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Wraz z  ukazaniem się nowej 
książki Pawła Dybla Oblicza 
hermeneutyki, w  serii wydawni-
czej „Horyzonty Nowoczesno-
ści” z  powrotem zagościła prob-
lematyka hermeneutyczna. Jest to 
już piąta książka autorska Dybla 
drukowana w  tejże serii (Urwa-
ne ścieżki, 2000; Granice rozumie-
nia i  interpretacji, 2004; Zagad-
ka „drugiej płci”, 2006; Okruchy 
psychoanalizy, 2007). Znamien-
ne również, że autor w  swo-
jej najnowszej pracy polemizuje 
z  książką Michała Pawła Mar-
kowskiego (Nietzsche. Filozofia 
interpretacji, 2001), która inau-
gurowała całą serię (na stronach 
151-152, 216-220). Powody tej 
polemiki możemy odnaleźć w in-
nym odczytaniu tradycji herme-
neutycznej. Wspólne autorom jest 
natomiast przekonanie, że her-
meneutyka  – chociaż odmiennie 
przez nich pojmowana  – stano-
wi ważny obszar na mapie współ-
czesnych prądów intelektualnych. 

 Wiodącą tezę książki Dyb-
la można by sformułować w  taki 
sposób: obecna od początku kul-
tury hermeneutyka, zrodzona 
z konfrontacji człowieka z  innoś-
cią (Innym), nie tylko nie straciła 
na żywotności, lecz jej dzisiejsze 
istnienie dzieli się w  humanisty-
ce na zróżnicowane nurty, prądy, 
kierunki  – słowem: oblicza. Au-
tor zwraca uwagę tym samym na 
genezę hermeneutyki, a także sta-
wia hipotetyczną diagnozę stanu 
obecnego, którą na czterystu stro-
nach książki stara się uzasadnić 
i wyeksplikować. Chcąc zaprezen-
tować czytelnikowi współczesną 
panoramę problemów herme-
neutycznych (a także problemów 
z hermeneutyką), Dybel wychodzi 
od podstawowego pytania o  wa-
runki rozumienia innego człowie-
ka, a ściślej – od pytania: jak mam 
r o z u m i e ć  to, co mówi do mnie 
i n n y  (s.8)? Dwa słowa są dla nie-
go kluczowe: o ile pierwsze z nich 
„rozumienie” (das Verstehen) ma 
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bogatą bibliografię naukową i swo-
je mocne miejsce w  problematy-
ce hermeneutycznej, o tyle drugie 
słowo „inny” (i pochodne jemu 
terminy: „inność”, „obcość”, itp.) 
nie jest w  tej problematyce stan-
dardowe. W tak pojętej hermeneu-
tyce będzie więc autor akcentował 
ten moment, w  którym człowiek 
napotykając inność, różnie upo-
staciowioną (inny  – jako drugi 
człowiek; inny  – jako tekst, wy-
twór itp., s. 116), doświadcza sta-
nu wyobcowania. Będzie to robił 
po to, by z całą dosadnością pokre-
ślić z jakiego gruntu i dzięki jakim 
etiologicznym czynnikom  – jeśli 
tak rzec można – rodzi się w czło-
wieku pragnienie przezwycięże-
nia i zniesienia własnego wyobco-
wania poprzez proces rozumienia. 
Autor próbuje kreślić w  ten spo-
sób, po części oryginalny, program 
hermeneutyki atopicznej. 
