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Przedmiotem niniejszej pracy będzie rozważenie 

sposobów konstruowania tekstów filozoficznych. Chciałabym 
zastanowić się, co skłania filozofów do wyboru różnych środków 
stylistycznych i jakie są konsekwencje takich wyborów. Punktem 
wyjścia będzie tekst Karola Teoplitza: Teoria osobowości 
estetycznej (wg S. A. Kierkegaarda), którego lektura wywołała 
nieoczekiwane skojarzenia i, w konsekwencji, nasunęła mi pewną 
refleksję. 

W przywoływanym tekście Toeplitz ironicznie kreśli 
obraz Kierkegaardowskiego człowieka w stadium estetycznym1. 
Postawa ta wydała mi się bardzo zbliżona do dzisiejszej 

                                                      
1 Por. K. Toeplitz: Teoria osobowości estetycznej (Według S.A. Kierkegaarda). 
[w:] Aktualność Kierkegaarda. W 150 rocznicę śmierci myśliciela z Kopenhagi. 
Wybór studiów. Red. A. Szwed. Kęty 2006, s. 21. 



Amor Fati 2(6)/2016 – CULTURA ANIMI 
 

36 
 

propozycji samorealizacji, składanej nam przez media głównego 
nurtu, które zawsze mają gotową odpowiedź poręczoną przez 
samozwańczy autorytet i wskazują przeciętnemu Kowalskiemu 
właściwą drogę, aby nie pobłądził w meandrach życia. 

Daleka jestem od tego, aby stawiać w tym miejscu tezę, 
że ktoś przeczytał ów tekst Teoplitza bez zrozumienia albo 
jedynie we fragmentach, potem wyrwał z kontekstu i na tej 
podstawie uznał, że dzisiejszy ideał człowieka to taki, który 
realizuje się unikając przede wszystkim jakichkolwiek 
zobowiązań i odpowiedzialności, dlatego że jedno i drugie 
stanowi zamach na jego wolność. Raz jeszcze podkreślam, że nie 
mam żadnych podstaw, aby twierdzić, jakoby fałszywa recepcja 
Kierkegaarda przy udziale tekstu Toeplitza odpowiadała za 
conditio humana XXI wieku. Niemniej nie można takiej 
możliwości zupełnie wykluczyć. Przecież referowanie, czy 
odwoływanie się do czyichś poglądów zwykle polega na wyjęciu 
z tekstu fragmentu/fragmentów myśli i przedstawieniu własnego 
ich rozumienia. Dalej łączymy myśli z innymi, które pasują nam 
do koncepcji i tak budujemy obraz świata podparty autorytetem. 
Niejednokrotnie mamy do czynienia z sytuacją, w której ktoś 
tłumaczy się z tego, co miał na myśli, kiedy mówił czy pisał to 
i owo, aby odeprzeć insynuacje, że wyznaje poglądy, z którymi 
wcale się nie utożsamia. I dlatego jeśli buduję taką, hipotetycznie 
możliwą sytuację, to jedynie po to, aby stała się ona pretekstem 
do rozważań nad tym, co powoduje, że myśli filozofów często 
żyją życiem niezależnym od ich intencji i dowodzą tez, pod 
którymi ich autorzy nigdy by się nie podpisali. Poza oczywistym 
powodem takiej sytuacji, czyli świadomym wyrwaniem 
z kontekstu czy nadużyciem polegającym na celowej 
nadinterpretacji lub nadaniu jej pożądanego znaczenia, może się 
zdarzyć, że sam sposób sformułowania myśli przez filozofa 
dopuszcza wielość interpretacji, w tym takie, z którymi autor 
myśli by się nie zgodził. 
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Analizę celowego działania pominę, wydaje się bowiem, 
że nie ma możliwości obrony przed nim. Narzucającym się tu 
przykładem będzie recepcja myśli Nietzschego przez nazizm, do 
której przyczyniła się, choć chyba właściwiej powiedzieć będzie, 
iż była jej inicjatorką, siostra autora Woli mocy2. 

