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B³ahe horyzonty Vattimowskiej etyki interpretacji

The Trivial Horizons of the Ethics of Interpretation of Vattimo

Gianni Vattimo (w³a�ciwie: Gianteresio Vattimo, ur. 4 stycznia 1936 roku

w Turynie), znany jest nie tylko w rodzimych W³oszech, ale zgodnie uchodzi

za jednego z najwybitniejszych wspó³czesnych my�licieli europejskich,

w szczególno�ci za� uznaje siê go za bodaj najwa¿niejszego dzi� przedstawi-

ciela filozoficznego postmodernizmu1. Uwa¿a siê go tak¿e za jednego z naj-

wybitniejszych przedstawicieli wspó³czesnej filozofii hermeneutycznej2, sko-

jarzonej z postmodernizmem3. Wolfgang Welsch Vattimowsk¹ filozofiê her-

meneutyczn¹ nazywa hermeneutyk¹ postmodernistyczn¹4, do czego asumpt

daje zreszt¹ sam Vattimo, stwierdzaj¹c, ¿e projekt postmodernizmu stanowi,

miêdzy innymi, wynik ostatniej fazy rozwoju hermeneutyki5.
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1 Por. artyku³ O etyce mi³osierdzia. Opowiada Gianni Vattimo, filozof, rozmowê prowadzi

P. Marczewski, Dziennik.PL, sobota 22 grudnia 2007. Podajê za wersj¹ internetow¹: http://www.

dziennik.pl/dziennik/uropa/100501.html. Zob. tak¿e: W. Lorenc, Hermeneutyczne koncepcje cz³o-
wieka. W krêgu inspiracji heideggerowskich, Warszawa 2003, rozdz. 6, s. 341.

2 A. Zawadzki, Koniec nowoczesno�ci: nihilizm, hermeneutyka, sztuka, w: G. Vattimo, Koniec
nowoczesno�ci, t³um. M. Surma-Gaw³owska, Kraków 2006, s. V.

3 Por. G. Vattimo, Koniec nowoczesno�ci, s. 2; W. Lorenc, Hermeneutyczne koncepcje cz³o-
wieka. W krêgu inspiracji heideggerowskich, s. 341; W. Torzewski, Racjonalnosc hermeneutyki

a problem historyzmu – Gianni Vattimo, „Filo-Sofija” nr 1, 2001, s. 252.
4 W. Welsch, Nasza postmodernistyczna moderna, t³um. R. Kubicki, A. Zeidler-Janiszewska,

Warszawa 1998, s. 10.
5 Por. G. Vattimo, Koniec nowoczesno�ci, s. 2.
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W polu zainteresowañ badawczych Vattima znajduj¹ siê hermeneutyka6,

etyka7, polityka8 i religia9; ostatnimi czasy zw³aszcza ta ostatnia.

G³ównym �ród³em inspiracji s¹ dla niego Nietzsche i Heidegger, w mniej-

szym za� stopniu Gadamer, którego by³ uczniem, podczas swoich studiów

w Heidelbergu. Zagadnieniem, wokó³ którego organizuje swoj¹ my�l Vatti-

mo, jest nihilizm, którego historiozoficzne proroctwo10 objawi³ Fryderyk Nie-

tzsche na kartach Woli mocy11. Tak, jak Nietzscheañski � ostatecznie nieprze-

zwyciê¿ony nihilizm12, polegaj¹cy na os³abieniu resp. rozwodnieniu mocnych

kategorii metafizycznych13, domaga³ siê przekroczenia, którego potrzebê pod-

niós³ i podj¹³ siê zadania Martin Heidegger, tak – zgodnie z odczytaniem

Vattima � nihilizm Heideggerowski równie¿ wymaga obrachunku, przemy�le-

nia, nade za� wszystko radykalizacji resp. mocnego (dalszego) os³abienia14.

Stwarza on bowiem pretekst do egzegezy w kategoriach fundamentalizmu

metafizycznego, wykazuj¹c tendencjê do pos³ugiwania siê ideami jednocz¹-

cymi, najwy¿szymi i najogólniejszymi15. Dlatego projekt hermeneutyki Vatti-

6 Por. G. Vattimo, Beyond Interpretation: The Meaning of Hermeneutics for Philosophy, t³um.

D. Webb, Stanford University Press, 1997; t³umaczenie z: Oltre l’interpretazione, Laterza, Rome–

Bari 1994.
7 Por. G. Vattimo, Etica dell’interpretazione, Torino 1989; tego¿, Nihilism and Emancipation:

Ethics, Politics and Law, Edited by S. Zabala, Columbia University Press, 2004; t³umaczenie z:

Nichilismo ed emancipazione. Etica, politica e diritto, a cura di S. Zabala, Garzanti, Milano 2003.
8 Por. G. Vattimo, Spo³eczeñstwo przejrzyste, t³um. M. Kamiñska, Wroc³aw 2006; tego¿, Ni-

hilism and Emancipation: Ethics, Politics and Law.
9 Por. G. Vattimo, Credere di credere, Garzanti, Milano 1996; J. Derrida, G. Vattimo i inni,

Religia. Seminarium na Capri prowadzone przez Jacquesa Derridê i Gianniego Vattimo, w którym

udzia³ wziêli Maurizio Ferraris, Hans-Georg Gadamer, Aldo Gargani, Eugenio Trías i Vinzenzo

Vitiello, t³um. M. Kowalska, E. £ukaszyk, P. Mrówczyñski, R. Reszke, J. Wojcieszak, Warszawa

1999; G. Vattimo, After Christianity, New York 2002; tego¿, The Future of Religion, R. Rorty and

G. Vattimo, Edited by Santiago Zabala, Columbia University Press, 2005 (Il Futuro della Religio-

ne, con Richard Rorty. A cura di S. Zabala, Garzanti, Milano 2005); teog¿, After the Death of God,

John D. Caputo and G. Vattimo, Edited by Jeffrey W. Robbins, Columbia University Press, 2006;

Verità o fede debole. Dialogo su cristianesimo e relativismo, con René Girard. A cura di P. Anto-

nello, Transeuropa Edizioni, Massa 2006.
10 Por. A. Zawadzki, Pojêcie nihilizmu u Nietzschego, Heideggera i Vattimo, �S³upskie Prace

Filologiczne�, Seria �Filologia Polska� 3, 2004, s. 210. Zob. tak¿e: G. Vattimo, Koniec nowocze-
sno�ci, s. 12.

11 Fryderyk Nietzsche, Wola mocy, t³um. S. Frycz i K. Drzewiecki, Kraków 2006.
12 Por. M. Heidegger, Nietzsche, t³um. A. Gniazdowski, P. Graczyk, W. Rymkiewicz, M. Wer-

ner, C. Wodziñski, Warszawa 1999, t. 2, s. 354. Zob. tak¿e: A. Renaut, Era jednostki. Przyczynek
do historii podmiotowo�ci, t³um. D. Leszczyñski, Wroc³aw�Warszawa�Kraków 2001, s. 37-38.

13 A. Zawadzki, Pojêcie nihilizmu u Nietzschego, Heideggera i Vattimo, s. 212.
14 G. Vattimo, Hermeneutyka – nowa ‘koiné’, prze³. B. Stelmaszczyk, �Teksty Drugie� 1996,

nr 1, s. 125. Zob. tak¿e: W. Lorenc, Hermeneutyczne koncepcje cz³owieka. W krêgu inspiracji hei-
deggerowskich, Warszawa 2003, rozdz. 6, s. 343-344.

15 Tê uwagê zawdziêczam W³odzimierzowi Lorencowi, tematyzuj¹cemu antropologiczne w¹t-
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mowskiej bywa okre�lany mianem hermeneutyki zradykalizowanej16. W kon-

tek�cie programowo kontrmetafizycznego resp. nihilistycznego radykalizmu

filozofii Vattima nieodparcie samorzutnie nasuwa siê pytanie, a w zasadzie

w¹tpliwo�æ, czy i na jakiej podstawie � je�li w ogóle taka pretensja o uzasad-

nienie jest uzasadniona � mo¿na orzec, ¿e Vattimowski nihilizm istotnie jest,

jak chce jego autor, nihilizmem spe³nionym17, który nie pozwala ju¿ dalej graæ

metafizycznymi resztkami, domagaj¹c siê dla nich kolejnych radykalizacji,

przekroczeñ, os³abieñ. Wydaje siê, ¿e odpowied� na postawion¹ w¹tpliwo�æ

daje sam Vattimo, a skrywa j¹ zapo¿yczona przez niego od Nietzschego figu-

ra nihilisty spe³nionego, to znaczy tego, kto zrozumia³, ¿e nihilizm jest jego
(jedyn¹) szans¹18.

