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Hans-Georg Gadamer, jeden z najv˝znamnejöÌch nemeck˝ch filozofov 20. storoËia,
sa narodil 11. februára 1900 a patrÌ dnes k j e h o najstaröÌm súËasnÌkom. Je dokonca staröÌ
ako naöe storoËie, preûil ho od zaËiatku do konca a môûe sa pokladaù za jeho svedka. Na
toto súputnÌctvo spomÌna rád a vo väËöine jeho prác sa prelÌnajú spomienky
s prÌtomnosùou. V Ëitateæovi vyvoláva zvláötny pocit uû samotn˝ fakt, ûe berie do rúk
dielo ûijúceho filozofa, ktor˝ - ako sám uvádza v ötúdii Die Aufgabe der Philosophie
(1983) - stretol tak˝ch æudÌ ako Gerhard Hauptmann, Stefan George, Paul Natorp,
RabÌndranáth Thákur, Edmumd Husserl, Max Scheler, Ortega y Gasset a Ernst Cassirer.
Vzruöujúca j e predstava horizontu Ëloveka, ktor˝ bol úËastnÌkom dynamickej doby
a s odstupom sprostredkovan˝m ûivotnou skúsenosùou sa môûe p˝taù a filozoficky artikulovanou otázkou pripomÌnaù, ako to bolo. Na pozadÌ hodnôt a ideálov európskej
kultúry 19. storoËia, ktoré zÌskal vzdelanÌm a v˝chovou, eöte v mladosti preûÌval
úspechy akcelerujúceho 20. storoËia (elektrické svetlo, prvé autá, prvé kino, prv˝ telefón
v dome otca, prv˝ bicykel, vzducholoÔ nad Vroclavou ...), ale a j prvé technické
a humánne katastrofy naöej civilizácie. Tak spolupreûÌval skazu Titanicu a nÌm
naötrbenú dôveru v technickú dokonalosù, ako a j obidve svetové vojny, ktoré rozpt˝lili
optimistickú vieru æudÌ nielen vo vedeck˝, ale a j v celkov˝ civilizaËn˝ pokrok. A k cestou filozofickej myölienky j e nielen teória, ale preûit˝ ûivot, potom putovanie filozofa
môûe byù programov˝m zmierovanÌm minulosti s prÌtomnosùou.
Z filozofickej autoprezentácie Gadamera (Selbstdarstellung Hans-Georg Gadamer,
1973) sa dozvedáme, ûe keÔ v roku 1918, v poslednom roku 1. svetovej vojny, skonËil
gymnázium vo Vroclavi (Breslau) a postúpil na tamojöiu univerzitu, eöte nepredpokladal, ûe jeho záujem o literatúru, dejiny a dejiny umenia a vöeobecná neistota v nemeckej
spoloËnosti sa stanú hybnou silou filozofického kladenia otázok a zavedú ho do oblasti
filozofie.
V Ëase relativizácie vedy, pÌsomnÌctva, svetonázorov a predovöetk˝m novovekej
viery v pokrok, pod dojmom noviel Thomasa Manna a Hermanna Hesseho, potom, Ëo
ho Richard Hônigswald metodicky uviedol do transcendentálnej filozofie novokantovstva hæadá Gadamerova myseæ svoj charakteristick˝ v˝raz v priestore medzi umenÌm
a filozofiou.