Skupię się natomiast na możliwych, niezgodnych 
z intencją autorów, interpretacjach tekstów wynikających 
z użytych przez nich środków stylistycznych. Przywołując raz 
jeszcze tekst Teoplitza, chcę zapytać, czy nie jest przypadkiem 
tak, że skoro filozof pisze, iż stadium estetyczne winien cechować 
brak przywiązania oraz unikanie zobowiązania3, to ma obowiązek 
brać on pod uwagę możliwość, że znajdą się tacy odbiorcy, którzy 
nie odczytają ironicznej, skądinąd doskonałej, próby pokazania 
nie wprost, kim człowiek w ramach przekraczania kolejnych 
stadiów rozwoju być już nie powinien, a potraktują rzecz 
dosłownie, nie uwzględniając intencji autora. Że przekaz, który 
pójdzie w świat, zostanie spłaszczony, odarty z warstwy 
ironicznej i w konsekwencji doprowadzi do skutku odwrotnego od 
zamierzonego. Można oczywiście bronić się tezą, że teksty 
filozoficzne pisane są z myślą o specyficznej grupie odbiorców, 
których zdolności interpretacyjne wykraczają dalece poza 
umiejętności przeciętnego zjadacza chleba. Ale czy nie stanie się 
wtedy tak, że sprzeniewierzamy się Platońskiej idei filozofii jako 
poznawania prawdy o świecie i przekazywania jej innym, 
i uczynimy zeń sztukę dla wybranych? 

Nie można w tym miejscu nie wspomnieć o Heraklicie, 
który z powodu sposobu formułowania myśli zyskał nawet 
przydomek „ciemny”. Będzie on zresztą szczególnym 
przypadkiem świadomości, że niedosłowne i nieprecyzyjne 
wyrażanie myśli utrudnia jej recepcję, i wynikającego z niej 
założenia, iż w ten sposób weryfikuje się tych, którzy są owej 

                                                      
2 Por. Z. Kuderowicz: Nietzsche. Warszawa 1979, s. 144-159. 
3 K. Toeplitz: Studium... . 
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myśli godni4. Trudno odmówić logiki takiemu stanowisku, trzeba 
jednak zauważyć, że nie bierze ono pod uwagę ewentualnych 
konsekwencji wynikających z zapoznawania się z myślą osób, 
które nie przejdą pozytywnie owej „weryfikacji”. Do dziś 
chociażby nie potrafimy rozstrzygnąć, czy prymat w myśli 
Heraklita należy przyznać logosowi, czy stanowisku o zmienności 
rzeczy. A jest to kwestia niebywale istotna, bowiem ona wskazuje, 
czy myśl Efezyjczyka można przeciwstawić myśli Parmenidesa, 
jak się to najczęściej czyni, czy też, ku czemu się skłaniam, myśli 
obu filozofów można porównać, przyjmując ich odpowiedni 
porządek. 

Nie będę w tym miejscu mnożyć przykładów niewłaś-
ciwej recepcji wynikającej z nieścisłości języka filozofowania, 
jego metaforyki, czy innych środków stylistycznych. Wydaje się, 
że każdy miał w swoim życiu do czynienia z tekstem, w którym 
trudno było jednoznacznie zinterpretować stanowisko autora. 
Wskazać chciałam natomiast drugą stronę medalu. Otóż wydaje 
się, że filozofia Kanta, a raczej sposób jej wyłożenia, jest próbą 
spełnienia mojego postulatu, który, choć nie został wyeks-
plikowany, może być intuicyjnie wyczuwalny w tekście. Myślę 
o potrzebie pisania filozofii tak, aby uniknąć ryzyka niewłaściwej 
interpretacji. W moim odczuciu Kant nie tylko próbuje być 
bardzo precyzyjny w formułowaniu myśli, ale jakby ubiega 
czytelnika i wszędzie tam, gdzie pojawia się możliwość 
niezrozumienia, czy różnej interpretacji stara się dopowiedzieć, 
doprecyzować i rozjaśnić myśl. Efekt? Trudno w książkach Kanta 
znaleźć zdanie, które mieści się w trzech linijkach. Zalicza się go 
do grona nie tylko najważniejszych, ale i najtrudniejszych 
filozofów. Pierwsze zdanie przedmowy do książki Filozofia 
Kanta i jej recepcja brzmi: „Znakomity argentyński pisarz Luis 
Borges wspomniał w jednej ze swoich książek, że próbował 