Rozumne pogodzenie siê, upozytywnienie, afirmacja, a w konsekwencji

apologia nihilizmu19, uznanie go za przeznaczenie i szansê epoki pó�nej no-

woczesno�ci, której jeste�my uczestnikami i obserwatorami, oznacza, ¿e tak

naprawdê nihilizm nie zosta³, nie zostanie ani te¿ nie powinien zostaæ osta-

tecznie przekroczony, zatem rozproszkowany, rozpuszczony, rozwodniony,

scil. s³aby na tyle, ¿eby nie mia³ ju¿ wiêcej si³y nicestwiæ; taka sytuacja jest

o tyle równie¿ trudna do wyobra¿enia, ¿e zak³ada siê w niej podskórnie sub-

stancjalizacjê resp. metafizykalizacjê nihilizmu, który, jako taki, w konse-

kwencji pozwala³by siê � przy pomocy okre�lonych procedur i dzia³añ � od-

substancjalizowaæ � unicestwiæ. W zwi¹zku z tym, pozostaj¹c w konwencji

poetyki Vattima, nale¿y prze-powiedzieæ, ¿e ¿adna, nawet najbardziej rady-

kalna radykalizacja nihilizmu nigdy nie bêdzie wystarczaj¹co radykalna.

W tym te¿ znaczeniu, zgodnie z intencj¹ w³oskiego filozofa i aktywisty, nale-

¿y my�leæ nihilizm dos³ownie jako nieuchronne przeznaczenie naszych cza-

sów i naszej kondycji20. Z drugiej strony, zrozumiawszy, tak jak to rozumie

Vattimo, predestynacyjny charakter nihilizmu, na który jeste�my skazani,

w który jeste�my rzuceni, ale te¿ bez którego nie potrafimy siê dzisiaj obej�æ,

ki filozofii Vattimo. Zob. W. Lorenc, Hermeneutyczne koncepcje cz³owieka. W krêgu inspiracji
heideggerowskich, rozdz. 6, s. 344.

16 Por. W. Lorenc, Hermeneutyczne koncepcje cz³owieka. W krêgu inspiracji heideggerowskich,

rozdz. 6, s. 341-363. Zob. tak¿e: N. Le�niewski, O hermeneutyce radykalnej, Poznañ 1998. Zob.

te¿: M. Kamiñska, Gianni Vattimo i �wiat masowej komunikacji, w: G. Vattimo, Spo³eczeñstwo
przejrzyste, s. 7.

17 Por. G. Vattimo, Koniec nowoczesno�ci, s. 15.
18 Tam¿e, s. 15.
19 G. Vattimo, Koniec nowoczesno�ci, cz. 1: Nihilizm jako przeznaczenie, rozdz. 1: Apologia

nihilizmu, s. 15-25.
20 Na ten temat zob.: A. Zawadzki, Koniec nowoczesno�ci: nihilizm, hermeneutyka, sztuka,

w: G. Vattimo, Koniec nowoczesno�ci, s. XI.
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musimy tak¿e uzmys³owiæ sobie, ¿e nihilizm jest nieprzekraczalny równie¿

z tego powodu, ¿e jest to proces wci¹¿ otwarty i nie da siê podsumowaæ21.

Wydaje siê, ¿e tak¹ próbê radykalizacji zradykalizowanej hermeneutyki

Vattima, aczkolwiek bez wyra�nych nawi¹zañ do tego ostatniego, próbê jesz-

cze dalej posuniêtej radykalizacji hermeneutyki Heideggerowskiej, inspirowa-

n¹ Derridiañskim dekonstrukcjonizmem, znajdujemy w twórczo�ci amery-

kañskiego filozofa, Johna D. Caputo, a konkretnie w jego projekcie radykal-

nej hermeneutyki22, która nie szuka pozytywnego sensu ani stabilno�ci; która jest

wyemancypowana � ca³kowicie wolna i uwalniaj¹ca (wyzwalaj¹ca przez dekon-

struowanie) od zale¿no�ci od wszelkich, w szczególno�ci moralnych zasad23

i eschatologicznych marzeñ24; która jest otwart¹ debat¹ pozbawion¹ z³udzeñ,

obywaj¹c¹ siê bez autorytetów i bez kryteriów, albowiem wszystkie one razem

wywieraj¹ na nas regularn¹ przemoc25. Caputowska hermeneutyka radykalna �

¿eby jeszcze tylko to dopowiedzieæ o niej � kierowana zbo¿n¹ intencj¹ popra-

wienia naszej kondycji26, zak³ada, ¿e posiada atut, którym jest bardziej rozum-

na i mniej niebezpieczna idea rozumu, etyki i wiary27; oprócz tego charaktery-

zuje siê afirmacj¹ nieskoñczonej gry-odzwierciedleñ (mirror-play) znaków i tek-
stów28, w koñcu gotowa jest na najgorsze i wystawia nas na zimno29, to znaczy

proklamuje potrzebê odzyskania twardo�ci ¿ycia30, postuluje przywrócenie �ró-
d³owej trudno�ci ¿ycia31, z którym trzeba siê liczyæ, a nie lekce sobie je wa¿yæ,

zgodnie z dominuj¹c¹ tendencj¹ do czynienia rzeczy pewnymi i bezpiecznymi32,

wynikaj¹c¹ z metafizycznego zaklinania rzeczywisto�ci.

21 G. Vattimo, Koniec nowoczesno�ci, s. 15.
22 Por. J.D. Caputo, Radical Hermeneutics. Repetition, Deconstruction and the Hermeneutic

Project, Indiana University Press 1987.
23 Wystarczy przypomnieæ oprotestowan¹ przez Caputo ideê uprzywilejowania jednego etho-

su, której miejsce winna zast¹piæ idea wielo�ci sensów ethosu. Por. John D. Caputo, Radical Her-

meneutics. Repetition, Deconstruction and the Hermeneutic Project, s. 249.
24 Tam¿e, s. 238.
25 Por. W. Lorenc, Hermeneutyczne koncepcje cz³owieka. W krêgu inspiracji heideggerowskich,

rozdz. 7, s. 366.
26 Tam¿e, s. 367.
27 J.D. Caputo, Radical Hermeneutics. Repetition, Deconstruction and the Hermeneutic Pro-

ject, cyt. za: W. Lorenc, Hermeneutyczne koncepcje cz³owieka. W krêgu inspiracji heideggerow-
skich, s. 364. Trzeba pamiêtaæ � argumentuje Caputo � ¿e w imiê rozumu robiono najgorsze rze-

czy, dlatego musi siê on staæ bardziej rozumny ni¿ dotychczas. Por. W. Lorenc, Hermeneutyczne
koncepcje cz³owieka. W krêgu inspiracji heideggerowskich, s. 369.

28 W. Lorenc, Hermeneutyczne koncepcje cz³owieka. W krêgu inspiracji heideggerowskich, s. 365.
29 Podajê za W³odzimierzem Lorencem. Por. W. Lorenc, Hermeneutyczne koncepcje cz³owie-

ka. W krêgu inspiracji heideggerowskich, s. 365.
30 Tam¿e, s. 369.
31 Tam¿e.
32 Tam¿e.
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W polu moich zainteresowañ filozofi¹ Vattimowsk¹, zupe³nie akcydental-

nych i nieusystematyzowanych, tak zreszt¹ jak ona sama, lokuje siê jego re-

fleksja etyczna, która � w przekonaniu w³oskiego my�liciela � jest ostatecz-

nym powo³aniem hermeneutyki33. Na znaczenie hermeneutyki jako filozofii

praktycznej zwróci³ uwagê dopiero Gadamer, jak przytomnie zauwa¿a Vatti-

mo34, zreszt¹ nie od razu, lecz �dopiero po Prawdzie i metodzie”35. Natomiast

na znaczenie hermeneutyki jako etyki (czego jednakowo¿ nie nale¿y myliæ

z rol¹, jak¹ etyka mia³aby ewentualnie do odegrania w filozofii zorientowa-

nej hermeneutycznie; wszak chodzi tu raczej o etykê inspirowan¹ hermeneu-
tyk¹36), zatem na hermeneutykê jako etykê explicite, zwraca uwagê dopiero

Vattimo. Przej�cie hermeneutyki na pozycje etyczne jest przez niego widzia-

ne jako nieuniknione nastêpstwo rozwoju konsekwentnie antymetafizycznej

hermeneutyki. Jakkolwiek Vattimo nigdzie takiej tezy otwarcie nie formu³u-

je, to jednak mo¿na j¹ z jego tekstów wyinterpretowaæ i postawiæ; a g³osi ona

mianowicie, ¿e konieczno�æ przej�cia konsekwentnej resp. radykalnej herme-

neutyki na pozycje etyczne podyktowane jest immanentn¹ kontrmetafizycz-

no�ci¹ autonomicznej, scil. wyzwolonej z okowów petryfikuj¹cego rzeczywi-

sto�æ (równie¿ moraln¹) my�lenia, etyki. Tote¿ w etyce, jako ostoi nihilizmu,

Vattimo upatruje nadziei i szansy dla rozwoju nihilistycznej hermeneutyki.

