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POSTMODERNITATE
?l CANDI RE SLABÂ

Gianni Vattimo,
student al lui Gadamer
ci Pareyson, specialist
în esteticà si
hermeneuticâ fîlosofïcâ
si parlamentar
european, exercitându-si
cel de-aï doilea mandat,
se aflâ în posesia unei
gândiri a hermeneuticii
care se réclama atât de
la Heidegger, cât si de
la Nietzsche.

Renumit pentru sintagma ,,il pensiero debole" (,,gândirea
slabâ"), Vattimo a încercat în permanentà sa stabileascâ un
dialog eu traditia filosoficâ occidentalâ. Trebuie precizat încâ de
la început: celebritatea expresiei ,,gândirea slabà" este, oarecum,
nedreaptâ în ceea ce-1 priveste pe Vattimo, deoarece contributiile
sale esentiale la analiza fenomenului cultural postmodern
depâsesc simplul cadru oferit de eseul eu pricina sau de sintagma
luatâ izolat.

Gândire slabâ fipietate

Scrierea care s-a impus în constiinta publicului a fost cea care
trateazâ ,,gândirea slabâ", în care Vattimo introduce o noua
posibilitate de a întelege renuntarea la metafizicâ si la categoriile
sale rigide. Filosoful italian identificâ o zona discursivâ a
gândirii occidentale care se réclama de la Nietzsche, mai mult
sau mai putin explicit, si care cautâ sa readucâ în prim-plan
spatiile defavorizate de discursul dominant, periferiile, într-un
demers recuperator. Aceastâ tendintâ a reaproprierii si a alienàrii
este, potrivit lui Vattimo, complice eu alienarea pe care ar trebui
s-o combatâ (exemplele lui Benjamin, Adorno sau Foucault sunt
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elocvente). Acest diseurs foloseste, încâ, vechea
idée metafizicà a totalitàtii pentru a-çi légitima
demersurile.

La Nietzsche, însâ, Vattimo descoperâ modul
de a renunta ,,eficient" la metafizicà: încâ din
eseul Ûber Wahrheit und Luge im
aussermoralischer Sinn, Nietzsche introduce
ideea câtoate structurile prime, dar ci ultime,
aie metafizicii nu sunt altceva decât inventii
menite sa ne asigure iluzia securitâtii, în
perioade istorice în care organizarea socialâ si
tehnologia nu existau încâ pentru a permite un
orizont deschis. în calitate de inventii,
categoriile metafizicii (subiectul autotelic, un
sens concentrât al istoriei, totalitatea etc.) devin
ineficiente în epoca tehnicii.

Cu toate câgândirea occidentalâ a ultimului
secol a pregâtit aceastâ renuntare, aceastâ
trecere dincolo de metafizicà, Vattimo
identificâ riscul în care se aflâ filosofia: acela de
a trece câtre noi forme aie gândirii metafizice,
construite pe fundamentul dizolvârii celor
précédente, fie ele dominate de umanism sau de
orice ait ~ism eu iz militant. Pentru gânditorul
italian, remediui la aceastâ eroare este o reluare
a problemei fïintei asa cum apare ea la
Heidegger.

Diferenta ontologicâ, cea dintre fiintâ §i
fiintare, ne interzice sa folosim sintagma
,,fïinta este" si sa o înlocuim eu o întelegere a
fiintei, asa cum face Heidegger, drept
transmitere (Ûberlieferung) sau trimitere (în
sensul dat de Ge-schick, trimitere si destin,
trimitere-càtre). în fond, gândirea slabà îsi
pierde sau, mai degrabâ, constientà de riscurile
la care ne supune pierderea fundamentelor
metafizice, renunta la prerogativele sale ,,forte",
la pretentiile totalizante §i unificatoare aie
filosofiei. Gândirea slabâ nu mai reprezintâ
câutarea unui adevâr pierdut, cum se poate
considéra câ face arheologia, ci constituie
afirmarea adevârului ça transmitere de mesaje,
orizont deschis de faptul de a se transmite al
fiintei.

Gândirea slabà, deci, este gândirea
constientà de limitele sale, constientà de faptul
cà nu mai are dreptul de a pretinde o
,,universalizare" a sa, din moment ce ea nu mai
este necesarà în calitate de garant al securitâtii.
Dupa Vattimo (cel din acest mie eseu), aceastâ

este lectia pe care, în primul rând, Heidegger,
dar si Nietzsche, ne-o oferâ: unica atitudine pe
care ne-o mai permitem în fata mostenirii
noastre, a ceea ce ne-a fost transmis, este
pietatea, în virtutea câreia exista procedee de
constituire a adevârului. Se poate eu usurintà
observa influente decisivâ pe care Gadamer a
avut-o asupra lui Vattimo în formularea acestui
punct de vedere. Locuim, în permanent!, într-o
traditie care ne apartine §i câreia apartinem,
suntem format! si modelati de aceastâ
(Gadamer folosea conceptul de Bildung), iar
adevârul nu se formuleazâ decât între limitele
acestea. Pietas ar putea fi înteleasâ, de altfel,
drept unica atitudine posibilâ în fata capacitàtii
traditiei, atransmiterii, de a ne oferi adevàruri.

