
ARCHIWUM HISTORII FILOZOFII I MYŚLI SPOŁECZNEJ, T. 39, 1994, PL ISSN 0066-6874

Krzysztof Soloducha

Dilthey — zarys dziejów recepcji 
w filozofii niemieckiej XX wieku

Nie jest sprawą wyjątkową w historii filozofii, że recepcja dorobku nauko
wego jakiegoś myśliciela związana jest w stopniu czasami nawet rozstrzygają
cym z okolicznościami i faktami, które wydawałyby się dla jego oceny drugo-, 
a nawet trzeciorzędnej wagi. Wystarczy wspomnieć tu koronny przykład 
Arthura Schopenhauera, który po habilitacji na Uniwersytecie w Berlinie 
w 1820 roku musiał ugiąć się pod ciężarem heglowskiego snobizmu tamtej
szego środowiska naukowego i zdruzgotany lawiną krytyki zaszył się jako 
prywatny uczony we Frankfurcie. Dopiero sukces Par erga i Paralipomena, 
gdy opadła już fala idealistycznego uniesienia, uwolnił go po trzydziestu la
tach z intelektualnego wygnania i wyniósł na wody akademickiego życia filo
zoficznego.

Przypadek Wilhelma Diltheya jest równie symptomatycznym przykładem 
obecności „socjologicznego czynnika” w historii nauki i obrazuje w sposób 
wręcz paradygmatyczny działanie mody w kręgach ludzi, którzy zajmują się 
w sposób bierny lub czynny filozofią. Wykształcony na autorach, którzy na 
przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku uznani zostali przez dominu
jące prądy filozoficzne za „niemodnych” czy „przezwyciężonych” 1 — idzie tu

1 Informacje na temat drogi intelektualnej Diltheya znaleźć można w: H. Ineichen, Wilhelm 
Dilthey (1833-1911), w: Klassiker der Philosophie, Bd. 2, München 1981, s. 187-202; H. Nohl, 
Wilhelm Dilthey, w: Die Deutsche Bewegung. Vorlesungen und Aufsätze zur Geistesgeschichte von 
1770-1830. Hrsg. von O.F. Bollnow und F. Rodi. Goettingen 1970 s. 298-309; B. Groethuysen, 
Wilhelm Dilthey, „Deutsche Rundschau”, Heft 1+2, 1913; H.-U. Lessing, Die Idee einer Kritik 
der historischen Vernunft. Karl Alber Verlag, Freiburg/München 1984. W polskiej literaturze filo
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głównie o Schleiermachera, Trendelenburga, Sigwarta, Langego, Buckle’a, fi
lozofów Völkerpsychologie, jak Lazarus i Steinthal, myślicieli „szkoły histo
rycznej”, jak Droysen i Ranke — odczuwał Dilthey przez cały okres swego 
w pełni dojrzałego życia naukowego obojętność, a nawet niechęć współczes
nych. Wielowątkowość jego zainteresowań humanistycznych rozciągająca się 
od filozofii poprzez teologię2, pedagogikę, estetykę, socjologię, psychologię, 
historię i literaturę; idąca za tym w parze wielotorowość i obfitość publikacji; 
niefrasobliwość w obchodzeniu się z własnym dorobkiem intelektualnym3, 
którą przyrównać można tylko z beztroską Leibniza; wszystko to nie było 
dobrą przesłanką do tego, żeby przeciwstawić się ofensywie neokantystów 
i pozytywistów przełomu wieków, którzy przypięli mu łatkę subtelnego histo
ryka pozbawionego systematycznej siły filozoficznej4. Jeśli dodać do tego 
brak umiejętności wykładania5 i pewną trudność w komunikacji z otocze
niem, to przestaje być dziwne, że podstawowe pomysły systematyczne Dil
they a dotyczące ugruntowania nauk humanistycznych6 pozostawały długo7 
w cieniu jego wysoko cenionych prac historycznych. Niewiele zmieniła tu 
podjęta pod koniec życia próba ponownego opracowania podstawowych po
glądów filozoficznych w jednym z najbardziej znanych jego dzieł z okresu 
późnego p.t. Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaf
ten®. Większość kluczowych prac pozostało rozsypane po różnych, często

zoficznej sięgnąć można do książki Dilthey Zbigniewa Kuderowicza, a także do pracy Elżbiety 
Paczkowskiej-Łągowskej pt. Filozofia nauk humanistycznych w ujęciu Wilhelma Dilthey a, Kraków 
1981.

2 H. Nohl, Theologie und Philosophie in der Entwicklung Wilhelm Diltheys, w: Die Deutsche 
Bewegung..., s. 310-315.

3 Z podstawowych dzieł wydanych za życia Diltheya większość ukazała się tylko w pierw
szym tomie. Dotyczy to Einleitung in die Geisteswissenschaften 1883, Leben Schleiermachers 1870, 
Die Jugendgeschichte Hegels 1905.

4 Opinię tę sformułował jako pierwszy Christoph Sigwart w recenzji z książki Leben Schleier
machers. Der Tübinger Philosophenstreit von 1887, „Attempto”, Heft 25/26, 1968, s. 106-111. 
Znaleźć ją można nawet u niektórych uczniów Diltheya, jak M. Frischeisen-Koehler, Wilhelm 
Dilthey als Philosoph, „Logos” 3 (1912); E. Spranger, Wilhelm Dilthey. Eine Gedächtnisrede gehal
ten in der Societas Joachimica in Berlin, Leipzig 1912.

5 Gdy młody Albert Schweitzer przybył w roku 1899 do Berlina na studia filozoficzne, został 
namiętnym słuchaczem wykładów Georga Simmla, a wśród jego notatek z tego okresu nie ma 
nawet wzmianki o Diltheyu. Słaba frekwencja zmusiła zresztą Diltheya do zawieszenia wykładów 
w roku 1903.

6 Tłumaczę przez „nauki humanistyczne” niemiecki termin Geisteswissenschaften, który zo
stał wprowadzony do niemieckiej literatury filozoficznej jako tłumaczenie terminu Human Scien
ces z książki Milla System o f Logik.

7 Jako zasadniczy przełom w badaniach nad Diltheyem można potraktować lata 1982/83 tj. 
wydanie 19 tomu jego pism zebranych z nowymi materiałami do filozofii nauk humanistycznych 
oraz zorganizowanie serii konferencji naukowych z okazji 150. rocznicy jego urodzin i 100. rocz
nicy wydania 1. tomu Einleitung in die Geisteswissenschaften.

1 Wilhelm Dilthey, Gesammelte Schriften, Bd.7.



trudno dostępnych, źródłach lub zachowało się w formie nie przeznaczonej 
jeszcze do publikacji9.
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Powstanie Pism zebranych W. Diltheya

Ten stan rzeczy był głównym powodem tego, że natychmiast po nieoczeki
wanej śmierci Diltheya w 1911 ro k u 10 narodziła się wśród skupionych wokół 
niego młodych ludzi idea wydawania Pism zebranych, które zebrać miały 
w jednym miejscu wszystkie pozostawione przez filozofa materiały. Zrealizo
wanie tego pomysłu ze względu na obfitość tekstów i rękopisów11 musiało 
zostać rozdzielone pomiędzy poszczególnych współpracowników i stąd przed
sięwzięcie to pozbawione jest jednorodnego planu wydawniczego — jest raczej 
historycznie uwarunkowanym wyborem poszczególnych aspektów dorobku 
Diltheya wedle zainteresowań autorów wyboru.

Pierwsze osiem tomów Pism zebranych nazwać można za Karlfriedem 
Gruenderem „Wydaniem warsztatowym” (Werkstattsausgabe) 12. Składają się 
na nie tomy, których zawartość w przeważającej mierze ukazała się lub zo
stała przygotowana do druku jeszcze za życia au to ra l3, a po jego śmierci po
zbierana została przez jego najbliższych współpracowników wedle klucza te
matycznego. Bernhard Groethuysen przygotował do druku tomy 1, 7 i 8, któ
re ukazały się w latach 1914, 1927 i 1931. Zawierają one prace dotyczące 
ugruntowania nauk humanistycznych (Grundlegung der Geisteswissenschaften), 
hermeneutyki14 i teorii światopoglądów. Georg Misch — zięć Diltheya — 
wydał w 1924 roku tomy 5 i 6, dotyczące filozofii życia, które pod tytułem 
Die geistige Welt, Einleitung in die Philosophie des Lebens zaplanowane zo
stały jeszcze w całości wspólnie z Diltheyem. Wielkim wkładem do badań nad

9 Gros spuścizny po Diltheyu znajduje się w bibliotece Akademii Nauk byłej NRD w Berli
nie. Część materiałów została dzięki inicjatywie Georga Mischa skopiowana i znajduje się w Bib
liotece Uniwersyteckiej w Getyndze.

