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„Władca Pierścieni” a interpretacja  
w świetle czasownikowego  

rozumienia kultury

[…] żaden z fundamentalnych sporów dotyczących interpretacji nie jest rozstrzygalny, 
albowiem w sporze tym nie chodzi wcale o to, co znaczy słowo „berg”, lub co oznacza  

pelikan u Dantego, lecz o to, jak patrzymy na świat i co chcemy w nim zobaczyć. 
Michał Paweł Markowski1

1.

Szeroki korpus dzieł plasujących się w  kręgach gatunkowych literatury fanta-
stycznej i fantasy jeszcze dziś bywa bagatelizowany w środowisku akademickim, bro-
ni mu się wstępu do tak zwanej „literatury wysokoartystycznej”2, a w konsekwencji 
nie poświęca się należytej uwagi w profesjonalnych badaniach literackich. Chociaż 
w ostatnich latach można zauważyć wzrost zainteresowania polskiego środowiska 
literaturoznawczego tym nurtem twórczości artystycznej3, główny ciężar refleksji 
metakrytycznej spada na fanów tego typu literatury, a powstające w ten sposób nar-
racje zaczynają funkcjonować w obiegu internetowym jako kanoniczne (popularne, 
cieszące się uznaniem) wzory odczytań. Skrajnie różne poglądy interpretatorów-fa-
nów przyczyniają się do ostrych, ale niekoniecznie owocnych intelektualnie polemik, 
przez co mogą być ważnym ogniwem napędzającym rynek wydawniczy4, wiąże się 
to jednak z przypadkami n a d u ż y ć  i   z a f a ł s z o w a ń  t e k s t u  w wielu obszarach 
niedającego się odgórnie kontrolować spluralizowanego środowiska konwentów, 
portali i  forów internetowych. Tym większą wagę powinien przyłożyć literaturo-
znawca do tętniącego propozycjami odczytań fandomu, jako że najczęściej uczestni-

1 Ibidem, s. 17.
2 M. P. Markowski, Interpretacja i literatura, [w:] Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy 

o literaturze, Warszawa 2002, s. 394.
3 E. Kuźma, Literatura popularna a literatura wysokoartystyczna, [w:] Acta Universitatis Wratisla-

viensis, nr 1621 – Literatura i Kultura Popularna, 1994, t. 4, ss. 78‒81.
4 Por. szczególnie T. Z. Majkowski, W cieniu Białego Drzewa, Kraków 2013.
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czyć może wyłącznie w początkowych i końcowych fazach tego swoistego głuchego 
telefonu. Zjawisko to ma również miejsce w przypadku wszystkich innych rodzajów 
produkcji literackiej, nie musi być jednak tak łatwe do uchwycenia i opisania.

W niniejszym tekście chciałbym posłużyć się tylko jednym, ale reprezentatyw-
nym, przykładem ponad półwiecznego fenomenu percepcji uniwersum Władcy 
Pierścieni, Hobbita… i Silmarillionu J.R.R. Tolkiena w kulturze (również popular-
nej)5. Już na wstępie należy poczynić kilka uwag, wokół których zorganizowany 
będzie niniejszy wywód. Paradoksalnie (1) to nie literatura (w postaci książki), 
a świat wykreowany przez pisarza jest głównym przedmiotem kulturowego zain-
teresowania. Zarówno (2) literatura podmiotu jak i popularnonaukowa nadbudo-
wa stanowią w większości przypadków jedynie leksykon zagadnień poddawanych 
obróbce przez społeczność fanów. Z uwagi na wysoki stopień dywersyfikacji świa-
topoglądowej tego środowiska (3) opracowania Tolkienowskiego uniwersum zo-
rientowane są teleologicznie, często wokół znanych nam z różnych źródeł zamy-
słów autora, jednak w sposób często godzący w etykę użycia tekstu. Postępująca 
intermedialność stawia (4) potrzebę refleksji nad ontologią tekstu (czy to literac-
kiego, czy kultury), nad tym, gdzie, w jaki sposób i w jakiej postaci on funkcjonu-
je; (5) jak zostają opracowywane przez użytkowników-twórców kultury oraz nad 
(6) wpływami i mechanizmami regulującymi intertekstualny sieciowy dyskurs.