Implicatiile tezelor lui Vattimo din aceastâ
lucrare nu se opresc la consideratiile de mai
sus; conceptul «gândirii slabe" ne este eu totul
necesar pentru a délimita profundele problème
aie ,,ultramodernismului"' si nu constituie doar
optiune teoreticâ. Prin aceastâ sintagma, care,
dupa cum inventatorul ei ne spune, nu poate fi
o filosofie (în sensul traditional, de ,,gândire"
forte), se întelege o situare a gândirii care
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porneste de la Nietzsche ci continua eu
Heidegger. Care este raportul exact pe care
propunerea lui Vattimo îl întretine eu
arheologia practicata, de exemplu, de Foucault
si în ce mâsurâ acestea doua se exclud este o
întrebare ai cârei râspuns iese din limitele
acestei prezentâri.

Sfârçit al modernitâtii fi explozie a
esteticului

în a doua jumâtate a secolului al XX-lea s-a
discutât despre moartea artei, sfârsitul istoriei
etc., toate acestea legate de tema
postmodernitâtii. Observând lucrurile de pe
filiera hermeneuticii (unica, din punctul nostru
de vedere, care se poate dovedi eficace în
aceastà privintâ), Vattimo elaboreazâ problema
sfârsitului modernitâtii (în volumul eu acelasi
nume), eu referire la Heidegger si Nietzsche,
pentru a deschide o directie interesantâ, eu
inflexiuni marxiste.

Dupa Vattimo, sfârsitul modernitâtii ar avea
legâturâ eu acea ,,lume realâ care devine

poveste" despre care vorbea Nietzsche în
Amurgul idolilor, dar si eu evenimentul mortii
lui Dumnezeu si cel al devalorizârii valorilor
suprême, celé aie metafizicii. Sfârsitul
modernitâtii este, deci, Victoria nihilismului,
înteles, nici mai mult, dar nici mai putin, drept
consumare a valorii de utilizare în valoarea de
schimb. Dacâpentru Nietzsche semnul
descentralizârii gândirii era eliminarea lumii
reale, transformarea sa într-o poveste (si,
sustine Vattimo, în calitate de poveste ea
putând primi totusi prerogativele lumii
,,reale"), la Heidegger problema era reducerea
fiintei la valoare. în eseurile sale despre
tehnicà, Heidegger subliniazà, într-adevàr, cà
modalitatea de a fi a tehnicii, esenta sa, este
Ge-stell, acea încadrare a omului, o
circumscriere a omului de câtre tehnologie,
care duce în mod inevitabil la ,,slâbirea" fiintei,
dacà nu chiar la anihilarea sa, la sfârsitul sâu.

Vattimo vorbeste destul de explicit despre
faptul ça sfârsitul modernitâtii se identificà
acestei stâri de transformare totalâ a fiintei în
valoare: slâbirea fiintei, lichidarea ,,lumii
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adevàrate", subsumarea omului prin
intermediul tehnologiei, toate acestea sunt
pàrtile acestei Verwindung. Trebuie, eu toate
acestea, notât câ Vattimo nu împàrtàseste
reactionarismul afisat de Heidegger când
vorbeste despre tehnicà, ba chiar încearcâ, pe
fiecare pagina, sa nege faptul câ filosoful
german ar fi avut o astfel de atitudine. Astfel,
Vattimo se fereste sa adopte o pozitie ,,forte",
dupa cum se va observa si în scrierile sale mai
actuale.

Ceea ce ne intereseazà aici este modul în
care discuta Vattimo despre amurgul artei. Se
observa câ, încâ de la începutul secolului
al XX-lea, miscârile de avangardà au încercat §i,
partial, au reusit sa depâseascâbarierele
traditiei esteticii. Practica artisticâ a iesit din
limitele institutionale si a pâtruns în teritorii
care nu îi erau caracteristice, devenind, nu în
putine rânduri, clémente de angajare socialâ §i
politicâ. Vattimo numeste aceastâtransformare
eu termenul de ,,explozie a esteticului" si
identificâ renuntarea la spatiile traditionale aie
experientei artei în favoarea corpului uman, a
peisajului natural, a stràzii etc. Vechea idée
moralâ si esteticà a revolutiei artei a fost
anihilatâ; se préféra acum adoptarea unui nou
statut al operei de artà, o noua integrare a
experientei artei. Se pune în discutie categoria
,,operei", a§a cum era înteleasâ în mod
traditional, se practicâ autoironizarea artei.
Toate acestea sunt, pentru Vattimo, simptome
aie amurgului artei, deci, aie exploziei
esteticului.