W pewnym sensie mo¿emy mówiæ o swoistym zwrocie etycznym w herme-

neutyce, tak jak go obserwujemy w kulturze i literaturoznawstwie37. O tym,

jak wiele hermeneutyka zawdziêcza odkryciu w³asnego powo³ania etyczne-
go38, mo¿emy siê przekonaæ, przygl¹daj¹c siê jej awansowi lub raczej ekspan-

sji, w wyniku której zajmuje dzi� ona w filozofii eksponowane miejsce, sta-

j¹c siê formalnie philosophia prima. Vattimo nie waha siê powiedzieæ, ¿e: Byæ
mo¿e nawet jasno�æ co do tego, ¿e hermeneutyka zajmuje coraz bardziej

33 Por. G. Vattimo, Spo³eczeñstwo przejrzyste, t³um. M. Kamiñska, Wroc³aw 2006, rozdz. 8:

Etyka komunikacji czy etyka interpretacji?, s. 111-112, 114-115, 119, 123.
34 „To dopiero po Prawdzie i metodzie Gadamer zacz¹³ rzeczywi�cie podkre�laæ znaczenie

hermeneutyki jako filozofii praktycznej�. G. Vattimo, Spo³eczeñstwo przejrzyste, s. 111.
35 Tam¿e, rozdz. 8, s. 111.
36 Tam¿e, s. 114. „�hermeneutyka od samego pocz¹tku jest filozofi¹ kieruj¹c¹ siê powo³a-

niem etycznym� i ma istotny udzia³ w tym, co nazwano «rehabilitacj¹ filozofii praktycznej», choæ

wydaje siê, ¿e to, co sk³ada siê na ow¹ rehalibilitacjê, nie spe³nia specyficznie moralnych wyma-

gañ implikowanych przez sam¹ etykê � jej ¿¹dania zado�æuczynienia oczekiwaniom norm i impe-

ratywów�. Tam¿e, s. 112.
37 Por. M. Januszkiewicz, Etyczny wymiar hermeneutyki (wokó³ Gianni Vattimo), w: Filozofia

i etyka interpretacji, red. A.F. Kola, A. Szahaj, Kraków 2007, s. 294. W kontek�cie zwrotu etyczne-

go w kulturze i literaturoznawstwie warto przywo³aæ z imienia najbardziej reprezentatywnych dla

tego nurtu przedstawicieli, takich jak: Wayn Booth, Martha Nussbaum, Richard Rorty.
38 Wyra¿enie Vattima. Por. G. Vattimo, Spo³eczeñstwo przejrzyste, s. 119.
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wyrazist¹ pozycjê na scenie filozoficznej w³a�nie za spraw¹ swej zdecydowa-
nie etycznej orientacji oraz potwierdzenia roli etyki jako istotnego elementu

krytyki tradycyjnej metafizyki, a tak¿e scjentyzmu bêd¹cego jej najnowszym
wcieleniem39 [podkr. P.D.].

Hermeneutyczna etyka Vattima, której ju¿ teraz niepodobna oddzielaæ od

jego filozofii, uznaj¹c j¹ za twór osobny, pozostaje wci¹¿ w fazie projektu,

zatem wci¹¿ jest in statu nascendi, tak zreszt¹ jak bodaj wszystkie pogl¹dy

Vattima, który czujnie i konsekwentnie wypatruje (inna to rzecz, czy istotnie

unika) pu³apki metafizycznej petryfikacji resp. uprawdziwnienia. W gruncie

rzeczy, szczególnie w �wietle najnowszych prac i wypowiedzi Vattima, ob-

wieszczaj¹cych powrót religii40, z którego filozof czyni de facto jeden z pod-

stawowych aspektów do�wiadczenia religijnego41, mo¿e siê okazaæ, ¿e pro-

ponowana przeze mnie rekonstrukcja pogl¹dów w³oskiego my�liciela jest ju¿

obecnie zdezaktualizowana, zatem uniewa¿niona. Najprawdopodobniej zresz-

t¹ nie by³oby przesad¹ powiedzieæ, ¿e propagowana przez Vattima s³aba my�l
(il pensiero debole)42 hermeneutyczna przechodzi albo co najmniej wkracza

obecnie w kolejn¹ swoj¹ fazê; tym razem jest to faza powrotu do religii,

w którym Vattimo paradoksalnie upatruje powo³ania � przeznaczenia � przy-
nale¿no�ci43 i ocalenia hermeneutyki przed przebraniem metafizycznego opi-

su44. Powodów dla takiego my�lenia o w³asnym projekcie � który jako pro-

jekt w³a�nie jest wci¹¿ otwarty na nowe perspektywy i rozwi¹zania � w jego

obecnym stadium, dostarcza sam zainteresowany. Szczególnie interesuj¹co

pod tym wzglêdem przedstawia siê wywiad, jakiego filozof udzieli³ polskie-

mu „Dziennikowi” (w sobotnim dodatku „Europa”, 22 grudnia 2007 roku).

Otó¿ Vattimo postuluje tam ureligijnion¹ � schrystianizowan¹, a równocze-

�nie ze�wiecczon¹ wersjê etyki chrze�cijañskiej, nazywaj¹c swój projekt ety-

k¹ mi³osierdzia45.

* * *

A¿eby móc cokolwiek powiedzieæ o samej etyce Vattima, wpierw trzeba

siê przyjrzeæ jej genezie. Otó¿, epoka pó�nonowoczesna, w której ¿yjemy, jest

39 Tam¿e, s. 111.
40 Por. G. Vattimo, �lad �ladu, w: J. Derrida, G. Vattimo i inni, Religia, s. 99-100. Zob. tak¿e:

O etyce mi³osierdzia. Opowiada Gianni Vattimo, filozof.
41 G. Vattimo, �lad �ladu, w: J. Derrida, G. Vattimo i inni, Religia, s. 100.
42 Jest to te¿ tytu³ podstawowej pracy � filozoficznego manifestu Vattima.
43 Pojêcie przynale¿no�ci jest jednym z podstawowych w hermeneutyce Vattima. Z tego te¿

powodu, powo³ujê siê na nie, wykorzystuj¹c, powsta³¹ przez jego przywo³anie, grê s³ów. Por.

G. Vattimo, Spo³eczeñstwo przejrzyste, s. 120.
44 Tam¿e, s. 120.
45 O etyce mi³osierdzia. Opowiada Gianni Vattimo, filozof.
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spadkobierczyni¹ Nietzscheañskiego proroctwa nihilistycznego, zgodnie z któ-

rym nihilizm ma siê wydarzyæ w historii Europy i w jej kulturze w sposób

konieczny, wynikaj¹c niejako z historiozoficznej logiki rozwoju i przemian

duchowych Europy46, oraz staj¹c siê jej osi¹ i centrum47. Nihilizm jest, w isto-

cie rzeczy, konsekwencj¹ wielkich metafizyczno-moralnych narracji sensu,

ca³o�ci i prawdy, by u¿yæ znanego sformu³owania Lyotarda48, których zada-

niem jest zapewnienie jednostce podstawowej orientacji w �wiecie, a tak¿e

zagwarantowanie jej elementarnego poczucia bezpieczeñstwa przez totaliza-

cjê horyzontów �wiata oraz dominacjê jednego systemu warto�ci. Nihilizm �
powie Nietzsche � jest przemy�lan¹ do koñca logik¹ naszych wielkich warto-
�ci i idea³ów49. Zatem nihilizm nie jest i nie nale¿y go pojmowaæ jako burzy-

cielskiego, wywrotowego, rewolucyjnego ataku �z zewn¹trz�, wymierzonego

przeciwko zastanym systemom resp. tabelom, kanonom warto�ci. Wedle Nie-

tzschego jest raczej, lub raczej bêdzie, odwrotnie, mianowicie, nihilizm jest

immanentn¹ (�wewnêtrzn¹�) metafizycznym systemom warto�ci si³¹ rozwo-

jow¹, okre�laj¹c¹ ich przeznaczenie. Kategorie metafizyczne, takie jak dobro
i oparta na nim moralno�æ, prawda, sens, ca³o�æ czy te¿ jedno�æ bytu, by³y
wiêc �rodkami zaradczymi przeciw nihilizmowi, zw¹tpieniu, [przeciw poczu-

ciu chaotyczno�ci i przypadkowo�ci egzystencji50 – uzup. P.D.] oraz przeko-

naniu o daremno�ci ludzkich wysi³ków51. �rodki te jednak nie s¹ ju¿ d³u¿ej
wspó³czesnym Europejczykom potrzebne, ich ¿ycie bowiem w znacznie mniej-
szym stopniu naznaczone jest niepewno�ci¹ czy lêkiem, cechuj¹cymi egzysten-
cjê ludzk¹ w spo³eczno�ciach tradycyjnych, przednowoczesnych. Ta emancy-
pacja nowoczesnego podmiotu pozwala na �rozlu�nienie� tradycyjnych, ry-
gorystycznych wiêzów moralno�ci, na � mówi¹c jêzykiem Vattima, który czêsto
odwo³uje siê do tego w³a�nie fragmentu rozwa¿añ Nietzschego � �os³abienie�
�mocnych� kategorii metafizycznych, jak np. pojêcie podmiotu�52.

46 Alain Renaut mówi w tym kontek�cie o zjawisku indywidualistycznego odchylenia nowo-
¿ytnego humanizmu, który wynika z logiki rozwojowej nowo¿ytnej historii podmiotowo�ci. Por.

