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Co to znaCzy „Czytać sacrum”?

C zytanie sacrum: wydaje się, iż obydwa człony powyższego określenia do-
magają się krótkiego komentarza, który będzie stanowił zarazem wprowa-

dzenie do lektury. Na pierwszy rzut oka zaproponowane połączenie rodzić może 
u Czytelnika pewien opór, spowodowany, jak się wolno domyślać, wrażeniem wza-
jemnej niekompatybilności elementów składowych stanowiących owo określenie. 
Co to znaczy zatem: czytać sacrum? 

W pierwszym rzędzie obecny tytuł jest nawiązaniem do poprzedniej książki�, ujmują-
cej badania zmierzające do wychwycenia znaków i znaczeń sacrum w metaforę „tropów” 
– mającą w zamyśle odwoływać się do „myśliwskiego” poszukiwania śladów. W takim 
ujęciu „czytanie” rozumieć by się dawało równie metaforycznie i w podobnym sensie, 
co ówczesne „tropienie”. Wydaje się jednak, iż przyjęta formuła tytułu niesie ze sobą inne 
jeszcze intuicje, a stopień jej zmetaforyzowania okazuje się przy tym o wiele mniejszy. 

Skojarzenie razem obydwu pojęć – czytania oraz sacrum – oznacza mianowicie przy-
jęcie założenia, a przynajmniej hipotezy, o tekstowym charakterze sacrum, będącego 
przedmiotem zainteresowania w prezentowanych rozważaniach. Mówiąc w pewnym 
uproszczeniu: jeśli sacrum nie miałoby charakteru tekstowego, nie dałoby się go czytać�. 
Przedmiotem badania – z punktu widzenia literaturoznawcy – jest więc zawsze tekst 
i tylko tekst. Przeświadczenie to ustala w konsekwencji wybór fenomenologicznego 
stanowiska, jako tego, które pozwala na nieuwarunkowaną wyznaniowo czy ideolo-
gicznie, obserwację fenomenu sacrum danego w utworze, przejawiającego się w tekście 
i poprzez tekst literacki. Badacz nie orzeka zatem w żadnym razie o ontologicznym 
statusie analizowanego zjawiska w odniesieniu do realnego świata, ograniczając się 
do śledzenia, analizy i interpretacji rzeczywistości tekstowej. 

Takie ujęcie literackiego sacrum zakłada zarazem ergocentryzm w badaniach, wy-
rasta z przekonania, iż sacrum literackie egzystuje w przestrzeni tego, co napisane, 
w samym tekście; jest więc jego immanentną jakością, często jakością konstytutywną 
dla kształtu ideowego. Będąc jakością istniejącą w tekście pozostaje też przecież sac-
rum kategorią, przy pomocy której tekst ów daje się zasadnie odczytywać w podobny 
sposób, jak przy użyciu innych kategorii literaturoznawczych. Jeden z podstawowych 

�  Por.: Z. Zarębianka, Tropy sacrum w literaturze XX wieku. Od zagadnień motywicznych do perspektyw hermeneutycz-
nych, Wyd. „Homini”, Bydgoszcz 2001. 

�  Nie należy przy tym zapominać, iż w koncepcjach semiotycznych wszystko staje się i może być tekstem. 
Również więc kultura jako całość stanowi w takim ujęciu swoiście pojmowany „tekst”. W moich rozważa-
niach mówiąc o charakterze tekstowym mam na myśli obydwa użycia terminu „tekst” – semiotyczne oraz 
krytyczno i historycznoliterackie.



dezyderatów badawczych niniejszej książki daje się sformułować jako postulat uzna-
nia sacrum za pełnoprawną i ważną kategorię literaturoznawczą i historycznoliteracką, 
której użycie do repertuaru działań interpretacyjnych czy opisowych wnosi zasadnicze 
wartości poznawcze, modyfikując (lub niekiedy także potwierdzając) dotychczasowe 
ustalenia odnoszące się tak do pojedynczych dzieł, jak i obrazu całych epok.

Z powyższego wynika także, iż skojarzona z postępowaniem fenomenologicz-
nym zostaje tutaj metoda hermeneutyczna, potraktowana w książce jako najbardziej 
przystająca do natury opisywanego przedmiotu. Hermeneutyka dostarcza też naj-
sprawniejszych narzędzi umożliwiających „egzegezę”. 

Nieoczywiste brzmienie tytułu niniejszej książki odzwierciedlać ma w intencji 
autorki procesualny charakter działań, których końcowym efektem jest unaocznie-
nie zawartego w tekście literackim wymiaru sacrum. „Czytanie sacrum” polega zatem 
na czynnościach co najmniej dwojakiego rodzaju. Po pierwsze chodzi o to, aby sacrum, 
często ukryte, wydobyć i pokazać jego specyfikę. Po drugie, by zrozumieć jego rolę 
w budowaniu przez tekst całościowych znaczeń. Dopiero więc drugi etap „czytania” 
skupiałby się na wyjaśnianiu i interpretowaniu. Dotarcie do głębokich sensów utworu, 
będących najczęściej właściwym miejscem ewokowania wymiaru sacrum, odbywa się 
przeto w trakcie czytania, utożsamiającego się z rozumieniem zakładanym przez her-
meneutykę. Czytanie więc – w takim ujęciu – byłoby niczym innym jak hermeneutyką, 
co oznacza, iż tytuł pozycji mógłby brzmieć: Hermeneutyka sacrum literackiego. 

Jeżeli jednak nie przybrał takiej postaci, to w głównej mierze z dwu względów. 
Wydawało się mianowicie, iż pojęcie „czytania” wnosić może dodatkowe znaczenia, 
nieobecne, albo obecne jedynie w sposób zakamuflowany, w terminie „hermeneu-
tyka”. Słowo „czytanie” akcentuje również personalistyczny wymiar podejmowanej 
czynności, której wynikiem ma być tego rodzaju rozumienie, które nie ogranicza się 
jedynie do płaszczyzny intelektu, ale wynika z rozpoznania sensu zdolnego do emo-
cjonalnego i egzystencjalnego poruszenia odbiorcy. Pojęcie „czytanie” zawiera w so-
bie i podkreśla wysiłek włożony w obcowanie z dziełem i rozłożony w czasie trud 
poświęcony na dotarcie i ujawnienie sfery sacrum i konstytuowanych przezeń treści. 

Czytanie sacrum nie jest jednak bynajmniej czynnością analogiczną do „pisania 
ikony” i w założeniu nie ma charakteru aktywności duchowej czy religijnej, aczkol-
wiek niekiedy może ją implikować. W swoim trzonie pozostaje natomiast zawsze 
aktem i procesem poznawczym, prowadzącym do odsłonięcia wpisanych w tekst 
znaczeń związanych z szeroko pojmowanym polem semantycznym „teologiczne-
go”, „duchowego” oraz „religijnego” w postaci zaprojektowanej przez autora dzie-
ła, epokę, wreszcie – samą kulturę. 

Po drugie, wydawało się, iż w „czytaniu sacrum” może wziąć udział także czytel-
nik bez profesjonalnego literaturoznawczego przygotowania, podczas gdy bardziej 
„uczone” brzmienie formuły „hermeneutyka sacrum literackiego” zdecydowanie za-
wężałoby krąg odbiorców do szczupłego grona specjalistów, odbierając pozostałym 
zainteresowanym tą problematyką szansę przeżycia przygody spotkania z „ducho-
wym” w literaturze. Wreszcie, czytanie to nie tylko żmudne „odczytywanie”, ale tak-
że po prostu – lektura, do której niniejsza książka chce być zaproszeniem.     
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