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WSTĘP 

Filozofowie usiłują wyjaśnić świat, aby 

wszystko stało się zrozumiałe, przejrzyste, 

aby w życiu nie było, albo było możliwie jak 

najmniej, spraw problematycznych i tajemni-

czych. Czy nie należałoby na odwrót, spróbo-

wać wykazać, że nawet tam, gdzie wszystko 

wydaje się ludziom jasne i zrozumiałe, 

wszystko jest w gruncie rzeczy niezwykle za-

gadkowe i tajemnicze? 

                                               Lew Szestow 

I 

Coraz dosadniej współczesna kultura przekonuje nas, że 
byt jest aksjologicznie obojętny, zaś próba wartościowania ze 

względu na sam byt nie może się powieść. Takie wartościo-
wanie w przeszłości umożliwione było przez metafizyczne po-

wiązanie bytu z dobrem. Ten onto-agatologiczny model przez 
wiele wieków organizował naszą kulturę i wskazywał, że różni-

ca między dobrem a złem nie zależy od postanowień człowie-
ka, historii, po lityki, kaprysu jednostki, itp., lecz jest związana z 

samym bytem. Rozpad tego modelu związany był z postawie-
niem granicy między wiedzą i bytem, redukcją bytu do przed-

miotowości i sfunkcjonalizowaniem świata. Byt w ten sposób 
utraciliśmy, pozostały tylko przedmioty, rzeczy, które nas ota-
czają. Ujęcie świata jako rzeczywistości oznaczało ogranicze-
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nie bytu tylko do jego prze jawiania się dla człowieka. Nie tylko 
człowiek jest teraz miarą wszystkich rzeczy, lecz często od-
wrotnie: rzeczy stają się miarą człowieka. Prawdziwemu istnie-

niu przeciwstawia się w naszym świecie istnienie rzeczowe. I 
ono też staje się samym bytem.  

Jednak mimo tej choroby oderwania od bytu i mimo re-
dukcjonizmu, żywa pozostała sama chęć podejmowania prób 

wartościowania ze względu na taki (teraz) zredukowany do 
przedmiotowości byt. Jednak próby takie nie mogły i nie mogą 

się powieść. Próbuje się w nich bowiem zachować metafizycz-
ną ideę i nadal wyprowadzać wartości z bytu, zachować onto-

agatologiczną jedność, nie bacząc na to, że dokonała się po-
wyższa redukcja: istnienie upadło w istniejące i „wymknęło” się 

to, co najistotniejsze. Urzeczowione istnienie jest istnieniem w 
stanie rozpadu, gdyż nie jest to już ten świat rzeczy, o którym 

myślał R. M. Rilke, chcąc abyśmy właśnie rzeczy zabrali ze 
sobą przed „tron Boga”. Nie są to również te „rzeczy”, do któ-
rych miłowania namawia starzec Zosima u F. Dostojewskiego,  

chcąc „tajemnicę Bożą rozwiązać w rzeczach”. W dzisiejszym 
urzeczowionym świecie brak idei jedności, rzecz taka jest zaw-

sze istnieniem wtórnym, pozbawionym idei konieczności. Zre-
dukowany do przedmiotowości byt stał się w ten sposób nie-

bezpieczny dla wartości, często je fałszując. Bowiem refleksja 
nad wartościami wywodzi się teraz już nie z rozważań nad by-

tem, lecz z rozważań nad człowiekiem i jego światem. Czujemy 
jednak, że nie może i nie powinno tak być.  Pisał E. Gi lson:  

Z chwilą gdy to, co prawdziwe, nie jest już bytem poznawanym 

– czymże jest prawda? Z chwilą gdy to, co dobre, nie jest już 

bytem pożądanym, czymże jest dobro?
1
.   

__________ 

 

 
1
 E. Gilson, Realizm tomistyczny,  Warszawa 1968, s. 49.  
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Dopiero w naszych czasach coraz dosadniej dostrzega się, 
że każda próba wyprowadzenia absolutnych wartości z tego, 
co zmienne, historyczne, kulturowe, każda próba wy prowa-

dzania wartości z uprzedmiotowionego (zredukowanego) bytu, 
prowadzi do tego, że odkrywa je się tylko dla tej historii i okre-

ślonej kultury. Jest wielkim sukcesem współczesnej kultury, że 
– często nie dostrzegając przyczyn – wskazuje ona na niesto-

sowność wyprowadzania tego, co absolutne, z  tego co antro-
pologiczne, historyczne i kulturowe. Rezygnu jąc jednak z ta-

kich prób niebezpiecznej absolutyzacji i widząc płynące stąd 
zagrożenia dla kul tury, rzadko dostrzega się, że musimy poza 

zredukowanym bytem szukać tego, co nadaje samemu bytowi 
sens i wartość.  

Nie idziemy tą drogą przede wszystkim dlatego, że wieki 
naszej kultury i filozofii uczyły i przekonywały nas, że „wszys t-

ko” jest/ musi być bytem i „niczym więcej”. Pisze Heidegger:  

Tym, czego dotyczy związek ze światem, jest sam byt – i nic in-

nego. Tym, z czego wszelka postawa czerpie swój kierunek, jest 

sam byt – i nic więcej. Tym, z czym we wtargnięcie ma do czy-

nienia badawcze wyjaśnianie, jest sam byt – i nic poza nim
2
.  

Wielowiekowa tradycja jest tak głęboko zakorzeniona w naszej 
świadomości, że .....nadal jeszcze trwa: tylko byt i nic więcej. 

Tak też często myślimy dzisiaj: zredukowany do pustej przed-
miotowości byt jest nadal wszystkim. I jest to największy para-

doks naszych czasów. Wiemy już doskonale, że uprzedmioto-
wiony byt jest groźny aksjologicznie, doświadczamy na co 

dzień, że „byt został umieszczony w nawiasach niebytu”
3
, ale 

__________ 

 

 
2
 M. Heidegger, Czym jest metafizyka?, tłum. K. Pomian,  w: tenże, 

Znaki drogi, Warszawa 1995, s. 11.    
3
 G. Marcel, Homo viator. Wstęp do metafizyki nadziei, tłum. P. Lu-

bicz, Warszawa 1984, s. 174. 
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sądzimy też nadal – nauczeni tradycją – że właśnie byt jest 
wszystkim, zaś filozofia i kultura powinna „trzymać się bytu”. 
Taka zdegenerowana meta fizyka żyje nadal, chociaż jej wła-

ściwa(?), onto-agatologiczna postać już dawno została odrzu-
cona. Przyjmując nadal, że ens et bonum convertuntur nie za-

uważyliśmy, że byt (ens) stał się już tylko przedmiotem, zaś 
dobro (bonum) wcale nie jest convertuntur z takim bytem i być 

takim nie może. Z dawnego metafizycznego związku bytu i 
wartości nie pozostał już ani byt, ani też wartości, lecz nadal 

żywa jest idea takiego związku. W tym właśnie wyraża się 
najmocniej kryzys współczesnej kultury: próbuje się nie zmie-

niać niczego, chociaż wszystko zostało zmienione.  

II 

Jak łatwo spostrzec, są dwie drogi pokonania tego para-

doksu. Pierwszą jest odzyskanie bytu, pokonanie powyższej 
niebezpiecznej redukcji i poszukiwanie właśnie w nim pod-

stawy wartości, sensu. Jest to powrót do metafizyki onto-
agatologicznej, powrót do jakiegoś domniemanego pra-stanu, 

przypomnienie, że ens et bonum convertuntur. Lecz na drodze 
takiego powrotu, który byłby przywracaniem dziewiczego sta-

nu, stoi dokonana już redukcja bytu do pustej przedmiotowości, 
ta swoista „choroba”.  

Najpierw trzeba by zatem sprawić, aby ona właśnie została 
pokonana, aby odzyskane zostało to, co utracone, aby byt był 

bytem, a nie przedmiotem itp. Bez tego taki powrót staje się 
często namiastką ocalenia i jeszcze większym oszustwem.  

Sens kryzysu całej filozofii współczesnej – pisał N. Bierdiajew - po-

lega na powrocie do bytu i do żywego doświadczenia, na prze-
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zwyciężeniu wszystkich sztucznych i chorobliwych przegród mie-

dzy podmiotem i przedmiotem
4
.  

Nie mogąc pokonać tych „przegród” popadamy w samo-

oszustwo. W swej najbardziej wulgarnej formie próba ta w ob-
szarze kultury sprowadza się często do konsumpcjonizmu i na-

rastającego przekonania, że niczego więcej nie trzeba, jak ty l-
ko rzucić się w świat bytu/rzeczy, gdyż on/one właśnie są toż-

same z wartościami. Rzecz staje się jedynym przedstawicielem 
bytu, odartą z tajemnicy i łatwą do opanowania. Człowiek pró-

buje tu ocalić się i okazać swą wartość, utożsamiając siebie 
samego ze zredukowanym bytem do pustej przedmiotowości. 