Akademick˝ ûivot malého univerzitného mesta Marburg, kam v roku 1919
prichádza, poskytol budúcemu filozofovi to najpriaznivejöie milieu. Boli to predovöetk˝m prednáöky a "krúûky" profesorov Paula Natorpa, Nicolaia Hartmanna, Rudolfa Bultmanna, Richarda Hamanna, Ernsta Roberta Curtiusa, Ericha Auerbacha, Paula
Friedländera. Bol to genius loci univerzity, dotváran˝ a j t˝mi, ktorÌ uû odiöli, práve
hosùovali alebo mali prÌsù - Karl Barth, Max Scheler, Martin Heidegger. Rovnak˝ vplyv
mali idey, ktoré ohlasovali novú senzibilitu a kritiku kultúry, ktoré oûÌvali v diskusiách
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okolo filozofie Nietzscheho, Diltheya, Troeltscha, poézie Stefana Georga, Huga Hofmannsthala, knÌh Friedricha Gundolfa a i. Osobitne tento vplyv kontrastoval s kategoriálnou disciplÌnou novokantovského transcendentalizmu (v Marburgu sa stále vyuËoval)
a viedol Gadamera k presvedËeniu nemeckého romantizmu o relevantnosti skúsenosti
umenia pre filozofiu. Nárok na pravdu, ktor˝ uplatÚovala filozofia i umenie v situácii
dominantného postavenia vedy, zÌskal v tom Ëase osobitnú legitimitu pod vplyvom
novej recepcie Kierkegaarda a Dostojevského v nemeckom prostredÌ, a to t˝m, ûe
nahrádzal zákony a poznatky prÌsnej vedy svojÌm dôrazom na autentickosù existenciálneho záûitku.
V reflexiách svojej filozofickej dráhy Gadamer zdôrazÚuje, ûe keÔ v roku 1922
promoval u Paula Natorpa, bol uû - pod vplyvom Kierkegaarda a Nicolaia Hartmanna v opozÌcii voËi idealistickej systematike a hlavne v oËakávanÌ filozofickej zmeny zo
strany fenomenologie. V prÌspevku Von Lehrenden und Lernenden vyzdvihuje spomedzi svojich uËiteæov Martina Heideggera a Karia Jaspersa. U Heideggera absolvoval
letn˝ semester 1923 vo Freiburgu a kontakty pokraËovali poËas hosùovania Heideggera
v Marburgu i v nasledujúcich rokoch. Heidegger poËas svojho prednáökového pobytu
predstavoval pre mlad˝ch filozofov v˝zvu. Jeho radikálnosù a "prÌùaûlivosù prirodzeného myölienkového génia" prehÂbila Gadamerov záujem o grécku filozofiu (bol to
prv˝ seminár v roku 1923 vo Freiburgu o 6. knihe Nikomachovej etiky, na ktorom Heidegger analyzoval ideu "fronésis") a podnietila ho ötudovaù klasickú filológiu. Toto
ötúdium, ktoré absolvoval v seminári Paula Friedländera, pridalo jeho neskoröÌm filozofick˝m anal˝zam Platóna a Aristotela mimoriadnu profesionálnu hodnotu. Heideggerov
radikalizmus vöak nepôsobil na Gadamera aû tak zväzujúco, aby ho okrem predsokratovcov "nefascinovali" a j inÌ Gréci. V roku 1929 sa Gadamer habilitoval u Heideggera
prácou Platos dialektische Ethik (vyöla v r . 1931). K tejto téme sa po niekoæk˝ch desaùroËiach vrátil v rozsiahlej ötúdii Die Idee des Guten zwischen Plato und Aristoteles
(1978). Platónova filozofia bola jeho skutoËnou ûivotnou inöpiráciou a témou.
Dráhu univerzitného docenta zaËal v Marburgu spolu s Karlom Lôwithom
a Gerhardom Kriigerom. V obdobÌ nacizmu sa jeho Ëinnosù úplne zúûila na akademické
záujmy. Aby sa vo filozofickej oblasti vyhol spolupráci s reûimom, "emigroval do oblasti klasickej filológie". V˝sledky svojich filozofick˝ch a filologick˝ch ötúdiÌ predkladal
len ako prednáöky a takto ich venoval svojim najnadanejöÌch ötudentom. V roku 1938
mu ponúka profesúru Katedra klasickej filológie v Halle, dáva vöak prednosù miestu
profesora filozofie v Lipsku. Popri filozofii analyzuje v seminároch poetické texty
Hôlderlina, Goetheho a Rilkeho, ktorÌ sa v rôznych súvislostiach ukázali ako básnici
"akademickej rezistencie" (Gadamer). Po skonËenÌ vojny sa ako rektor Lipskej univerzity prechodne venuje administratÌvno-politickej "próze", no na jeseÚ 1947 odchádza do
Frankfurtu nad Mohanom, vracia sa teda k svojmu akademickému povolaniu. SkutoËn˝m návratom do "akademického sveta a Ëinnosti" j e prijatie miesta po Karlovi Jaspersovi roku 1949 v Heidelbergu.