A. Renaut, Era jednostki. Przyczynek do historii podmiotowo�ci, t³um. D. Leszczyñski, Wroc³aw�

Warszawa�Kraków 2001, s. 58-59.
47 Por. A. Zawadzki, Pojêcie nihilizmu u Nietzschego, Heideggera i Vattimo, s. 210.
48 Przyp. za: A. Zawadzki, Pojêcie nihilizmu u Nietzschego, Heideggera i Vattimo, s. 211.
49 F. Nietzsche, Wola mocy, t³um. S. Frycz i K. Drzewiecki, wydanie Dzie³ 1910–1911, s. 3.
50 A. Zawadzki, Koniec nowoczesno�ci: nihilizm, hermeneutyka, sztuka, w: G. Vattimo, Ko-

niec nowoczesno�ci, s. XIII.
51 Por. F. Nietzsche, Wola mocy, s. 20.
52 A. Zawadzki, Pojêcie nihilizmu u Nietzschego, Heideggera i Vattimo, s. 212. To¿ samo zob.:

A. Zawadzki, Koniec nowoczesno�ci: nihilizm, hermeneutyka, sztuka, w: G. Vattimo, Koniec no-
woczesno�ci, s. XIII.
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Interpretacjê metafizyki jako historii ukazuj¹cej spe³nianie siê nihilizmu,

jako dziejów, w których z istoty wraz z samym byciem pozostaje nic53, czyli

dziejów zapomnienia Bycia, jego redukcji do warto�ci oraz ca³kowitej domina-

cji podmiotu; tak¹ nihilistyczn¹ wyk³adniê dziejów metafizyki Vattimo zawdziê-

cza Heideggerowi54. Co wiêcej, w interpretacji Vattima Heidegger nie têskni do

�ród³owego, autentycznego, nieska¿onego do�wiadczenia Bycia, lecz przeciw-

nie � wzywa do po¿egnania z Byciem, do skoku w Abgrund i rozstania siê

z my�leniem w kategoriach fundamentu. St¹d te¿, jak twierdzi Vattimo: Her-
meneutyka, zrodzona z Heideggerowskiej polemiki z metafizyk¹, pozostaje do
dnia obecnego my�leniem motywowanym przede wszystkim przez etyczne roz-
wa¿ania55. Albo w innym miejscu: Je¿eli wzi¹æ pod uwagê g³ówne motywy Hei-
deggerowskiej rewolucji przeciw metafizyce (�), to zasadnie uznaæ mo¿na, ¿e
maj¹ one charakter etyczny raczej (czy etyczno-polityczny) ni�li teoretyczny �
o tyle, o ile postrzegaj¹ j¹ przede wszystkim jako my�lenie przemocy56.

Jak widaæ, etyka Vattima wyrasta i nawi¹zuje do korzeni nihilistycznych,

zapo�redniczaj¹c siê mocno w s³abej, to znaczy wra¿liwej na wieloaspekto-

wo�æ operacjonalizowanych zagadnieñ, st¹d nieusuwalnie zawsze tylko pro-

babilnej, hermeneutyce, która w miejsce zu¿ytych, twardych, iluminowanych

prawd metafizyki wprowadza element artykulacji57, interpretacji, s³owem �

rozumienia, które przecie¿ � jak chcia³ Heidegger, a czemu Vattimo chêtnie

przywtarza – zawsze jest ju¿ z góry jako� po³o¿one (usytuowane) i nastrojo-

ne58, co wynika z modi ludzkiego rzucenia w �wiat.

* * *

Pozostaje do rozpatrzenia kwestia, co � w takim razie � charakteryzuje

nihilistyczn¹ etykê hermeneutyczn¹ Vattima. Przede wszystkim nale¿a³oby

53 M. Heidegger, Nietzsche, t. 2, s. 344.
54 A. Zawadzki, Koniec nowoczesno�ci: nihilizm, hermeneutyka, sztuka, w: G. Vattimo, Ko-

niec nowoczesno�ci, s. XIII.
55 G. Vattimo, Beyond Interpretation: The Meaning of Hermeneutics for Philosophy, t³um.

D. Webb, Stanford University Press, 1997, s. 30. Podajê w przek³adzie Micha³a Januszkiewicza.

Zob. M. Januszkiewicz, Etyczny wymiar hermeneutyki (wokó³ Gianni Vattimo), w: Filozofia i etyka

interpretacji, s. 291.
56 G. Vattimo, Beyond Interpretation: The Meaning of Hermeneutics for Philosophy, s. 29.

Podajê w przek³adzie Micha³a Januszkiewicza. Zob. M. Januszkiewicz, Etyczny wymiar hermeneu-
tyki (wokó³ Gianni Vattimo), s. 291.

57 Nieodparcie nasuwa siê tutaj skojarzenie z jedn¹ z fundamentalnych tez, jakie w �ród³ach
podmiotowo�ci stawia Charles Taylor, ¿e mianowicie, dobro istnieje tylko w artykulacji. Por.

Ch. Taylor, �ród³a podmiotowo�ci. Narodziny to¿samo�ci nowoczesnej, przek³ad zespo³owy, War-

szawa 2001, s. 179.
58 Por. M. Heidegger, Bycie i czas, t³um. B. Baran, Warszawa 2004, s. 172-175, 428-430, 433-

435. Zob. tak¿e: K. Michalski, Heidegger i filozofia wspó³czesna, Warszawa 1998, s. 120-121.
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powiedzieæ o niej, ¿e jest to projekt etyki s³abej resp. s³abej my�li etycznej.

Pojêcie �s³abej etyki� zdaje siê tutaj t³umaczyæ wszystko, w szczególno�ci za�

to, ¿e jest to etyka autonomiczna, kontrmetafizyczna i antysystemowa –

pozbawiona twardych metafizycznych pryncypiów59, a przy tym uniwersalna

w znaczeniu Gadamerowskiego „logosu-wspólnej �wiadomo�ci�, który jest

substratem wspólnych warto�ci ¿ywej historycznej spo³eczno�ci, znajduj¹cym

wyraz w jej jêzyku60. Os³abiona, rozproszona61 resp. nihilistyczna etyka Vat-

tima, programowo rezygnuj¹ca z absolutnych metafizycznych tez, jest etyk¹

kontrabsolutystyczn¹, co wcale nie znaczy, ¿e okopuje siê ona na pozycjach

subiektywistycznych, jako ¿e w zwi¹zku ze swoim rozlu�nionym charakte-

rem, rozszczepia tak¿e, rozpuszcza, os³abia metafizyczn¹ kategoriê podmio-

tu, staj¹c siê zarazem kontrsubiektywistyczn¹ resp. depodmiotywistyczn¹

(by u¿yæ terminu Haliny Perkowskiej62). Najprêdzej mo¿na by chyba o niej

powiedzieæ, ¿e preferuje ona s³aby � �b³ahy”, jak inaczej go okre�la Vattimo63,

relatywizm, chocia¿ pró¿no u samego Vattima szukaæ takiej deklaracji. K³a-

d¹c nacisk na wieloaspektow¹ mediacjê ró¿norakich uniwersów kulturowych

resp. symbolicznych, które w³oski filozof okre�la mianem horyzontów64, ety-

ka Vattimowska przyjmuje perspektywê historyczn¹, a równocze�nie plurali-

styczn¹, opowiadaj¹c siê po stronie spragmatyzowanego spo³ecznego, demo-

kratycznego dialogu65 w kwestii dóbr raczej, ani¿eli powinno�ci. Spo�ród

warto�ci za� na czo³o wysuwa warto�æ wolno�ci, rozumianej jako emancypa-

cja z tradycyjnej etyki przemagaj¹cej. Jest to wreszcie etyka solidarystyczna

i rewerencyjna. Z jednej strony antynaturalistyczna (intuicjonistyczna?),

z drugiej jednak znaturalizowana, dowarto�ciowuj¹ca znaczenie i rolê dyskur-

su naukowego w etyce. St¹d, na przyk³ad, zainteresowania Vattima bioetyk¹66.

Swoj¹ etykê Vattimo okre�la mianem etyki interpretacji67. Wywodzi siê ona

59 O etyce mi³osierdzia. Opowiada Gianni Vattimo, filozof.
60 G. Vattimo, Spo³eczeñstwo przejrzyste, s. 113.
61 Tam¿e, s. 123.
62 Por. H. Perkowska, Postmodernizm a metafizyka, Warszawa 2003. W tendencji do odpod-

miotowienia resp. odmetafizycznienia jednostki Vattimo zbli¿a siê do Paula Ricoeura, który mówi

nawet o rozszczepionym lub okaleczonym cogito, sugeruj¹c, ¿e podmiotowo�æ cz³owieka, bez idei

której obyæ siê nie podobna, jest dla nas nieprzezroczysta i rozproszona.
63 G. Vattimo, Spo³eczeñstwo przejrzyste, s. 120.
64 Tam¿e, s. 119.
65 Tam¿e, s. 114.
66 Por. O etyce mi³osierdzia. Opowiada Gianni Vattimo, filozof.
67 Projekt etyki interpretacji zosta³ przez Vattimo rozwiniêty w niet³umaczonej w ca³o�ci na

jêzyk polski pracy: G. Vattimo, Etica dell’interpretazione, Rosenberg & Sellier, Torino 1990. G³ów-

ne idee Vattimowskiej etyki interpretacji, zosta³y wy³o¿one w rozdziale 10 Etica dell’interpretazio-

ne, prze³o¿onym na jêzyk polski i do³¹czonym jako rozdzia³ 8 do innej pracy filozofa, zatytu³owa-

nej Spo³eczeñstwo przejrzyste. Zob. G. Vattimo, Spo³eczeñstwo przejrzyste, s. 111-125.
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z inspiracji Nietzscheañsko-Heideggerowskich, co ujawnia ju¿ samo jej okre-

�lenie. Jest ona � jak to wyra¿a Micha³ Januszkiewicz68 – wypadkow¹ inter-
pretacji ujêæ Nietzschego i Heideggera, z elementami polemiki i krytycznej

korekty, os³abiaj¹cej wspó³czesne radykalizacje pogl¹dów obu filozofów,

b³êdnie derywuj¹ce je od siebie, wbrew rzeczywistej logice ich rozwoju.