Nie dostrzega, że to, co wziął za byt, naprawdę jest tylko złu-
dzeniem bytu, jego pozorem. Nie dostrzega, że myli pragnienia 

z potrzebami. Nie trzeba dodawać, że taka totalna ucieczka do 
świata materialnego jest również wielką szkodą uczynioną te-

mu światu. Zmiana stosunku człowieka do rzeczy nie może się 
jednak dokonać, jeśli byt stał się już tylko rzeczą.  Druga droga  
jest znacznie trudniejsza. Wymaga ona przełamywania prze-

konania, że byt jest wszystkim/wszystko jest bytem i powinni-
śmy nadal myśleć w kategoriach bytu. Chodzi tu zatem o prze-

łamanie przekonania, że idea bytu jest w stanie zapewnić nam 
nieograniczony „wgląd” w świat, że otwiera nas ona ku temu, 

co nowe, jeszcze ukryte, że pozwoli nam przekraczać nas i 
nasz urzeczowiony świat.  Pisał J. Tischner: 

Dobro jest wyższe od bytu. Jeśli byt ma jakiś sens, to kryje się 

w dobru. Dobro usprawiedliwia byt w jego istnieniu. Ale właśnie 

dlatego zasady rządzące bytem, łącznie z zasadą wy-

__________ 

 

 
4
 N. Bierdiajew, Filozofia wolności, Białystok 1995, s. 76.  
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łączonego środka, nie mogą być zasadami rządzącymi do -

brem
5
.   

Jest zatem w filozofii pytanie ważniejsze/donioślejsze niż 

pytanie o byt. Jest to pytanie o dobro i mi łość. I we współ-
czesnej kulturze ono właśnie powinno wyprzedzić pytanie o 

byt. W tym tkwi szansa ocalenia. Dla metafizyki jednak, skon-
centrowanej na bycie i rozumie, szaleństwem i skandalem mu-

si być twierdzenie, że ostateczną zasadą nie jest rozum i byt, 
lecz miłość, która wcale nie odkrywa bytu. Zadanie, jakie nale-

ży dzisiaj postawić przed filozofią, nie polega zatem na demon-
tażu, dekonstrukcji, lecz na przełamaniu częstego dziś przeko-

nania, że albo wszystko jest bytem, albo ..... niczego nie ma. 
Szczególnie w kulturze redukcji bytu do przedmio towości staje 

się konieczne dostrzeżenie tego zadania. Jeśli bowiem w kultu-
rze takiej poza nawias wyłączone zostało „istnienie w ogóle”, 

zaś my będziemy się zachowywać „jakby nic się nie stało”, czy-
li udawać, że rozumiemy byt i jego naturę, to popadamy w sa-
mooszustwo: rzeczy stają się „samym bytem”.  

Jednak i tu należy stwierdzić, że przekonanie „byt jest 
wszystkim” tak wrosło w naszą kulturę, zaś światopogląd na-

ukowy tak bardzo je umocnił, że trudno uwolnić się od tej myśli. 
Odsunięcie na bok problemu bytu i metafizyki, która nim się 

zajmuje, utożsamiane jest często z kryzysem i kulturową kata-
strofą. Trzeba by jednak uczynić coś innego: przyjąć owo od-

sunięcie po to, aby odzyskać byt i metafi zykę. Nie można bo-
wiem utraconego bytu odzyskać przy pomocy m etafizyki, która 

byt ten utraciła, nie można tym samym odzyskiwać tego, co 
zostało utracone: urzeczowiony świat pozostaje nadal światem 

urzeczowionym. Pojęcie bytu nie jest już otwierającym ku no-

__________ 

 

 
5
 J. Tischner, Spotkanie z myślą Lévinasa, w: E. Lévinas, Etyka i 

Nieskończony. Rozmowy z Philippem Nemo, tłum. B. Opolska-

Kokoszka, Kraków 1991, s. 8.  
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wym możliwościom, lecz zamykającym drogę: trzeba stworzyć 
nową filozofię, w której byt nie jest wszystkim i wszystko nie 
jest bytem. Jeżeli istnienie zostało zafałszowane czy nie nale-

żałoby je unieważnić?  

III 

Kultura współczesna często podkreśla swój antymetafi-
zyczny charakter, który określa miejsce i rolę filozofii, ale też 

samoświadomość kultury. Najczęściej przyjmuje się tezę, że 
wraz z końcem metafizyki skończyła się filozofia i – w efekcie – 

poszukuje się jakiejś nowej „niefilozoficznej” świadomości kul-
tury. Wyraża się w tym dążenie do całkowitej eliminacji filozofii, 

widząc w niej zbyt trwały związek z meta fizyką i postuluje jej 
przemienienie w dyskurs literacki, poli tyczny itp. Skoro filozofia 
bez metafizyki nie jest już zdolna odpowiedzieć na pytania do-

tyczące jednostkowego czy zbiorowego sposobu życia, skoro 
utraciła władzę poznania bytu i pierwszych zasad, to najlepiej 

będzie ją usunąć.  
Lecz w tym popularnym kierunku nie wyraża się cały obszar 

problemów związany z relacją filozofia – metafizyka. Drugi ob-
szar wyznaczają te wszystkie próby, w których przyjmuje się 

koniec metafizyki, lecz nie oznacza to tym samym końca filo zo-
fii. Nie chodzi tu zatem o rehabili tację metafizyki, lecz o jej 

przekroczenie. Chce się zatem uprawiać filozofię bez metafi-
zyki, podkreślając historyczność i kulturowość naszych dążeń 

do prawdy i eliminując w ten sposób metafizyczne roszczenia.  
Idąc w tym kierunku dowodzi się, że problem kultury nie po-

lega na utracie uzasadnień (fundamentów), lecz na nie-
bezpieczeństwie kontynuacji w pluralistycznym świecie za-
chowań czerpiących swój sens z fi lozofii ostatecznych uza-
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sadnień
6
. Wydaje się bowiem, że niebez pieczeństwo wielości 

absolutyzmów staje się niezwykle realne, gdy aktualna jest 
nadal potrzeba takich uzasadnień, zaś ograni czone są możli-

wości jej spełnienia lub też żadne. Swoista chęć „oduczania” 
człowieka (i filozofii) takich poszukiwań, pojawia się często 

wśród nurtów współczesnego myślenia.  
Wydaje się, że właśnie stąd wynika pewien trend filozofii, ale 

i kultury współczesnej, do odrzucania myślenia „podstaw”, uza-
sadnień, legitymizacji. Myśl współczesna jest w tej sprawie 

nieomal jednoznaczna: nie ma metafizyki, gdyż być jej nie mo-
że.   

Jednak obserwując stan kultury współczesnej taka zdecydo-
wana odpowiedź podstawowego nurtu współczesnej fi lozofii 

budzi niepokój. Metafizyka wyposażała świat w jakiś do-
datkowy sens, którego bez niej temu światu wyraźnie brakuje. 

Konsekwencje kulturowe braku meta fizyki są wręcz przeraża-
jące, zaś dezorientacja z tym związana staje się cechą kultu-
rową. Wydaje się, że coraz częściej w tej sprawie ujawnia się 

ambiwalentna myśl: wiadomo już, że metafi zyki być nie może, 
ale coraz częściej staje się też wiadome, że być ona musi. 

Formułując pytanie „Co, we właściwym sensie, jest‟? lub też 
„Co to znaczy być?” czy też „Czym jest byt?‟ i szukając na nie 

odpowiedzi tworzymy metafizykę. Pytania te począwszy od 
starożytnych Greków określały nasz sposób myślenia i bycia w 

świecie. Bez względu na to, czy w odpowiedzi ograniczaliśmy 
się tylko do bytu materialnego (przyrodniczego), czy też prze-

kraczaliśmy ten byt wskazując na element duchowy, wszędzie 
tam padały odpowiedzi.  Stąd też trzeci kierunek, który staje 

się w filozofii coraz bardziej popularny, skłania się do wskazy-
wania tego, że - co prawda - tradycyjna metafizyka przeminęła, 

__________ 

 

 
6
 Z. Bauman, Prawodawcy i tłumacze, tłum. A. Ceynowa, Warszawa 

1998,  s. 167.  
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ale nie przeminęły razem z nią „pierwsze pytania”, które muszą 
być podjęte na nowo, w rzeczywistości pos tmetafizycznej. Ta-
ka nowa pierwsza fi lozofia nie jest już metafizyką, lecz podej-

muje na nowo pierwsze pytania. Sformułowanie hasła „przy-
szłości metafizyki” jest konkurencyjne wobec stwierdzenia 

„końca metafizyki”. Staje się ono swoistą optymistyczną pro-
gnozą wobec pesymistycznego głoszenia jej końca

7
.  

Jednak trzeba wielkiego wysiłku, aby przyjąć nowy punkt 
wyjścia w spojrzeniu na metafizykę i znaleźć jej miejsce wśród 

„pierwszych pytań”, wśród „filozofii pierwszej”. Na każdej dro-
dze poszukiwań nowych form myślenia spoty kamy przemianę 

metafizyki, jako tej części filozofii, w której „chodzi o najważ-
niejsze”. Jeśli obserwujemy takie poszuk iwania dzisiaj, to łatwo 

dostrzec, że ich rezultatem jest właśnie przemiana, a nie usu-
nięcie metafizyki.  