A j druh˝ polËas Gadamerovho ûivota sa odvÌja v prostredÌ univerzÌt, prednáöok,
konferenciÌ, seminárov, redakciÌ a pod. Nepokojné roky vojen a núdze strieda sústredená práca, uznanie, ba úspech. Gadamera akceptujú ako vynikajúceho historika filozofie, autora brilantn˝ch ötúdiÌ z estetiky a praktickej filozofie a interpretáciÌ hlavne
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súËasnej nemeckej lyrickej poézie ( H e g e l s Dialektik, 1971; Vernunft im Zeitalter der
Wissenschaft, 1976; Kleine Schriften I.-IV, 1967-1977; Wer bin Ich und wer bist Dul,
1973; od roku 1985 v nakladateæstve J. C. B. Mohr, Tiibingen zaËalo vychádzaù teraz uû
kompletn˝ch 10 zväzkov Gesammelte Werké). V roku 1960 "zloûil úËty" fundamentálnym dielom Pravda a metóda (Wahrheit und Methode. Grundzuge einer philosophischen Hermeneutik). Etabloval sa nÌm ako tvorca ucelenej koncepcie filozofickej
hermeneutiky. Toto dielo bolo na jednej strane v˝sledkom dialógu s filozofickou
tradÌciou, ktor˝ viedol od vstupu na j e j pôdu, na druhej strane otázkou o aktuálnosti prezentovaného spôsobu filozofovania v dobe, ktorá sa prÌliö dynamicky nakláÚala dopredu. Uvedenie hermeneutiky na filozofickú scénu druhej polovice 20. storoËia mohlo
totiû vyznieù ako "novátorsky anachronizmus" (B. Baran). Situácia vöak bola úplne iná.
Technizáciou vedy a presahovanÌm filozofie za "faktum vied" smerom k "prirodzenému
svetu" zaËalo sa prehlbovaù napätie medzi filozofiou a vedou, ktorého dejiny pozitÌvne
i negatÌvne poznaËili európsku kultúru. Tento problém v európskej tradÌcii poznal Gadamer od prv˝ch kontaktov s názormi Diltheya, Husserla a Heideggera. Prednáöal
o Úom v obdobÌ rokov 1936-1959, keÔ sedemkrát opakoval kurz s diltheyovsk˝m
názvom Úvod do duchovn˝ch vied. Jeho zámerom nebolo rozvÌjanie ideÌ kritiky historického rozumu, resp. metodológie duchovn˝ch vied, ale naopak opustenie neplodn˝ch
sporov o metódu. Problém teórie duchovn˝ch vied (alebo, ako to navrhoval, humanitn˝ch vied) aktualizoval rozhodnejöie v známych prednáökach na univerzite v Louvain
roku 1958 (v Ëeskom preklade Problém dÏjinného vÏdomÌ, 1994), keÔ ho vymedzil ako
problém v˝sostne filozofick˝. Preto a j téma metódy tu neznie metodologicky, ale ako filozofická otázka poznania a pravdy (kládli j u a j zásadné Gadamerove ötúdie z tohto obdobia - Wahrheit in den Geisteswissenschaften,
1953; Was ist Wahrheit?, 1957), ako
p˝tanie sa na status pravdy humanitn˝ch vied. OdpoveÔou malo byù vypracovanie
tak˝ch pojmov pravdy a metódy, ktoré by vytvorili filozofick˝ základ humanitn˝ch vied
- spojenÌm s mnohostrannou æudskou skúsenosùou a ûivotnou praxou mali dosiahnuù filozofickú relevantnosù.