 Czym jest, według Dybla, her-
meneutyka atopiczna? Otóż – je-
śli dobrze rozumiem – po pierw-
sze jest to: hermeneutyka, wobec 
której ani żadna z  tradycyjnych 
dyscyplin źródłowych (tj. filolo-
gii, filozofii i teologii), ani innych 
w obrębie nauk humanistycznych, 
nie może rościć sobie pretensji 
do jej całkowitej afiliacji (s. 28); 
po wtóre: hermeneutyka, w  któ-
rej moment „(…) permanentne-
go samowyobcowywania się i  sa-
moróżnicowania się rozumienia 
w konfrontacji z tym, co inne” jest 
momentem dla niej konstytutyw-
nym (s. 95). Charakterystyczną 
cechą hermeneutyki atopicznej 

jest więc oscylacja pomiędzy tra-
dycją Kunstlehre (łac. ars interpre-
tandi), a  różnymi programami fi-
lozofii hermeneutycznej, czyli 
filozofii, która fenomen rozumie-
nia próbuje uczynić swoim para-
dygmatem. Jeszcze innymi słowy: 
hermeneutyka ta korzysta, z  jed-
nej strony, z  zastanych modelów 
sztuki rozumienia wytworów kul-
turowych, jakie zostały wypraco-
wane na gruncie filologii, filozo-
fii i  teologii, z  drugiej natomiast 
poza te standardy stara się wykra-
czać akcentując dziejowość ro-
zumienia, czyli uzależnienie od 
przesądów, tradycji, autorytetu, 
itp. Widoczne tu inklinacje her-
meneutyki Gadamera są w konse-
kwencji uzupełnione o  elementy 
filozofii dialogu Emanuela Levi-
nasa. W  najbardziej oryginalnym 
rozdziale książki (Hermeneuty-
ka i etyka) Dybel stara się porów-
nać hermeneutykę autora Prawdy 
i  metody z  filozofią francuskiego 
myśliciela, w  której centralnym 
zagadnieniem jest relacja ja-Inny. 
W tej relacji Inny to ktoś, kto nie 
jest tożsamy ze mną – sytuując się 
na zewnątrz podmiotu jest wobec 
niego transcendentny. Doświad-
czenie Innego, to doświadczenie 
transcendencji. Ale transcenden-
cji nie można doświadczyć w wy-
miarze poznawczym, gdyż to, co 
nieznane sprowadzone jest do 
tego, co już przez podmiot przy-
swojone (autor Całości i  nieskoń-
czoności nazywa to przestrzenią 
immanencji). Transcendencji In-
nego można doświadczyć jedynie 
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w wymiarze etycznym. Etyka zaś, 
zdaniem Dybla, stanowi swego ro-
dzaju zwornik między hermeneu-
tyką a filozofią Levinasa. 
 Postawmy w  tym miejscu ko-
lejne pytanie. Na ile takie pojmo-
wanie hermeneutyki jest autorskie, 
a  na ile stanowi efekt recepcji? 
Opowiadając się bowiem za takim 
modelem hermeneutyki Dybel do-
konał imponującego przeglądu 
stanowisk myślicieli, których sko-
jarzył z  nurtem hermeneutycz-
nym. W  części wstępnej książki 
(Obrona hermeneutyki) możemy 
więc zapoznać się z  teorią Hugh 
Silvermana, łączącego główne za-
łożenia semiologii z  hermeneu-
tyką bycia Martina Heideggera. 
Również do Heideggera odwołu-
je się John Caputo w  swojej her-
meneutyce radykalnej, poszukując 
tym razem związków z  dekon-
strukcją Jacquesa Derridy. Do tych 
nazwisk Dybel dodaje takie posta-
ci, jak Richard Bernstein, Hubert 
Dreyfus, Manfred Frank, czy Fer-
dinand Fellmann. Z  kolei w  roz-
dziale pierwszym poświęconym 
związkom filologii z  hermeneu-
tyką (Hermeneutyka i  filologia), 
prócz interesującego omówienia 
hermeneutyki Fridricha Schle-
iermachera i  Wilhelma Dilheya, 
krytyki perspektywiczności ro-
zumienia u  Nietzschego, czy re-
konstrukcji szerzej znanej czytel-
nikowi z  innych lektur filozofii 
Martina Heideggera, znajdzie-
my wnikliwą analizę dorobku 
współczesnego, włoskiego filozo-
fa  – Gianniego Vattimo, czy też 

omówienie hermeneutycznych in-
spiracji w książkach Petera Szon-
di, bądź Hansa Roberta Jaussa. 
Jedna rzecz może tu budzić wąt-
pliwość. Chodzi o charakterystykę 
teorii Schleiermachera i Diltheya, 
jako teorii psychologicznych. Dy-
bel zdaje sobie sprawę, że jest to 
klasyfikacja wątpliwa, ale jej nie 
tłumaczy w  dostateczny sposób. 