10 Dilthey zmarł nieoczekiwanie na infekcję, której nabawił się podczas pobytu na urlopie 
w południowym Tyrolu.

11 Jak pisał B. Groethuysen w liście do współpracującego z nim krótko przy porządkowaniu 
materiałów Diltheya Arthura Steina, materiały te składały się ze 108 grubych teczek, w których 
zebrane były w sposób całkowicie nieuporządkowany rękopisy Diltheya. Frithjof Rodi, Die An
fänge der Dilthey-Ausgabe gespiegelt in Mitteilungen und Dokumenten von Arthur Stein, w: „Dilt- 
hey-Jahrbuch für Philosophie und Geschichte der Geisteswissenschaften”, Band 5, 1988, s. 172

12 K. Gründer, Vorbericht des Herausgebers do 15 tomu Gesammelte Schriften, s. 7 i n.
13 Nie dotyczy to fragmentów tomów 7 i 8, które przygotował z rękopisów Bernhard Groet

huysen.
14 Dilthey chciał pod nieobecność Groethuysena przyspieszyć wydanie Aufbau..., żeby unik- 

nąć zbyt dużego wpływu współpracującego przy edycji Groethuysena na sprawę relacji psycho
logia—hermeneutyka. F. Rodi, Die Anfänge der Dilthey Ausgabe... op.cit. s. 175.
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Diltheyem było opracowanie przez Mischa ponad stustronicowej przedmowy, 
w której pokusił się on jako pierwszy o próbę uchwycenia całości filozofii 
autora Einleitung in die Geisteswissenschaften ze względu na jej aspekt syste
matyczny15. Tom drugi, trzeci i czwarty zawierające prace historyczne doty
czące historii Geisteswissenschaften, studia z niemieckiej historii ducha i znaną 
monografię na temat młodego Hegla (.Die Jugendgeschichte Hegels) opracował 
Paul Ritter oraz Hermann Nohl — późniejszy autor prac z zakresu pedago
giki 16 i historii romantycznego ruchu niemieckiego (Die deutsche Bewegung). 
Ten sam Nohl wydał w roku 1958 tom 10 zawierający prace etyczne i był 
inicjatorem17 wydania przez Otto Bollnowa tomu dziewiątego (1936) — wy
kłady pedagogiczne.

Zaplanowane początkowo na dwanaście tomów przedsięwzięcie edytor
skie zakończyć miał Erich Weniger tomem nr 11 (dotyczy on dziejów po
wstania świadomości historycznej) i 12 (studia na temat historii Prus). Jed
nak już dwie części Leben Schleiermachers wydane w 1960 roku przez M arti
na Redekera w tomach 13 i 1418 rozsadziły pierwotnie zaplanowane ramy 
projektu.

Nowy, decydujący impuls do kontynuowania pracy edytorskiej nad Pis
mami zebranymi pochodzi od kolejnego, bardziej oddalonego w czasie w sto
sunku do Diltheya, pokolenia badaczy, którzy dysponowali też dzięki pomocy 
Deutsche Forschungsgemeinschaft i licznych fundacji, dużo większymi środka
mi materialnymi. Po śmierci bezpośrednich uczniów Diltheya (Hermann Nohl 
umarł w 1960 roku, Georg Misch w 1965, Theodor Litt 1962, Eduard Spran- 
ger 1963, Erich Rothacker 1965) na scenę wkroczyły takie postaci, jak Karl- 
fried Gruender i (począwszy od tomu 18) Frithjof Rodi. Owocem zainicjowa
nej przez nich na nowo pracy są wydane przez Gruendera wspólnie z Ulri
chem Herrmannem tomy 15, 16 i 17 (1970-1974) zawierające szkice 
biograficzne, recenzje i artykuły z wczesnego okresu aktywności naukowej

15 Wprowadzenie Mischa odegrało znaczącą role w historii recepcji Diltheya. Prawie wszyst
kie ważne interpretacje nawiązują do niego. Wykorzystane przez Mischa przy pisaniu przedmowy 
nie przeznaczone do publikacji materiały (przede wszystkim Breslauer Ausarbeitung) zdeponowa
ne zostały w Archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej w Getyndze, gdzie odnalezione zostały na 
początku lat 60-tych przez Petera Kraussera.

16 Cała grupa skupionych w ostatnich latach wokół Diltheya młodych badaczy łączyła filozo
fię z pedagogiką i rozwijała tzw. pedagogikę humanistyczną. Ugruntowali oni w Niemczech peda
gogikę jako dyscyplinę uniwersytecką. Obok Hermanna Nohla należeli do tej grupy Eduard 
Spranger, Max Frischeisen-Koehler, Theodor Litt, Wilhelm Flitner i Erich Weniger.

17 O.F. Bollnow, Wilhebn Diltheys Stellung in der deutschen Philosophic. Zur Geschichte der 
Dilthey-Edition und Dilthey-Rezeption, w: Studien zur Hermeneutik, Bd. 1: Zur Philosophie der 
Geisteswissenschaften. Freiburg/Munchen 1982 s. 181

“ Dilthey krótko przed śmiercią planował wydanie drugiego tomu Leben Schleiermachers. 
Nawiązał w tej sprawie kontakt korespondencyjny ze Sprangerem. Po jego nagłej śmierci Spran
ger nie podjął dalszej pracy nad tym tomem ze względu na powołanie go na katedrę do Lipska. 
Otto F. Bollnow op. cit. s. 181.



Dilthey -  zarys dziejów recepcji w filozofii niemieckiej 99

O iltk e y a ,5. K o le jn e  to m y  —  18, 19 (1982) i 20 (1990) zawierają nieznane do
tychczas materiały dotyczące filozofii nauk humanistycznych i logiki, które 
odnalezione zostały przez Helmutha Jonacha, Frithjofa Rodiego i Hansa- 
-Ulricha Lessinga w archiwum Akademii Nauk NRD w Berlinie. Stanowią 
one uzupełnienie dotychczas wydanych tomów dotyczących filozofii systema
tycznej Diltheya (1, 5, 6, 7) oraz rzucają nowe światło na tzw. okres średni 
(1877-1895) w twórczości tego filozofa, kiedy to podjął on wysiłek napisania 
Einleitung in die Geisteswissenschaften. Edycja Pism zebranych ciągle trwa. 
Pracownicy zorganizowanego przez Frithjofa Rodiego w roku 1983 na Uni
wersytecie w Bochum Dilthey — Forschungsstelle20 porządkują wciąż zabez
pieczone w Berlinie rękopisy Diltheya i przygotowują nowe tomy jego pism. 
W najbliższym czasie ukaże się tom 21 dotyczący jego wykładów z psycho
logii, a w planach jest kilka następnych.

Miejsce Diltheya w filozofii niemieckiej 
dwudziestego wieku

Jak niewielka była znajomość systematyczno-filozoficznych prób Diltheya 
wśród współczesnych mu myślicieli widać bardzo dobrze na często przytacza
nym przykładzie pracy A. Messnera Philosophie der Gegenwart z 1931 roku. 
Po szerokim omówieniu Windelbanda i Rickerta poświęca on Diltheyowi pa
rę linijek: „Był on uczonym, ale obdarzonym poetycką wręcz siłą unaocznia
nia, która umożliwiała mu najgłębsze wniknięcie w specyficzny sposób przeży
wania świata w innych epokach” 21. Ta ocena Diltheya jako subtelnego histo
ryka o poetyckiej sile unaoczniania potwierdzona został, jak na ironię, przez 
wydany w roku 1906 zbiór jego dawnych prac estetycznych po tytułem Dos 
Erlebnis und die Dichtung22.

Ten potoczny obraz Diltheya wywarł także wpływ na prace Hermanna 
Ebbinghausa, Heinricha Rickerta i Maxa Schelera — autorów, którzy naj
wcześniej zwrócili uwagę na Diltheya jako krytyka tzw. psychologii empirycz
nej i przedstawiciela „filozofii życia”.

19 Zanim Dilthey w 1866 roku otrzymał katedrę w Bazylei, utrzymywał się przez ponad pięć 
lat z pisania recenzji i krótkich artykulików biograficznych w prowadzonych przez R. Hayma 
„Preussische Jahrbücher”. Prace z tego okresu zebrane zostały przez Ericha Wenigera w tomie 11 
i 12 Pism Zebranych.

20 Jej trzon stanowią obok prof. Frithjofa Rodiego, dr Hans Ulrich Lessing oraz dr Guy van 
Kerckhoven.

21 Er war ein Gelehrter, aber zugleich von künstlerischer Schaukraft, faehig, in die Art, wie die 
einzelnen Zeiten die Welt erlebten, aufs tiefsten einzudringen.

22 W. Dilthey, Das Erlebnis und die Dichtung. Lessing, Goethe, Novalis, Hölderlin. Vier Auf
sätze. Leipzig 1906.
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Szczególnie doniosła i wymowna ze względu na symptomatyczny dla 
wczesnego odbioru Diltheya radykalizm oraz kuriozalne okoliczności powsta
nia jest tu praca berlińskiego psychologa eksperymentalnego Hermanna 
Ebbinghausa, recenzująca wydane przez Diltheya w 1894 roku Ideen über be
schreibende und zergliedeende Psychologie23. Po opublikowaniu tego artykułu, 
w którym nakreślony został program psychologii opisowej i analitycznej, Dil- 
they zwrócił się listownie do wielu znanych filozofów i psychologów z prośbą
o ocenę i krytykę. Wśród nich był też Ebbinghaus, który jednak nie odpowie
dział Diltheyowi listownie, jak uczynili to inni zapytani24, lecz opublikował 
obszerną recenzję krytyczną w prowadzonym przez siebie „Zeitschrift für Psy
chologie und Physiologie der Sinnesorgane” 25. Zareagował tam z oburzeniem 
na Diltheya krytykę metod psychologii wyjaśniającej oraz zarzucił mu całko
witą ignorancję i niekompetencję w dziedzinie psychologii. Nieznajomość 
współczesnej psychologii uniemożliwiła Diltheyowi, wg. Ebbinghausa, nakreś
lenie jej adekwatnego obrazu. Za bardzo zidentyfikował on przezwyciężoną 
już psychologię Herbarta ze współczesną psychologią objaśniającą. Z tego 
względu jego krytyka jest nietrafna i bezwartościowa dla specjalistów, a lai
ków wprowadza w błąd.