                                                      
4 G. Reale: Heraklit z Efezu. [w:] Historia filozofii starożytnej. Przeł. 
E.I. Zieliński. T. I. Lublin 2008, s. 93-102. 
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przeczytać Krytykę czystego rozumu, ale musiał się poddać, 
podobnie zresztą jak większość ludzi. A nawet większość 
Niemców”5. Jeśli w tym miejscu wydawać by się mogło, że 
„problemem Kanta” będzie fakt, iż jest czytany rzadko, ale jeśli 
już jest czytany, to nie ma problemu z jednoznacznym odbiorem 
jego myśli, to nic bardziej mylnego. Jak wielokrotnie podkreśla 
profesor Noras, recepcja Kanta w dużej mierze zależy od tego, 
którą z Krytyk jego interpretator uznał za nadrzędną lub czyja 
egzegeza myśli Kanta stanowiła punkt wyjścia dla autora 
komentarza6. 

W tym miejscu narzuca się już pierwsza intuicja, że 
prawdopodobnym jest, aby, niezależnie od intencji i starań autora, 
nie było możliwości zapewnienia swojej myśli jedynej słusznej 
interpretacji, wynikającej z przekonań, które ową myśl zrodziły. 

Jeśli historia filozofii jest w ogóle w dużej mierze historią 
sporów interpretacyjnych, to współodpowiedzialni za taki stan 
rzeczy wydają się być filozofowie, których rozważania są 
przedmiotem niepokrywających się, a czasem nawet sprzecznych 
interpretacji. Wszak wybór formy wypowiedzi, dobór środków 
stylistycznych decyduje o tym, na ile dane stanowisko da się 
jednoznacznie zinterpretować. 
 Pytanie tylko, czy na pewno jest tak, że – jak sugerował 
Heraklit – z własnej woli filozofowie wybierają zawiłą formę dla 
oddania prostej treści. Czy może raczej jest tak, że materia 
rozważań nie daje się prosto i jednoznacznie ująć? 

Kiedy Karl Albert7 pisze o Platońskiej wizji filozofii, że 
jest ona docieraniem do Jedni i współbyciem z Nią, a wszystkie 
wysiłki filozofów są próbą lepszego ujęcia tego, że „wszystko jest 

                                                      
5 Filozofia Kanta i jej recepcja. Red. D. Bęben, A.J. Noras. Katowice 2011, s. 7. 
6 Zob. A.J. Noras: Recepcja filozofii Kanta. [w:] Filozofia Kanta i jej recepcja...; 
A.J. Noras: Kant i Hegel w sporach filozoficznych osiemnastego 
i dziewiętnastego wieku. Katowice 2007. 
7 Zob. K. Albert: O Platońskim pojęciu filozofii. Przeł. J. Drewnowski. 
Warszawa 1991. 
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jednym”, to próbuje przede wszystkim wykazać nam, że 
u podstaw filozofii Platona leży pojęcie intuicji mistycznej oraz 
że Platońska koncepcja filozofii jako drogi zakłada możliwość 
osiągnięcia celu. Nie będziemy analizować tu faktu, że jest to 
odmienne, od zwykle przyjmowanego, stanowisko interpretacyjne 
myśli Platona na temat samego filozofowania. Dość powiedzieć, 
że w próbie odtworzenia, czym według Platona jest filozofia, 
wypada Albert dość wiarygodnie8. Skupić chcę się na tym, co dla 
Alberta jest oczywiste i stanowi wręcz, można by powiedzieć, 
jego założenie: prawda filozoficzna jest osiągalna. Doświadczenie 
jednak zdaje się wskazywać, że wciąż nie udaje nam się jej 
wyeksplikować. Za każdym razem chybiamy celu. Skoro zatem 
nie jest tak, że jesteśmy stale w drodze ku, skoro docieramy 
wszyscy do tego samego, to problem musi wynikać z faktu, że 
doświadczenie prawdy jest niewyrażalne. Że język, służący nam 
do opisu zmienności tego świata, nie nadaje się do oddania tego, 
co stałe i niezmienne. 