Łatwo dostrzec, że przemiany metafizyki w naszych cza-
sach związane są ze swoistą ucieczką świata i jego traktowa-
niu jako „zbędnej hipotezy”. Pod naporem obrazów, znaków, 

symboli utraciliśmy świat. Jesteśmy już agnostykami w kwestii 
jego istnienia. W metafizyce kwantowej nie potrzebujemy defi-

niować istnienia. Jest tylko pole kwantowe w którym trwa za-
miana energii w materię i odwrotnie.  Jorge Luis Borges miał 

nawet własną teorię, w której zgodę na uznanie przez nas tra-
gicznego i często złego świata,  uzasadniał naszym przeczu-

ciem, że tego świata w ogóle nie ma. Tylko dlatego wyrażamy 
zgodę na to wszystko, gdyż – dowodził Borges – intuicyjnie 

wiemy, że wszystko to jest fikcją. Wydaje się,  że jest to efekt 
redukcji tego, co transcendentne. Najprostszym (i zrealizo-

wanym) sposobem likwidacji metafizycznego problemu Trans-
cendencji była likwidacja immanencji, sprowadzenie świata do 

__________ 

 

 
7
 M. Müller, Ende der Metaphysik?, w: „Philosophisches Jahrbuch“, 

92 Jahrgang, 1985, s. 42 i n.  
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treści świadomości, zredukowanie do światów wirtualnych itd. I 
rzeczywiście, w takim świecie nie ma już problemu Transcen-
dencji, ale też „nie ma świata”. Często człowiek współczesny 

zachowuje się tak, „jak gdyby świata nie było”.  
Lecz właśnie dzisiaj związek między metafizyką a rzeczywi-

stością ukazuje swój najmocniejszy wyraz. Przekonujemy się 
coraz bardziej, że sama idea metafizyki jest ideą metafizyczną. 

Jej rozumienie dokonywało się na gruncie samej metafizyki. 
Można zaryzykować twierdzenie, że im mniej metafizyki, tym 

bardziej rzeczywistość ukazuje swój jeden (jedyny) wymiar, ja-
kim jest fizyczność oraz wzrasta siła negacji.  

Zjawisko to łatwo zrozumieć. Jeśli prawdzie brakuje fałszu, 
dobru zła, pięknu brzydoty, to wszystko staje się nie-

rozstrzygalne... Utrata metafizyki oznacza niemożliwość wzbo-
gacenia rzeczywistości, jej przemiany, wymiany a nawet ocze-

kiwań. Jest (jeśli w ogóle jest) już tylko ten (taki) świat i nic wię-
cej. To „nic więcej” jest jednak znaczące. Spełnia ono ważną 
rolę „umniejszania” świata i pozbawiania jego jeszcze posiada-

nych walorów. Taki świat bez metafizyki staje się do zniesienia 
jedynie jako świat upadający w nicość. Ten upadek wyznacza 

jedyny możliwy jego sens. Mogąc przyjąć ty lko ten świat i „nic 
więcej” nie przyjmuje się tego świata. Metafizyczne zniknięcie 

rzeczywistości nie oznacza bowiem, że przestaje ona is tnieć fi-
zycznie lecz oznacza coś odwrot nego, że wszystko staje się 

już tylko fizyczne.  
Brak metafizyki uwalnia fizyczność do absurdu, czyni z niej 

„jedyny świat”. Taki nadmiar fizyczności powoduje, że nie 
przyjmuje się jej z całą powagą, staje się ona nie tym, czym 

jest naprawdę. Metafizyka dotychczas świadczyła na rzecz rze-
czywistości, konkretnego świata, w którym ży jemy. Uprawo-

mocniała ruch transcendowania ku górze, czyniła ten ruch 
sensownym i koniecznym. Gdy jej brakuje, fizyczność wydaje 
się uprawomocnić ruch transcendowania ku dołowi, nicości.   

IV 
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Współczesny świat utracił wymiar uniwersalistyczny, to zna-
czy utraciliśmy przekonanie o istnieniu pierwszych zasad bytu i 
poznania. Wyraźnie dostrzec można ruch odśrodkowy naszej 

kultury i ucieczkę ku pery feriom. Pryncypia i wartości, dotych-
czas powszechnie akceptowane, znalazły się pod ostrzałem 

krytyki.  
Należy podkreślić, że poszukiwania uniwersalnej cechy na-

szej kultury, idei jednoczącej, a tym samym umożliwiającej po-
rozumienie i harmonię w świecie odmienności i różnorodności, 

należały do najstarszych pragnień cywilizacji Zachodu. W jej 
historycznym rozwoju religia, nauka, wreszcie filozofia wyda-

wały się kolejno brać na siebie zadanie spełnienia tego pra-
gnienia uniwersalności i jednego świata, w którym wy starczy 

po prostu żyć. Jednak wśród wskazanych powyżej trzech idei, 
które wydawały się kłaść podstawy pod kulturę i umożliwić 

człowiekowi "bezpieczne zadomowienie", żadna z nich nie 
przetrwała w nadawaniu "ducha jedności" kulturze europejskiej, 
zaś ich rozpad stwarza specyficzną sytuację sprzyjającą no-

wym poszukiwaniom. Pierwszy odszedł instytucjonalny uniwe r-
salizm religii, zunifikowany świat poli tyczno - religijny, z religią 

jako fundamentem porządku społecz nego i politycznego. 
Uformowana przez chrześcijaństwo duchowa jedność Europy, 

wspólna kultura, z językiem i metafizyczną wizją świata, rozbita 
została wraz z podziałem na kierunek bizan tyjski i rzymski, a 

później kato licki i protestancki. Co prawda roszczenie chrze-
ścijaństwa pozostało nadal uniwersalne, lecz różne okazały się 

drogi jego realizacji.   
Podobny los spotkał naukowy racjonalizm. Wizja jedności 

świata, która legła u podstaw nowożytnej nauki rozpoznana zo-
stała jako czynnik dezintegracji (człowieka, kultury) i autorelaty-

wizacji. Model świata określony metodycznym poznaniem, któ-
rego treść jest powszechnie ważna i apodyktycznie pewna, za-
łamał się. Orientacja w świecie z perspek tywy nauki i próba bu-

dowy całościowego obrazu doświadczenia, okazała się być 
niebezpiecznym redukcjonizmem. Upadek ten był nie tylko wy-

nikiem działań filozofów, dostrzegających to niebezpieczeń-
stwo redukcji i zubożenia rzeczywistości na skutek metodycz-
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nych badań, jak też niebezpieczeństwa jego upowszechniania 
się dla kul tury, ale również skutkiem rozwoju samej nauki. Jej 
teorie ewoluują w sposób wyraźny ku wielości, czasowości, 

złożoności, jakby osłabiając i rozbijając wi zję stabilnej rzeczy-
wistości nauki klasycznej.  

Wydaje się zatem, że świat (przy roda), ukazywany w kla-
sycznej idei nauki jako martwy, pasywny, ahistoryczny, dzisiaj 

właśnie z perspektywy samej nauki zaczyna być prezentowany 
jako aktywny, a nawet wymyka jący się określaniu. Negując 

bezwzględną stabilność układów, podkreślając ich dynamizm, 
nauka pozbawia świat jedności i bu rzy wizję świata prostego i 

harmonijnego, podległego ustalonym raz na zawsze regularno-
ściom. Wszystko to prowadzi do kryzysu zaufania i podważe-

nia światopoglądu naukowego. Jeśli chce się nadal oczekiwać 
trwałego i stabilnego obrazu świata, to nie można już tego 

oczekiwać ze strony nauki; jeśli chce się szukać środka re-
dukującego lęk, to nauka takim środkiem już nie jest, gdyż tłu-
miąc lęk wobec świata zewnętrznego nie potrafiła uczynić tego 

wobec niepokojów wewnętrznych człowieka, a nawet wielo-
krotnie je potęguje.  

Nie może dziwić zatem, że człowiek odwraca się od nauki. 
Nikt nie wątpi, co prawda, w ważność twierdzeń naukowych, 

ale nikt też nie dostrzega już w niej możliwości skonstruowania 
jednego, uniwersalnego obrazu świata. Jeśli coś, to właśnie 

nauka nie jest zdolna do oferowania kulturze odpowiedzi na 
pytania natury egzystencjalnej, metafizycznej, o sens istnienia 

świata i człowieka.  Brak tych odpowiedzi wskazuje,  że nie mo-
że ona pełnić przewodniej roli w kształtowaniu kultury, czło-

wieczeństwa, rzeczywistości. Jeden (naukowy) obraz świata, 
jedna rzeczywistość dla wszystkich, okazał się jednością za 

cenę ograniczenia, wyłączenia i eliminacji.  
Wydawało się, że po nauce nadszedł czas na filozofię, która 

- zgodnie z postulatami E. Husserla - rozpoznała utopijne rosz-

czenia nauki, stwarzając jedyną szansę odrodzenia ducha jed-
ności kultury z rozumu i filozofii. Sądzono, iż co się nie udało 

religii, a nauka w swych rozwiązaniach zbłądziła, mogła zreali-
zować już tylko filozofia, przywraca jąc zagubionej racjonalności 
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jej właściwy sens i stając od tej pory na straży "europejskiego 
człowieczeństwa". Dzisiaj jednak - obserwując rozwój filozofii  
postmodernizmu - wiadomo już, że Husserliański uniwersalizm 

filozofii dla ratowania kultury pozostał jedynie w sferze marzeń. 
Współczesna filozofia zrezygnowała nie tylko z takiej roli filozo-

fii, lecz również z samej idei jedności, mogącej służyć za fun-
dament kultury.  