Wed³ug Vattima dyskontynuacyjna radykalizacja stanowiska Nietzschego pro-
wadzi czêsto do skrajnego liberalizmu, czy nawet �mocnego� nihilizmu (przy-
k³ady Deleuze�a i Rorty�ego) wyra¿aj¹cego siê w wybuja³ym subiektywizmie
(autoafirmacja mnie i mojej prawdy) czy relatywizmie (niezró¿nicowana wie-
lo�æ prawd)69.

Z kolei dyskontynuacyjna radykalizacja filozofii Heideggerowskiej mo¿e

prowadziæ b¹d� do konserwatyzmu w wydaniu Gadamerowskim, b¹d� forma-

lizmu w wersji zaproponowanej przez Habermasa70. B³êdne, bo opieraj¹ce siê

na dyskontynuacji, fragmentaryczne odczytanie tez Nietzschego i Heideggera

powoduje, ¿e ka¿da z wymienionych perspektyw ostatecznie wchodzi ze sob¹

w nieuniknion¹ kolizjê. Postulowana przez Vattima etyka wyrasta z konfron-

tacji z wyró¿nionymi modelami etyki, które – tak samo, jak ona – aczkolwiek

nie unikn¹wszy metafizycznej przesady, któr¹ ta w nich demaskuje, z inten-

cj¹ jej os³abienia � formu³uj¹ �etyczne odpowiedzi�71 na relacjê cz³owieka do
bycia w kszta³cie nadanym w epoce spe³nionej metafizyki, to jest w epoce
�wiatoobrazu72. Jedn¹ z dekonspirowanych przez Vattima �odpowiedzi� daj¹

wziêci razem Apel i Habermas � w projekcie etyki komunikacji73, drug¹ �

Rorty, Deleuze, a po czê�ci tak¿e Foucault, w wariancie etyki redeskrypcji74,

wreszcie trzeci¹ � Gadamer, w trybie etyki kontynuacji75.

Vattimowska krytyka etyki komunikacji76, zarówno w jej Aplowskim,

jak Habermasowskim wydaniu, koncentruje siê na postulowanej w niej uni-

68 M. Januszkiewicz, Etyczny wymiar hermeneutyki (wokó³ Gianni Vattimo), s. 301.
69 Tam¿e, s. 300.
70 Tam¿e, s. 300.
71 Tam¿e, s. 294.
72 G. Vattimo, Beyond Interpretation: The Meaning of Hermeneutics for Philosophy, s. 29.

Podajê w przek³adzie Micha³a Januszkiewicza, za: M. Januszkiewicz, Etyczny wymiar hermeneu-
tyki (wokó³ Gianni Vattimo), s. 294.

73 Por. G. Vattimo, Spo³eczeñstwo przejrzyste, rozdz. 8: Etyka komunikacji czy etyka interpre-

tacji?, s. 111-125. Zob. tak¿e: M. Januszkiewicz, Etyczny wymiar hermeneutyki (wokó³ Gianni
Vattimo), w: Filozofia i etyka interpretacji, red. Adam F. Kola, Andrzej Szahaj, s. 294-296.

74 M. Januszkiewicz, Etyczny wymiar hermeneutyki (wokó³ Gianni Vattimo), s. 296-298.
75 Tam¿e, s. 298-300.
76 Por. G. Vattimo, Spo³eczeñstwo przejrzyste, rozdz. 8: Etyka komunikacji czy Etyka inter-

pretacji?, s. 114-118; E. Rewers, Interpretacja jako lustro, ró¿nica i rama, w: Filozofia i etyka in-

terpretacji, s. 21-22; M. Januszkiewicz, Etyczny wymiar hermeneutyki (wokó³ Gianni Vattimo),
s. 294-296.
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wersalnej wspólnocie komunikacji, w idei której Vattimo dopatruje siê zagro-
¿enia idealizmem i subiektywizmem77. Wed³ug pogl¹du Karla-Ottona Apla nie

tylko nasze poznanie, ale i egzystencja s¹ zapo�redniczone [zmediatyzowa-

ne] w jêzyku78. Widaæ w tym wyra�ne nawi¹zanie do Wittgensteina, który

wyra¿a przekonanie, ¿e jêzyk jest nie tylko zbiorem abstrakcyjnych regu³ gra-

matycznych79, ale przede wszystkim jest on pewnym sposobem ¿ycia80. Dlate-

go w grach jêzykowych nikt nigdy nie wystêpuje samotnie, w pojedynkê,

transcendentalnie. Nawet prywatne u¿ycie jêzyka zawsze musi zak³adaæ i re-

spektowaæ innych jego u¿ytkowników, potencjalnych interlokutorów, tudzie¿

wynalazców i dysponentów regu³ jêzykowych, które wyznaczaj¹ zakres

i okre�laj¹ charakter naszego modus vivendi. Na u¿ytkowniku jêzyka, który
przestrzegaæ musi regu³ jego u¿ycia, ci¹¿y odpowiedzialno�æ etyczna � zawsze
bowiem chodzi o kogo� jeszcze, o jakiego� interlokutora, nawet je�li by³by to
tylko jaki� byt idealny. Szanowaæ prawa interlokutora oznacza zarazem uznaæ,
¿e ma on te same prawa, co ja81.

Daj¹ca wyraz �transcendentalnemu ujêciu�82 etyka komunikacji, je¿eli nie

wprost, to po�rednio � przynajmniej z perspektywy hermeneutycznej � pro-

ponuje odnowienie metafizyki83 poprzez proklamacjê normatywnego idea³u
nieograniczonej komunikacji84, ufundowanego na ahistorycznej, apriorycznej,

archeicznej strukturze85, zachowuj¹cej �kategoryczne oblicze� i zobowi¹zuj¹-
cy charakter w odniesieniu do ka¿dego historycznego do�wiadczenia86.

U Habermasa, jak zauwa¿a Vattimo, podobnie zreszt¹, choæ nie tak widocz-

nie, jak u Apla87, „kulturowe”88 a priori nieograniczonej komunikacji lub ra-

czej dzia³ania komunikacyjnego, które tworzy podwaliny Meadowsko-Aplow-

skiego idea³u nieograniczonej i niezniekszta³conej wspólnoty komunikacyj-
nej89 w [Habermasowskiej – przyp. P.D.] idealnej sytuacji porozumiewania siê

77 Por. M. Januszkiewicz, Etyczny wymiar hermeneutyki (wokó³ Gianni Vattimo), s. 295.
78 E. Rewers, Interpretacja jako lustro, ró¿nica i rama, w: Filozofia i etyka interpretacji, s. 22.
79 Por. Ludwig Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, t³um. B. Wolniewicz, Warszawa 2005,

§ 496, s. 195-196.
80 Tam¿e, § 19, s. 16; § 23, s. 20; § 241 s. 129.
81 M. Januszkiewicz, Etyczny wymiar hermeneutyki (wokó³ Gianni Vattimo), s. 22.
82 G. Vattimo, Spo³eczeñstwo przejrzyste, s. 115.
83 Tam¿e, s. 115.
84 Tam¿e.
85 Ta parametafizyczna struktura nosi miano „a priori nieograniczonej komunikacji”. Por.

G. Vattimo, Spo³eczeñstwo przejrzyste, s. 115.
86 Tam¿e.
87 Tam¿e, s. 116.
88 E. Rewers, Interpretacja jako lustro, ró¿nica i rama, w: Filozofia i etyka interpretacji, s. 22.
89 Zob. J. Habermas, Teoria dzia³ania komunikacyjnego, t. 2, t³um. A. M. Kaniowski, Warsza-

wa 2002, s. 173.
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(Sprechsituation)90, stanowi zarówno warunek mo¿liwo�ci do�wiadczenia91,

jak i normê dzia³ania92, przez analogiê do klasycznego, metafizycznego prze-
kszta³cenia bytu (cechuje go sta³o�æ i posiadanie struktury) w warto�æ93. To

odwrócenie apriorycznego warunku mo¿liwo�ci mówienia i dzia³ania w jego

normê zachodzi u Habermasa, jak twierdzi Vattimo, przy okazji ekspozycji

„intersubiektywnego” charakteru „ja”94. W zwi¹zku z tym jednak, ¿e „inter-

subiektywna” istota „ja”95 zosta³a przez Habermasa okre�lona ahistorycznie96,

bez zwi¹zku z konkretnymi historycznymi warunkami97, w horyzoncie których

konstytuuje siê dynamiczna �przynale¿no�æ” resp. „historyczno�æ”98 herme-

neutycznie eksplikowanej egzystencji, lecz poprzez �scjentystyczne� rozwi¹-
zanie problemu99, czyni¹ce z przypisanego do swej „intersubiektywnej kon-

stytucji”100 �ja� spetryfikowany pod wzglêdem struktury �przedmiot nauk

humanistycznych�101; �s³aby wariant� Habermasowskiego �projektu transcen-

dentalnego�102, rozwijaj¹cego zagadnienie zdecentralizowanego pos³ugiwania
siê rozumem103, wystêpuj¹c z intencj¹ „detronizacji” idealistycznego podmio-

tu104, nie jest w stanie uwolniæ wprowadzonej w miejsce tamtego, intersubiek-

tywnej racjonalno�ci komunikacyjnej od �hipoteki metafizycznej�105. Inter-
subiektywne �ja� Habermasa to pe³ne �ja� nowoczesnej metafizyki i nauki �
�ahistoryczny podmiot z laboratorium106.