Aby dosiahol tento cieæ v storoËÌ hypostazovanej vedy a v situácii pretrvávajúcej
autority novopozitivistickej teórie vedy, pokúsil sa o odváûnu rekontextualizáciu
problému. V Pravde a metóde rozvinul in˝ motÌv európskej kultúrnej tradÌcie, neû bol
ten, z ktorého vziöla moderná veda. Napriek hlbokej retrospektÌve sa ukázalo, ûe jeho
postup súzvuËnÌ s priekopnÌckymi koncepciami teórie vedy, s ktor˝mi priöli T. Kuhn
a M. Polanyi. Na rozdiel od karteziánskeho hæadania fundamentum inconcussum poznania novovekej vedy sa Gadamer obrátil k tomu druhu platnosti, ktorej základom sú hodnoty: tradÌcia, morálka, náboûenstvo, filozofia, umenie a zvláöù poézia. Na prirodzenú
otázku, o aké poznanie a akú pravdu ide, dáva Gadamerova práca jednoznaËnú odpoveÔ: ide o nemetodické poznanie a pravdu, ktorá sa neverifikuje prostriedkami vied.
Gadamer bez relativizácie hodnoty vedeckej racionality spochybÚuje vedu ako koneËnú
inötanciu overiteænosti pravdy. Ako alternatÌvu dokonal˝ch technÌk verifikácie, ktoré vypracovala moderná veda a ktoré problematizujú status humanitn˝ch vied, rehabilituje
originálny pojem pravdy. Filozofická hermeneutika chce teda zabezpeËiù filozofickú
relevantnosù humanitn˝ch vied, preto sa orientuje na mimovedecké zdroje pravdy, aké
poskytuje skúsenosù umenia, skúsenosù filozofovania a skúsenosù dejÌn. KeÔûe táto
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skúsenosù vnáöa do humanistiky existenciálny kontext, vyznaËuje zároveÚ hranice
"metódy". VÔaka tomuto kontextu reálnych okolnostÌ æudskej praxe filozofická hermeneutika ide eöte Ôalej a navodzuje nutnosù autokorekcie a j moderného pojmu metodickej vedy. Gadamer spolu s kritikmi metafyzickej filozofie a novovekej vedy exponuje
napätie medzi filozofiou a vedou, a tak prispieva k deötrukcii redukcionizmov, ktoré
sprevádzali v˝voj metódy (psychologizmus, subjektivizmus, metodologizmus, historizmus) a nielenûe viedli k deformácii pravdy, ale prekryli a j fakt, ûe úlohou vedy j e odpovedaù na otázky praktického ûivota a pri rieöenÌ problémov urobiù tu a teraz Ëosi
vhodné a efektÌvne.
Filozofická hermeneutika teda presahuje pojem metódy novovekej vedy
a neredukuje sa ani na metódu duchovn˝ch vied, resp. humanistiky. Zameriava sa na
pôvodnejöÌ hermeneutick˝ fenomén, na skúmanie podmienok chápania, ktoré j e
súËasùou æudskej skúsenosti, situovania sa vo svete, poznania, osvojovania, participácie
a v neposlednom rade a j súËasùou vedy. Penetrácia chápania smerom k tradÌcii, klasick˝m textom filozofie a umeleck˝m dielam zabezpeËuje podæa Gadamera hermeneutickú skúsenosù presahujúcu metodické poznanie, pretoûe do procesu chápania sa
produktÌvne zapája naöa dejinnosù, ktorá zah‡Úa vûdy inú konfiguráciu preûitého
a oËakávaného. Tento moment temporality zároveÚ dvÌha status humanitn˝ch vied, pretoûe poukazuje na ich zakotvenosù v humanistickej tradÌcii európskej kultúry, ktorá ich
predchádzala a ktorú nesú v sebe. Rozpoznaù tieto stopy pokladá Gadamer za úlohu
hermeneutickej anal˝zy.