Wszystkie te zjawiska nie są owocem czasów współczenych, jednak środo-
wisko nowych mediów umożliwia ich niespotykany wcześniej rozrost, na czym 
cierpi, ulega zafałszowaniu i marginalizacji literatura – tak, jak ją rozumiano do 
czasów zwrotu postrukturalistycznego oraz rozwoju Internetu – jako efekt arty-
stycznej aktywności finalizujący się w formie papierowego woluminu6.

2.

Uwaga pierwsza: w centrum zainteresowania współczesnej kultury staje kon-
terfekt stekstualizowanych w  dziele literackim wyobrażeń autora (wszystko to, 
co można nazwać światem przedstawionym, sjużet). Zdecydowana większość 
interpretacji operuje (spontanicznie i intuicyjnie) narzędziami i metodami feno-
menologii, co w  przypadku recepcji dzieł Tolkienowskich utrwalane jest przez 
ekranizacje7, które (z uwagi na konieczność redukcji materiału fabularnego) sku-
5 Na fali niesłabnącego zainteresowania samą literaturą fantastyczną i  fantasy zaobserwować 

można wzrost liczby tytułów książek i portali popularnonaukowych, jak i tych, które aspirują do 
rangi akademickich). Por. np.: oficjalnie wydawana twórczość fanów prozy J. K. Rowling – fan 
fiction G. Normana Lipperta; portal https://creatiofantastica.wordpress.com 

6 Fora internetowe: (polskojęzyczne) www.elendili.pl, forum.tolkien.com.pl i  (anglojęzyczne)  
www.thetolkienforum.com, www.tolkienforums.com oraz ciągła obecność Tolkienowskich wąt-
ków na takich wydarzeniach, jak na przykład tegoroczna edycja Festiwalu Fantastyki „Pyrkon”, 
Poznań, 21–23 marca 2014. Opracowań książkowych nie przedstawiam w tym miejscu, ich analiza 
nie jest celem niniejszego tekstu; z kilku najważniejszych korzystam w dalszej części artykułu.

7 Kolejne zwroty myśli humanistycznej i  ich skutki w  kontekście badań kulturowych omawia 
Anna Burzyńska; por. A. Burzyńska, Kulturowy zwrot teorii, [w:] Kulturowa teoria literatury. 
Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2012, s. 84 i nast.
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piają uwagę widza na oczywistościach, eksponują węzłowe, kluczowe, najciekaw-
sze i najbardziej w i d o w i s k o w e 8, niekoniecznie najważniejsze pod względem 
„modelowej” wykładni hermeneutycznej, elementy. 

Uwagi druga i trzecia: w przypadku interpretacji silnie nacechowanych świa-
topoglądowo teksty literackie oraz elementy biografii autora stanowią encyklo-
pedyczną bazę środków obrazowania, które poddawane są arbitralnej selek-
cji i  wtórnej obróbce. Zanika gest wartościowania oraz rozdzielenia informacji 
samodzielnie uzyskanych w  procesie analizy wyjściowego tekstu literackiego, 
opracowań tegoż tekstu oraz literatury przedmiotu z  dziedziny teorii literatury 
i kultury oraz biografii autora, co jednak nie dziwi w przypadku interpretatorów 
nie posiadających warsztatu filologicznego. Większość wypowiedzi o  charakte-
rze użycia, a co najważniejsze – te, które aspirują do statusu naukowej wykładni 
hermeneutycznej, nacechowane są brakiem zaufania do opracowań z dziedziny 
literaturo- religio- i kulturoznawstwa oraz/lub arbitralnością w ich doborze. Nie-
kiedy nawet próbują deprecjonować i ośmieszać niektóre – jako próby wyduma-
ne, nie mające związku z rzeczywistością, a ponadto fundamentalnie sprzeczne 
z zakładanym (i właśnie udowadnianym) światopoglądem autora analizowanego 
(interpretowanego, używanego) dzieła.