Należy podkreślić, że filozofia wzięła na siebie całkowicie 
odmienne zadanie, niż przekazane przez Husserla. Zadaniem 

tym wydaje się być przygotowanie człowieka do życia w wielo-
ści, w nihilizmie, a nie obrona przed nimi. "Intelektualny dada-

izm" (postmodernizm) programowo przezwycięża perspektywę 
całości i jedności, propagując wielość, bezideowość, hetero-

geniczność. Szczyci się tym, że utraciliśmy ideę jedności, po-
trzebę szukania i posiadania uniwersalnej podstawy.  

Efektem tych wszystkich przemian, utraconych idei, złudzeń 
staje się dostrzeżenie wielości światów, idei i pluralizm świato-
poglądów. Epoka współczesna, którą nazywa się często apo-

logią pluralizmu, kładzie akcent na wielość, wieloznaczność, 
nieokreśloność. Pluralizm światopoglądów i fragmentacja rze-

czywistości staje się podstawowym elementem określającym 
obecność człowieka w świecie. Nie tylko jako zaprzeczenie 

dogmatyzmu i dualizmu, lecz często również jako pewnego ro-
dzaju normatywne żądanie rezygnacji z poszukiwań prawdy, 

na rzecz wielopostaciowej rozmaitości. Ta konieczność ciągłe-
go aktualizowania rzeczywistości alterna tywnej, prowadzi do 

ukształtowania swoistego homo multiplex, który musi mieć wie-
le tożsamości. W tym wszystkim należy jednak dostrzec kultu-

rowe podstawy do dialogu. Pojawia się on nie dlatego, że na-
gle staliśmy się jacyś lepsi, otwarci, że chcemy dzisiaj bardziej 

słuchać, rozmawiać i razem poszukiwać. Kulturowa koniecz-
ność dialogu wynika z utraty uniwersalizmów i abso lutyzmów, 
załamania się metafizyki i spostrzeżenia razem z tym, iż los 

nasz (kultur) jest wspólny. Wyznaczony on jest zmieniającą się 
w czasie konstelacją różnych układów i porządków. Koniec 

wielkich teorii, ut rata ontologicznej jedności, występowanie 
wielu systemów orientacji świata, stały się drogą do dialogu, 
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który oznacza poszukiwanie możliwości współistnienia często 
sprzecznych i konkurencyjnych schematów wyjaśniania świata, 
a jednocześnie pomaga odkryć ową ukrytą jedność, łączącą 

mnie z innymi bytami. Czy jednak w dialogu może być nadzieja 
na przemianę metafizyki i wyzwolenie od zafałszowanego by-

tu?  

V 

W sytuacji dialogicznej ukazuje się na nowo problem bytu i 
metafizyki. Arystoteles często podkreślał, że „byt ma wiele 

znaczeń”
8
. Lecz to samo odnosił do Nie-Bytu. Skoro byt ma 

wiele znaczeń, to również i Nie-Byt musi mieć wiele znaczeń. 

Filozofia już dawno odkryła, że „nicość” jest językowym i lo-
gicznym fenomenem. Na pozytywnie formu łowane pytania 
jak?, czy? co?, odpowiadamy nie tylko pozytywnie, lecz też 

negatywnie (Czy jest tak? - Nie, tak nie jest). Nicość często 
uznawana była za produkt fant azji lub też wyrastała z niewła-

ściwego użycia języka, była też wiązana z błędną sub-
stancjalizacją „niczego”. Należy jednak odróżnić filozofię nie-

bytu od negatywnej metafizyki. Ta ostatnia, szczególnie po fi-
lozofii Kanta, stała się wynikiem uznania pewnych twierdzeń, 

które zabraniały rozwijania afirmatywnej meta fizyki. W metafi-
zyce takiej zainteresowanie nie skupia się na niebycie, lecz na 

negacji możliwości uprawiania metafizyki i rozbudowywaniu 
destrukcyjnej roli myślenia metafizycznego.  

Czymś innym jest – chociaż brzmi to paradoksalnie – pro-
ces negacji bytu. Negację bytu filozofia często traktowała jako 

drogę ujawniania jakiejś pierwotnej wizji świata. Żeby móc 
„mówić nie” musi się przyjmować, że istnieje coś ponad to, a 

__________ 

 

 
8
 Por. np. Arystoteles, Metafizyka, tłum. K. Leśniak, Warszawa1983, 

s. 370.  
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nawet uznawać, że jakoś do tego należymy. Wskazując, że 
„nie chodzi o to, lecz o coś całkiem innego”, postawa taka do-
prowadzała do różnicowania, wartościowania i umożliwiała po-

rządkowanie i hierarchizację. W efek cie byt tracił jednorod-
ność: co jest tam, różniło się od tego, co jest tu. Takie „mówie-

nie nie”,  przeradzające się w bunt wobec zdegradowanego ist-
nienia, zyskuje jednak nowy sens metafizyczny, wtedy gdy za-

przeczenie przeradza się w destrukcję. Nie chodzi tu już o za-
przeczenie bytu, lecz o wyprowadzenie filozoficznych konse-

kwencji z dziejącej się negacji.  
Destrukcja bytu nie jest w tej postawie postawą metafi-

zyczną, lecz postawą taką staje się wyprowadzanie konse-
kwencji z takiego nicestwienia bytu. Być może spostrzeżenie 

Julio Cortázara z pewnego targowiska powinno być przenie-
sione do współczesnej filozofii. Pisarz ten zaobserwował, że 

przekupki wcale nie zachwalały swojego towaru, lecz obrzy-
dzały towar konkurentki. Być może droga współczesnej filozofii 
powinna być podobna: wcale nie zachwalać bytu, lecz „obrzy-

dzać niebyt”. Podstawową formą krytyki metafizyki jest mówie-
nie „nie” i budowanie na tym filozofii. Owo „nie” pojawia się w 

kulturze współczesnej w różnych postaciach i dotyczy różnych 
obszarów, począwszy od wskazywania „nie” Bogu, przez „nie” 

zasad, ducha, wartości, prawdy,  wolności.   

 

VI 

Metafizyka była (jest) filozofią pierwszą kultury Zachodu.  
Nie jest zatem czymś, co charakteryzuje kultury „w ogóle”, czy 

też „człowieka w ogóle”. Jako taka jest faktem historycznym. 
Pojawiła się w określonej rzeczywistości kulturowej i historycz-

nej. Jednak wydaje się, że bez metafi zyki nie będzie to już „ta” 
kultura, zaś człowiek łatwo zagubi się w ideach i sposobach 

postępowania, jaki oferuje świat Zachodu w dzisiejszej formie. 
Jej krytyka, odrzucanie, przezwyciężanie, przekraczanie są 

elementem zachodniej kultury.  
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Lecz właśnie dzisiaj łatwo dostrzec pozór uchylenia me tafi-
zycznych poszukiwań. Wyraża się on w tym, że zmienia się je-
dynie ich kierunek, a nie one same. W tym właśnie prze jawia 

się kryzys metafizyki. Odwołując się do jej losów, jakie nakreślił 
F. Nietzsche, można powiedzieć, że nie stało się tak, jak prze-

widywał ten myśliciel. Podkreślając, że nasze dzieje są powol-
ną, lecz stałą utratą „świata prawdziwego”, Nietzsche podkre-

ślał, że razem z tą pierwszą utratą, tracimy również „świat po-
zorny”. Stało się jednak inaczej, tracąc „świat prawdziwy” tak 

bardzo przywiązujemy się do „świata pozornego”, że zaczyna-
my traktować go jako prawdziwy. Jeśli byt zanika pozostaje 

zawsze tylko pozór. Jest już tylko rzeczywistość i nic więcej, 
rzeczywistość będąca zawsze w nadmiarze. A skoro tak, to w 

tym nadmiarze rzeczywistości nie musimy już  jej trak tować 
poważnie.  