Karl Albert usiłuje nas przekonać, że ostatecznie 
docieranie do Jedni jest sednem filozofii. Jednak w drodze 
wywodu marginalizuje się kwestia dość istotna na początku, 
a mianowicie: Platon porównując filozofa do Erosa pokazuje nie 
tylko, że w filozofowaniu osiągamy cel i wracamy do swojego 
świata (płyniemy nie z prądem, a od jednego brzegu do drugiego), 
ale mówi, że misja filozofa polega na pośredniczeniu między 
bogami i ludźmi9, czyli nakłada na nas zobowiązanie przekazania 
Prawdy świata innym. Potwierdzenie tej tezy znajdziemy między 
innymi w opowieści o jaskini. Przecież ten, który wyszedł 
i poznał Prawdę, nie może na tym poprzestać. Musi wrócić do 
jaskini i przekazać ją tym, którzy byli z nim współwięźniami. Na 

                                                      
8 Kwestię tę szerzej poruszam [w:] J.I. Janicka: Intuicja intelektualna jako sposób 
docierania do prawdy w koncepcji filozoficznej Karla Alberta. Siemianowice 
Śląskie 2016. 
9 Zob. K. Albert: O Platońskim..., s. 19. 
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etapie tzw. dialogów średnich, Platon zdaje się być przekonanym, 
że Prawda jest dostępna i jednocześnie komunikowalna. 
Ewentualny problem z recepcją widzi w tym, że ludzie mogą nie 
być gotowi na nowe treści. Środki wyrazu, których używa 
(metafora, dialog itd.) mogą być zatem raczej kwestią 
świadomego wyboru estetyki niż świadomości konieczności ich 
użycia z racji braku możliwości wyrażenia prawdy wprost. 

Mając powyższe na uwadze stajemy wobec następujących 
problemów: 

1. Jak najlepiej oddać myśl czy intuicję filozoficzną? 
Wybór środków zależy od tego, czy zależy nam na 

najlepszym i najtrafniejszym oddaniu myśli, czy też przede 
wszystkim na uniknięciu nieporozumień. 

2. To rodzi pytanie: dla kogo pisze filozof? 
Bo gdyby miał na celu jedynie wyrażenie swojej intuicji, 

to wszystkie figury, które by mu w tym pomogły, byłyby 
dozwolone. Jeśli jednak filozofię rozumiemy za Platonem 
z okresu dialogów średnich jako paideię, drogowskaz dla ludzi, to 
myślę, że postulat, aby być lepiej zrozumianym, powinien wziąć 
górę nad łatwiejszym oddaniem myśli, dzięki różnym figurom 
stylistycznym. Filozof mając do przekazania jakąś treść ważną 
i uniwersalną powinien nade wszystko dbać o prostotę 
i jednoznaczność wypowiedzi oraz uwzględnić ograniczenia 
swoich odbiorców. 

Z drugiej strony mamy przykład Kanta, któremu, w mojej 
ocenie, przyświecała powyższa intencja, a który, oceniając po 
recepcji jego myśli, mimo wszelkich starań nie uchronił się przed 
interpretacjami niezgodnymi z własną intencją. Żeby powiedzieć 
tylko, że ze stanowiska będącego krytycznym namysłem nad 
dogmatyzmem i sceptycyzmem wywodzą się idealizmy Fichtego, 
Schellinga i Hegla. Przy czym pierwszy z wymienionych uważał, 
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że jest kontynuatorem myśli Kanta10. 
Rozpatrzyliśmy, jak sposób wyrażenia myśli może 

wpływać na zrozumienie filozofa. Już na tym poziomie rozważań 
trudno o jakiś jednoznaczny wniosek. Jednak nałożenie na te 
rozważania namysłu nad koncepcją „nauk niepisanych” Platona, 
o której pisze Reale11 i lektura przywoływanego tu już tekstu 
Karla Alberta wymuszają poszerzenie perspektywy rozważań. 

Tym, co filozof stara się wyrazić w dziele, jest prawda, 
która stała się jego udziałem. W wyniku wywodu logicznego czy 
może, jak sugeruje m.in. Albert, intuicji mistycznej. Owo 
rozgraniczenie sposobu dotarcia do prawdy może okazać się 
decydujące w dalszych rozważaniach. Bowiem o ile przyjmiemy, 
że do prawdy można dojść drogą rozumu, to realizacja postulatu, 
aby myśl wyrażać ku odbiorcom treści, zdaje się być zależna 
jedynie od warsztatu i chęci filozofa. W tym miejscu muszę 
zaznaczyć, że daleka jestem od insynuowania, że Kantowi 
brakowałoby jednego, bądź drugiego. Paradoksalnie więc, 
problemy z recepcją jego myśli skłaniają mnie do rozważenia 
tezy, która wydaje się być pozornie z koncepcją Kanta bez 
związku. Mianowicie, że może jednak rację miał Albert, że 
prawda dostępna jest jedynie w drodze bezpośredniego 
doświadczenia jako intuitio mysctica, niedająca się precyzyjnie 
wyrazić w języku. 