Aby w pełni oddać obraz tego zjawiska przytaczam poniżej fragmenty repre-
zentatywnej według mnie wypowiedzi – wstępna teza stawiana przez jej auto-
ra jest następująca: „Władca Pierścieni jako sześcioksiąg jest dziełem nie tylko 
chrześcijańskim, nie tylko katolickim, ale ultrakatolickim - to nie moja teza, ale 
wynik wieloletnich badań tzw. tolkieniany (krytyki poświęconej JRRT)”9. Próbą 
rozpoznania genologicznego autor usprawiedliwia dobór materiału, nadając jed-
nocześnie wypowiedzi charakter egzegezy: „zacznijmy od gatunku: powieść sym-
boliczna, w odróżnieniu od alegorycznej nie wprowadza jasnych, definitywnych 
wzorców do których autor się odwołuje, ani też nie korzysta z wzorców postaci 
autentycznych w sposób jednoznaczny i jasny. […] Stąd tak wiele opinii domo-
rosłych literaturoznawców, którzy niestety nawet nie potrafią odróżnić powieści 
alegorycznej od symbolicznej”. Kolejne zarzuty względem literaturoznawstwa 
opierają się na niektórych stereotypizacjach środowiska akademickiego funkcjo-
nujących powszechnie w  polskiej kulturze: „Ludzie nawet po studiach literatu-
roznawczych nie potrafią odszyfrować WP z kilku powodów […] obecnie wielu 
pseudo-naukowców próbuje ignorancko używać technik interpretacji nieprzysta-
jących do dzieł danego gatunku (tak jakby przykładać teorie feministyczne do 
W Pustyni i w Puszczy i twierdzić że Saba to ukryta część żeńskiego, zdominowa-

8 Przede wszystkim filmy Petera Jacksona: trylogie: Władca Pierścieni, Nowa Zelandia, USA 
2001–2003, Hobbit, Nowa Zelandia, USA 2012–2014; por. B. Silbey, Peter Jackson: A Film-mak-
er's Journey, London 2006 oraz inne adaptacje.

9 Krąg szeroko rozumianych studiów wizualnych przeżywa w ostatnich latach gwałtowny rozwój 
i być może dostarczy nowego, bardziej adekwatnego języka opisu przedstawionych procesów; 
por. R Sendyka, Poetyki wizualności, [w:] Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, 
interpretacje, red. T. Walas, R. Nycz, Kraków 2012.
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nego pierwiastka żeńskiego - a ‘fachowcy’ wypisują jeszcze większe bzdury, choć 
za ten pomysł pewnie na uniwerku dostałbym 5+”.

Uwaga czwarta: pseudonaukowy język narracji tworzonych przez fanów zwy-
kle wystarcza do legitymizacji tak podanych rozpoznań i uznania ich za prawdzi-
we w takim środowisku. Tym samym rozmywa się w takich, nierzadko hipertek-
stowych, wypowiedziach status instancji, którą Umberto Eco chciałby nazywać 
intentio operis10; w narratologicznym amalgamacie niemożliwe staje się wyznacze-
nie oraz zidentyfikowanie pochodzenia kolejnych intertekstów, które (z powodu 
braku takiej świadomości, nieintencjonalnie lub w przypadku falsyfikacji) nie jest 
przez autorów oznaczane. Uwaga piąta: takie chwyty i manipulacje stają się bar-
dzo pomocne, kiedy tekst używany jest jako element sporu światopoglądowego, 
kiedy ma służyć jako argument we wnioskowaniu na temat autora lub do poparcia 
założonej wcześniej tezy. O popularności powstających lub przytaczanych w dys-
kusjach internetowych interpretacji (uwaga szósta) można stwierdzać wyłącznie 
na podstawie liczby odsłon i  treści komentarzy, liczba cytowań bardzo trudna 
jest do ustalenia ze względu na czynniki wskazane wcześniej. Jedyne możliwe do 
wskazania źródło zewnętrznej kontroli to administratorzy stron i forów interne-
towych, którzy mogą w różny sposób wpływać na obecność bądź kształt publi-
kowanych wypowiedzi. Anonimowość autorów, komentatorów i  moderatorów 
takich narracji zmusza do refleksji nad zasadnością stosowania w analizie takiego 
dyskursu kategorii intencji czytelnika. Próba śledzenia i ekstrakcji jednostkowych 
wrażeń czytelniczych może okazać się równie trudnym zadaniem, jak wskazywa-
nie efektów oddziaływania pojedynczych dzieł.