Nadmiar świata jest dzisiaj najgroźniejszym zjawi skiem me-
tafizycznym współczesności, który wynika z upadku do-
tychczasowej metafizyki i braku filozofii pierwszej. Nadmiar ten, 

będący swoistą bezgranicznością i otwartością, uniemożliwia 
podjęcie prób t ranscendowania i ukrywa nieobecność prawdy, 

sensu, wartości. Uproszczone pojęcie rzeczywistości, sprowa-
dzające ją tylko do „rzeczywistości fizycznej”, jest pojęciem re-

dukcjonistycznym, z którym nie mogła poradzić sobie me-
tafizyka przeszłości, zaś współczesnym jego efektem jest wła-

śnie ów „nadmiar fizyczności”, gdy wydaje się, że mamy „za 
dużo świata”, zbędnego, niepotrzebnego, którego nie warto już 

nawet zmieniać.    
W takim świecie bez metafizyki, w świecie niepoważnie 

traktowanej rzeczywistości, konieczności jej upadania w ni-
cość, brakuje już miejsca dla człowieka. On też staje się często 

„zbędny i niepotrzebny”. I to nie tylko dlatego, że nadmiar rze-
czy, przepełnienie rzeczywistości, prowadzi do po traktowania 
człowieka również jako rzeczy. Brak miejsca dla człowieka 

oznacza niemożliwość uzyskania przez niego toż samości ina-
czej jak „w kręgu rzeczy”. Człowiek staje się przypadkowym 

efektem swoich działań: w kręgu rzeczy sam staje się rzeczą. 
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Dla niego właśnie, dla człowieka, trzeba na nowo odkryć  świat, 
który „przekracza rzeczy”. Pisał G. Marcel:  

Troszczę się o byt tylko o tyle, o ile bardziej lub mniej wyraźnie 

uświadamiam sobie ukrytą jedność, łączącą mnie z innymi bytami, 

których rzeczywistość przeczuwam
9
.  

Gdzie jednak szukać owej ukrytej jedności, przez którą mo-
że nam się udać pokonanie redukcjonizmu urzeczowi enia by-

tu? Drogę tego nowego kierunku wyznacza dialog, w którym 
pokonane zostaje nastawienie teoretyczne i udep tana ścieżka 

miłości. Pisał B. Pascal:  

Wszystkie ciała i wszystkie umysły razem, i wszystkie ich twory nie 

są warte najmniejszego drgnienia miłości: jest bowiem z dziedziny 

nieskończenie wyższej. Z wszystkich ciał razem nie można by wy-

dobyć najmniejszej myśli: to jest niemożliwe, to inna dziedzina. Ze 

wszystkich ciał i umysłów nie można by wydobyć drgnienia praw-

dziwej miłości: to jest niemożliwe, to inna dziedzina, nadprzyro-

dzona
10

.   

Dla metafizycznej filozofii pierwszej szaleństwem i skan-

dalem było twierdzenie, że ostatecznym prawem bytu nie jest 
rozum, lecz miłość. Jeśli bowiem taką zasadą był byt i rozum, 

to człowiek był częścią ograniczonego świata, zajmował w nim 
określone miejsce, wszystko było (lub dawało się) rozpozna-

walne i zamknięte. Wszystko się jednak zmienia, jeśli „jest” 
świata oznacza bezinteresowny dar, akt miłości, a nie byt. Pi-

sze J.-L. Marion:  

__________ 

 

 
9
 G. Marcel, Tajemnica bytu, tłum. M. Frankiewicz, Kraków 1995, s. 

244.  
10

 B. Pacal, Myśli, tłum. Tadeusz Żeleński (Boy), Warszawa 1983, s. 

335.  
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Miłość w pełni dokonuje daru, nawet jeżeli ktoś gardzi tym darem. 

Wina przypada nam w udziale i jest objawem naszej niemocy od-

czytania miłości albo, inaczej mówiąc, niemożności kochania
11

.  

Wszystko co jest, jest teraz o tyle, o ile jest dane. Dar nie 
może być zobiektywizowany, urzeczowiony, zamieniony w byt. 

W takim świecie nie ma już bytu, nie ma granic, wszys tko jest 
za każdym razem nowe, nie poddaje się urzeczowieniu. Akt 

urzeczowienia jest zawsze wbrew światu mi łości. Tym, co naj-
ważniejsze, jest więc samo "dawanie", które nie daje się pomy-

śleć w kategoriach „rzeczy”, „czegoś”, „bytu”, gdyż to nie "ktoś" 
daje i nie "coś" daje. To właśnie miłość jest opowiedzeniem się 

za istnieniem. I w niej też należy widzieć zasadę przywracania 
światu autentycznego istnienia.     

__________ 

 

 
11

 J.-L. Marion, Bóg bez bycia, tłum. M. Frankiewicz, Kraków 1996, 

s. 243.  
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FILOZOFIA PIERWSZA                                                  

POZA METAFIZYKĄ 
 

Głosimy o Nim,  Jego Samego zaś nie gło-

simy.             

                                                  Plotyn 

 
Jeśli mamy przed oczyma wielką metafizyczną tradycję 

przeszłości, to wiek XX w tym kontekście może być odbierany 
jako wiek antymetafizyczny, czy też "postmetafi zyczny". Taki 

wniosek często pojawia się wśród współczesnych filozofów. 
Nie dotyczy on tylko myślicieli pozytywistycznych i neo-

pozytywistycznych, którzy obalali metafizykę z powodów "na-
ukowych", ale też - a może jeszcze bardziej - dotyczy filozofów 

późniejszych, którzy wychodzili z tradycji metafizycznej i do-
strzegali jej zmierzch, często proklamując razem z tym koniec 
filozofii. Metafizyka, której chodziło o "coś", co leży poza sferą 

ludzkiego doświadczenia i ujęcie bytu w całości, znalazła się 
pod ostrzałem krytyki. Lecz krytyka ta przyjmuje w filozofii  

współczesnej zaskakujące oblicze. Dość przyjrzeć się tu kilku 
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filozofom, aby ob licze to rozpoznać. Oto Nie tzsche demaskuje 
Kanta jako metafizyka, mimo iż ten ostatni sam się uznawał za 
jej krytyka; Nietzschemu tym samym odpłaca Heidegger, który 

odsłania metafizyczne korzenie twórcy Woli mocy, widząc w 
nim "ostatniego metafizyka". Heideggerowi z kolei nie po-

zostaje dłużny Derrida, który przybija mu piętno metafizyczne. 
Z kolei Derridzie taką samą metafizyczną pieczęć przybija Paul 

de Man
1
. Łatwo tu dostrzec, iż metafizyczność filozofa, mimo 

podkreślanej przez niego samego krytyki metafizyki, często 

zostaje odkryta dopiero przez interpretatorów i komentatorów 
jego myśli.  

Można sądzić, iż sytuacja ta świadczy o swoistej "nie-
śmiertelności metafizyki", gdy nawet jej krytyk przez następców 

zostaje odkryty jako "metafizyk". Lecz nie ona jest najważniej-
sza, jeśli chodzi o przyszłość myślenia metafizycznego. Teo-

riopoznawcza krytyka metafizyki często wskazywała argumen-
ty, które osłabiały nasze zaufanie do możliwości poznania te-
go, o czym marzy metafizyka. O wiele ciekawsze są podejmo-

wane próby budowy fi lozofii bez metafizyki, lecz z zachowa-
niem zasad „filozofii pierwszej”, która przyjmuje „sprawę meta-

fizyki”. Bo przecież w tych dyskusjach o metafizyce nie jest 
ważna ona sama, lecz „jej sprawa”, to, co było jej zamiarem i 

celem, czyli ujęcie bytu jako tego, który daje się pomyśleć. P i-
sał przed laty Emerich Coreth SJ:  

Pytamy często o przyszłość metafizyki? Pytanie to obejm uje nie 

tylko samo pojęcie, lecz „sprawę‟, dla której dotychczas nie mamy 

__________ 

 

 
1
 Por. F. J. Wetz, Letztbesinnung ohne Letztbegründung. Von der 

Texthermeneutik zur Naturhermeneutik , w: "Philosophisches Jahr-

buch", 103/1996, s. 16.  
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innej nazwy. /.../ Należy zatem pytać o to, czy nasza przyszłość 

potrzebuje metafizyki, jeśli tak, to metafizyka będzie
2
.  

Metafizyka w tej koncepcji ma przyszłość, ponieważ przyszłość 

potrzebuje metafizyki.  
Pytanie o „koniec metafizyki” nie jest zatem pytaniem z za-

kresu historii filozofii, lecz problemem, w którym zawarta jest 
troska o współczesność i przyszłość naszego świata. Filozofia 

współczesna - mimo odrzucenia metafizyki - coraz częściej 
uświadamia sobie bowiem nieodzowność "pierwszych pytań" i 

zmierza ku poszukiwaniom nowego paradygmatu "pierwszej fi-
lozofii", który nie byłby związany z tradycyjną metafizyką. Ten 

kierunek wskazany został jeszcze przez Heideggera,  który 
podkreślał, że przezwyciężenie metafizyki wcale nie oznacza 

jej końca i zapomnienia, lecz jeszcze długo będziemy związani 
z jej losem. Lecz współcześnie oznacza jeszcze coś więcej, niż 

tylko kultywowanie opinii wyrażonej przez He ideggera. Wska-
zuje się bowiem wyraźnie na konieczność "filozofii pierwszej" i 
jednocześnie akcentuje, iż nie może to być metafizyka jako „fi-

lozofia bytu”. Przypomnijmy w tym kontekście słynne już dz isiaj 
pytanie K.-O. Apla:  

Czy może tak być, aby 'ostateczne ugruntowanie' miało charakter 

niemetafizyczny?
3
.  