A na coś zgoła przeciwnego u nas 
w  Polsce wskazywał  – głownie 
w odniesieniu do Diltheya – Zdzi-
sław Krasnodębski (Rozumienie 
ludzkiego zachowania, 1986). 
 Jeśli w  kręgu hermeneutycz-
nej problematyki znalazły się, 
prócz tu już wymienionych, takie 
nazwiska, jak Jacques Lacan, Ri-
chard Rorty, czy Zygmunt Bau-
man, to zdaje się, że autor chce 
podkreślić, jak niegdyś czyniła to 
Maria Janion (Humanistyka: po-
znanie i  terapia, 1974), że zasad-
niczo nie ma jednej hermeneuty-
ki, lecz istnieją hermeneutyczne 
koncepcje, w  których z  trudem 
odnajdujemy podobne cechy. No-
tabene chociaż nazwiska autorki 
Gorączki romantycznej nie znaj-
dziemy w  książce, to jej nale-
ży przypisać zwrócenie uwagi na 
to, iż struktura wewnętrzna her-
meneutyki jest strukturą rozmo-
wy. Janion sprowadzała tę funkcję 
hermeneutyki do pośrednicze-
nia w  dialogu w  celu zbudowa-
nia „domu”, w  którym daje się 
słyszeć ożywioną wymianę zdań. 
Dybel natomiast wykracza poza 
to  – mniemam, że znane mu  – 
sformułowanie, powołując się na 
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sokratejski model rozmowy, op-
artej na swoistej dialektyce (s. 96-
97). W  rozdziale Hermeneutyka 
i  antropologia stara się także zre-
konstruować pewien model antro-
pologii hermeneutycznej, w  któ-
rej centrum odnajdujemy właśnie 
dialog, rozmowę. W większej mie-
rze widać natomiast w jego książ-
ce inspiracje intuicjami Józefa Tis-
chnera, któremu poświęca osobny 
rozdział (Tischner i hermeneutyka). 
Inspiracje te ujawniają się moim 
zdaniem nie tyle w próbie charak-
terystyki związków zachodzących 
pomiędzy systemem filozoficz-
nym Tischnera a  hermeneutyką 
dwudziestowieczną, w próbie od-
powiedzi na pytanie, co w tym sy-
stemie jest z filozofii dialogu, a co 
z  filozofii dramatu, co z  fenome-
nologii, a co z hermeneutyki, lecz 
w widocznym krytycznym rozwi-
nięciu klasyfikacji hermeneutycz-
nych kierunków, zaproponowa-
nej przez Tischnera w artykule pt. 
Perspektywy hermeneutyki z  roku 
1971 („hermeneutyka podejrzeń”, 
hermeneutyka strukturalistyczna, 
hermeneutyka rozumiejąca). Dy-
bel, jak sądzę, rozwija i  uzupeł-
nia tę klasyfikację o  współczesne 
nurty filozoficzne, którymi autor 
Sporu o  istnienie człowieka się nie 
interesował. Znamienne w  tym 
kontekście wydają się rozważania 
na temat „hermeneutyki podej-
rzeń” Marksa, Freuda, oraz Nietz-
schego, których to filozofów Dybel 
wyłącza poza margines prawidło-
wego myślenia o  hermeneutyce. 
Marksa i Freuda z uwagi na oparte 

na regułach wyjaśniania (das Er-
klärung) inspiracje przyrodoznaw-
cze obecne w  materializmie dia-
lektycznym i psychoanalizie. 
 Nie ulega wątpliwości, że mo-
del hermeneutyki atopicznej staje 
się jaskrawszy dzięki polemikom, 
które prowadzi na kartach swojej 
książki Dybel, a także przez różne 
próby porównania i  zestawienia 
z konkurencyjnymi teoriami obec-
nymi we współczesnej humanisty-
ce (strukturalizmem, psychoana-
lizą i  post-strukturalistycznymi 
nurtami). Prócz wspomnianej na 
początku polemiki z Markowskim 
o miejsce Nietzschego w głównym 
nurcie hermeneutyki, Dybel pro-
wadzi interesującą wymianę argu-
mentów z  Günterem Scholtzem, 
a  także  – chociaż w  mniejszym 
stopniu – z poznańskim filozofem 
Andrzejem Przyłębskim, autorem 
Hermeneutycznego zwrotu w  filo-
zofii (2005). Przedmiotem tej po-
lemiki jest projekt filozofii herme-
neutycznej, a  główny argument 
Dybla stanowi niemożliwość efek-
tywnego rozróżnienia i  przeciw-
stawienia filozofii hermeneutycz-
nej, hermeneutyce filozoficznej 
(np. w wersji Gadamera), spowo-
dowana dziejowym, a  więc nie 
uniwersalnym, charakterem rozu-
mienia (das Verstehen). 