10 Ten i kolejne dwa cytaty pochodzą z tekstu pod tytułem: Tolkien - krótkie kompendium wiedzy dla 
 nie-dowierzających, [on-line:] http://www.fronda.pl/blogi/frontem-do-przodu/tolkien-krotkie-
kompendium-wiedzy-dla-nie-dowierzajacych,37052.html [15.07.2014]. Zachowuję oryginalnie 
formatowanie tekstu i odnoszę się również do komentarzy zamieszczonych pod nim. Wiele in-
nych, bardziej zachowawczych lub odmiennych światopoglądowo wypowiedzi odnoszących się 
do uniwersum J. R. R. Tolkiena można znaleźć między innymi pod adresami forów interneto-
wych przytaczanych wyżej.
Szaleństwem byłoby podważanie zasadności czytania twórczości Tolkiena przez pryzmat teolo-
gii chrześcijańskiej – projekt ten reprezentowany jest przez wypowiedzi (listy) samego pisarza 
oraz znaczny już dziś korpus (głównie anglojęzycznych) dzieł, m.in.: P. Gulisano, Tolkien. Mii 
i łaska, tłum. A. Kuciak, Poznań 2002; M. Coren, Tolkien. Człowiek, który stworzył Władcę Pier-
ścieni, tłum. A Sylwanowicz, Poznań 2002; teksty zawarte w wydawnictwie Tolkien. Księga pa-
miątkowa. Studia o spuściźnie literackiej, red. J. Pearce, tłum. J. Kokot, Poznań 2003 oraz szeroki 
korpus tekstów nietłumaczonych, szczególnie P. H. Kocher, Master of Middle-earth: The Fiction 
of J. R. R. Tolkiem, Boston 1972.
Równie daleko mi również do przenoszenia tego sporu na grunt światopoglądu, choć każda 
interpretacja do niego de facto prowadzi. Celem niniejszego tekstu jest jedynie analiza przyto-
czonego dyskursu, określenie warunków jego występowania oraz próba określenia jego wpływu 
na kulturę i badania literackie.
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3.

Takie funkcjonowanie przejawów produkcji literackiej (bądź szerzej: kultu-
rowej) wymaga oczywiście redefinicji pojęcia kultury. Ryszard Nycz proponuje 
powrót do pierwotnego, czasownikowego rozumienia kultury11, kładąc nacisk na 
duratywność, zdarzeniowość i niefinalizowanie się współczesnych aktywności kul-
turowych w zamkniętych, autonomicznych dziełach. Czasownikowe rozumienie – 
jak referuje dalej Nycz – opierałoby się na trzech aspektach: (1) odejściu od autono-
micznych dyscyplin parcelujących rzeczywistość oraz skupieniu się na elementach 
ich kontaktu z rzeczywistością zewnętrzną, (2) przekształceniu pojęć opisowych 
w  operacyjne, które już nie reprezentują, ale profilują lub nawet współkonstru-
ują cechy przedmiotu badań, proponując pewien język opisu (3) dynamicznego 
już, a nie statycznego przedmiotu, o którym traktują. W najnowszych kierunkach 
badań nad kulturą (a więc i literaturą) oraz jej percepcją ponownie popularność 
zyskuje – na co wskazuje Nycz – Bachtinowska kategoria egzotopii, niewspółobec-
ności podmiotu i przedmiotu w relacji, która nie jest już asymetryczna, nie depre-
cjonuje podmiotu poznającego. Dowartościowanie (a w takich przypadkach abso-
lutna nawet władza) podmiotu poznającego leży u podstaw tak skrajnego, jak ten 
właśnie przytoczony, nadużycia tekstu literackiego, znajdującego się często poza 
sferą kontroli i wpływu zawodowych literaturo- i kulturo- znawców.