Pytanie to określa nowy kierunek poszukiwań, szukając 
sposobu na „zwinięcie metafizyki”. Nie po to jednak, aby w 

efekcie odsłonić nicość, lecz ukazać, że metafizyki w ogóle 
jeszcze nie ma, zaś ta związana z bytem, nie wypełniła swego 

__________ 

 

 
2
 E. Coreth, Zukunft der Metaphysik? Ein paar Bemerkungen, w: M. 

Petzold, Die Zukunft der Metaphysik , Paderborn 1985, s. 10.  
3
 Por. K.-O. Apel, Nichtmetaphysiche Letztbegründung?, w: E. 

Braun (Hrsg.), Die Zukunft der Vernunft aus der Perspektive einer 

nichtmetaphysischen Philosophie, Würzburg 1993, s. 59.   
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zadania. Jeśli bowiem uzna się, że metafizyka zakładała moż-
liwość i konieczność „ostatecznego ugruntowania” oraz takiego 
ugruntowania poszukiwała, to teraz należy zapytać: ugrunto-

wania, ale czego/dla czego? Czym jest to, dla czego poszuku-
jemy takich podstaw, ugruntowań itp. Cała ta sytuacja i tak 

sformułowane pytanie stanowią największą rewolucję w filozo-
fii, którą można zestawiać tylko z przełomem kartezjańskim. 

Bowiem nie mówi się tu o "końcu" jakiejś (starej) metafizyki, jak 
czynił to Kant, aby zrobić miejsce nowej. Podkreśla się raczej 

coś innego: mianowicie nieodzowność końca metafizyki po to, 
aby mogła się pojawić "niemetafizyczna filozofia pierwsza".  

Paul Tillich pisze:  

Czas wreszcie zrezygnować z tego nadużywanego i wypaczonego 

słowa "metafizyka", którego negacja s tała się usprawiedliwieniem 

przerażającej płytkości myśli /.../
4
.  

Nie negacja metafizyki zatem, lecz zwykła z niej rezygnacja 
staje się zaczątkiem nowej filozofii pierwszej, bez której filozo-
fia i kultura żyć nie może, lecz na przeszkodzie której nie-

ustannie staje właśnie metafizyka i kłopoty z jej końcem. Do-
tychczasowe wiązanie filozofii  pierwszej z metafizyczną „iden-

tyfikacją bytu”, poszuk iwanie zasad bytu, wskazywanie pryncy-
piów bytu itp., nie wypełnia sobą dz isiaj pola filozofii pierwszej. 

Pytanie o możliwość końca metafizyki nie jest więc „zbędne” 
ani dla filozofii, ani też dla naszych losów. Odsyła ono do na-

szej, ludzkiej sytuacji, w której metafizyka wydaje się nie speł-
niać dotychczasowej funkcji w naszym świecie.  

Jürgen Habermas, szukając motywów pometafizycznego 
myślenia i kreśląc zasady epoki postmetafizycznej, wskazywał 

cztery zjawiska, które decydują o przejściu do tej nowej epoki. 

__________ 

 

 
4
 P. Tillich, Pytanie o Nieuwarunkowane. Pisma z filozofii religii, 

tłum. J. Zychowicz, Kraków 1994, s. 44.  
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Najpierw jest to zastąpienie idei jedności i całości koncepcjami 
glory fikującymi różnorodność i wielość. Dalej, jest to detrans-
cendentalizacja tradycyjnych pojęć podstawowych, które do-

tychczas umożliwiały uniwersalny dyskurs, a dzisiaj wiązane są 
z historią i przemijaniem. Taka dziejowość sprawia, że nie jest 

już możliwa konstrukcja absolutnego obrazu świata, lecz jedy-
nie opis jego teraźniejszego stanu. Najważniejszym motywem 

jest dla Habermasa swoista zmiana paradygmatu z tego, w 
którym podstawą była świadomość, na taki, którego zasadę 

tworzy język. Ta sytuacja oznacza radykalne przełamanie me-
tafizycznej struktury podmiotowo-przedmiotowej, w której czło-

wiekowi prezentowała się rzeczywistość. I wreszcie, nowa 
epoka postmetafizyczna jest wyznaczona odrzuceniem pryma-

tu teorii nad praktyką
5
. To wszystko według Habermasa wy-

znacza nową naszą epokę postmetafizyczną.         

Jeśli jednak często mówimy dzisiaj o „epoce postmetafi-
zycznej”, to wielkim niebezpieczeństwem byłoby dostrzeganie 
w tym rezygnacji z problemów, które doprowadziły w przeszło-

ści do powstania metafizyki. Trzeba raczej stwierdzić, że kultu-
rowa zgoda jest raczej na coś zupełnie innego, niż eliminację 

„pierwszych pytań”. Nie ma zgody na to mianowicie, aby meta-
fizyka przyjmowała na siebie trud ujmowania tego, co Najważ-

niejsze. I – dodatkowo – aby właśnie ona wyznaczała granice 
(warunki możliwości) poszukiwań tego, „co pierwsze”. W tym 

sensie zostały radykalnie zakwestionowane metafizyczne spo-
soby rozwiązywania „pierwszych pytań”. Negacja metafizyki 

wcale nie oznacza, że razem z tym na margines kultury wyrzu-
cane są te problemy, które tworzyły w przeszłości metafizykę. 

Jest właśnie odwrotnie: im bardziej kultura eliminuje metafizy-
kę, tym bardziej też człowiek odkrywa, że „pierwsze pytania” są 

__________ 

 

 
5
 J. Habermas, Nachmetaphysiches Denken. Philosophisches Auf-

sätze, Frankfurt am Main 1988, s. 14 i n.   
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jemu jakby „zadane” i oczekuje na nowe, niemetafizyczne ich 
rozwiązania. Epoka postmetafizyczna to nic innego niż uzna-
nie, że metafizyka z tymi problemami sobie nie poradziła i nie 

może być już „kluczem” do ich rozwiązania. Bio rąc to wszystko 
pod uwagę należy zapytać: Czy można jednak budować nie-

metafizyczną filozofię pierwszą? Jeśli tak, to jaka miałaby być 
filozofia pierwsza poza metafizyką? Kontekst metafizyki wska-

zuje również na konieczność sformułowania pytania o to, jakie 
są relacje między metafizyką a filozofią pierwszą?   

 

    1. Filozofia pierwsza                                                                     
w filozofii 

 

........... 

........... 

......... 

...... 
 



 

 
 

 
 

ZUSAMMENFASSUNG 
 
 

I 

Immer deutlicher überzeugt uns die moderne Kultur, dass 
das Sein axiologisch indifferent ist, dagegen der Versuch der 

Wertung wegen des Seins selbst kann nicht erfolgreich sein. 
Solch eine Wertung war in der Vergangenheit möglich wegen 

der metaphysischen Verknüpfung des Seins mit dem Guten. 
Dieses Modell organisierte mehrere Jahrhunderte hinweg un-

sere Kultur und zeigte, dass der Unterschied zwischen dem 
Guten und Bösen nicht von den Entschlüssen des Menschen, 

von der Geschichte, Politik, Laune des Individuums usw. ab-
hängt, sondern mit dem Sein selbst verbunden ist. Der Zerfall  

dieses Modells war verbunden mit der Grenzziehung zwischen 
dem Wissen und Sein, mit der Reduktion des Seins auf Ge-

genständlichkeit und mit der Funktionalisierung der Welt. Das 
Sein haben wir auf diese Art und Weise verwirkt, es blieben 
nur Sachen, Gegens tände, die uns umgeben, zurück. Die Auf-

fassung der Welt als Realität bedeutete die Einschränkung des 
Seins nur auf dessen Äußerung für den Menschen. Nicht nur 

der Mensch ist jetzt das Maß der Dinge, sondern oft  umge-
kehrt: Dinge werden zum Maß der  Menschen. Ungeachtet 

dieser Krankheit der Loslösung vom Sein und ungeachtet des 
Reduktionismus, lebendig blieb jedoch der Wille selbst Versu-

che der Bewertung im Hinblick auf ein solches (jetzt) auf die 
Gegenständlichkeit reduziertes Sein vorzunehmen. Doch sol-

che Versuche konnten und können nicht erfolgreich sein. Man 
versucht darin nämlich, die metaphysische Idee beizubehalten 

und Werte vom Sein weiterhin ableiten, die onto-agatologlische 
Einheit zu bewahren, ohne Rücksicht darauf, dass sich die 

obige Reduktion vollzogen hat: das Sein fiel in das Seiende 
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und es „entglitt“ das, was am wichtigsten ist. Solches auf die 
Gegenständlichkeit reduziertes Sein wurde gefährlich für die 
Werte, indem es sie oft verfälscht hat. Denn die Reflexion über 

die Werte wird jetzt nicht mehr aus Überlegungen über das 
Sein, sondern aus Überlegungen über den Menschen und sei-

ne Welt abgeleitet. Wir spüren jedoch, dass das nicht so sein 
soll und darf. Erst in unserer Zeiten wird immer deutlicher 

wahrgenommen, dass jeder Versuch absolute Werte aus dem 
abzuleiten, was veränder lich, historisch, kulturell ist, jeder Ver-

such, die Werte aus dem vergegenständlichten (reduzierten) 
Sein abzuleiten, führt dazu, dass sie nur für diese Geschichte 

und eine bestimmte Kultur entdeckt werden. Es ist ein großer 
Erfolg der modernen Kultur, dass sie oft – ohne Ursachen zu 

sehen – auf die Unpässlichkeit der Ableitung dessen, was ab-
solut ist, aus dem, was anthropologisch, historisch und kulturell 

ist, verweist. Wenn man jedoch auf solche Versuche der ge-
fährlichen Verabsolutisierung verzichtet und indem man die 
sich daraus ergebenden Gefährdungen für Kultur sieht, erkennt 

man selten, dass wir neben dem reduzierten Sein das suchen 
müssen, was dem Sein selbst Sinn und Wert verleiht. Wir ge-

hen diesen Weg vor allem deswegen nicht, dass die Jahrhun-
derte unserer Kultur und Philosophie uns lehrten und übe r-

zeugten, das „alles“ ist/muss Sein sein und „nichts mehr“. Die 
jahrhundertelange Tradition ist so tief in unserem Bewusstsein 

verwurzelt, dass sie … immer noch andauert. So denken wir 
oft auch heute: das auf die leere Gegenständlichkeit reduzierte 

