


Jednym z najważniejszych zadań, stojących przed filozofią współ- 
czesną,  jest  nie  tyle  przezwyciężanie  nihilizmu,  ile  zrozumienie 
jego  istoty  i  szukanie  właściwych  form  etyki.  Zdaniem  autora 
książki,  szeroko  rozpowszechnione  przekonanie,  że  koncepcja 
etyki, tworzona w spotkaniu z nihilizmem, zależy przede wszyst- 
kim od jego odrzucenia czy też przyjęcia, nie jest słuszne. Tego 
rodzaju wniosek stanowi ważne osiągnięcie teoretyczne niniejszej 
pracy, cenny wkład w aktualny stan badań nad nihilizmem i jego 
konsekwencjami etycznymi. 
Książka ukazuje możliwość zbudowania etyki nihilistycznej. Chodzi 
o odmianę etyki słabej, pozbawionej fundamentu metafizycznego 
i zagrożonej relatywizmem. Okazuje się, że nie każda interpretacja 
nihilizmu oznacza całkowitą amoralność czy zakwestionowanie 
wszystkich wartości. Nihilistyczna etyka miłosierdzia harmonizuje 
z założeniami „nowego humanizmu”, postulowanego w obliczu 
wyzwań rewolucji bioetycznej i technologicznej przez przedsta- 
wicieli różnych kultur i religii. 
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Opowiadam historię dwóch najbliższych stuleci. Opisuję 

nadchodzącą przyszłość, przyszłość, która nie może już nadejść 
inną: nastanie nihilizmu. Historię tę można opowiadać już teraz: 
bo konieczności jest to dzieło. Przyszłość ta mówi już setką 
znaków, los ten wszędzie się zapowiada; dla tej muzyki 
przyszłości każdy ma już wyostrzony słuch.  

     Fryderyk Nietzsche 
 
 
 

Nietzsche nazywa nihilizm „najbardziej niepożądanym 
ze wszystkich gości”, ponieważ to, czego on pragnie jest 
Heimatlosigkeit – bezdomnością, poniewierką, brakiem 
ojczyzny. Niczemu nie służy umieszczanie go za drzwiami, 
ponieważ wszędzie, od dawna i w sposób niewidzialny, on 
krąży po domu. Trzeba uświadomić sobie tego gościa i patrzeć 
mu w twarz. 

Martin Heidegger 
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