Neopragmatyczne nurty badań literackich12, kulturowe uwarunkowania od-
bioru tekstu oraz kontekst decydujący o tym, co za literaturę może być uznane 
prowadzą do sytuacji, w  której śmierć nieinwariantnego czytelnika należałoby 
okupić narodzinami instancji intentio populis, a postulatywną intencję dzieła ra-
czej uznać za zbiór czynników determinujący zawartość bezdennego rezerwuaru 
sensus communis. „Dziedzina kultury nie ma wewnętrznego terytorium”, a „ży-
cie kulturalnego aktu w istocie dokonuje się na granicach” – w tym tkwi powaga 
i znaczenie tego aktu, odsunięty od granic traci grunt, staje się pusty, arogancki, 
degeneruje się i umiera13.

Kolejne zwroty w humanistyce i metodologii badań nad kulturą – od języko-
wego, przez poststrukturalistyczny, po kulturowy, afektywny i postulat czasowni-
kowego rozumienia kultury wydają się wokół tych granic oscylować i wypełniać 
sfery nieciągłości pomiędzy kolejnymi jej centrami. Charakter tych prac koncen-
truje się na diagnozie zjawisk kulturowych związanych z nowoczesnością, próbą 
uchwycenia zmian, jakie dokonały się głównie w ostatnim półwieczu, a na któ-
rych owoce jesteśmy skazani dzisiaj oraz próbą znalezienia adekwatnego języka 
ich opisu. Literatura więc, jako zjawisko, którego podstawowym tworzywem jest 
polifonia kodu językowego, uzyskać musi szczególny w takiej refleksji status.

11 Wokół kategorii intencji i innych spornych postulatów dotyczących interpretacji oscylują wypo-
wiedzi w książce Interpretacja i nadinterpretacja, red. S. Collini, tłum. T. Biedroń, Kraków 2008.

12 Wykład pt. Kultura jako czasownik z  11 V 2014 w  ramach Copernicus Festival 2014, PWST 
w Krakowie, [on-line:] http://youtu.be/PpiAuOxWfzg, [15.07.2014].

13 Por. szczególnie R. Rorty, Konsekwencje pragmatyzmu, tłum. C. Karkowski, Warszawa 1998.
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Wiedza polega zatem na odniesieniu języka do języka. Na rekonstrukcji jednolitej 
płaszczyzny słów i rzeczy. Na dopuszczaniu wszystkiego do głosu. To znaczy na pro-
wokowaniu narodzin nad całością znamion wtórnego dyskursu komentarza. Istotą 
wiedzy nie jest ani wiedzieć, ani dowodzić, ale interpretować14.

4.

Tymczasem opus magnum Tolkiena mogłoby być epicką narracją o (również 
historycznym) statusie aktu interpretacji właśnie, a relacja pomiędzy Sauronem, 
Jedynym Pierścieniem i Gollumem znajdowałyby przełożenie na kategorie Eco.

Pierścień (dzieło) zostaje wykuty w  ogniu Orodruiny po to, aby zawładnąć 
pozostałymi dziewiętnastoma i  zapewnić absolutne panowanie Sauronowi (au-
torowi). Ekspansywny J e d y n y  S e n s  zostaje więc obdarzony wolą i  możno-
ścią wpłynięcia na pozostałe, a one z kolei otrzymują w akcie kreacji jedno tylko 
zadanie – podporządkowanie posiadacza woli J e d y n e g o . Zarysowana wyżej, 
oczywiście utopijna, wizja dzieła-instrumentu stworzonego przez jednego autora 
i użytego tylko w jeden określony sposób, w jednym określonym celu nie zosta-
je w powieści zrealizowana. W bitwie u stóp Góry Przeznaczenia Isildur odcina 
Pierścień z dłoni Saurona, a wydarzenie to wyznacza koniec Drugiej Ery Śród-
ziemia, koniec nienaruszalnego związku dzieła i autora, który musi odsunąć się 
w cień. Trzecia Era to okres sporu o sens i walki o zawładnięcie dziełem, z którym 
obsesyjnie i nieskutecznie mierzą się kolejni interpretatorzy.