W ten sposób historia filozofii jawiłaby się jako ciąg prób 
lepszych i gorszych, które mają oddać prawdę. I w tym sensie jest 
to droga, i ciągłe podróżowanie. Pojawia się tu jednak 
konieczność pogodzenia się z faktem, że tak pojęta prawda nie 
może zostać oddana w sposób jednoznaczny i właściwy. Czy to 

                                                      
10 Por. A.J. Noras: Recepcja Filozofii Kanta.[w:] Filozofia Kanta i jej recepcja..., 
s. 12. 
11 Wg Realego późny Platon, z okresu nauk niepisanych , miał dojść w pewnym 
momencie uprawiania filozofii do przekonania, że niektóre treści są 
nieprzekazywalne, a już na pewno nie da się ich spisać. Por. G. Reale: Historia 
filozofii starożytnej..., t. II, s. 356. 
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zwalniałoby filozofów z postulowanego przeze mnie dążenia do 
klarownego wyrażania myśli? 

W moim przekonaniu, jeśli coś wynikałoby z przyjęcia 
takiej koncepcji, to wyjaśnienie dlaczego dwa i pół tysiąca lat 
krążymy wokół niej i nie możemy jej wyrazić słowami, choć 
często wydaje się być ona o krok, choć właściwiej byłoby 
powiedzieć: o słowo. Jednak nawet wtedy wydaje się zasadnym, 
aby mimo świadomości, że zadanie nie może być w pełni 
zrealizowane, nie ustawać w próbach. 

Inną konsekwencją przyjęcia takiego rozwiązania jest 
fakt, że wtedy nad wyraz aktualnym pozostaje pytanie, jak 
pogodzić próbę najlepszego z możliwych oddania owej intuicji 
z postulatem uczynienia przekazu możliwie najczytelniejszym, 
uniemożliwiającym nadinterpretacje, przeinaczenia, czy błędy 
w recepcji? 

Od owego problemu nie jest wolna ani autorka tego 
tekstu, ani tym bardziej sam tekst. Kiedy przystępowałam do jego 
pisania, miałam intuicyjne wyczucie kwestii. Napisałam plan. 
Niby udało mi się go zrealizować i niby tekst tę intuicję oddaje. 
Ale mam poczucie, że nie dość dobrze, mimo iż intuicja ta była 
wyraźna nad wyraz, i nie dość czytelnie, mimo iż bardzo się 
starałam. Mam świadomość, że kiedy Platon rozważa poznanie, to 
Kant mówi już o jego warunkach. I, oczywiście, można postawić 
tu zarzut pomieszania porządków, bo rozważania Platona czy 
Heraklita mają charakter ontologiczny. I ta prawda może być 
niewyrażalna, jeśli przyjąć koncepcję proponowaną przez Karla 
Alberta. Rozważania Kanta mają natomiast charakter 
epistemologiczny. 

Jeśli idzie o rzecz samą w sobie, którą można by umieścić 
na równi z bytem, to Kant mówi: „nie da się jej poznać, i już!”. 
Można by uznać, że – utrzymując koncepcję, iż Kant w porządku 
ontologicznym, wprawdzie z innych niż np. późny Platon 
względów, nie wypowiada się, gdyż czyni to w porządku 
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epistemologicznym – jego problem niewyrażalności prawdy 
w sensie ontologicznym nie powinien dotyczyć, wywód może być 
w świetle przyjętych założeń jednoznaczny i zrozumiały. I tu 
pojawia się problem. Bowiem mówiąc o braku możliwości 
metafizyki jako nauki, koncentrując się na tym, co sensownie 
powiedzieć można, wciąż przysparza problemów kolejnym 
interpretatorom. Z drugiej strony Kantowskie a priori formy 
naoczności i kategorie warunkujące poznanie i w tym sensie 
wykraczające poza nie, dałoby się może rozważyć w relacji do 
idei Platońskich, a imperatyw kategoryczny na gruncie rozumu 
praktycznego, nie zupełnie bez racji, wydaje się, że można by 
potraktować jako pewnego rodzaju intuicję, do której się dociera. 
Byłaby to jednak próba wmówienia Kantowi rozstrzygnięć 
metafizycznych tam, gdzie w swoim przekonaniu, metafizyki nie 
uprawiał. Pytanie, czy wolno nam to uczynić, skoro w Krytyce 
czystego rozumu Kant expressis verbis odżegnuje się na przykład 
od intuicji jako formy poznania12. 