Istota merytorycznej krytyki Ebbinghausa sprowadza się do podważenia 
tezy Diltheya, że w doświadczeniu wewnętrznym, które m a być podstawą na
uk humanistycznych, dane są nie tylko czyste fakty, ale i związki między nimi, 
struktury (seelischer Zusammenhang) 26. W związku z tym wątpliwe staje się 
podstawowe dla Diltheya odróżnienie metodologiczne pomiędzy deskryptyw- 
ną analizą i wyjaśniającą hipotezą. Ebbinghaus zarzuca Diltheyowi, że w po
danym w Ideach przykładzie jaszczurki wystraszonej okrzykiem nie posługuje 
się opisem, lecz hipotezą. Uchwytując przejście pomiędzy bodźcem i reakcją
— uczucia i emocje wartościujące bodziec oraz wywołujące reakcję27 — nie 
posługuje się deskrypcją, lecz konstruuje hipotezy i przenosi je ze świata zwie
rzęcego na człowieka28.

21 Sitzungs-Berichte der Berliner Akademie der Wissenschaften vom 20 Dezember 1894. Aus
gegeben am 31 Januar 1895. Przedrukowane w: Wilhelm Dilthey, Gesammelte Schriften, Bd.5,
139-237.

M Byli to między innymi Natorp, Sigwart, Riehl, Lipps. Listy z odpowiedziami opublikował
Hans-Ulrich Lessing w: „Dilthey Jahrbuch für Philosophie und Geschichte der Geisteswissen
schaften”, Bd.3, 1985, s. 193-232.

25 H. Ebbinghaus, Über erklärende und beschreibende Psychologie, w: „Zeitschrift für Psycho
logie und Physiologie der Sinnesorgane” 9, 1896, 161-205. Przedrukowane w: Materialien zur 
Philosophie Wilhelm Diltheys. Herausgegeben und eingeleitet von Frithjof Rodi und Hans-Ulrich 
Lessing. Frankfurt a. M. 1984, s. 45-88.

76 Jest to także główny punkt Diltheyowskiej krytyki Kanta. Dilthey podważa obowiązywal- 
ność podstawowego dla Kanta odróżnienia forma-treść na terenie doświadczenia wewnętrznego.

27 W. Dilthey, G. S., Bd.5, s. 205 i następne.
“  Z tym argumentem związany jest też często stawiany Diltheyowi zarzut biologizmu.
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Chociaż ta ostra krytyka oparta była częściowo na nieporozumieniu29, 
odegrała ona bardzo dużą rolę zarówno w życiu naukowym Diltheya, jak 
i w recepcji jego filozofii.

Dilthey był ostrością krytyki do tego stopnia urażony i zirytowany, że nie 
był już w stanie ukończyć mającego kontynuować Ideen... artykułu Über ver
gleichende Psychologie i wydał go w formie nieukończonej pod tytułem Bei
träge zum Studium der Individualität30. Oznaczało to w praktyce przerwanie 
trwającej od 1883 roku pracy nad drugim tomem Einleitung in die Geistes
wissenschaften powrót do pracy nad drugim tomem Leben Schleiermachers. 
Dopiero po przełomie stuleci powrócił do przerwanych wówczas badań, za
inspirowany pracami nad Heglem i lekturą Husserla.

Wydarzenie to stało się źródłem jednego z długo obowiązujących w ba
daniach nad Diltheyem mitu o jego przejściu pod wpływem lektury Hegla 
i Husserla od pozycji psychologistycznej do fazy hermeneutycznej. Jak po
kazują współczesne badania31, psychologia obecna jest za sprawą Schleierma- 
chera od początku do końca teoretycznej drogi Diltheya i lansowana w wielu 
interpretacjach Diltheya teza o antypsychologistycznym przełomie nie da się 
utrzymać.

Równie negatywnej oceny filozofii Diltheya dokonał w swej książce z 1920 
roku czołowy przedstawiciel neokantyzmu badeńskiego — Heinrich Rickert32. 
Zalicza on Diltheya do tryumfującej pod wpływem mody „filozofii życia”, 
która uważa za „antyfilozofię”. Czyni ona ze swego ubóstwa cnotę wynosząc 
w interesie „życiowości” i „naoczności” bezzasadność do zasady filozoficznej, 
nie oddzielając od siebie życia i myślenia o życiu.

39 Zwraca na to uwagę w swym artykule F. Rodi. F. Rodi, Die Ebbinghaus-Dilthey Kont
roverse. Biographischer Hintergrund und sachlicher Ertrag w: Beiträge zum Internationalen Her
mann Ebbinghaus Symposium, Passau 30.05 bis 2.06 1985.

30 Polemika ta miała dodatkowo pewne tło osobiste. Frithjof Rodi, ibidem.
31 Idzie tu głównie o prace Frithjofa Rodiego i Hansa Ulricha Lessinga. F. Rodi, Diltheys 

Kritik der historischen Vernunft — Programm oder System? w: „Dilthey-Jahrbuch für Philosophie 
und Geschichte der Geisteswissenschaften”, Bd. 3/1985, s.140-165. Hans-Ulrich Lessing, Die Idee 
einer Kritik der historischen Vernunft, Karl Alber Verlag, Freiburg/München 1984. W Polsce pro
blematyką tą zajmuje się pani Elżbieta Paczkowska-Łagowska z Krakowa: Human Studies and 
Psychologie: Analysis o f the „Einleitung in die Geisteswissenschaften“ by W. Dilthey, w: „Reports 
on Philosophy”, 5, 1981, s.61-80; The Humanities in Search o f  Philosophy: Dilthey and the Histo
rical School, „Reports on Philosophy”, 6,1982, s. 3-16; Dilthey’s Reform o f Psychology and its 
Contribution to the Philosophy o f the Human Sciences, „Reports on Philosophy”, 7, 1983, s. 13- 
39; Psychologie aber nicht Psychologismus: Dilthey und Twardowski zum Verhältnis von Psycho
logie und Geisteswissenschaften, w: Dilthey und der Wandel des Philosophiebegriffs seit dem 19 
Jahrhundert: Studien zu Dilthey und Brentano, Mach, Nietzsche, Twardowski, Husserl, Heidegger, 
„Phänomenologische Forschungen”, Bd. 16, Freiburg/München 1984, s.121-133.

32 H. Rickert, Die Philosophie des Lebens. Darstellung und Kritik der philosophischen Modest
römungen unserer Zeit. Tübingen 1920. Fragmenty przedrukowane w: Materialien zur Philosophie 
Diltheys..., op.cit., s. 95-103.
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Dilthey, zdaniem Rickerta, odgrywa w tym nurcie „filozofii życia” szcze
gólną rolę. Krytykując naturalizm, zastępuje go historyzmem, który jest jesz
cze bardziej antyfilozoficzny niż ten pierwszy. Historia nie jest nauką systema
tyczną, koncentruje się tylko na przeszłości, czyniąc z tego, co jest dla filozofii 
jedynie materiałem, przedmiot swoich rozważań. Do tego jest ona zgubna dla 
życia samego, czego dowodem jest fragmentaryczność dorobku Diltheya. 
Zbyt duże skoncentrowanie na przeszłości odebrało mu całkowicie siłę po
trzebną do zrealizowania systematycznych zamierzeń. T am, gdzie Dilthey ja
ko historyk może się zdać na instynkt (np. przy wyborze materiału), filozof 
musi stosować najostrzejsze procedury i uzasadniać swe wybory kategorią is- 
totowości. Zadaniem filozofii, według Rickerta, jest szukanie w formie poję
ciowej poglądu na świat i życie oraz wyrabianie umiejętności rozumienia cza
sowego życia poprzez ponadczasowe kategorie istotowe.

Nieco mniej radykalna jest krytyka innego wpływowego filozofa początku 
20 wieku — Maxa Schelera. W swej pracy z 1913 roku33 opisuje on jako 
pierwszy, jeszcze przed Rickertem, którego praca pochodzi z 1920 roku, do
konania Nietzschego, Bergsona i Diltheya pod wspólnym pojęciem „filozofii 
życia”. Za szczególne osiągnięcie Diltheya w tym gronie uważa Lebensphiloso
phische Begruendung der Geisteswissenschaften und des Verstehens oraz kryty
kę psychologii wyjaśniającej. Uważa cały nurt „filozofii życia” za wielkie wy
zwanie filozofii dwudziestego wieku, które swoją kontynuację znaleźć musi 
w bardziej „dokładnym, ścisłym i niemieckim” rodzaju filozofowania upra
wianym przez szkołę Husserla. Ten, nie pozbawiony oczywiście piętna sporów 
szkolnych, sąd Schelera, jest pierwszym spostrzeżeniem związków istniejących 
pomiędzy fenomenologią, a filozofią Diltheya.

Kolejne lata przyniosły mniejsze zainteresowanie Diltheyem. Dojście Hit
lera do władzy spowodowało znaczne represje wśród uczniów Diltheya. Geo
rgowi Mischowi odebrano katedrę w Getyndze i musiał się ratować ucieczką 
do Anglii, Hermann Nohl ucierpiał z powodu żydowskiego pochodzenia żo
ny, bezrobotny Otto Bollnow musiał poczynić pewne ustępstwa na rzecz na- 
rodowosoqalistycznej pedagogiki żeby uzyskać pracę34. Powstały też próby 
narodowosocjalistycznej interpretaq'i Diltheya35.

33 M. Scheler, Versuche einer Philosophie des Lebens. Nietzsche — Dilthey — Bergson. (1913), 
in: Gesammelte Werke, Bd. 3, Vom Umsturz der Werte. Abhandlungen und Aufsätze. Bern und 
München 1972, s. 311-339. Fragmenty przedrukowane w: Materialien..., s. 88-95.