Przez lata wiedza o pierścieniu żyje tylko w kronikach i wspomnieniach, ale 
zostaje on w końcu wydobyty z dna Anduiny, dzieło zaczyna pasożytować na sła-
bym czytelniku, w końcu ten zostaje całkowicie nim owładnięty, ale odizolowani 
od świata w jaskiniach Gór Mglistych interpretator i tekst skazani są tylko na sie-
bie. Wydaje się, że oczyszczony z błota, wygrany od Golluma i w końcu wydobyty 
przez Bilba na świat skarb zacznie przemawiać sam, wybierać sobie właściciela 
i w końcu wróci do autora, ale nic podobnego w powieści również miejsca nie ma. 
Do walki o Jedyny Pierścień stają niemal wszystkie ludy i stworzenia uniwersum, 
ale jego władzy – co symptomatyczne – opierają się jedynie przedstawiciele rasy 
chyba najmniej dotychczas zaangażowanej, ale jednej z najważniejszych w geopo-
litycznych stosunkach tamtego świata – Hobbitowie nie są uczonymi, magami ani 
wojownikami, a mimo to rozstrzygają o losach całego Śródziemia.

Wojna o Pierścień to spór o wizję świata, ostateczne starcie dwóch biegunowo 
odległych żywiołów. Jedna strona chce zdobyć i użyć przedmiot pożądania, jakim 
jest Pierścień – druga pragnie koniecznie temu zapobiec. Jedynym sposobem na 
uratowanie wolności jest zniszczenie klejnotu – tak, aby nikt nie mógł go posiąść, 
albo żeby to on nie mógł nikim zawładnąć. Zachowanie wolności interpretacji 
musiało zostać okupione zniszczeniem J e d y n e g o  S e n s u .  Ów sens był jed-
nostkowy, ponieważ pochodził od pojedynczego autora – taka instancja również 

14 L. Witkowski, Uniwersalizm pogranicza: o semiotyce kultury Michała Bachtina w kontekście edu-
kacji, Toruń 2000, s. 99.
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musiała zostać zniesiona. Sauron umiera wraz ze zniszczeniem jego dzieła, Elfo-
wie wraz z Gandalfem, Frodem i Bilbem opuszczają Śródziemie, Saruman ginie, 
Hobbitowie wracają do Shire, Aragorn poślubia Arwenę – świat jest bezpieczny. 
W momencie, w którym nie istnieje już Jedyny Pierścień, uśmiercony został au-
tor, nie żyją ci, których klejnot najbardziej opętał, powiernik i Wiedzący również 
zniknęli z horyzontu, powieść musi się zakończyć. Musi, gdyż zakończyła się woj-
na o postrzeganie świata, nie można już użyć Pierścienia do złych celów, ponieważ 
został on zniszczony – nie istnieje już więc zła (właściwa) interpretacja, ale tym 
samym nie może istnieć interpretacja dobra (niewłaściwa).

Spostrzegawczy czytelnik zauważy w pierwszych i ostatnich akapitach powie-
ści pewien odautorski sygnał, informację, która wskazuje na to, że Hobbit oraz 
Władca Pierścieni oparte są na fragmentach Czerwonej Księgi Marchii Zachodniej, 
ta z kolei jest relacją spisaną „tak, jak te sprawy przedstawiły się oczom hobbitów; 
według pamiętników Bilba i Froda z Shire’u, uzupełnionych relacjami przyjaciół 
i nauką Mędrców”15, a więc interpretacją fikcjonalnej interpretacji fikcyjnych wy-
darzeń. Dopiero śmierć Autora i zniszczenie Dzieła pozwalają na interpretację, na 
swobodne prze-pisanie sensów, ponieważ nie istnieje już instancja mogąca kon-
trolować ów wtórny dyskurs, ich pierwotny porządek nie ma już – również na 
gruncie semiologii – znaczenia. Tekst wyzwala się z okowów, a osobie Czytelnika 
inkarnuje się Autor.

5.