Sein ist weiterhin alles. Und dies ist die größte Paradoxie unse-
rer Zeit. Wir wissen bereits sehr wohl,  dass das zum Subjekt 

gewordene Sein axiologisch gefährlich ist, wir erfahren es tag-
täglich, dass „das Sein in den Klammern des Nichtsseins plat-

ziert wurde“, doch wir glauben auch weiterhin – durch die Tra-
dition belehrt – das eben das Sein alles ist, und die Philosophie 
und Kultur, „sich an das Sein halten sollen“. Solche degenerie r-

te Metaphysik lebt weiter, obwohl die ihr eigene(?), onto -aga-
tolische Gestalt schon lange verworfen wurde. Indem wir wei-

terhin annehmen, dass ens et bonum convertuntur ist, haben 
wir nicht bemerkt, das das Sein (ens) bereits nur zum Gegens-
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tand  geworden ist, und das Gute (bonum) gar nicht convertun-
tur mit solchem Sein  ist, und eine solche nicht sein kann. Von 
dem alten metaphysischen Zusammenhang des Seins und des 

Wertes sind weder Sein noch die Werte übrig geblieben, doch 
weiterhin ist die Idee eines Zusammenhangs lebendig. Darin 

äußert sich am stärksten die Krise der moderne Kultur: man 
versucht nichts zu verändern, obwohl alles verändert worden 

ist.  
 

II 

Wie man unschwer bemerken kann, gibt es zwei Wege, 

diese Paradoxie zu überwinden.  Der erste ist die Wiederge-
winnung des Seins, Überwindung der obigen gefährlichen Re-
duktion und Suche eben darin der Grundlage der Werte, des 

Sinnes. Es ist eine Rückkehr zur onto -agatologischen Meta-
physik, Rückkehr zu einem irgendwelchen gedachten Urzus-

tand, Besinnung darauf, dass ens et bonum convertuntur. 
Doch auf dem Weg zu solch einer Rückkehr, die zugleich die 

Wiederherstellung des ursprünglichen jungfräulichen Zustands 
wäre, steht die bereits vollzogene Reduktion des Seins auf lee-

re Gegenständlichkeit, diese eigenartige „Krankheit“. Zuerst 
müsste man also bewirken, dass eben sie überwunden wird, 

um das wiederzugewinnen, was verloren wurde, damit das 
Sein Sein ist und nicht ein Gegenstand usw. Ohne das zu ma-

chen, wird oft eine solche Rückkehr zum Ersatz der Rettung 
und ist ein noch größerer Betrug. Ohne diese „Sperren“ zu 

überwinden, erliegen wir der Selbsttäuschung. In ihrer vulgärs-
ten Form bedeutet dieser Versuch auf dem Gebiet der Kultur 
oft Konsumzwang und die wachsende  Überzeugung, dass 

man nichts mehr braucht, als sich in die Welt des Seins/der 
Gegens tände zu stürzen, denn es/sie ist/sind eben identisch 

mit den Werten. Der Gegenstand wird zum einzigen Vertreter 
des Seins, des Geheimnisses beraubt und leicht beherrschbar. 

Der Mensch versucht hier, sich zu retten, und seinen Wert zu 
zeigen, indem er sich selbst mit dem auf leere Gegen-
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ständlichkeit reduzierten Sein identifiziert. Er bemerkt nicht, 
dass dies, was er für das Sein gehalten hat, tatsächlich nur ei-
ne Täuschung des Seins, dessen Schein ist. Er bemerkt nicht, 

dass er Wünsche mit Bedür fnissen verwechselt. Man braucht 
ja nicht hinzuzufügen, dass eine solche totale Flucht in die ma-

terielle Welt, ebenfalls einen großen Schaden bedeutet, der 
dieser Welt zugefügt wird. Die Veränderung des Verhältnisses 

des Menschen zu Sachen, kann sich jedoch nicht vollziehen, 
wenn Sein nur zum bloßen Gegenstand geworden ist.    

Der zweite Weg ist viel schwieriger. Er erfordert die Über-
windung der Überzeugung, dass das Sein alles ist/alles das 

Sein ist, und dass wir weiterhin i n den Kategorien des Seins 
denken sollen. Es geht hier also um Überwindung der Übe r-

zeugung, dass die Idee des Seins imstande ist, uns eine un-
eingeschränkte „Einsicht“ in die Welt zu sichern, dass sie uns 

auf das öffnet, was neu und noch verborgen ist, dass  sie uns 
erlaubt, über uns selbst und unsere verwirklichte Welt hinaus-
zugehen. Es gibt also eine wichtigere/bedeutendere Frage, als 

die Frage nach dem Sein. Es handelt sich um die Frage nach 
dem Guten und nach der Liebe. Und in der modernen Kultur 

sollte eben sie der Frage nach dem Sein vorausgehen.  Darin 
steckt die Chance der Rettung. Die Aufgabe, welche heute der 

Philosophie zu stellen ist, beruht also nicht auf der Demontage, 
Dekonstruktion, sondern auf der Überwindung einer heute häu-

figen Ansicht, dass entweder alles Sein ist, oder ..... es ist 
nichts da.   

Insbesondere in der Kultur der Reduktion des Seins auf die 
Gegenständlichkeit ist es notwendig, es wahrzunehmen. Wenn 

nämlich in solcher Kultur das Sein im Allgemeinen ausgek-
lammert wurde, und wir uns so verhalten werden „als ob nichts 

geschehen wäre“, also vortäuschen, dass wir das Sein und 
seine Natur verstehen, verfallen wir einem Selbstbetrug: die 
Sachen werden „zum Sein selbst“. Auch hier ist festzustellen, 

dass die Überzeugung, das das Sein alles ist, sich so in unse-
rer Kultur eingebürgert hat und die wissenschaftliche Weltan-

schauung so sehr sie befestigt hat, dass es schwierig ist, sich 
von dem Gedanken loszureißen. Das Beiseiteschieben des 



Zusammenfassung 

 

 

Problems des Seins und der Metaphysik, die sich damit be-
fasst, wird oft mit Krise und Kulturkatastrophe identifiziert. Man 
muss jedoch etwas anderes tun: dieses Beiseiteschieben der 

Probleme, um das Sein und die Metaphysik wiederzugewin-
nen. Man kann nämlich das verlorene Sein mit Hilfe der Meta-

physik, die dieses Sein eingebüßt hat, nicht wiedergewinnen, 
man kann somit auch nicht das zurückgewinnen, was verloren 

wurde. Die vergegenständlichte Welt bleibt weiterhin eine ve r-
gegenständlichte Welt. Der Begriff des Seins öffnet sich also 

nicht auf neue Möglichkeiten, sondern versperrt den Weg: Es 
muss eine neue Philosophie geschaffen werden, in der das 

Sein nicht alles ist und alles nicht Sein ist. Wenn das Da-
sein/Seiende verfälscht wurde, sollte man es nicht für null und 

nichtig erklären?  
 

III 

Die moderne Kultur unterstrich oft ihren antimetaphysischen 
Charakter, der den Ort und die Rolle der Philosophie bestimmt, 

aber auch das Selbstbewusstsein der Kultur. Meistens wird die 
These akzeptiert, dass mit dem Ende der Metaphysik auch die 

Philosophie zu Ende ist und – im Ergebnis – wird nach einem 
neuen „nichtphilosophischen“ Bewusstsein der Kultur gesucht. 

Darin äußert sich das Bestreben zur vollkommenen Eliminie-
rung der Philosophie, indem man darin einen zu stabilen Zu-

sammenhang mit der Metaphysik sieht, und indem ihre Ver-
wandlung in einem li terarischen, politischen usw. Diskurs post-

uliert wird. Wenn die Philosophie ohne Metaphysik nicht mehr 
imstande ist, auf die Frage nach der individuellen oder ge-
meinschaftlichen Art des Lebens zu antworten, wenn sie die  

Macht eingebüßt hat,  das Sein und die ersten Grundsätze zu 
erkennen, wäre am besten, die Philosophie abzuschaffen. 