Wskutek wystêpowania g³êbokiego zwi¹zku etyki komunikacji z nowoczes-
n¹ metafizyk¹107, kierowan¹ d¹¿eniem do pe³nego obja�nienia podmiotowo-

90 J. Habermas, Dzia³anie komunikacyjne i detranscendentalizacja rozumu, t³um. W. Lipnik,

Warszawa 2004, s. 30.
91 G. Vattimo, Spo³eczeñstwo przejrzyste, s. 116.
92 Tam¿e.
93 Tam¿e.
94 Tam¿e.
95 Tam¿e.
96 Tam¿e, s. 123.
97 Tam¿e, s. 116.
98 Tam¿e, s. 118.
99 Tam¿e, s. 117.

100 Lub inaczej Heideggerowskiego �wrzucenia� w �wiat; G. Vattimo, Spo³eczeñstwo przejrzy-
ste, s. 118.

101 Tam¿e.
102 J. Habermas, Dzia³anie komunikacyjne i detranscendentalizacja rozumu, s. 27.
103 Skojarzone przez Habermasa z �eksplikacj¹ pojêcia �rozumu komunikacyjnego�: J. Haber-

mas, Dzia³anie komunikacyjne i detranscendentalizacja rozumu, s. 8-9.
104 G. Vattimo, Spo³eczeñstwo przejrzyste, s. 117.
105 Por. J. Habermas, Filozoficzny dyskurs nowoczesno�ci, t³um. M. £ukasiewicz, Kraków

2007. J. Kmita, Pos³owie. Racjonalno�æ «uwolniona od hipoteki metafizycznej», w: J. Habermas,

Dzia³anie komunikacyjne i detranscendentalizacja rozumu, s. 87-92.
106 G. Vattimo, Spo³eczeñstwo przejrzyste, s. 118.
107 Tam¿e, s. 116.
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�ci108, ujmowanej wci¹¿ w kategoriach kartezjañskiej samoprzejrzysto�ci109,

rzutowanej na plan spo³eczny110, postulowana przez Vattima etyka interpreta-

cji musi uznaæ dystans dziel¹cy j¹ od etyki komunikacji111. …Te pozosta³o�ci
ahistoryzmu sprawiaj¹, ¿e etyki komunikacji nie mo¿na uwa¿aæ za w³a�ciwy
rezultat moralnego powo³ania hermeneutyki112. …Jedynie zachowuj¹c wier-
no�æ historyczno�ci, hermeneutyka mo¿e sprostaæ swemu powo³aniu etyczne-
mu113. …Bez wzglêdu na to, jak paradoksalne mo¿e siê to wydawaæ, etyka
komunikacji nie zawiera ¿adnej wystarczaj¹cej �podstawy� moralno�ci114.

…To, co w odró¿nieniu od etyki interpretacji proponujê nazwaæ �etyk¹ ko-

munikacji�, ca³kowicie mie�cie siê w perspektywie nadal zdominowanej przez
metafizyczno-transcendentalny przes¹d i rozumiej¹cej historyczno�æ � przy-
najmniej z punktu widzenia hermeneutyki � w sposób niedostatecznie rady-

kalny115.

�S³abe� ostrze Vattimowskiej krytyki wymierzone jest tak¿e w Rorty’ego

projekt „etyki redeskrypcji”116, która � podobnie jak to ma miejsce w przy-

padku �s³abego wariantu� Habermasowskiego �projektu transcendentalnego�,

pomimo krytycznego doñ ustosunkowania117 � ostatecznie sprzeniewierza siê

lub co najmniej pozostaje nie do�æ konsekwentna wobec swojego �niszczy-

cielskiego”118, to jest kontrmetafizycznego powo³ania. Dopóki Rorty, niesio-

ny na fali zwrotu hermeneutyczno-etycznego, kontestuje dziedzictwo episte-

mologicznie zorientowanej filozofii119, nazywaj¹c j¹ wprost fundamentalizmem

epistemologicznym120, który, w jego pojêciu, jest figuracj¹ metafizycznego121

pragnienia przymusu i konfrontacji122, nastawionego na poszukiwanie �fun-

108 Tam¿e, s. 116-117.
109 Tam¿e, s. 117.
110 Tam¿e.
111 G. Vattimo, Spo³eczeñstwo przejrzyste, s. 117.
112 Tam¿e, s. 118.
113 Tam¿e, s. 118-119.
114 Tam¿e, s. 124.
115 Tam¿e, s. 114.
116 Zob. M. Januszkiewicz, Etyczny wymiar hermeneutyki (wokó³ Gianni Vattimo), s. 296-298.
117 Richard Rorty stwierdza otwarcie, potwierdzaj¹c werdykt Vattima: �Wed³ug mnie próby

wypracowania «uniwersalnej pragmatyki» czy «hermeneutyki transcendentalnej» s¹ bardzo podej-

rzane, zdaj¹ siê bowiem obiecywaæ to w³a�nie, czego wed³ug Sartre�a nigdy mieæ nie bêdziemy �

ujêcie wolno�ci jako przyrody�. R. Rorty, Filozofia a zwierciad³o natury, t³um. M. Szczubia³ka,

Warszawa 1994, s. 337. Zob. tak¿e: M. Januszkiewicz, Etyczny wymiar hermeneutyki (wokó³ Gian-
ni Vattimo), s. 296.

118 R. Rorty, Filozofia a zwierciad³o natury, s. 328.
119 Tam¿e, s. 281. Por. G. Vattimo, Koniec nowoczesno�ci, cz. 3, rozdz. IX, s. 138-139.
120 R. Rorty, Filozofia a zwierciad³o natury, s. 281.
121 Tam¿e, s. 341.
122 Tam¿e, s. 281.
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damentu�, któremu mo¿na bez reszty zaufaæ, zasad, których nie wolno prze-
kroczyæ, przedmiotów, które same siê narzucaj¹, przedstawieñ, którym nie
mo¿na siê oprzeæ123; dopóty pozostaje filozofem �pobocznym�, �peryferyj-

nym�, �buduj¹cym�124, �s³abym� w sensie Vattimowskim. Pozostaje nim tak¿e

wówczas, kiedy puste miejsce po zdekonstruowanej �filozofii systematycz-

nej�, przyjmuj¹cej postaæ odkrywaj¹cej obiektywn¹ prawdê125 teorii pozna-

nia126, proponuje wype³niæ �filozofi¹ buduj¹c¹�, która prawdê podporz¹dko-

wuje �zbudowaniu�127, wchodz¹c wyra�nie w kompetencje etyki, maj¹c do

za³atwienia okre�lone � jak powie Szahaj � �interesy aksjologiczne”128. Na-

czelnym zadaniem filozofii buduj¹cej jest ci¹g³e �podtrzymywanie konwer-

sacji�129 �przez tworzenie nowych s³owników i redeskrypcjê starych�130, po-

przez wci¹¿ nowe i dalsze �reinterpretacje �wiata�131, albowiem tworzenie
nowych obrazów samego siebie jest najdonio�lejsz¹ zdolno�ci¹ cz³owieka132.

W przekonaniu Rorty’ego tylko ten stan ci¹g³ej transformacji kultury
pozwala jednostkom na swobodne kreowanie siebie133, z poszanowaniem dla

nadrzêdnej warto�ci humanizmu, jak¹ jest wolno�æ134. Wy³aniaj¹cy siê st¹d

etyczny imperatyw walki o w³asne indywiduum, subiektywno�æ135, quasi-arty-

styczn¹ autokreacjê, nara¿a redeskryptywn¹ (w tym sensie hermeneutyczn¹)

etykê Rorty�ego na zarzut, albo co najmniej podejrzenie, zbyt mocnego su-

biektywizmu136, ci¹¿¹cego ostatecznie ku �mocnemu� (negatywnemu) nihili-

zmowi, któremu towarzyszy intencja destrukcji zuniwersalizowanych warto-

�ci137. Pod adresem Rorty�ego Vattimo wysuwa tak¿e szereg dalszych w¹tpli-

wo�ci raczej, jak s¹dzê, ani¿eli twardych zarzutów. Podejrzliwo�æ w³oskiego

hermeneuty budzi, nadmierne u Rorty�ego, akcentowanie nowo�ci, oryginal-

123 Tam¿e.
124 Tam¿e, s. 324-345.
125 Tam¿e, s. 329.
126 Tam¿e, s. 324-331.
127 Tam¿e, s. 331.
128 A. Szahaj, Ironia i mi³o�æ. Neopragmatyzm Richarda Rorty�ego w kontek�cie sporu o post-

modernizm, Wroc³aw 2002, s. 69.
129 R. Rorty, Filozofia a zwierciad³o natury, s. 331, 334-335.
130 A. Szahaj, Ironia i mi³o�æ�, s. 67.
131 R. Rorty, Filozofia a zwierciad³o natury, s. 335.
132 Tam¿e, s. 318.
133 A. Szahaj, Ironia i mi³o�æ�, s. 67.
134 Tam¿e, s. 69.
135 M. Januszkiewicz, Etyczny wymiar hermeneutyki (wokó³ Gianni Vattimo), s. 296.
136 Taki zarzut wobec Rorty’ego, obok Vattima, przedstawia tak¿e Georgia Warnke. Zob.