Skoro „teoria nie może być zawsze spóźniona wobec tego, co aktualne i ży-
wotne”16, należy w tym momencie wrócić do kultury, jej definicji i ich dzisiejszej 
rewizji17, przyjmując za Ryszardem Nyczem wstępne założenie, że k u l t u r ą  bę-
dzie autonomiczna sfera ludzkiego bytu odrębna ontologicznie od sfery natural-
nej, a odrębność ta – według dominujących w drugiej połowie XX wieku definicji 
– polegałaby na wytworzeniu stabilnego systemu referencji i kontroli. Kluczowe 
więc według Nycza okazałyby się stanowiska takich badaczy, jak: Talcott Parsons, 
według którego kultura jest tym, co jest przekazywane, wyuczone i  podzielane 
w określonym środowisku, a więc stanowi produkt i determinantę systemów spo-
łecznej komunikacji; Claude Lévi-Strauss, który uważał kulturę za zbiór elemen-
tów porządkujących struktury ludzkiej egzystencji; w końcu Clifford Geertz, dla 
którego kultura to system znaczeń i symboli, w którego terminach jednostki defi-
niują świat, wyrażają uczucia i dokonują sądów. Takie myślenie o aktywnościach 
kulturowych jest jednak dzisiaj głęboko rewidowane ze względu na konieczność 
uchwycenia w owym systemie zjawiska zmiany kulturowej, aktualnych praktyk 
i działań. Współcześnie należałoby jednak wrócić do myśli Georga Simmela i za 

15 M. Foucault, Słowa i rzeczy, tłum. T. Komendant, t. 1, Gdańsk 2000, ss. 67–68.
16 J. R. R. Tolkien, Powrót Króla, tłum. M. Skibniewska, Warszawa 1990, s. 393.
17 Por. A. Burzyńska, Kulturowy zwrot teorii, [w:] Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i pro-

blemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2012, s. 80 i nast.
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kulturę uznać raczej k u l t y w a c j ę , a więc wszelkie działania na tym, co istniało 
wcześniej w stanie niekultywowanym18.

Proces powstawania, recepcji i (re)interpretacji dzieł literackich, jak każda inna 
aktywność kulturowa, nie finalizowałby się więc w pojedynczym i zamkniętym dzie-
le, a raczej nosił znamiona współczesnych sylw19 – między innymi z powodu frag-
mentaryczności, skomplikowanych relacji intertekstualnych i  związanych z  nimi 
zakłóceniami klasycznej relacji nadawczo-odbiorczej. Teksty pierwotne, w naszym 
przypadku Władca Pierścieni właśnie i jego profesjonalne opracowania, nie stano-
wią już uprzywilejowanej, nadrzędnej i  absolutnej instancji kontrolującej wtórny 
dyskurs interpretacji i obróbki kulturowej. Wszystkie te wypowiedzi coraz częściej 
funkcjonują na prawach równych z konstruowanymi na ich podstawie narracjami – 
jako składniki globalnego systemu znaczeń, w którym jesteśmy zawieszeni20.

Aparat pojęciowy, służący opisowi kultury, a więc i  literatury w XXI wieku, 
tworzony jest nieodmiennie w oparciu o diagnozę modernizmu (lub szerzej: no-
woczesności) oraz w  opozycji do niego. Jeden z  najnowszych pomysłów opisu 
dwudziestowiecznej kultury, nauki i religii autorstwa Michała Pawła Markowskie-
go, opiera się na kategoriach nowoczesnego eskapizmu – programowej ucieczki 
od egzystencji oraz wykluczających się a b s t r a k c j i  i  e m p a t i i 21. Abstrakcja 
polegać miała na odsunięciu się podmiotu od otaczającego świata, empatia na-
tomiast opierałaby się na zadomowieniu podmiotu (badacza, artysty) w  świe-
cie i  szukaniu przejścia lub ciągłości między jego pozycją i  rzeczywistością. Ta 
pierwsza związana jest ze sztuką abstrakcyjną (uprawianą w momentach, kiedy 
człowiek lękał się zewnętrza), ta druga mimetyczną (kiedy artysta był w  stanie 
bezpiecznie przedstawiać). Podążając dalej za myślą Markowskiego – chodzi więc 
o nowoczesny paradygmat, który ustabilizowawszy się, w pierwszych dwóch de-
kadach XX wieku w wielu dziedzinach (do którego twórczość J. R. R. Tolkiena 
musi należeć), a w którego granicach nadal się poruszamy, wybierający biegun 
abstrakcji kosztem empatii oraz przedkładający czystość metody naukowej nad 
egzystencjalne uwikłania. Paradygmat, który uznaje za zbędne wszelkie formy 
hybrydyzacji ludzkiego doświadczenia, ową „wściekłość materii”22 dziś bardziej 
niż kiedykolwiek kłopotliwie obecną w  różnych dyskursach, a  z którą wreszcie 
należałoby się na dobre zaprzyjaźnić, bo nic innego tak naprawdę nie mamy.