34 Informacje te zawdzięczam prof. F. Rodiemu.
35 Na temat związków Diltheya z faszyzmem: G. Luk acz, Die Zerstörung der Vernunft. Berlin 

1959; C. Antoni, Vom Historismus zur Soziologie, Stuttgart 1949; H.-J. Lieber, Die deutsche Le
bensphilosophie und ihre Folgen; Geschichte und Gesellschaft im Denken Diltheys, obie prace 
w książce Kulturkritik und Lebensphilosophie. Studien zur deutschen Philosophie der Jahrhundert
wende, Darmstadt 1974; F. Rodi, Die Lebensphilosophie und die Folgen. Zu zwei Aufsaetzen von 
Hans-Joachim Lieber, w: „Zeitschrift für philosophische Forschung”, 21 (1967), 600-612; 
B. Peschken, Versuch einer germanistischen Ideologiekritik. Goethe, Lessing, Novalis, Tieck, Hol-
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W sposób owocny był on wówczas czytany właściwie jedynie w kręgach 
fenomenologów, a najwartościowsze opracowania z okresu 1928-193636 to 
prace Ludwika Landgrebe, Herberta Marcuse, Helmutha Plessnera i Otto 
Friedricha Bollnowa.

Lata powojenne w niemieckiej humanistyce to okres zupełnego zapomnie
nia o Diltheyu37. Dopiero wydanie przez H.G. Gadamera Wahrheit und 
Methode w roku 1960 obudziło ponownie zainteresowanie dla hermeneutyki, 
a tym samym dla Diltheya jako postaci, która wprowadziła ten zapoznany 
termin humanistyczny do filozofii dwudziestego wieku. Jednocześnie pojawiły 
się nowe impulsy w teorii nauk humanistycznych. Z jednej strony próbowano 
opracować nowy, aideologiczny model uprawiania tych nauk, a z drugiej na
dać im samodzielny status naukowy, nie oparty na wzorach zaczerpniętych 
z nauk przyrodniczych. Dilthey spotkał się tu z zainteresowaniem jako jeden 
z twórców nowoczesnej teorii nauk humanistycznych.

Dodatkowym impulsem było odnalezienie po śmierci Georga Mischa 
w archiwum w Getyndze rękopisów Diltheya, które wykorzystywane były 
przez Mischa jako materiał pomocniczy do pracy nad wielkim wstępem do 
piątego tomu Pism zebranych. Te odnalezione przez Petera Kraussera mate
riały były dużo łatwiejsze do ogarnięcia niż wymagające ogromnej pracy kla
syfikacyjnej stosy manuskryptów, zalegające półki Archiwum Akademii Na
uk byłej NRD i zawierały nieopublikowane prace do drugiego tomu Einlei
tung in die Geisteswissenschaften. Na nich to jako pierwszy oparł Peter 
Krausser swą interpretacje Diltheya w książce Kritik der endlichen Ver
nunft....39. Szczególnie Breslauer Ausarbeitung — tekst, który stanowi też 
rdzeń dziewiętnastego tomu Pism zebranych — potraktowany został w inter- 
pretaq'i Kraussera jako kluczowy. Kładzie on nacisk na Diltheyowska kryty
kę teorii poznania Kanta, z punktu widzenia której Kantowski „idealizm 
krytyczny” jawi się jako dogmatyczny i naiwny. Dilthey, pisze Krausser, chce 
przezwyciężyć sztucznie wytworzone przez Kanta przeciwieństwo pomiędzy 
dogmatycznym transcendentalizmem i dogmatycznym empiryzmem. Trans
cendentalny idealizm ma w tym punkcie racje, że jeśli istnieje doświadczenie
derlin, Heine in Wilhelm Diltheys und Julian Schmidts Vorstellungen, Stuttgart 1972; Ch. Zockler, 
Dilthey und die Hermeneutik. Diltheys Begründung der Hermeneutik als „Praxiswissenschaft,f und 
die Geschichte ihrer Rezeption. Stuttgart 1975.

36 H. Marcuse, dotyczące Diltheya fragmenty pracy: Das Problem der geschichtlichen Wirk
lichkeit., Schriften, Bd.l Frühe Aufsätze. Der deutsche Künstlerroman. Frankfurt a.M. 1978, s. 
474-487; Helmuth Plessner, Macht und menschliche Natur, Gesammelte Schriften, Bd. 5, Frank
furt a. M. 1981, s.135-234, L. Landgrebe, Wilhelm Diltheys Theorie der Geisteswissenschaften 
(Analyse ihrer Grundbegriffe), w: „Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Fors
chung”, 9,1928, s. 237-366; O.F. Bollnow, Dilthey. Eine Einführung in seine Philosophie. Leipzig 
und Berlin 1936, SchalThausen 1980.

37 Powody tej sytuacji analizuje w swej książce Ch. Zoeckler, op.cit.
31 P. Krausser, Kritik der endlichen Vernunft. Diltheys Revolution der allgemeinen Wissen

schafts- und Handlungstheorie. Frankfurt a. M. 1968. Fragmenty w: Materialien..., s. 339-359.
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i jego poznanie, to istnieją warunki doświadczenia i poznania po stronie 
podmiotu poznającego. Stanowisko empiryzmu tam uważa za poprawne, 
gdzie podkreślane jest, że jeśli istnieje doświadczenie i poznanie doświadcze
nia, to istnieją też warunki doświadczenia i poznania, które jako relatywnie 
niezależne od podmiotu poznającego znajdują się po stronie tego, co jest 
poznawane — przedmiotu.

Inteligencja jest więc zawsze zmuszona do używania kategorii apriorycz
nych, ale to, czego używa ona jako warunku apriorycznego poznania, nie jest 
raz na zawsze powiedziane. Istnieje pewien specyficzny rodzaj sprzężenia 
zwrotnego pomiędzy przedmiotem a apriorycznymi warunkami poznania, 
które powoduje, że kategorie aprioryczne mają charakter dynamiczny. Uwa
runkowane przez wytyczone cele, język, logikę, metody, sposób zadawania 
pytań, teorie itd. hipotezy są zastosowane do doświadczenia, a następnie 
w sprzężeniu zwrotnym weryfikowane (kryterium decydującym jest zachowa
nie się stosownych apriorycznych kategorii w procesie poznania i ich teore
tyczna owocność). Mamy tu do czynienia z zastosowaniem specyficznego koła 
hermeneutycznego w teorii poznania Diltheya. Krausser odnajduje źródła tej 
koncepcji już w konkursowym piśmie o Schleiermacherze z 1860 roku.

Podobną genezę ma znana praca Manfreda Riedla Hermeneutik und Er
kenntniskritik39. Interpretuje on na podstawie nowych materiałów dorobek 
Diltheya jako prekursorską dla filozofii współczesnej próbę odzyskania na
turalnego pojęcia świata. Głównym problemem Diltheya nie była według 
Riedla próba ugruntowania nauk humanistycznych czy uzasadnienie istnie
nia świadomości historyczno-estetycznej. Centralne zagadnienie to pytanie
o relacje pomiędzy wiedzą teoretyczną i praktyczną pewnością życia, która 
rozsypała się wraz z powstaniem nowożytnej nauki. W systemach metafi
zycznych filozofia praktyczna zepchnięta została na pozycję outsidera bez 
nadziei na „prawdziwą naukowość”, stała się rzeczą prywatną. Pierwotnie 
jednorodna, poznająco działająca świadomość została rozdwojona. W ten 
sposób Dilthey stawia problem, który tak bardzo obchodzi współczesną fi
lozofię i który stawiał sobie późny Husserl w jego teorii Lebensweltu i Hei
degger w jego analizach. Rzeczy nie są wyłącznie syntezą naoczności i myś
lenia. Trzeba także brać pod uwagę związek podmiotu z jego „realnym pro
cesem życia” w jedności poznawania, wartościowania i działania. Każdy akt 
psychiczny, Dilthey używa tu Pojęcia Erlebnis, posiada stronę kognitywną, 
emocjonalną oraz wolicjonalną i niedopuszczalne jest jednostronne intelek- 
tualizowanie doświadczenia (jak m a to miejsce w klasycznej filozofii świado
mości), które prowadzi do pytania o istnienie świata zewnętrznego. Wzięcie

39 M. Riedel, Hermeneutik und Erkenntniskritik. Zum Verhältnis von theoretischem Wissen 
und praktischer Lebensgewissheit bei W. Dilthey, w: M. Riedel, Verstehen oder Erklären? Zur The
orie und Geschichte der hermeneutischen Wissenschaften, Stuttgart 1978, s. 64-112. Fragmenty w: 
Materialien..., s. 359-385.
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pod uwagę „tylnej strony” każdego przedstawieniowego odniesienia do 
przedmiotu stawia problem Lebensweltu w jego jedności poznawania i dzia
łania. Riedel dostrzega oczywiście także sprzeczne tendenq'e, które docho
dzą do głosu w niektórych rozwiązaniach i aparaturze pojęciowej Diltheya. 
Widzi, jak reprezentowana w poglądach z okresu średniego koncepcja do
świadczenia wewnętrznego rozsadza ramy tej interpretaq'i, a dowody na ist
nienie świata zewnętrznego przez poczucie oporu nawiązują jeszcze do tra
dycyjnego sposobu stawiania problemów w kartezjańskiej filozofii świado
mości. Winę ponosi tu brak radykalizmu Diltheya w zdecydowanym 
i odważnym poprowadzeniu raz postawionych już problemów.

