. McGann, University of Chicago Press, Chicago 1985, s. 180-199.

17  Model badań fi lologicznych krytykowany przez Cullera – i de Mana – to model nie raz już 
podawany w wątpliwość przez takich krytyków tekstu, jak Jerome McGann czy Donald McKenzie 
(por. D.  G r e e t h a m, The Resistance to Philology, w: tenże, The Pleasures of Contamination, 
Indiana University Press, Bloomington 2010, s. 30n.). 
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takie, jak słusznie zauważa, można realizować wyłącznie na podstawie kon-
kretnej umowy – założenia niebędącego faktem, a jedynie jednym z wielu 
kulturowych założeń dotyczących natury tekstów, które pozwala uznać, że 
słowo ma znaczenie i że znaczenie to jest czymś, co można rekonstruować przy 
wykorzystaniu narzędzi fi lologicznych. Owszem, trudno wyobrazić sobie fi lo-
logię pozbawioną przekonania, że istnieje znaczenie, do którego zrozumienia 
należy dążyć, i gdyby dać się wchłonąć prowokacyjnej dekonstrukcji Cullera18, 
należałoby o fi lologii zapomnieć. Z jego zarzutów należy wyciągnąć raczej 
inny wniosek, nienegujący istnienia znaczenia, a przypominający, że rekon-
strukcja sensów często w sposób nieunikniony opiera się na założeniach ich 
związku z naszymi przekonaniami na temat kultur i epok19. To lekcja pokory 
nieodrobiona między innymi przez znawców starożytnej poezji, którzy nie tyl-
ko rekonstruują znaczenia wyrazów, ale i same wyrazy. W efekcie bywa i tak, 
że proponowane przez fi lologów koniektury i emendacje „zdają się mówić 
więcej o kulturze ich samych, ich trudnościach z rozumieniem czy zdolnością 
akceptacji inności tekstu (the otherness of a text) niż o samych tekstach źró-
dłowych”20. Jak mawiał wybitny szekspirolog Marvin Spevack: lepszy fi lolog 
(i edytor) to ten z mniejszą fantazją21.

Słowem – rekapitulując wypowiedź Cullera – fi lologia, nauka „podstawo-
wa”, rzekomo obiektywna, dokonuje rekonstrukcji na podstawie kulturowych 
hipotez, opierając się na założeniach w istocie interpretacyjnych, na określo-
nych koncepcjach kultury i teoriach natury literackich praktyk oraz konwencji. 
Zastrzegłem już, że Culler może mieć rację. Może mieć, jeśli uznamy, że 
istnieje wyłącznie jeden pomysł na uprawianie fi lologii: pomysł rekonstrukcji 
przeszłości na podstawie niewzruszonych przeświadczeń o tejże przeszłości. 
Tymczasem nie istnieje na szczęście wyłącznie jedna szkoła fi lologiczna, 
tak jak nie istnieje, o czym za moment, jedna wykładnia fi lologii. Nie da się 

18  W tomie pod redakcją Ziolkowskiego to nie Culler jest autorem najostrzejszych słów skiero-
wanych przeciwko fi lologii – według Stephena Owena „obietnica zrekompensowania przez fi lologię 
jej własnej dezorganizacji bardziej wiarygodnymi prawdami była w końcowym rozrachunku niczym 
więcej niż obietnicą; niezliczone zapewnienia ostatecznego dotarcia do prawdy okazały się mniej 
trwałe niż metody podważania prawdy” (S.  O w e n, Philology’s Discontents: Response, w: On 
Philology, s. 76n.). 

19  Warto w tym kontekście pamiętać o tekście Dmitrija Lichaczowa Rekonstrukcja tekstu (zob. 
D.  L i c h a c z o w, Rekonstrukcja tekstu, tłum. A. Symonowicz, „Pamiętnik Literacki” 1994, nr 2, 
s. 207-215), będącego częścią podręcznika jego autorstwa (zob.  t e n ż e, Tiekstologija. Na materiale 
russkoj litieratury X – XVIII wiekow, Izdatielstwo Nauka, Leningrad 1983). Lichaczow podkreśla: 
„Rekonstrukcje zawsze są związane z tym lub innym badaczem, który je stworzył. Konkretyzują 
one jego twierdzenia, stanowią ich ilustrację, dają przyszłym badaczom możliwość dogodnego po-
woływania się na ustalenia swojego poprzednika” (t e n ż e, Rekonstrukcja tekstu, s. 210).