18 Aby nie mnożyć niepotrzebnie pozycji bibliograficznych odwołuję się do przykładów i komen-
tarza Ryszarda Nycza; wykład Kultura..., szersze konteksty znajdują się przede wszystkim w to-
mie Kulturowa teoria literatury 2…, ss. 8 i nast.

19 Por. G. Simmel, Filozofia kultury. Wybór esejów, tłum. W. Kunicki, Kraków 2007.
20 Por. R. Nycz, Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu, Warszawa 1984.
21 Por. C. Geertz, The Interpretation of Cultures: Selected Essays, New York 1973, ss. 5 i nast.
22 Wykład pt.: Dlaczego humanistyka nie jest nauką z 11 V 2014 w ramach Copernicus Festival 

2014, PWST w Krakowie, [on-line:] http://youtu.be/DyJwwB7L6LQ [15.07.2014]; por. W. Wor-
ringer, Abstraktion und Einfühlung, München 1921.
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6.

Takie, z gruntu antropologiczne, spojrzenie na zagadnienia interpretacji nie 
usprawiedliwia godzących w  etykę narracji, próbuje jedynie wyjaśnić źródło 
ich coraz częstszej obecności i coraz szerszego wpływu. Pozornie instrumental-
ne traktowanie różnych dyskursów należałoby być może tłumaczyć niezgodą na 
parcelację współczesnej akademii, zwrot ku egzystencji – praktykowaniem nie-
unaukowionej humanistyki, badania intermedialne – zorientowaniem na ontolo-
gię aktualności23; za zmieniającą się literaturą, którą być może również trzeba już 
rozumieć czasownikowo, musi podążać jej – „żyjąca po śmierci” – teoria.

Wszelkie zaangażowane interpretacje należałoby więc uznać za egzystencjalną 
negocjację podmiotu ze światem i z sobą samym, za chaotyczną i dynamiczną, ale 
też jednostkową i efemeryczną, osobistą, a nierzadko intymną relację podmiotu 
z tekstem, której nowoczesny, abstrakcyjny, esencjalistyczny paradygmat próbo-
wał nas pozbawić, a w której odżywa, oddzielany od nas barierą obiektywności 
i czystej metody, nieodłącznie uwikłany przecież w kategorie aksjologii, tekst.

Klęska człowieka ze wsi i klęska każdego interpretatora nie polega ostatecznie na 
tym, że nie podejmują decyzji o wejściu do prawa, ale na tym, że nie wiedzą, iż stoją 
w obliczu poważnego problemu, którego nie można rozwiązać raz na zawsze, lecz 
trzeba się z nim mierzyć za każdym razem, gdy zaczynamy interpretować literaturę, 
za każdym razem, gdy wkraczamy w obszar humanistyki, za każdym razem, gdy 
upolityczniamy naszą wrażliwość24.

Abstract

The Lord of the Rings and interpretation in verbal understanding of culture

The author, coming from analytical reflection about fan’s interpretation of 
J.R.R. Tolkien’s major works, tries to describe how an act of interpretation func-
tions in non-academic communities in order to make a  further revision of the 
definitions of culture and interpretation. Discourse analysis and anthropologi-
cal reflection from the latest works on humanities, literary and culture theory of  
M.P. Markowski and R. Nycz bring the major thesis of this text – literature should 
be understood as a chain of activities and the act of interpretation is an existential 
negotiation between the subject and external reality.

23 Wüten der Materie, por. H. von Hofmannsthal, Buch der Freunde, Leipzig 1922, s. 72.
24 M. Kwiek, „Znak historii” (Lyotard, Rorty, Foucault), [w:] idem, Rorty i Lyotard. W labiryntach 

postmoderny, Poznań 1994, ss. 168 i nast.
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