Pri tvorbe koncepcie filozofickej hermeneutiky vyöiel z téz svojich predchodcov
a uËiteæov: v súlade s Diltheyom uviedol svoje filozofovanie do kontextu dejÌn a kultúry,
od Husserla si osvojil korektnosù fenomenologického opisu a smerovanie k "veciam
sam˝m", k Heideggerovi sa priklonil poÚatÌm hermeneutiky ako "teórie skúsenosti
myslenia" a pri konceptualizácii "chápania" vyuûil jeho "hermeneutiku fakticity" - pojmové prostriedky interpretácie Dasein a opisu existenciálnej ötruktúry chápania. Za celkom iné vÔaËÌ Karlovi Jaspersovi: za "tón neruöeného pokoja" a neakademick˝ öt˝l
filozofovania, v ktorom Gadamer rozpoznal svoju budúcu úlohu - integrovaù humánnosù
Jaspersa, ktor˝ dokázal pretaviù nemeckú uËenosù cez bohatstvo svojej osobnosti,
s mocn˝m Heideggerov˝m pátosom. Táto Ë r t a j e evidentná v Pravde a metóde napriek
tomu, ûe toto dielo má formu vedeckého traktátu, osobitne vöak pretepæuje, personalizuje a estetizuje malé Gadamerove spisy.
Podstatn˝m charakteristick˝m znakom jeho prÌstupu k hermeneutike j e ontologick˝
obrat k jazyku. Popri probléme "chápania" j e podstatnou dimenziou filozofickej hermeneutiky jazyk. Jeho konötitutÌvny v˝znam pre hermeneutickú teóriu sa vyrovná tak˝m
pojmom novovekej filozofie ako rozum, subjekt alebo vedomie. Tento prÌstup stavia na
tom, ûe jazykovosù j e vlastná kaûdému vzùahu Ëloveka k svetu, ûe prostrednÌctvom jazyka Ëlovek má svet, ûe tento svet - Ëi uû ho nazveme "prirodzen˝m svetom", alebo spoloËenstvom æudÌ - j e konötituovan˝ jazykovo. O tieto relácie sa opiera tvrdenie
o jazykovom charaktere hermeneutickej skúsenosti. Nejde tu o abstraktnú ötruktúru,
ktorá tvorÌ podloûie a skr˝va sa v ûivom v˝kone, ak˝mj e reË. Chápanie smeruje k tomu,
Ëo j e povedané, dokonca - ako znie radikálnejöia Gadamerova téza - ono samo má reËov˝ charakter. ReË nepatrÌ subjektu, nepatrÌ Ja, patrÌ onému Ty, ktoré oslovujeme.
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Presnejöie, patrÌ hre rozhovoru. Rozhovoru, ktor˝ môûe zaËÌnaù vnútorn˝m rozhovorom
duöe so sebou (ako Platón vyjadril pohyb myslenia) a ktor˝ sa môûe t˝kaù vöetkého,
o Ëom sa æudia dorozumievajú, v Ëom sa snaûia nájsù spoloËnú reË.
Predmetom hermeneutiky n i e j e teda iba "text". N i e j e to úsilie hermeneuta pochopiù ho lepöie, ako ho chápal autor (Schleiermacher), alebo ho pochopiù kongeniálne
(Dilthey). Gadamer uznáva pluralitu interpretáciÌ a ako hermeneutické v˝chodisko
dialógu, ktor˝ vedieme s textom, tradÌciou, inou kultúrou a pod., predkladá tézu, ûe in˝
môûe maù pravdu.
Tam, kde sa podarÌ dorozumenie, "uskutoËÚuje sa hermeneutick˝ proces ukladania
do slova" (Gadamer) a toto slovo, Ëi uû ako filozofick˝ pojem, v˝rok vedy, alebo ako lyrická báseÚ, kladie nám otázku t˝m, na Ëo nás odkazuje. Funkcia otázky má
v Gadamerovom chápanÌ reËi konötitutÌvny v˝znam, pretoûe práve ona sprostredkúva
zmysel a umoûÚuje v˝povedi byù odpoveÔou. KeÔûe jazyk Ëasto a j zakr˝va a mlËanie
vypovedá tieû iba na jazykovom pozadÌ, pochopiù zmysel, motiváciu povedaného
moûno iba v priestore ûivej reËi, rozhovoru v spoloËenstve æudÌ, ktor˝ má dialogickú
stavbu otázky a odpovede. Gadamer vyzdvihol hermeneutick˝ v˝znam, ba univerzálnosù
dialogickosti, aby prekonal "zabudnutosù reËi", ktorou j e poznaËená európska kultúra.