Te dwie prace wydają się najbardziej reprezentatywne dla zapoczątkowa
nego w latach sześćdziesiątych nowego trendu w badaniach nad Diltheyem40. 
Ukoronowaniem tej nowej tendencji wydaje się cały szereg konferenq'i nauko
wych zorganizowanych w 1983 roku z okazji sto pięćdziesiątej rocznicy uro
dzin Diltheya i setnej rocznicy wydania pierwszego tomu Einleitung in die 
Geisteswissenschafłen, których wynikiem jest kilka zbiorów wygłoszonych tam 
referatów zawierających bardzo interesujące materiały41, które niejednokrotnie 
zwracają uwagę na niedoceniane dotychczas aspekty filozofii Diltheya. Natu
ralnym przedłużeniem tego nowego trendu jest powstanie na Uniwersytecie 
w Bochum w 1983 roku organu badań nad Diltheyem: „Dilthey-Jahrbuch fuer 
Philosophie und Geschichte der Geisteswissenschaften” oraz komórki badaw
czej opiekującej się spuścizną Diltheya i promującą badania nad jego filozofią.

Dilthey i fenomenologia42

Spośród wszystkich szkół filozoficznych dwudziestego wieku najbardziej 
ożywione kontakty utrzymywał Dilthey i jego uczniowie z przedstawicielami 
fenomenologii. Sprawił to chyba wspólny program antynaturalistyczny w psy

40 Wspomnieć tu należy ponadto: H. Johach, Handelnder Mensch und objektiver Geist. Zur 
Theorie der Geistes- und Sozialwissenschaften bei W D ilthey , Meisenheim a. GM 974; H. Ineichen, 
Erkenntnistheorie und geschichtlich- gesellschaftliche Welt. Diltheys Logik der Geisteswissenschaf
ten. Frankfurt a.M. 1975; U. Herrmann, Die Pädagogik Wilhelm Diltheys. Ihr wissenschaftlicher 
Ansatz in Diltheys Theorie der Geisteswissenschaften. Goettingen 1971.

41 a) konferencja naukowa Niemieckiego Towarzystwa Fenomenologicznego, Wilhelm Dilthey 
und die Phaenomenologie, Trier 6-9 kwietnia 1983; b) międzynarodowe seminarium zorganizowane 
przez Uniwersytet w Rzymie i Goethe-lnstytut w Rzymie, Dilthey und das Denken des 20 Jahrhun
derts 18-2Q maja 1983; c) konferencja zorganizowana w Centrum Fenomenologicznych Badań Za
awansowanych, Dilthey and Phenomenology, Pennsylvania State University, 29—31 lipca 1983. 
Owocem tych konferencji są zbiory referatów: mJn. E.W. Orth (Hrsg.), Dilthey und der Wandel des 
Philosophiebegriffs seit dem 19 Jahrhundert. „Phänomenologische Forschungen”, 16, 1984; E.W. 
Orth (Hrsg.), Dilthey und die Philosophie der Gegenwart. Freiburg/München 1985.

42 Terminu „fenomenologia” używam w szerszym znaczeniu, obejmującym zarówno Husser- 
la, jak i Heideggera oraz Gadamera.
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chologii (Dilthey — Husserl), antyintelektualizm i podkreślanie roli histo- 
ryczności w teorii poznania (Dilthey — Heidegger), wykorzystanie pojęcia 
hermeneutyki w teorii nauk humanistycznych (Dilthey — Gadamer). Oba 
nurty filozoficzne oddziaływały na siebie w sposób inspirujący, a bezpośred
nie polemiki i dyskusje zawierają wiele niedocenianych dotychczas wątków, 
które wydają się odgrywać dużą rolę w rozwoju filozoficznym ich przed
stawicieli.

Dilthey docenił wagę Logische Untersuchungen Husserla natychmiast po 
ich ukazaniu się w 1900 roku i rozumiał jako kontynuaq'ę jego wysiłków 
stworzenia psychologii opisowej. Omawiał Logische Untersuchungen na swo
ich seminariach i widział w Husserlu przedstawiciela jednego z niewielu nur
tów filozofii współczesnej z którym mógł się utożsamiać43.

Husserl z drugiej strony zainteresował się Diltheyem dopiero wtedy, gdy 
dotarło do niego przez pośredników, że posiadający już wtedy ustabilizowaną 
pozycję w hierarchii akademickiej Dilthey zajmuje się Logische Untersuchun
gen podczas seminariów (do tego czasu wpływ krytyki Ebbinghausa był tak 
silny, że Husserl nie uważał za potrzebne czytać Ideen...). Na wiosnę 1905 
roku doszło do spotkania w Berlinie pomiędzy nim a Diltheyem i Groethuy- 
senem. Prowadzone wówczas dyskusje miały być jednym z czynników, które 
przyczyniły się do przełomu w poglądach Husserla pomiędzy rokiem 1900, 
a 1913 — opublikowanie Ideen... przez Husserla44.

Z tej perspektywy zaskakujący był więc atak dokonany przez Husserla 
w artykule Philosophie als strenge Wissenschaft45. Zaatakował on wydany 
przez Diltheya wspólnie z Natorpem, Simmlem i Troeltschem zbiór artykułów 
dotyczących światopoglądu, filozofii i religii46. Husserl ustosunkowuje się do 
zawartych w tym tomie artykułów, a szczególnie do pracy Diltheya Die Typen 
der Weltanschauung und ihre Ausbildung in den metaphysischen Systemen. Nie 
jest to jednak pamflet przeciwko Diltheyowi. Husserl sam charakteryzował go 
później jako „tymczasowe, programowe określenie uniwersalno-filozoficznego 
sensu nowej fenomenologii” 47. W pierwszej części artykułu dokonuje on od
dzielenia założeń fenomenologii od „psychologicznego naturalizmu” i porusza 
się, bez wymieniania Diltheya, w tematyce Ideen ueber beschreibende und zer
gliedernde Psychologie, zwalczając w psychologii „iluzje metody przyrodniczej 
wg wzoru metody fizykalno-chemicznej”.

43 H. Nohl, Zur Neuausgabe der Werke Wilhelm Diltheys, w: Materialien... op. cit., s. 277.
44 H. Spiegelberg, The phenomenological movement. A historical introduction. Vol. 1, The 

Hague 1960, s. 122.
45 E. Husserl, Philosophie als strenge Wissenschaft, w: „Logos” (1910/11), s. 323-328. Frag

menty w: Materialien..., op. cit., s. 103-110.
44 Weltanschauung, Philosophie und Religion in Darstellung von W. Dilthey u.a., Berlin 1911.
47 E. Husserl, Selbstdarstellung, w: H. Ziegenfuss (Hrsg.), Philosophen-Lexikon. Handwörter

buch der Philosophie nach Personen. Bd. 1, Berlin 1949, s. 573.
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Dopiero druga część artykułu dotyczy bezpośrednio Diltheya oraz prob
lemu „historyzmu i filozofii światopoglądowej”. Poprzez wprowadzenie świa
domości historycznej m a miejsce relatywizacja poszczególnych prawd i syste
mów filozoficznych, tak że nowoczesna filozofia zamiast być nauką ścisłą pró
buje zaspokajać potrzeby ujednolicającej wizji światopoglądowej. Husserl nie 
podważa wartości i prawa do istnienia takiej filozofii, o ile świadoma ona jest 
„niższej rangi naukowej jej rezultatów”. Tym, co zwalcza Husserl, jest scep
tyczne założenie filozofii światopoglądowej. To, co może zbadać historyk ma 
tylko historyczną obowiązywalność i nie może obalać powszechnej ważności 
jakiejkolwiek filozofii. Historyzm poprowadzony konsekwentnie przekształca 
się łatwo w ekstremalny, sceptyczny subiektywizm. Idee prawdy, teorii i nauki 
tracą ich absolutną ważność i zamazane zostaje odróżnienie pomiędzy ąuestio 
iuris i questio facti, pomiędzy ideą i jej formą zjawiskową, pomiędzy nauką 
jako zjawiskiem kulturowym, a nauką jako systemem ważnych teorii. Z histo
rycznych rozważań wynikają tylko historyczne konstatacje, uzasadniać lub za
przeczać z faktów ideom jest nonsensem i nowoczesna filozofia, o ile pragnie 
przetrwać jako nauka, musi się takiego stawiania sprawy wystrzegać (choć 
Husserl rozumie wartość historii dla filozofii, jako „nauki pomocniczej” i wy
raża pełne uznanie dla „historycznych” prac Diltheya).

Dilthey zareagował bardzo żywo na krytykę Husserla. Nawiązał z nim 
w lecie 1911 roku korespondencję48, w której polemizuje z określeniem swego 
stanowiska jako historyzm i sceptycyzm. Podkreśla, że uważa za konieczne 
istnienie powszechnie ważnej teorii wiedzy. Nie zgadza się jednak z Husser- 
lem, że możliwa jest jakaś metafizyka, która zdolna jest do wypowiadania się 
na temat świata jako całości poprzez system pojęć. Wyciąga ten wniosek nie 
z historycznego faktu niepowodzeń metafizyki, lecz z relacji pomiędzy stawia
nymi sobie przez metafizykę zadaniami, a środkami, jakimi dysponuje do ich 
rozwiązania. Spór systemów, dotychczasowe niepowodzenia metafizyki, wy
stępują tu tylko jako fakt historyczny, który empirycznie doprowadził do jej 
rozpadu, a niejako uzasadnienie jej niemożliwości. Tego uzasadnienia szukać 
należy w jej istocie. Ponadto podkreśla on, że odróżnia wyraźnie pomiędzy 
historycznymi nośnikami światopoglądu, jak religia i metafizyka, a powszech
nie ważnymi naukami. To pierwotne odróżnienie uniemożliwia jednak 
w przypadku religii, metafizyki czy sztuki dyferencjacje pomiędzy ideą noś
nika światopoglądu, a jego formą zjawiskową. Religia, filozofia i sztuka jako 
nośniki światopoglądu nie mają żadnej wartości prawdziwościowej, są wyra
zem pewnej postawy wobec świata.