Zatem okazuje się, że problem należy rozpatrywać 
dwojako, ze względu na styl i środki oraz przedmiot wypowiedzi. 
Pierwotnie chciałam skupić się tylko na pierwszej parze, ale 
w trakcie pisania pracy uznałam, że należy zaznaczyć owo 
rozróżnienie ontologiczno-epistemologiczne, o którym jednak nie 
da się mówić w oderwaniu od wyrażalności. Ostatecznie, 
w trakcie rozważań natarczywie powraca pytanie najbardziej 
podstawowe. Czym jest filozofia w ogóle? Czy próbą dotarcia do 
całościowej wiedzy o świecie oraz człowieku i jej przekazania? 
Czy, jak postuluje Nicolai Hartmann, historią problemów 
filozoficznych, które podejmowane są przez myślicieli na 
przestrzeni wieków13? Czy jest możliwym, aby przyjęcie za punkt 
wyjścia propozycji Hartmanna przybliżyło nas rzeczywiście do 

                                                      
12 Por. I. Kant: Krytyka czystego rozumu. Przeł. R. Ingarden. Kęty 2001. 
13 Por. N. Hartman: Myśl filozoficzna i jej historia. Systematyczna autoprezenta-
cja. Przeł. J. Garewicz. Toruń 1994. 
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zrealizowania pragnienia, które towarzyszy namysłowi filozo-
ficznemu od starożytności? Czy może być filozofia źródłem 
wiedzy, czy raczej zamykać się będzie z konieczności w jednost-
kowym doświadczeniu, które opiera się próbie wyekspli-
kowania? 

Niezależnie od tego, jakie rozstrzygnięcia ontologiczne 
czy epistemologiczne zdecydujemy się przyjąć i jak odpowiemy 
na powyższe pytania, wydaje się istotnym, aby nie zapominać 
i wciąż mieć na uwadze, iż od dwóch i pół tysiąca lat, a nawet 
dłużej, słowa wypowiedziane przez filozofów stanowią 
drogowskaz dla innych. W różnych sytuacjach życiowych ludzie 
odwołują się do myśli filozofów, stawiając ich w roli autorytetu. 
Zatem cokolwiek mówimy i piszemy winniśmy czynić to 
odpowiedzialnie, ze świadomością, iż nasze teoretyczne 
rozważania kwestii fundamentalnych dla ludzkości mogą mieć 
realny wpływ na życie konkretnych jednostek. Myślę, że jest to 
szczególnie ważne w czasach, gdy naukę uprawia się 
w paradygmacie „publikuj albo giń”. 

W tekście o języku jako problemie filozoficznym 
niedopatrzeniem wręcz wydawać się może brak nawiązań do 
Wittgensteina. Wszak nawet w tytule można doszukać się 
odniesienia do tezy siódmej z Traktatu logiczno-filozoficznego14. 
Wydaje się jednak, że nie jest to w przypadku Wittgensteina 
dyrektywa etyczna, a raczej logiczna. I moim zdaniem, nawet jeśli 
nie pozbawiona racji, co mogłoby być przedmiotem kolejnych 
rozważań, nie ma mocy derogującej odpowiedzialność 
i obowiązki, które według Platona, przynajmniej tego z okresu 
dialogów średnich, przynależą filozofowi. 
 
 
 

                                                      
14 Por. L. Wittgenstein: Tractatus logico-philosophicus. Przeł. B. Wolniewicz. 
Warszawa 2006. 
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Summary: Providing the problems with the exegesis of the philoso-

phers thought, the author tries to recognize the reasons of this situation. 
She contemplates both the purposeful beclouding as well as the impossi-
bility of giving the precise expression of the object of cognition. The 
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author indicates, that when the reader meets the article, the latter stops 
being the author`s own belonging, which gives rise to the matter of re-
sponsibility for the author`s words. It is of the utmost importance when 
the possible interpretations considers the authority and the historical 
context of re-reading of the philosophy text. 
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