PoplatnÌ tendencii spredmetÚovania, sústreÔujeme sa na v˝poveÔ a zabúdame na to, Ëo
sa za Úou skr˝va. Práve na tento moment upozornil Gadamerov ûiak Jean Grondin, odvolávajúc sa na ich osobn˝ rozhovor v roku 1988 v Heidelbergu. Jeho téma súvisela
s toæko diskutovan˝m problémom univerzalistického aspektu filozofickej hermeneutiky.
Gadamer ho lokalizoval vo "vnútornom slove" (AugustÌnovo verbum interius), v tom, ûe
sa v reËi nedá vyjadriù vöetko, ûe vypovedané zaostáva za hermeneutick˝m slovom, za
t˝m, Ëo smeruje k reËi. Toto procesuálne vnútorné tendovanie k slovu j e univerzálnou
dimenziou reËi, j e j e j aspektom, ktor˝ sa môûe rozvinúù a chápaù len v dialógu,
v ktorom sa dosahuje skutoËn˝ hermeneutick˝ zámer, teda konötituovanie zmyslu.
Z dialogickej filozofie Gadamer vyvodzuje stále öiröie konzekvencie pre súËasné
podoby komunikácie, budúcnosù spoloËenstiev, stretávanie kultúr, udrûiavanie rozhovoru a rieöenie sporov, afirmáciu inakosti, pre rozpúöùanie horizontov v zmierovanÌ minulosti a budúcnosti, pre celkov˝ dialogick˝ spôsob bytia æudÌ. Pokojné trvanie na
platónskej idei pokraËovania rozhovoru duöe v dialógu æudÌ sa ukázalo úËinnejöie ako
zdôvodÚovanie plurality myslenia, ktoré forsÌrujú súËasné teórie diferencie, komunikatÌvneho diskurzu a pod. A j prekonávanie predsudkov "uloûen˝ch" v beûnej reËi ich situovanÌm pomocou hermeneutickej reflexie v tradÌcii sa uplatnilo ako alternatÌva
racionalistického pátosu "kritickej teórie".
Hermeneutick˝ proces "ukladania do slova" Gadamer sleduje vo v˝vine filozofick˝ch pojmov a v poézii. Pojem vo filozofii sa vytvára pouûÌvanÌm jazyka. Jeho
funkËnosù, resp. jeho prekonanie ako termÌnu-normy si vyûaduje kultivovaù vedomie
o jeho historickom v˝vine, o pôvodnom kontexte jeho pouûitia i o nánosoch
a predsudkoch, ktoré zahalili jeho sediment v dejinách filozofie. Pre filozofick˝ pojem
j e prÌznaËné napätie medzi terminológiou a ûiv˝m jazykom (Ëo ho situuje do priestoru
medzi vedeck˝m termÌnom a poetick˝m slovom) a prÌtomnosù aspektu univerzálnej
spätosti jazyka so svetom. Práve tu, v anal˝ze procesu vyrastania filozofick˝ch pojmov
z jazyka a neskoröieho rozm˝vania ich pôvodnej individuality, sa prejavila Gadamerova
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filozoficko-filologická brilantnosù, porovnateæná azda len s Nietzschem. Ako prÌklad
môûu slúûiù anal˝zy pojmov subjekt, bytie, matéria ( B e g r i j f s g e s c h i c h t e als Philosophie,
1970), pojmu sily (Sémantik und Hermeneutik, 1968), záûitku (Wahrheit und Methode,
1960) atÔ. Historické skúmanie pojmov zaväzuje filozofické myslenie disciplÌnou, zaostren˝m vedomÌm ich pouûÌvania, neodnÌma mu vöak právo lámaù skameneliny a Ôalej
rozvÌjaù filozofick˝ jazyk, keÔ filozofická myölienka predbieha pojem a hæadá pre seba
pomenovanie. Práve tak postupovali Heidegger a Husserl.