Sfârsitul artei este echivalent unei
generalizàri a experientei estetice, transformare
care nu numai câ a lichidat limitele experientei
în câutarea unui idéal metafizic al totalitâtii,
dar a si bénéficiât de pe urma avansului
înregistrat de tehnicà pentru a-si atinge
scopurile. Vattimo face referire la eseul celebru
al lui Benjamin, intitulât Opéra de artâ în
epoca reproductibilitâtii sale tehnice, în care
gânditorul german atrage atentia asupra
pierderii ,,aurei" care înconjoarâ o opéra de
artâ autenticâ, unicat, din cauza posibilitâtii
nou dobândite de a reproduce la scarà largà
operele2. Gânditorul italian interpreteazâ acest
mie eseu al lui Benjamin ça pe o marcâ a
trecerii de la o semnificatie utopicà si

metafizica a mortii artei (la avangardele
începutului de secol) la una care se realizeazâ
prin mijloacele tehnicii, în cultura de masâ.
Estetizarea generalâ a vietii si moartea artei,
realizate prin intermediul tehnicii, se pot
observa cel mai bine în dominatia pe care
mediile de comunicare în masâ au câpâtat-o în
cultura ultimei jumâtâti a secolului al XX-lea.
Vattimo considéra câ mediile distribuie
maselor informatie etc. respectând,
întotdeauna, niste criterii estetice valabile.
Aceste criterii sunt, dar si produc, rezultatul
unui consens général3, comunitar, constituind
sfera publicâ. Potrivit lui Vattimo, în sens forte,
moartea artei înseamnâ detasarea sa de
experientâ, însâ, în sens slab, aceasta semnificâ
,,estetizarea ça extindere a dominatiei mass-
mediilor". La estetizarea uniformizantâ, artele
au raspuns printr-o autonegare, prin tâcere,
alegând sa nu mai ,,spunâ" nimic4.

Câtre o societate a transparentei?

Paginile din Societatea transparentâ sunt
dedicate studiului unei întrebâri privitoare la
transformàrile culturale aduse de noua societate
a comunicârii generalizate. Mai exact,
problema de la care porneste Vattimo este dacâ,
într-adevâr, avem de-a face astâzi eu o
,,transparentâ" a societàtii oferitâ de noile
metode de propagare si producere a informatiei
în timp real.

Exista, fârâ îndoialâ, câteva caracteristici care
diferentiazâ societatea postmodernâ de cea
modernâ si care legitimeazâ, în fond, un diseurs
despre postmodernitate; dizolvareaideii de istorie
drept curs unitar si euro-centrist este cea mai
importai! ta trâsâturâ, în paralel eu dezvoltarea
mijloacelor tehnice de a produce si distribui
informatia. Vattimo reaminteçte, citându-1 pe
Benjamin, dar si pe Nietzsche si Heidegger, câ
istoria, asacum eravâzutâde moderni, constituia
drumul parcurs câtre împlinirea idealului omului
european. Discursul dominant, cel care
,,construia" istoria, nu era cel al periferiei sociale,
culturale sau politice, ci acela al centrului care se
înstâpânea asupra celorlalte spatii. Istoria era
scrisâ de învingâtori, pare a confirma Vattimo. Cu
toate acestea, odatâ eu deziluzionarea adusâ de
gândirea începutului de secol al XX-lea, dar si de
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evenimentele istorice care au scos la ivealâ
paradoxurile si contradictiile interne aie
modernitâtii, discursuri aie ,,minoritâtilor" s-au
putut constitui, ajutate si de mediile de
comunicare în masâ. S-a créât astfel o nebuloasà
de identitâti în care niciun diseurs nu valora mai
mult decât celàlalt si nu putea, la fel, pretinde sa
scrie istoria de unul singur.

In ciuda avertismentelor unor gânditori cum
este Adorno, spune Vattimo, care vâd în
proliferarea mediilor pericolul unor eventuale
abuzuri, uniformizâri si tendinte de manipulare a
maselor, mediile n-au facut altceva decât sa
multiplice si sa subrnineze viziunea centralistâ-
europenistâ. Vattimo nu atacâ frontal, ci, mai
degrabà, ocoleste problema detinâtorilor
capitalului în tôt acest joc al identitâtilor plurale,
preferând sa vorbeascâ strict din perspectiva
filosofiei, fapt care i s-ar putea imputa pe bunà
dreptate. Chiardacâtraversàm o perioadàîn care
mediile permit ça orice diseurs sa se facâ public,
exista încâ centri câtre care se concentreaza o
fortâ simbolicâmai acutâ, dupa cum ne învatà

Bourdieu5, iar refuzul flagrant al lui Vattimo de a
aborda aceste chestiuni eu totul esentiale devine
inacceptabil6.