 Czego w tej książce natomiast 
nie ma? Brak w  niej próby przy-
bliżenia oryginalnej, niezmiernie 
płodnej i ciekawej, przedwojennej 
recepcji hermeneutyki, głownie 
Diltheyowskiej, w  Polsce, którą 
odnajdujemy u  takich myślicieli, 
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jak chociażby Zygmunt Łempi-
cki. Jest to rzecz dosyć ważna, by 
wiedzieć, że nasze związki z  tra-
dycją niemieckiej hermeneutyki 
rozpoczęły się już w okresie mię-
dzywojennym. Daje się w  książ-
ce Dybla odczuć również brak 
opisania prób powiązania feno-
menu rozumienia z  metodologią 
nauk socjologicznych. A takie pró-
by możemy odnaleźć już w  zna-
komitych pracach Maxa Webera, 
później w  ich krytycznym rozwi-
nięciu przez jego ucznia, Alfreda 
Schütza, a  u  nas w  Polsce w  po-
staci teorii tzw. współczynnika 
humanistycznego, sformułowa-
nej przez Floriana Znanieckiego. 
Być może właśnie w socjologii pe-
wien model rozumienia, którego 
elementy możemy odnaleźć jesz-
cze u Diltheya, wydał najbardziej 
wymierne korzyści. W  partiach 
poświeconych Schleiermachowi 
i  Diltheyowi brakuje niestety po-
święcenia większego ustępu prob-
lematowi stylu – prawie zupełnie 
dzisiaj przez filologię zapoznane-
mu wątkowi, który ma przecież 
swoje wybitne miejsce inspirowa-
ne pracami „ojców hermeneuty-
ki” i wiele w zagadnieniu kwestii 
indywidualnej osobowości twór-
cy wypowiadającej się przez ogól-
ny system znaków (np. język) 
rozjaśnia. 
 Z perspektywy książki Dybla, 
która nie jest pomyślana jako mo-
nografia hermeneutyki (czy dało-
by się dzisiaj taką pracę w  ogóle 
napisać?) kilka powyższych uwag 
niekoniecznie stanowi mocne 

zarzuty. Warto jednak uzmysło-
wić czytelnikowi, czego w  tej 
książce nie znajdzie, a co również 
jest, jak sądzę, wyrazistym obli-
czem hermeneutyki. Być może 
model hermeneutyki atopicznej, 
pozwalający na łączenie nurtów 
strukturalistycznych i  post-stru-
turalistycznych z  hermeneutyką 
nowożytną, odnajdując pomiędzy 
nimi zapoznane i  urwane ścież-
ki porozumienia, stanie się dla 
współczesnego badacza bardziej 
atrakcyjny. Niewątpliwie książ-
ka Dybla jest erudycyjnyn opra-
cowaniem tematu, który podej-
muje. Zachęca również i inspiruje 
do dalszych badań. Koncentracja 
głównej uwagi na hermeneuty-
ce XX wieku i  na licznych nur-
tach, które wyniknęły z  inspira-
cji (a często w polemice) filozofią 
Heideggera, Gadamera i  Paula 
Ricoeura, wcale nie oznacza eli-
minacji dokonań ich wielkich 
poprzedników. I chociaż absurdal-
nym byłoby formułowanie hasła 
Züruck zu Dilthey!, na wzór tego, 
jakie w  roku 1865 wypowiedział 
Otto Liebmann w  stosunku do 
Kanta, to nie możemy zapomnieć, 
że twórcze czytanie klasyków rów-
nież należy do głównych postula-
tów hermeneutycznych.

Tomasz Tisończyk