** Listy te opublikowane zostały po raz pierwszy w części końcowej pracy Georga Mischa, 
Lebensphilosophie und Phanomenologie. Eine Auseinanderselzung der Diltheyschen Richtung mit 
Heidegger und Husserl, Bonn 1930, Berlin 1931, Darmstadt 1967. Po raz kolejny opublikował je 
Walter Biemel, „Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica”, 1, 1957, s. 101-124, 
a potem „Man and World”, 1, 1968, s. 428-446.
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W świetle powyższych argumentów, Dilthey, jak sam twierdzi, nie jest 
w żadnym przypadku filozofem światopoglądowym, przedstawicielem history- 
zmu i sceptykiem, a argumentacja Husserla jest nietrafna.

Odpowiedź Husserla z 6 lipca 1911 odnaleziona została w Archiwum Hus
serla w Louvain w odpisie jego córki. Husserl zapewnia Diltheya, że jego ar
tykuł nie był wymierzony personalnie przeciw niemu. Wierzy, że cele, jakie 
stawia fenomenologicznej filozofii, nie odbiegają daleko od przekonań Dilt
heya i że wyczerpująca rozmowa doprowadziłaby ich z pewnością do pełnego 
zrozumienia wzajemnych stanowisk. Zaznacza jednak, że wszelka obiektywna 
ważność, a więc także ta religii, sztuki filozofii, odwołuje się do idealnych 
i absolutnych zasad a priori, które w żaden sposób nie są ograniczone przez 
antropologiczno-historyczne faktyczności. Fenomenologiczna teoria religii 
musi więc wyjść od idei religii w ogóle, by móc rozumieć historyczno-faktycz- 
ną religię jako empiryczny egzemplarz nakierowany na to, co czysto idealne. 
To zakładające wszelkie rozumienie odniesienie intuicyjne do istoty dostrzega 
on także w występujących u Diltheya pojęciach „wewnętrznego życia” (inneres 
Leben) i „przeżycia odtwórczego” (Nacherleben) 49. Na koniec stwierdza, że to, 
co ich dzieli w zakresie filozofii kultury, nie należy do sfery celów stawianych 
sobie przez obie filozofie, lecz do pryncypialnych różnic. To, co Dilthey zwal
cza jako metafizykę w drugiej księdze Einleitung in die Geisteswissenschaften 
(czyli pseudologiczne systemy pojęciowe, tworzone more geometrico i mające 
ambicję sięgnięcia do rzeczy samych w sobie) nie jest tym, co Husserl jako 
metafizykę uprawia50.

Problem relacji Dilthey—Husserl podjął jeszcze raz Georg Misch w swojej 
książce Lebensphilosophie und Phänomenologie51 z 1929 roku. Wychodzi on od 
założenia, że w omówionej powyżej korespondencji nie ujawniona została, mi
mo wzajemnego zapewniania się o daleko idącej zgodności, podstawowa róż
nica dzieląca te dwa sposoby uprawiania filozofii. Wychodzi ona dopiero na 
jaw, gdy rozważyć pojęcie znaczenia leżące u podstaw obu filozofii. Dla Hus
serla z czasów artykułu z „Logosu” „nauka ścisła” ugruntowana jest na moż
liwości wypowiedzenia w sądach absolutnego, powszechnie ważnego poznania
o istocie jakiegoś przedmiotu. Do tego potrzebuje on „obiektywnych jedno
stek znaczeniowych” wpisanych w tradycyjne ramy „apofantycznej logiki” 
Arystotelesa. Misch w opozyqi do tego stanowiska podkreśla, że program 
ugruntowania nauk humanistycznych Diltheya rozluźnia logiczne podstawy, 
na których oparte jest pojęcie „nauki ścisłej” u Husserla.

Misch przeciwstawia obiektywnemu Logosowi idealnych jednostek znacze
niowych (objektive Idealität der Bedeutungseinheiten) Husserla, Logos „myśle-

49 Materialien..., s. 115-116.
30 op.cit., s. 116.
91 Georg Misch, Lebensphilosophie und Phänomenologie. Eine Auseinandersetzung der Dil- 

theyschen Richtung mit Heidegger und Husserl, Bonn 1930, Berlin 1931, Darmstadt 1967.
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nia obiektywizującego” i „wypowiedzi ewokującej”, który tam jest na swoim 
miejscu, gdzie idzie o to, by „wejść w, doprowadzony już do spoczynku przy 
pomocy wypowiedzi orzecznikowej, ruch życia” . Jest to koncepcja immanen
cji znaczeniowej „hermeneutycznych jednostek” (hermeneutische Bestände), 
charakteryzując które Misch w wielu miejscach swoich pism zauważał: „są 
one drżącymi pod poruszeniem słowa przedmiotami” 52. Obiektywnej ważno
ści sądu istotowego przeciwstawia się tutaj „cyrkularną aproksymację twór
czej eksplikacji” (zirkuläre Approximation der schaffenden Explikation).

Husserl nigdy nie pojął tej różnicy. Także jego późniejsze zetknięcie z filo
zofią Diltheya w wykładach o psychologii z semestru letniego 192553, mimo 
tego, że podkreślany jest tu pozytywny wpływ Ideen...5* Diltheya na ruch, 
który próbuje walczyć z psychologią naturalistyczną, jest właściwie powtórze
niem dyskusji z 1911 roku. Także jego późna genetyczna fenomenologia po
dejmująca zadanie sprowadzenia obiektywnego a priori logiki do uniwersal
nego a priori Lebensweltu nie oznacza rozszerzenia fundamentu logicznego 
poza tradycyjne ramy „apofantycznej” logiki Arystotelesa, lecz „głębsze kopa
nie” aż do uniwersalnego gruntu konstytuującej świadomości55.

Dużo większe znaczenie miało zetknięcie z Diltheyem dla rozwoju Martina 
Heideggera, a szczególnie pomogło mu uwolnić się spod wpływu neokantyz- 
mu i Husserla. Heidegger zajmował się Diltheyem przed publikaq’ą Sein und 
Zeit co najmniej dwa razy. Po raz pierwszy omawiał jego filozofię w czasie 
wczesnych wykładów we Freiburgu z roku 1919/20 — Grundprobleme der 
Phänomenologie. Wychodzi tu od sformułowanej przez Husserla opozycji po
między „filozofią światopoglądowa” i „filozofią ścisłą” . U w ażają za fałszywą. 
Za zadanie swojej fenomenologii jako Ursprungswissenschaft stawia pośredni
czenie pomiędzy zwaśnionymi przez Husserla stronami. Idzie o to, by zlik
widować opozycję pomiędzy systematyczną filozofia grupy transcendentali- 
stów (Rickert, Windelband, Husserl), a filozofią, która traktuje nastawienie 
teoretyczne jako jeden z wielu możliwych sposobów ujęcia rzeczywistości, któ
rej intenq’ą jest uchwycenie życia w całq‘ jego pełni. Radykalna fenomenolo
gia Heideggera ma ambiqę rozwiązać ten spór poprzez zaprojektowanie filo
zofii, która nie zapomina o historii, lecz przez ujęcie doświadczenia jako zaan
gażowania zyskuje wymiar czasowości. W wykładach z semestru letniego 1923 
owa radykalna fenomenologia nazwana zostaje Hermeneutik der Faktizität 
i rozwiązuje opozyq'ę pomiędzy „historyczną świadomością dzisiaj” (das ge
schichtliche Bewusstsein des Heute) Spenglera, a „filozofią w dzisiaj barba
rzyńskiego platonizmu (Philosophie im Heute). Ta sama opozyqa pojawia się

52 ,^ie seien unter Berührung des Wortes erzitternde Gegenstaende”; G. Misch, Die Idee der 
Lebensphilosophie in der Theorie der Geisteswissenschaften, w: Materialien..., op.cit., s. 142.

9 E. Husserl, Husserliana, Band 9., Phänomenologische Psychologie. Den Haag 1962.
M W. Dilthey, Ideen über beschreibende und zergliedernde Psychologie, G.S. 5, 139-237.
M Materialien, s. 20.
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później w wykładach z Kassel56 w innej wersji (ahistoryczna fenomenologia 
contra Spengler). W żadnym z tych przygotowujących Sein und Zeit projek
tów ontologii fundamentalnej Dilthey nie jest zaliczany do grona filozofów 
przezwyciężonych. W Sein und Zeit pojawia się on jako filozof posiadający 
radykalną świadomość historii, który nie dysponuje wystarczającymi środka
mi pojęciowymi do rozwiązania tego problemu. Słynny paragraf 77 Sein und 
Z e it57 oparty jest na lekturze dostępnych wtedy tomów 1-6 Pism Zebranych58
i wydanej w roku 1923 korespondenci Diltheya z jego długoletnim przyjacie
lem i partnerem dysput filozoficznych Grafem Yorck von W artenburg59.

Yorck zarzucał tam Diltheyowi, że za mało podkreśla on w swoich bada
niach opozycję ontyczne — historyczne. Dilthey przejął wprawdzie ze „szkoły 
historycznej” opozycję mechaniczne — estetyczne, ale jest to nie dość radykal
ne postawienie sprawy, historia nie ,jest”, lecz „żyje” — ta różnica musi być 
mocniej podkreślona. Nie można też oddzielać systematycznej filozofii posłu
gującej się pełnym pojęciem doświadczenia, od ujęcia czysto historycznego. 
Filozofia odnajduje niezredukowaną jedynie do przedstawienia świadomość 
jako historycznie uwarunkowaną, tak, jak fizyka znajduje ja  jako kosmicznie 
uwarunkowaną. Heidegger podchwycił tę krytykę i zawyrokował, że nieroz
poznanym celem „filozofii życia” Diltheya było rozpracowanie gatunkowej 
różnicy pomiędzy ontycznym i historycznym. Ale to pytanie wywołuje dla He
ideggera szersze pytanie o idee bycia, które obejmuje swym zasięgiem bardziej 
szczegółowe z tego punktu widzenia pytanie o sposób bycia bytu historycz
nego i sposób bycia bytu ontycznego.