Filozofická hermeneutika n i e j e teda prvoplánovo pokraËovanÌm duchovnovedn˝ch
diskusiÌ, ale filozofiou jazyka. Je v˝znamnou súËasùou linguistic turn druhej polovice
20. storoËia a eöte nepovedala posledné slovo. Svojou orientáciou na "vec samu", postupn˝m dôrazom na to, o Ëom æudia hovoria, prekroËila tradiËné rámce a zÌskala úroveÚ
koherentnej filozofickej koncepcie. Nezastavuje sa vöak pri filozofickom zdôvodÚovanÌ
univerzality jazyka a chápania. Je a j konkrétnou teóriou hermeneutickej skúsenosti,
praxou a umenÌm vykladania textov. Disponuje pojmovou sústavou, ktorú Gadamer vypracoval opierajúc sa o tradÌciu hermeneutiky a inöpirovan˝ Heideggerov˝m jazykov˝m
experimentom. Táto sústava nesie teóriu chápania a poskytuje orientaËné hermy procesu
interpretácie. V súËasnosti môûeme v rôznych oblastiach filozofie, filológie, jazykovedy, vo vedách o umenÌ, v sociálnych a historick˝ch vedách, v práve, teológii a pod.
identifikovaù Gadamerom rozvinuté alebo vyvinuté pojmy, napr. kruh chápania, anticipácia zmyslu, jednota zmyslu, integrácia zmyslu, hermeneutická skúsenosù, hermeneutická situácia, hermeneutická diferenciácia, horizont, úËinok dejÌn, predporozumenie,
dialektika otázky a odpovede, sprostredkovanie, aplikácia, zmierenie, ako a j jeho argumenty rehabilitujúce pojem klasického, autority, predsudku a tradÌcie.
V˝znam teoreticky rozpracovan˝ch interpretaËn˝ch postupov a osobitné postavenie
básnického slova dokázal ako interpretátor nemeckej lyrickej poézie (napr. Hôlderlin
und das Zukiinftige, 1947; Rainer Maria Rilkes Deutung des Daseins, 1954; Verstummen die Dichter?, 1970; Wer bin Ich und wer bist Du?, 1973; Denken im Gedicht, 1990;
Im Schatten des Nihilismus, 1990 a i.).
V roku 1967 v úvode k vydaniu prelomovej Heideggerovej práce Ursprung des
Kunstwerkes (1935) Gadamer pripomenul, ËÌm fascinovalo v onej dobe dielo Bytie
a Ëas. SúËasnÌk v Úom zaËul váönivú kritiku neproblematického sveta modernej kultúry,
industriálnej spoloËnosti nivelizujúcej osobnosù, manipulácie s prostriedkami masovej
komunikácie, onoho neosobne zlovestného "man". S odstupom voËi dobe, keÔ eöte filozofické dielo mohlo maù tak˝ úËinok, a v situácii, keÔ mikrofóny a neosobné aparatúry
bránia slovu, vzniku bezprostrednej komunikácie, keÔ rozruöujú hermeneutickú
ötruktúru "oËakávania zmyslu", Gadamer sa p˝ta, Ëo tu eöte zmôûe básnik, ba Ëo viac,
vyjadruje obavu, ûe sme sa priblÌûili k bodu, keÔ "básnik odchádza". Anal˝zou povojnovej hermetickej poézie Gottfrieda Benna a najmä Paula Celana vöak zisùuje, ûe t˝m,
Ëo sa zmenilo,j e básnické slovo. Jeho tón a "diskrétnosù" vyûaduje zaostren˝ sluch, pretoûe "v epoche elektronicky umocneného hlasu iba najtichöie slovo eöte vytvorÌ spoloËenstvo Ja a Ty, a t˝m privolá ËloveËenstvo" (Verstummen die Dichter?, 1970).