G. Warnke, Gadamer. Hermeneutics, Tradition and Reason, Stanford 1987, s. 146.
137 M. Januszkiewicz, Etyczny wymiar hermeneutyki (wokó³ Gianni Vattimo), s. 298.
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no�ci, autoafirmatywno�ci i autokreacji138, które z wyra¿anego przez Rorty�e-

go szacunku dla przesz³o�ci czyni li tylko werbaln¹ deklaracjê, odrywaj¹c tym

samym koncepcjê Rorty�ego od kluczowego dla dyskursu hermeneutycznego

�problemu kontynuacji�139, który najpe³niej, choæ nie bez wad, doszed³ do

g³osu w hermeneutycznej filozofii Gadamera. Vattima nie przekonuje tak¿e

Rorty�añska, jak j¹ nazywa, witalistyczna celebracja kreatywno�ci140, która ma

byæ jedynym uzasadnieniem dla nieprzerwanego �podtrzymywania konwer-

sacji�. Przedmiotem zastrze¿eñ w³oskiego filozofa staje siê równie¿, obecna

u Rorty�ego, romantyczna filozofia kreatywnego geniuszu141, z charaktery-

stycznym dla niej niedoszacowaniem perspektywy historycznej. Zdaniem

Vattima mo¿na w tym upatrywaæ znamion wysublimowanego �powrotu do

metafizyki�142. Najpowa¿niejszy zarzut, jaki Vattimo stawia Rorty’emu, doty-

czy kwestii: Czy lekcewa¿¹cy stosunek do prawdy, sytuacja, w której siê � jak
chce Rorty � �ignoruje odmienno�æ wyznania religijnego, klasy spo³ecznej,
podzia³y rasowe i ró¿nice filozoficzne�143, nie prowadzi w koñcu do �mierci
komunikacji?144

Rozpatrzenie wszystkich tych kwestii, jak równie¿ zasadno�ci Vattimow-

skiej interpretacji Rorty�ego, pozostawiaj¹cej wiele w¹tpliwo�ci i podejrzeñ

o pos³ugiwanie siê w niej schematycznymi uproszczeniami, przekracza ramy

tego artyku³u, ka¿¹c poprzestaæ jedynie na ich zaanonsowaniu.

* * *

W opinii w³oskiego nihilisty, na podkre�lenie zas³uguje fakt, ¿e jedyn¹

etyk¹, która konsekwentnie, choæ mo¿e nazbyt mocno, artyku³uje kontrmeta-

fizyczny wektor hermeneutyki145, jest Gadamerowska etyka kontynuacji146.

Podjêta przez Gadamera w Prawdzie i metodzie „krytyka estetyzmu”147,

a konkretnie krytyka abstrakcji �wiadomo�ci estetycznej148, w której manife-

138 Tam¿e, s. 297. Por. R. Rorty, Filozofia a zwierciad³o natury, s. 320.
139 Tam¿e, s. 297.
140 Podajê za: M. Januszkiewicz, Etyczny wymiar hermeneutyki (wokó³ Gianni Vattimo), s. 297.
141 Tam¿e.
142 Tam¿e.
143 R. Rorty, Etyka zasad a etyka wra¿liwo�ci, t³um. D. Abriszewska, �Teksty drugie� 2002,

nr 1-2, s. 61.
144 M. Januszkiewicz, Etyczny wymiar hermeneutyki (wokó³ Gianni Vattimo), s. 298.
145 Por. P. Dybel, Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce Hansa-Georga Gada-

mera, Kraków 2004, s. 420.
146 Chodzi, rzecz jasna, o kontynuacjê tradycji. Por. H.G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys

hermeneutyki filozoficznej, t³um. B. Baran, Warszawa 2007, s. 389.
147 M. Januszkiewicz, Etyczny wymiar hermeneutyki (wokó³ Gianni Vattimo), s. 298.
148 H.-G. Gadamer, Prawda i metoda…, s. 153-154.
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stuje siê �hermeneutyczny nihilizm�149 z charakterystycznymi dla niego mo-

mentami „dyskontynuacji” i „ahistorycznym subiektywizmem”150, mia³a na

celu wykazaæ151, ¿e Rozumienie nale¿y pojmowaæ nie tyle jako dzia³anie su-
biektywno�ci, ile jako wej�cie w proces przekazu tradycji, w którym przesz³o�æ
i tera�niejszo�æ s¹ stale zapo�redniczane152. Eksponowany przez Gadamera

hermeneutyczny warunek przynale¿no�ci [rozumienia – przyp. P.D.] do jakiej�
tradycji153 k³adzie nacisk na kontynuacjê � zakorzenienie w tradycji154, przy-
wrócenie warto�ci pojêciu autorytetu155 i klasyczno�ci156. Te trzy elementy,

wziête razem, tworz¹ ideowo-normatywne zaplecze Gadamerowskiej etyki

kontynuacji. W orbicie jej zainteresowania znajduj¹ siê kwestie temporalnej

skoñczono�ci157 oraz zakotwiczenia w tradycji wci¹¿ otwartego hermeneu-

tycznego procesu rozumienia158, które nie potrafi dostarczyæ pe³nej prawdy
w postaci konkluzywnego poznania tego, czego do�wiadcza. Nie dokonuje siê
tu ¿aden prosty postêp ani ostateczne wyczerpanie tego, co� [interpretandum

– przyp. P.D.] zawiera159.

Ponadto, etyka kontynuacji wskazuje i uwra¿liwia na normatywn¹ auto-

rytatywno�æ wyk³adanego tekstu160. Integralno�æ indywidualnego ludzkiego

do�wiadczenia konstytuuje siê tylko w odniesieniu do �logosu-wspólnej �wia-

domo�ci� � panuj¹cego substratu wspólnych warto�ci ¿ywej historycznej spo-
³eczno�ci, znajduj¹cych wyraz w jej jêzyku161. Dodatkowo Gadamer stara siê

149 Tam¿e, s. 149-150. Por. G. Vattimo, Koniec nowoczesno�ci, cz. 3, rozdz. VII, s. 112.
150 H.-G. Gadamer, Prawda i metoda…, s. 152; 156. M. Januszkiewicz, Etyczny wymiar her-

meneutyki (wokó³ Gianni Vattimo), s. 298.
151 �Historycznie znacz¹cy charakter do�wiadczenia estetycznego��. G. Vattimo, Koniec no-

woczesno�ci, cz. 3, rozdz. VII, s. 103-104.
152 H.-G. Gadamer, Prawda i metoda…, s. 400.
153 Tam¿e.
154 H.-G. Gadamer, Cz³owiek i jêzyk, t³um. K. Michalski, w: tego¿, Rozum, s³owo, dzieje, t³um.

M. £ukasiewicz i K. Michalski, Warszawa 2000, s. 52-62. Zob. tak¿e: P. Dybel, Granice rozumie-

nia i interpretacji…, cz. III, rozdz. II: Tradycja, s. 289-318; P. Dybel, Problem dziejowo�ci rozu-
mienia w hermeneutyce Gadamera (na przyk³adzie pojêcia tradycji), w: red. A. Przy³êbski, Uni-

wersalny wymiar hermeneutyki, Poznañ 1997, s. 37-45.
155 H.-G. Gadamer, Prawda i metoda…, s. 382-392. Zob. tak¿e: P. Dybel, Granice rozumienia

i interpretacji…, cz. III, rozdz. III: Autorytet i «za³o¿enie doskona³o�ci», s. 319-337.
156 M. Januszkiewicz, Etyczny wymiar hermeneutyki (wokó³ Gianni Vattimo), s. 298. Por.

H.-G. Gadamer, Prawda i metoda…, s. 392-400. Zob. tak¿e: G. Vattimo, Koniec nowoczesno�ci,
cz. 3, rozdz. VII, s. 114.