Ta przedstawiona przez Heideggera interpretacja była dla Georga Mischa 
bezpośrednim bodźcem do kontynuacji jego, rozpoczętej wstępem do 5 tomu 
Pism zebranych, pracy nad Diltheyem. W swej, wspomnianej już wyżej, książ-

56 Heidegger wygłosił między 16 i 21 kwietnia 1925 roku w Kassel serię dziesięciu wykładów 
p.t. Wilhelm DUtheys Forschungsarbeit und der gegenwärtige Kampf um eine historische Weltan
schauung. Organizatorem wykładów było Heskie Towarzystwo Nauki i Sztuki (Kur hessische Ge
sellschaft fur Kunst und Wissenschaft), którego zadaniem było wypełnianie braku Uniwersytetu 
w Kassel przez organizowanie różego rodzaju wykładów edukacyjnych. Obok Heideggera wy
stępowali tam min. Löwith, Rosenzweig, Simmel. F. Rodi, Erkenntnis des Erkannten. Zur Her
meneutik des 19 und 20 Jahrhunderts. Frankfurt am Main 1990. s. 106.

37 Sein und Zeit. Halle 1927, s. 397-404, Tübingen 1976, s. 525-533. Polskie wydanie: Bycie 
i czas. Przełożył, przedmową i przypisami opatrzył Bogdan Baran, Warszawa 1994, s. 555-564

M Heidegger czytał wcześniej Diltheya. Uskarżał się wielokrotnie, jak niewygodne było przed 
wydaniem Pism zebranych taszczyć dla jednego czy dwóch artykułów całe tomy sprawozdań z po
siedzeń Akademii Nauk w Berlinie. Dopiero po zapoznaniu się z korespondencją Dilthey-Yorck 
miał stwierdzić, że zrozumiał Diltheya naprawdę. Informacje te zawdzięczam profesorowi F. Ro- 
diemu. Na ten temat H.G. Gadamer, Erinnerungen an Heideggers Anfänge, „Jahrbuch fur Philo
sophie und Geschichte der Geisteswissenschaften”, 4, 1986-87, s. 13-27.

59 Dilthey poznał Yorcka we Wrocławiu w 1877 roku. Zaaranżowane przez Yorcka spotka
nie (zainteresował się on Diltheyem, jako autorem Leben Schleiermachers) rozpoczęło długą przy
jaźń i korespondencję filozoficzną. Briefwechsel zwischen W. Dilthey und dem Grafen Yorck von 
Wartenburg 1877-1897, s.v.d. Schulenberg (hrsg), Halle 1923.
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ce Lebensphilosophie und Phaenomenologie przeciwstawia on fenomenologię 
w szerszym sensie, obejmującym zarówno Husserla, jak i Heideggera, którą 
nazywa Logiko-Ontologią (Logik-Ontologie), filozofii Diltheya, którą nazywa 
„filozofią życia”. Owa „filozofia życia” zbudowana jest na podstawowej dla 
„życia” relacji pomiędzy Unergruendlichkeit i Gedankenmaessigkeit, irracjonal- 
nością i skłonnością do przyjmowania postaci60, która ma dla Mischa pod
stawowe znaczenie teoriopoznawcze. Niepoznawalność życia, jego ciągła dy
namika, która nigdy nie może być w pełni adekwatnie uchwycona pojęciowo, 
musi być elementem teorii wiedzy. Takie postawienie sprawy uzasadnia dopie
ro w pełni roszczenia filozofii życia do statusu „filozofii pierwszej”. To ozna
cza jednak dla Mischa zdążanie do zgodnej z intencjami „filozofii życia” lo
giki61. Oznacza to próbę ujawnienia energii logicznej leżącej w wypowiedziach 
prateoretycznych, codziennych, poetyckich, mitycznych i religijnych oraz 
wskazanie na kategorialne wyróżniki bytu historycznego w opozyqi do me- 
chaniczno-fizykalnego. Dzięki temu jest wg Mischa możliwe przebadanie sfery 
faktyczności, która leży poza obszarem czystej dyskursywności i wypowiedzi 
predykatywnych, a tym samym podważenie pojęcia logiczności i nauki, któ
rym operują Husserl i, co ciekawe, Heidegger.

Przerwana na początku lat trzydziestych z powodu wydarzeń politycznych 
dyskusja pomiędzy szkołą Diltheya, a fenomenologia znalazła swą kontynua
cję w wydanej w roku 1960 książce Hansa Georga Gadamera Wahrheit und 
M ethode62. Zawiera ona jedną z najbardziej wpływowych, współczesnych in
terpretacji Diltheya. Centralnym zagadnieniem książki Gadamera jest teoria 
doświadczenia hermeneutycznego, która explicite nawiązuje do Heideggera 
koncepcji rozumienia jako „egzystencjału”, tj. jako charakteru bycia Dasein. 
Dla tego fundamentalno-ontologicznego poziomu refleksji to, co Gadamer 
nazywa tradycyjną hermeneutyką dziewiętnastego wieku, jest po części histo
rycznym etapem wstępnym radykalniej pytającej hermeneutyki filozoficznej, 
a po części nawet błędnym rozwiązaniem, które odwodzi od właściwego filo
zoficznego problemu doświadczenia historycznego i zawiera w sobie wpływy 
sqentystycznych kierunków filozoficznych przełomu wieków. Poprzez te oku
lary widzi Gadamer Diltheya jako klasycznego przedstawiciela rozwoju her
meneutyki romantycznej od Schleiermachera, poprzez Boeckha, Rankego
i Droysena oraz przypisuje mu konkretne miejsce w historii hermeneutyki. 
Filozofia Diltheya ukazywana jest tu jako przezwyciężona przez fenomenolo

40 Tę podstawową relację próbował Misch eksplikować na tle greckiej filozofii presokratycz- 
nej. Powoływał się na klasyczną opozycję peras-aperion, pojęde Logosu u Heraklita oraz po
chodzące z filozofii Wschodu prasłowa brahman i tao.

61 G. Misch, Lebensphilosophie und Phaenomenologie... op. c i i s. 1.
°  Hans Georg Gadamer, Wahrheit und Methode. Tübingen 1986. Fragmenty w: Materia

lien... Gadamer dodał już nowe wątki do tej interpretacji. Wilhelm Dilthey nach 150 Jahren zwi
schen Romantik und Positivismus). Ein Diskussionsbeitrag w: Dilthey und die Philosophie der 
Gegenwart, Freiburg/München 1985, s. 157-185.
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gię forma historyzmu i zorientowanego na ideał naukowości nauk przyrod
niczych obiektywizmu. Na jej przykładzie próbuje Gadamer rozpracować eg- 
zemplarycznie „aporie historyzmu”. Zarzuca Diltheyowi rozszczepienie po
między idealizmem, a empiryzmem. Z jednej strony uchwycił on głębiej niż 
neokantyzm wewnętrzna historyczność, która przynależy do samego doświad
czenia od strony indywidualnego doświadczenia życiowego. Z drugiej jednak 
nie rozwiązał postawionego sobie samemu problemu rozumienia ponadin- 
dywidualnych fenomenów historycznych i popadł w niepożądaną bliskość 
z idealizmem spekulatywnym. To rozszczepienie egzemplifikuje Gadamer 
jako rozszczepienie pomiędzy nauką i „filozofią życia”. Jeżeli nawet dla 
Diltheya związek życia i wiedzy jest tym, co pierwotnie dane, to nie za
chował on tej myśli o immanentnej życiu refleksyjności w swym teoriopo- 
znawczym ugruntowaniu nauk humanistycznych. Przez uwypuklenie opozycji 
pomiędzy Unergruendlichkeit życia i zaspokajana przez naukę potrzeba „o- 
chrony i pewności”, zostaje ostatecznie zerwany związek pomiędzy życiem
i wiedzą.

Dwie najważniejsze tendencje 
we współczesnych63 badaniach nad Diltheyem

Spośród wielu interpretacji, które przyniosły lata sześćdziesiąte, siedem
dziesiąte i początek lat osiemdziesiątych dwa nurty wydają się w sposób naj
bardziej twórczy analizować i rozwijać filozofie Diltheya zgodnie z najlepszą 
tradycją Dilthey — Schule. Z jednej strony jest to Otto Friedrich Bollnow, 
a z drugiej grupa badaczy skupiona w Bochum przez Frithjofa Rodiego. 
Z charakteru tego artykułu wynika, że, podobnie, jak powyższe zagadnienia, 
muszę potraktować tę tematykę jedynie sygnalizacyjnie.