Kritika masovej kultúry má tu moûno pre niekoho staromódny umiernen˝ tón, ale
svojÌm spôsobom j e dôrazná. Nie j e pouËovanÌm. Jej apelatÌvnosù spoËÌva
v interpretaËnej akrÌbii. Gadamer práve v ukáûkach praktickej hermeneutikyj e dôsledn˝
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v teórii: poËúva, Ëo hovorÌ verö, a nedom˝öæa, Ëo chcel povedaù básnik, vyh˝ba sa psychologizmu a subjektivizmu, namiesto diltheyovsk˝ch postupov vciùovania a znovupreûÌvania preferuje fenomenologickú anal˝zu. Stále slobodnejöie prechádza od
kontextu nemeckej hermeneutickej tradÌcie k internacionálnemu dialógu s novöÌmi
teóriami textu a interpretácie - ötrukturalizmom, teóriou écriture, teóriou diskurzu,
s americkou literárnou vedou a azda najrozhodnejöie s Derridov˝m dekonötruktivizmom. Tento dialóg, ktor˝ sa v plnej öÌrke dostal na medzinárodnú scénu najmä po jeho
odchode do dôchodku v roku 1968, vedie s obdivuhodnou vitalitou aû do vysokého
veku.
Filozofickú hermeneutiku nechápe ako dobrodruûstvo milovnÌka gréckej filozofie
a lyrickej poézie. Riadi sa zásadou, ûe interpretácia dospieva k sebazruöeniu v novej
skúsenosti umenia a v praktickej v˝zve: "MusÌö zmeniù svoj ûivot!" Je to ÔalöÌ
z odkazov tradÌcie, ktor˝ sa nám Gadamer pokúöa sprostredkovaù. Je to obnova Aristotelovej koncepcie "praktickej filozofie" a etickej hodnoty f‡onésis.
Pre tradiËnú hermeneutiku bolo samozrejmou súËasùou interpretácie aplikovaù
zmysel textu na situáciu, v ktorej oslovoval. Chápanie bolo vûdy zároveÚ aplikovanÌm,
hermeneutika v sebe integrovala tak poznanie, ako a j normatÌvnosù. Podobne uû
v Aristotelovej etike rozumnosù spoËÌvala v aplikácii vöeobecného etického pravidla na
konkrétnu poûiadavku situácie. Tento prevod vöeobecného poznania na singulárnÏ j e
problémom nielen stratégie morálneho konania, ale a j metodológie humanitn˝ch vied.
V obidvoch prÌpadoch sa od Ëloveka ûiada zrelá reflexia. To j e moment, v ktorom Gadamer spája Aristotelovu anal˝zu morálneho poznania s hermeneutick˝m problémom
súËasn˝ch vied. V tomto kæúËovom momente môûe totiû nastaù aplikácia - spojenie
f‡onésis a techné, étosu a vedy. Vzhæadom na praktick˝ v˝znam vedy v naöom ûivote j e
táto aplikácia súËasùou "metódy" a udrûiavanie väzby étosu a vedy j e tou najaktuálnejöou praktickou úlohou filozofie.
Gadamerovo trvalé úsilie Ëerpaù pre budúcnosù z tradÌcie súvisÌ s jeho schopnosùou, ktorú rozpoznal u Holderlina: "Poznal minulosù a budúcnosù nie preto, ûe ako
antick˝ veötec zahrnul do svojho poznania celok bytia, ale preto, ûe silou svojho srdca
menil minulosù na budúcnosù."
Na radosù vöetk˝ch nás srdce Hansa-Georga Gadamera bije uû vyöe sto rokov: 11.
februára 2000 mala filozofia v Heidelbergu sviatok. Na slávnej univerzite sa ziöla nemecká vedecká a filozofická elita a prezident Johannes Rau, aby si spolu s naöÌm filozofom pripomenuli "zaokrúhlenú plnosù" jeho ûivota.
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