157 H.-G. Gadamer, Prawda i metoda…, s. 156.
158 Tam¿e, s. 155.
159 Tam¿e, s. 156-157.
160 M. Januszkiewicz, Etyczny wymiar hermeneutyki (wokó³ Gianni Vattimo), s. 299.
161 G. Vattimo, Spo³eczeñstwo przejrzyste, s. 113. Por. H.-G. Gadamer, Prawda i metoda…,

s. 159.
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podkre�laæ dialogiczny wymiar zmediatyzowanych jêzykowo relacji miêdzy-

osobowych, konstatuj¹c, ¿e: Jêzyk jest rzeczywisty w rozmowie…162. Rozmo-

wa to proces porozumienia163. �Z rozmowy wy³ania siê wspólny aspekt tego,
o czym mowa. �Rozmowa ca³kowicie przekszta³ca oba pogl¹dy. �Dopiero
taka wspólnota, która tak bardzo jest wspólna, ¿e nie istnieje ju¿ mój lub twój
pogl¹d, lecz tylko wspólna wyk³adnia �wiata, umo¿liwia spo³eczn¹ etykê

i solidarno�æ164 [pogr. P.D.].

Vattimo, pe³en nieskrywanej rewerencji dla zajmowanego przez swojego

mistrza165 stanowiska, dostrzega w nim jednak nurtuj¹c¹ problematyczno�æ,

zwi¹zan¹ z nazbyt mocnym naciskiem po³o¿onym na respekt dla tradycji,

implikuj¹cy zobowi¹zanie do jej kontynuacji. Vattimo boi siê, ¿e klasycyzm
(resp. konserwatyzm) Gadamera niesie ze sob¹ zagro¿enie odrzucenia plura-
lizmu i my�lenie kryptometafizyczne; je¿eli na przyk³ad, interpretator zakorze-
niony w okre�lonej tradycji, przyzna jej autorytatywno�æ, wówczas doprowa-
dziæ mo¿e nie tylko do zak³ócenia, ale wrêcz do zahamowania dialogu166.

W obliczu gro�by osuniêcia siê wszystkich trzech projektów etyki (komu-

nikacji, redeskrypcji i kontynuacji) w metafizyczn¹ otch³añ w³oski filozof re-

komenduje w³asne podej�cie, polegaj¹ce na ich radykalizacji w duchu w³asne-

go, �s³abego� resp. „pozytywnego” nihilizmu. Etyka interpretacji staje siê mo¿-

liwa dopiero z chwil¹, kiedy hermeneutyka rozpozna w³asne nihilistyczne
przeznaczenie167, toruj¹ce drogê etyce168. Transformacja hermeneutyki jako teo-

rii interpretacji w hermeneutykê jako filozofiê praktyczn¹169 mo¿e siê dokonaæ

jedynie wraz z uto¿samieniem siê hermeneutyki ze swym pochodzeniem oraz

przeznaczeniem170, które jej przynale¿y171; to jest jedynie wówczas, gdy pojmie
w³asn¹ nihilistyczn¹ konstytucjê172. Je�li� �b³aha” i s³aba hermeneutyczna

teza rozpozna sw¹ przynale¿no�æ i nie bêdzie wystêpowaæ w przebraniu meta-

fizycznego opisu, dostrze¿e swe przeznaczenie (swe pochodzenie) i stanie siê

zdolna do dokonywania wyborów, a wiêc do moralno�ci173 [pogr. P.D.].

162 H.-G. Gadamer, Cz³owiek i jêzyk, s. 160.
163 H.-G. Gadamer, Prawda i metoda…, s. 521.
164 H.-G. Gadamer, Jêzyk i rozumienie, t³um. B. Sierocka, w: tego¿, Jêzyk i rozumienie, t³um.

P. Dehnel i B. Sierocka, Warszawa 2003, s. 10.
165 Z biografii Vattimo wiadomo, ¿e by³ uczniem Gadamera.
166 M. Januszkiewicz, Etyczny wymiar hermeneutyki (wokó³ Gianni Vattimo), s. 300.
167 G. Vattimo, Spo³eczeñstwo przejrzyste, s. 123.
168 Tam¿e, s. 123.
169 Tam¿e, s. 111.
170 Tam¿e, s. 125.
171 Tam¿e.
172 Tam¿e.
173 Tam¿e.
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174 Tam¿e, s. 112, 125.
175 Tam¿e, s. 125.
176 Tam¿e.
177 Tam¿e.
178 Tam¿e, s. 123; 125.
179 Tam¿e, s. 124.
180 Tam¿e, s. 123.

Nihilizm kierowanej �powo³aniem etycznym�174 hermeneutyki pochodzi

z wnêtrza �epoki koñca metafizyki”175, która jako taka jest w³a�nie �epok¹

nihilizmu�176. W zwi¹zku z tym wykroczenie poza my�lenie metafizyczne,

opór wobec metafizyki, staje siê, w istocie, jej kontynuacj¹ albo raczej ukon-

sekwentnieniem: nie mo¿e ono byæ ani prost¹ negacj¹ (odrzuceniem), ani

translacj¹ (przeformu³owaniem), ani anihilacj¹ (zniesieniem). Nawet zabieg

os³abiania nie jest tu zgo³a najszczê�liwszy resp. najefektywniejszy, bowiem

zawsze trzeba siê liczyæ z ewentualno�ci¹, ¿e nawet w wyniku najkonse-

kwentniej i najskuteczniej przeprowadzonej procedury nihilistycznego os³a-

biania (rozpraszania) dyskursu metafizycznego, mo¿e siê � jako efekt ubocz-

ny � pojawiæ wytr¹cony osad, pozosta³o�æ, któr¹ trzeba by � chc¹c i jej siê

ostatecznie pozbyæ � poddawaæ dalszej obróbce �b³ahej relatywizacji”177, i tak

w³a�ciwie bez koñca. Jak siê wydaje, postulowana przez Vattima procedura

rozcieñczania, domagaj¹ca siê równie¿ dla samej siebie neurotycznego, nie-

skoñczonego os³abiania � nihilizacji, rodzi podejrzenie, albo wrêcz gro�bê

regressus ad infinitum, chyba ¿e ów regressus potraktuje jako przejaw � po-

zosta³o�æ metafizycznego dominium, albo wcale siê nim nie przejmie, zak³a-

daj¹c go jako w³asn¹ konieczno�æ.

Postulowana przez Vattima „hermen-e/u/tyka” ma u swych podstaw onto-
logiê redukcji i odci¹¿enia lub innymi s³owy � rozproszenia178. Tak sprofilo-

wana etyka nie mo¿e sobie ro�ciæ pretensji do stanowienia, ani te¿ sama nie

posiada funduj¹cej j¹ podstawy, autorytetu i w³adzy zwierzchniej179. W etyce

tej zbiegaj¹ siê i uzyskuj¹ wyra�n¹ formê ró¿norodne Schopenhauerowskie

elementy obecne w moralnych nakazach naszego wieku: eksperymentalizm

pó�nego Nietzschego, dla którego Nadcz³owiek to w istocie cz³owiek �bar-
dziej umiarkowany�, a nawet artysta, ceni¹cy bardziej eksperymentowanie ni¿
zachowanie siebie; a tak¿e wyniki dialektyki negatywnej Adorna� Ale po-
brzmiewa w niej tak¿e echo starej Sokratejskiej nauki, g³os dajmoniona, któ-
ry odzywa siê tylko po to, by powstrzymaæ i powiedzieæ �nie�180 [pogr. P.D.].

Maj¹c �wiadomo�æ niewyczerpania tematu, nadaje siê on bowiem do

znacznie wiêkszej i powa¿niejszej rozprawy, chcia³bym na koniec, po vatti-
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mowsku niczego z góry nie przes¹dzaj¹c, ani te¿ nie dekretuj¹c ¿adnych wy-

roków, pog³êbiæ wynikaj¹cy z jego niewyczerpania niedosyt, stawiaj¹c jako

otwarte, oczekuj¹ce na rozwiniêcie, kwestie181, które zdaje siê implikowaæ

stanowisko w³oskiego teoretyka �s³abej my�li�. Czy trzeba by³o w hermeneu-

tyce czekaæ a¿ do Vattima, ¿eby otworzyæ j¹ na etykê? Jak to siê sta³o, ¿e

pomimo ekspansywnej obecno�ci hermeneutyki w filozofii, filozofia moralna

� jak siê wydaje � pozosta³a przez ni¹ nietkniêta, jak gdyby nie dostrzegaj¹c

jej walorów? Czy przysz³o�æ etyki nie nale¿y do hermeneutyki? Co nale¿y lub

powinno nale¿eæ do charakterystyki hermeneutyki ujêtej jako etyka? Czy ety-

ka hermeneutyczna z konieczno�ci przybraæ musi, jak siê tego domaga Vatti-

mo, postaæ etyki nihilistycznej (meta-metafizycznej)?

SUMMARY

Vattimo is an author of so-called radicalized hermeneutics. In it he refers creatively to the

counter-metaphysical nihilism of Nietzsche and Heidegger. He is accompanied by an intention of

radicalization (weakening) both these positions with hope for clearing them of the remains of

metaphysical thinking. The nihilistic accomplishment of hermeneutics Vattimo combines with its

transition to the ethical position. However he polemizes with approaches, which develop “an ethical

vocation” of hermeneutics either in the direction of the ethics of communication (like Habermas),

or in the direction of the ethics of redescription (like Rorty), or in the direction of the ethics of

continuation (like Gadamer). In their place Vattimo suggests the ethics of interpretation, which is

rather ethics of goods than ethics of obligations. It is a kind of a retrospective (historical),

pluralistic, relativistic ethics with a preference for the value of freedom.
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