Otto Friedrich Bollnow64 należał do starszego pokolenia badaczy Dilthe
ya, a nawet, poprzez książkę Dilthey. Eine Einführung in seine Philosophie65 
do klasyków tego nurtu filozofii. Swe stanowisko charakteryzował jako „zo
rientowana na filozofie kultury antropologię filozoficzną” 66, do której zaliczał 
też swego nauczyciela Georga Mischa, a także Helmutha Plessnera i Michaela 
Landmanna. Rozstrzygającą wartość ma dla Bollnow późna filozofia Dilthe
ya i przestrzega on przed przecenianiem niewątpliwie ważnych nowości wyda
nych w tomach 18, 19 i 20 Pism zebranych. Bollnow kładzie nacisk na tomy 5, 
6, 7 i 8, w których znajduje, jak pisze, die geschichtliche Lebensphilosophie von 
Dilthey. Jest ona dla niego wyznaczona paradygmatycznym zdaniem z 8 tomu

0  Przez „współczesne” rozumiem badania lat 60, 60-90 i 90.
M Bollnow zmarł 7 lutego 1991.
45 O. F. Bollnow, Dilthey. Eine Einführung in seine Philosophie. Schaffhausen 1980.
“  O.F. Bollnow, Wilhelm Diltheys Stellung in der deutschen Philosophie, op.cit., s 202.
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Pism zebranych Was der Mensch sei, sagt ihm nur seine Geschichte. Za naj
ważniejsze pojęcia uważa „życie”(Leben), ,,ekspresja”(Ausdruck) i „świat du
cha” (die geistige W elt) rozumiany jako zobiektywizowany przez człowieka 
świat kultury.

Te pochodzące z lat sześćdziesiątych poglądy uległy skorygowaniu pod ko
niec lat siedemdziesiątych, kiedy to zainteresowany zawsze bardzo mocno pro
blemami pedagogicznymi Bollnow przerwał prace nad pedagogiką baroku, by 
ponownie wrócić do lektury Diltheya, Plessnera, Mischa i Koeniga67. Praca ta 
przyniosła szereg ważnych artykułów oraz książek i rozpoczęła nowy okres, 
bardzo intensywnej pracy filozoficznej nad filozofia hermeneutyczna. Określał 
j ą 68 jako starania filozofii o postępowanie hermeneutyczne, w którym dokona
na być może interpretacja rzeczywistości świata dnia codziennego. Na począt
ku tej filozofii stawiał podstawowy fakt, że w naszym życiu dysponujemy już 
pewnym pierwotnym zrozumieniem świata.Wynikające z tego faktu podstawo
we pytanie, to problem nowości: czy filozofia musi ograniczyć się tylko do 
doprowadzania tego nieświadomego rozumienia do świadomości jasności, czy 
też możliwe jest wzniesienie się ponad to pierwotnie dane zrozumienie świata
i wprowadzenie nowości. Rzeczy mówią do nas, wychodzą do nas. Ale także
i my musimy być ku nim zwróceni. Nowość zakłada otwartość i gotowość do 
językowej artykulacji pobudzeń pochodzących od rzeczy. Tu zbliża się Bol
lnow bardzo do Georga Mischa i wykorzystuje jego koncepcje pozwalającej 
rzeczom zadrżeć mowy ewokującej. Filozofia hermeneutyczna ma za zadanie 
robić z niej użytek i poddawać jednocześnie refleksji. Ta problematyka nasuwa 
zagadnienie opisu, które stało pod koniec lat osiemdziesiątych w centrum za
interesowania Bollnowa. Odróżnia on opis przedmiotowy, którym posługują 
się nauki, oraz opis artykułujący, w którym przedmiot musi być „trafiony” 
słowem. Owo „trafienie” wiąże się z poczuciem ewidencji, o którym Bollnow 
twierdził, że jest to najbardziej pierwotna oczywistości, z której da się wypro
wadzić dopiero inne jej formy. Dotyczy to opisów, które nie muszą dotyczyć 
w pierwszym rzędzie tego, co zmysłowo dane. Bollnow podaje tu przykład 
jakiegoś wrażenia, które zdobywany o nowym, pierwszy raz widzianym mie
ście. Może ono długo pozostawać niesprecyzowane, niedookreślone. Aż do 
momentu uchwycenia tego przez kogoś innego w trafnych słowach. Wówczas 
przedmioty zaczynają drżeć. Dokonuje się twórcza eksplikacja, która ma cha
rakter aproksymatywny — nie wyczerpuje nigdy bogactwa przedmiotu, skaza
na jest na wieczną wędrówkę w poszukiwaniu jeszcze trafniejszego określenia.

67 O.F. Bollnow, Lebensphilosophie und Logik. Georg Misch und der Goettinger Kreis. W: 
„Zeitschrift für philosophische Forschung”. Band 34(1980), s. 423-440.

M Informacje te zaczerpnąłem z artykułu F. Rodiego p.t. Hermeneutische Philosophie im 
Spätwerk von Otto Friedrich Bollnow, który wygłoszony został na poświęconej pamięci O.F. Boll
nowa konferencji naukowej w Tübingen w lutym 1992. Ukazał się on w tłumaczeniu E. Paczkow- 
skiej-Łagowskiej pt. Filozofia hermeneutyczna w późnej twórczości Otto Friedricha Bollnowa. „Lo
gos i Ethos” 2,1992.
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Założona przez Frithjofa Rodiego w roku 1983 placówka badań nad Dil- 
theyem na Uniwersytecie w Bochum jest zorientowana przede wszystkim na 
filozofie nauk humanistycznych. Z tego punktu widzenia zgromadzeni tam 
badacze zaprzeczają szeroko rozpowszechnionej tezie o radykalnym przełomie 
od psychologii do hermeneutyki dokonanym w filozofii Diltheya około roku 
1900. Ujmują oni cała filozofie Diltheya przy pomocy pojęcia „krytyka rozu
mu historycznego” i za datę kluczowa w jego rozwoju filozoficznym traktują 
lata 1886/87, kiedy to zmienił on zaprojektowany początkowo na sześć ksiąg 
plan Einleitung in die Geisteswissenschaften i wprowadził do swojego słownika 
filozoficznego pojęcie „struktury” oraz rozpoczął prace nad teoria kategorii 
życia69. Zwrot ten połączony jest z, zaznaczonym już przez Mischa w jego 
wprowadzeniu do 5 tomu Pism zebranych, bardziej wyraźnym forsowaniem 
Standpunkt des Lebens. Z  uwagi na te fakty „krytyka rozumu historycznego” 
Diltheya postrzegana jest bardziej jako ulegający ciągłym zmianom pro
g ram y  którym psychologia i hermeneutyka egzystują stale obok siebie, niż 
zamknięty system o sprecyzowanych ramach.

Podważane jest reprezentowane przez Gadamera odróżnienie przestarzałej, 
romantycznej hermeneutyki pozostającej jeszcze na poziomie teoriopoznaw- 
czym od „nowoczesnej” hermeneutyki filozoficznej zbudowanej na ontologii 
fundamentalnej Heideggera. Nawiązując do znanych krytyków Gadamera, jak 
E.D. Hirsch oraz E. Betti70 twierdzą, że konieczne jest zabezpieczona metodycz
nie interpretacja przekazów tradycji przez nauki humanistyczne. Anarchizm 
metodologiczny Gadamera odbiera naukom humanistycznym tę ważna funkcje.

Leżąca u podstaw nauk humanistycznych hermeneutyka musi być oparta 
na semiotyce, która pozwala w sposób precyzyjny określić pojęcia rozumienia
i interpretacji. Skupieni w Bochum filozofowie nawiązują tu w sposób świado
m y71 do dokonań Gustawa Spęta, szkoły logików z Getyngi72 oraz wyników 
trwającej już od ponad dziesięciu lat w literaturze niemieckiej i anglosaskiej 
dyskusji na temat relacji pomiędzy hermeneutyką i semiotyką73.

m F. Rodi, Diltheys Kritik der historischen Vernunft Programm oder System, „Jahrbuch für 
Philosophie und Geschichte der Geisteswissenschaften”, Bd. 3, 1985.

70 E. Betti, Die Hermeneutik als allgemeine Methodik der Geisteswissenschaften. Tübingen 
1972.; E. D. Hirsch, Prinzipien der Interpretation, München 1972.

71 F. Rodi, Erkenntnis des Erkannten..., j.w.; w szczególności artykuły: Traditionelle und phi
losophische Hermeneutik. Bemerkungen zu einer problematischen Unterscheidung, s. 89-102; Herme
neutische Logik im Umfeld der Phänomenologie: Georg Misch, Hans Lipps, Gustaw Spet, s. 147-168; 
Diesseits der Pragmatik. Semiotische und hermeneutische Aspekte der Reflexivitaet des Lebens, 
s. 168-189.

72 Na ten temat pisze Giovanni Matteucci, Filosofia della Vita ed ermeneutica. Intorno al 
problema „Logico" della signißcativitä. „Discipline Filosofiche” 1/1992.

73 Mowa tu o przygotowywanej do publikacji w języku niemieckim pracy Gustawa Spęta Die 
Hermeneutik und ihre Probleme, pracach logików z Getyngi Georga Mischa i Hansa Lippsa oraz 
pracach Habermasa (1968), Gadamera (1972), Koellera (1977), Oehlera (1979), Bleichera (1980), 
Honnnwarda (1982), Arroyabe’go (1982) i (1984), Olshewsky’ego (1984), Noakes’a (1985).
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Dilthey — Ein Umriss der Rezeptionsgeschichte 
in der deutschen Philosophie des XX Jahrhunderts

Ich versuche in meinem Aufsatz einige Hauptideen der Rezeption Diltheys Philo
sophie in Deutschland für polnische Leser zu präsentieren. Ich beziehe mich dabei vor 
allem auf Systematisierungen, die zu diesem Thema von Forschem aus Dilthey — For
schungsstelle in Bochum geliefert worden sind. Im letzten Teil meines Artikels habe 
ich gewag, zwei Haupttendenzen in den Forschungen, die sich explicite als direkt von 
Dilthey inspiriert erklaeren, herauszustellen. Einerseits die historisch-hermeneutische 
Anthropologie Otto Bollnows, andererseits die hermeneutisch orientierte Theorie der 
Geisteswissenschaften, die an der Ruhr Universität in Bochum betrieben wird.