Crestinismul slab

în publicatiile sale celé mai récente7, Vattimo
se îndreaptâ mai mult asupra analizàrii
crestinismului si, mai aies, relatiaacestei traditii
eu postmodernitatea. Gânditorul observa câ astâzi
se înregistreaza o revenire a religiei deoarece,
odatâ lichidatà metafrzica, este dizolvat si
ateismul. Religiosul revine în primul plan al
gândirii occidentale dupa moartea subiectului si
slâbirea autoritâtii filosofiei, drept o traditie în
care locuim si la care nu putem renunta din
motivul ça este singura care ne permite sa
comunicàm. Crestinismul ça traditie a
Occidentului înseamnâ nu numai aspectul sâu
normativ, cel institutional sau cel dogmatic, ci,
mai presus de acestea, semnificâ posibilitâtile de
care dispunem pentru a interactiona. Pentru
Vattimo, crestinismul este destinul Occidentului,
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iar revenirea religiosului face parte din acea
multitudine si bogâtie de semnificatii din lumea
postmodernâ deschise de dialog. Chiar si épurât
de elementele sale metafizice, crestinismul
subzistâ în calitate de unicà traditie.

Crestinismul slab al lui Vattimo este
non-religios, non-autoritar, un crestinism
care §i-a cédât prerogativele puterii si aie
centralismului, pâstrându-si însà cea mai
importantâ laturâ, cea de cadru al gândirii, de
identitate comunâ. Dacâ metafizica, inclusiv
sau mai aies cea crestinà, a promovat violenta
pentru a-si apropria controlul, pentru a
domina, un crestinism slab, dezvrâjit, ar fi

l '•:

doar o punte a dialogului. Mesajul lui Vattimo
este clar: slâbirea crestinismului trebuie sa
devina pilonul pentru eliminarea altor bariere
si categorii rigide pe care societatea
occidentala le pâstreazâ ci, mai mult, le
prolifereazâ si le impune; este vorba despre
orice structura a gândirii ci societâtii care
produce opozitii si, de aici, violenta. Filosoful
accentueazà, în mai multe rânduri, asupra
conceptului esential de caritas din care
crestinismul trebuie sa facâ fundamentul sâu,
în spécial pentru a deveni acea cale de accès,
acea alternativâ necesarâ atât de mult astâzi.

DANIELCLINCI

1 Prefixul ,,ultra" a fost utilizat în versiunea româneascà a majoritâ^ii scrierilor lui Vattimo, datorate Çtefaniei Mincu, pentru a-1
reda pe germanul ,,ùber", în spécial în traducerea termenului ,,Ubermensch". Il folosim aici pentru a denumi ceea ce este dincolo
de modem, post-modernul (acesta din urmâ pâstrând, totusi, un sens al posteritâtii istorice, ceea ce nu este întru totul adecvat).

2 Benjamin se refera la dnematograf si la fotografie, însà, évident, nu sunt singurele exemple, mai aies în perioada actualâ.
V. Benjamin, Walter, Iluminâri, éd. Idea Design & Print, 2002.

3 Este vorba, aici, despre o idée pe care Vattimo o împârtâseste eu I labermas si care spune câ prin comunicare se produce un
consens al comunitàtii, dar si cà finalitatea oricârei comunicàri este consensul. Ideii i se poate trasa o ascendenjâ care începe, din
càte cunoastem, eu Gadamer.

4 Desi este argumentabil si contrariul, faptul câ artele au suferit de pe urma propriei lor retrageri într-o zona izolatâ din punct
de vedere social, prin dislocarea continutului si evidenfierea expresiei. Cultura de masâ si Kitsch-ul, atât cât se poale vorbi despre
el, au venit sa umple golul làsat liber de izolationismul practicat eu bunâ stiintà în cea de-a doua jumâtate a secolului al XlX-lea.
Problema lui Nietzsche, în timpul sâu, a fost de a câuta posibilitâfi de a readuce expcrienfa esleticâ printre celé sociale.

5 în spécial în studiul Despre televiziune, éd. Art, 2007.
6 De asemenea, exista si altc obiectii care i-ar putea fi aduse filosofului italian, mai aies faptul câ nu aprofundeazâ modul în care

mediile construiesc realitatea, în favoarea une! discufii despre pluralism.
7 Este vorba despre volumele Dupa moartea lui Dumnezeu (éd. Curtea Veche, 2008), Adevâr sau credintâ slabâ? (éd. Curtea

Veche, 2009) si Viitorul religiei (éd. Paralela 45, 2008), toatc reprezentând conferintc, comunicàri sau colocvii desfâsurate în
compania unor alti gànditori cum ar fi Girard sau Rorty.
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