20  C u l l e r, dz. cyt., s. 51.
21  Por. M.  S p e v a c k, The Editor as Philologist, „Text” 1987, nr 3, s. 100.
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ukryć, fi lologia w każdym wydaniu karmi się ustaleniami innych dyscyplin, 
ufa interpretacjom kultur czasu minionego, korzysta z takiej czy innej historii 
dziejów. Tam, gdzie to możliwe, nie robi tego bezkrytycznie, jej ideałem jest 
wszak krytyczne podejście do każdej informacji. Z oczywistych względów nie 
zawsze jest ono możliwe, ale to jeszcze nie dyskredytuje fi lologii. Filologię 
dyskredytuje naiwna pewność siebie – to przecież mierzi Cullera – przeko-
nanie o nieomylności rekonstrukcji, o uchwyceniu „prawdziwego” obrazu 
przeszłości. Tak rozumiana prawda okazuje się najbardziej bezsilną formą 
poznania. Jeśli dobrze rozumiem Cullera, złości go fi lologiczna arbitralność. 

Przeznaczeniem fi lologii jest jednak dążenie. Nie oznacza to intelektualne-
go paraliżu, tak jak nie oznacza rezygnacji z możliwości ustalenia czegokol-
wiek na drodze postępowania fi lologicznego. Należy jednak mieć w pamięci, 
że fi lologiczne ustalenie jest propozycją, a o jego randze i przydatności stanowi 
jakość argumentacji, nie zaś miano „defi nitywnego”. Ustalenia zapewniają 
dialog pokoleń, są zmienne, weryfi kuje je z czasem wiedza, która sytuuje 
się poza zasięgiem aktualności. „Defi nitywność” i „ostateczność” to pojęcia 
ze słownika zapatrzonego w siebie mistrza monologu, który boi się każdej 
konfrontacji z narzuconą przez siebie narracją.

Jeśli wbrew Cullerowi uznamy zatem, że fi lologia jest nauką fundamen-
talną, to z innych zgoła powodów niż te, które okazały się dla niego warte 
zanegowania. Filologia to podstawa, ponieważ uczy szacunku wobec tekstu 
zapisanego inną ręką,  będącego efektem cudzego procesu myślowego  – przy-
gotowuje do spotkania z innym.

Na tytułowe pytanie harvardzkiej konferencji każdy z uczestników od-
powiadał inaczej. Bardziej niż sztywne defi nicje przydatne są tropy, które 
znajdujemy w referatach – Clausena: „Nazbyt często utożsamiono fi lologię 
z którąś z jej części: gramatyką bądź krytyką tekstu, zapominając o jej pier-
wotnym celu, którym jest – od czasów uczonych i uczonych-poetów Alek-
sandrii – szczegółowa interpretacja poezji”23; Thomasa: „Filologia korzysta 
z wszystkiego – z teorii, z technologii, z szeregu innych, rozwijających się 
dyscyplin – i łączy wiedzę, którą konfrontuje z tekstem. Dlatego tak trudno ją 
zdefi niować, a jednocześnie z tych samych powodów jej rozwój jest zagwa-
rantowany”24. 

Zmarły w roku 1944 Tadeusz Zieliński, wybitny uczony, w kontekście 
fi lologii klasycznej powiadał, że „badając dzieje jakiegokolwiek słowa, mamy 

22  To dobra okazja, by przypomnieć zapoznane uwagi Ferdinanda de Saussure’a: „Krytyka 
fi lologiczna ujawnia jeden zdecydowany błąd: zbyt niewolniczo trzyma się języka pisanego, a zapo-
mina o języku żyjącym” (F.  d e  S a u s s u r e, Kurs językoznawstwa ogólnego, tłum. K. Kasprzyk, 
PWN, Warszawa 1961, s. 2).

23  C l a u s e n, dz. cyt., s. 13.
24  R.F.  T h o m a s, Past and Future in Classical Philology, w: On Philology, s. 72.
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