Doch in dieser populären Richtung wird nicht das ganze Prob-
lemfeld, der mit der Relation Philosophie – Metaphysik verbun-

den ist, ausgedrückt. Das zweite Feld wird von all den Ver-
suchen abgesteckt, in denen das Ende der Metaphysik an-
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genommen wird, doch dies bedeutet somit nicht das Ende der 
Philosophie. Es geht also hier nicht um die Rehabilitie rung der 
Metaphysik, sondern über sie hinauszugehen. Man will also die 

Philosophie ohne Metaphysik betreiben, indem man den histo-
rischen und kulturmäßigen Charakter unse res Strebens zur 

Wahrheit unterstreicht, und indem man auf solche Art und 
Weise metaphysische Forderungen eliminiert. Manchmal will  

man beweisen, dass das Problem der Kultur nicht auf der Ein-
büße der Gründe (Fundamente) beruht, sondern auf der Ge-

fahr in der pluralistischen Welt Verhaltensweise fortzusetzen, 
die ihren Sinn aus der letztgründigen Philosophie schöpft

1
. Es 

scheint nämlich, dass die Gefahr der Absolutismenvielheit 
überaus real wird, wenn weiterhin der Bedarf solcher Gründen 

aktuell ist, dagegen sind die Möglichkeiten ihrer Erfüllung be-
schränkt oder gar nicht vorhanden. Ein eigenartiger Wille, den 

Menschen (und der Philosophie) solche Suche „abzugewöh-
nen“, taucht  oft innerhalb der Strömungen des modernen Den-
kens auf. Es scheint, dass eben daraus sich ein gewisser 

Trend der Philosophie, aber auch der modernen Kultur ergibt, 
das  Denken an Grundlagen, an Gründen und an der Legitimie-

rung ständig zu verwerfen. Der moderne Gedanke ist in dieser 
Sache fast eindeutig: es gibt keine Metaphysik, denn sie kann 

nicht sein.  
Doch wenn man den Zustand der modernen Kultur beo-

bachtet, weckt eine so entschiedene Antwort der Grund-
strömung der modernen Philosophie Beunruhigung. Die kul-

turmäßigen Konsequenzen des Fehlens der Metaphysik sind 
geradezu Furcht erregend, dagegen die damit verbundene De-

sorientierung wird zum Kulturmerkmal. Es scheint, dass in die-
ser Sache ein ambivalenter Gedanke immer häufiger zum Vor-

__________ 
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schein kommt: man weiß schon, dass es die Metaphysik nicht 
geben kann, doch immer häufiger wird auch bewußt, dass sie 
sein muss. Wenn man die Fragen formuliert: „Was, im eigentl i-

chen Sinne, da ist?“, oder „Was bedeutet Seiende?“ oder „Was 
ist Sein?“, und wenn wir darauf eine Antwort suchen, schaffen 

wir Metaphysik. Die Fragen bestimmten, angefangen von den 
antiken Griechen, unsere Denk- und Lebensweise in der Welt. 

Ohne Rücksicht darauf, ob wir uns bei der Antwort nur auf das  
materielle (naturmäßige) Sein einschränkten, oder ob wir über 

dieses Sein, auf das geistige Element hinweisend, hinausgin-
gen, überall dort gab es Antworten. Daher auch die dritte  Rich-

tung, die in der Philosophie immer populärer wird, neigt dazu, 
darauf zu verweisen, dass zwar die traditionelle Metaphysik 

vorüber ist, doch damit „ersten Fragen“ nicht vorüber sind, die 
in der postmetaphysischen Wirklichkeit neu aufgenommen 

werden müssen,. Solch eine neue erste Philosophie ist keine 
Metaphysik mehr, sondern nimmt aufs neue die ersten Fragen 
auf. Die Formulierung der Lösung der „Zukunft der Metaphysik“ 

ist gegenüber der Feststellung des „Endes der Metaphysik“ 
konkurrenzfähig. Sie wird zu einer eigenartigen optimistischen 

Prognose gegenüber der pessimistischen Verkündung deren 
Endes.  

Es ist jedoch eine große Anstrengung erforderlich, um den 
neuen Ausgangspunkt bei der Betrachtung der Metaphysik zu 

akzeptieren und für sie einen Platz unter den „ersten Fragen“ 
innerhalb der „ersten Philosophie“ zu finden. Auf jedem Weg 

der Suche nach neuen Denkformen begegnen wir der Ver-
wandlung der Metaphysik als diesen Teil der Philosophie in der 

es „um das wichtigste geht“. Wenn wir heute solche Suchve r-
suche beobachten, ist leicht zu erblicken, dass ihr Resultat 

eben Verwandlung, und nicht Abschaffung der Metaphysik ist. 
Die Verwandlungen der Metaphysik in unseren Zeiten sind mit 
einer eigenartigen Flucht von der Wirklichkeit verbunden und 

mit ihrer Behandlung als einer „überflüssigen Hypothese“. Un-
ter dem Andrang der Bilder, Zeichen, Symbole haben wir die 

Welt eingebüßt. Wir sind bereits Agnostiker in der Frage der 
Existenz der Wirklichkeit. Es scheint, dass dies ein Ergebnis 
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der Reduktion dessen, was transzendent ist. Die einfachste 
(und realisierte) Möglichkeit der Liquidierung des metaphy-
sischen Problems der Transzendenz war die Liquidierung der 

Immanenz, die Rückführung der Welt auf den Inhalt des Be-
wusstseins, ihre Reduzierung auf virtuelle Welten usw. Und 

tatsächlich, in solch einer Welt gibt es kein Problem der Trans-
zendenz mehr, aber auch „es gibt keine „Welt“. Oft verhält sich 

der moderne Mensch so, „als wenn es keine Welt gäbe“.  
Doch eben heute offenbart die Verknüpfung zwischen Me-

taphysik und Wirklichkeit ihren stärksten Ausdruck. Wir über-
zeugen uns immer mehr, dass die Idee der Metaphysik selbst 

eine metaphysische Idee ist. Ihr Verständnis vollzog sich in-
nerhalb der Metaphysik selbst. Man kann die Behauptung ris-

kieren, dass  je weniger Metaphysik, desto stärker zeigt die 
Wirklichkeit ihre eine (einzige) Dimension, und zwar das Physi-

sche, und die Kraft der Negation nimmt zu. Das Phänomen ist 
leicht zu verstehen. Wenn der Wahrheit das Falsche fehlt, dem 
Guten das Böse, dem Schönen das Hässliche, so wird alles 

unlösbar… Die Einbuße der Metaphysik bedeutet die Unmög-
lichkeit der Bereicherung der Wirklichkeit, ihrer Verwandlung, 

des Austausches und sogar der Erwartungen. Es gibt nur diese 
(solche) Welt und nichts mehr. Dieses „nichts mehr“ ist jedoch 

bedeutungsvoll. Es erfüllt eine wichtige Rolle in dem es die 
Wirklichkeit „mindert“ und ihr die von ihr noch besessen Werte 

entzieht. Solch eine Welt ohne Metaphysik wird erträglich nur 
als eine Welt die in Nichts verfällt. Solch ein Niedergang be-

stimmt ihren einzigen möglichen Sinn. Wenn man nur diese 
Welt und „nichts mehr“ annehmen kann, nimmt man sie nicht 

an. Das metaphysische Verschwinden der Wirklichkeit bedeu-
tet nämlich nicht, dass sie physisch zu existieren au fhört, son-

dern bedeutet etwas umgekehrtes, dass alles nur noch phy-
sisch wird. Das Fehlen der Metaphysik entlässt das Physische 
zum Absurden, macht daraus „die einzige Welt“. Solch ein 

Überfluss am physischen bewirkt, dass man es nicht mit dem 
ganzen Ernst wahrnimmt, es wird dabei nicht das, was es wirk-

lich ist. Die Metaphysik leistete bisher zugunsten der Wirklich-
keit, der konkreten Welt, in der wir leben. Sie machte diese 
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Bewegung des Transzendierens nach oben rechtskräftig, sie 
machte diese Bewegung sinnvoll und notwendig. Wenn sie 
fehlt, scheint das Physische die Bewegung des Transzendie-

rens nach unten, zur Nichtigkeit rechtskräftig zu machen.  
 

IV 

Die moderne Welt hat ihre universalistische Dimension ein-

gebüßt, das heißt wir haben die Überzeugung vom Vor-
handensein der ersten Grundsätze des Seins und der Er-

kenntnis eingebüsst. Man kann deutlich die zentrifugale Bewe-
gung unserer Kultur erblicken und die Flucht zu Peripherien. 

Prinzipien und Werte, die bisher allgemein akzep tiert wurden, 
gerieten unter Beschuss der Kritik. Es ist zu unterstreichen, 
dass die Suche nach einem universellen Merkmal unserer Kul-

tur, nach einer einigender Idee, die somit die Verständigung 
und Harmonie in der Welt der Andersartigkeit und Vielartigkeit 

möglich machen, zu den äl testen Wünschen der Westzivilisat i-
on gehörte. In ihrer his torischen Entwicklung scheinen die Re-

ligion, Wissenschaft und schließlich die Philosophie nachei-
nander die Aufgabe auf sich zu nehmen, diesen Wunsch nach 

Universalität und nach der einzigen Welt zu erfüllen in der es 
genügt einfach zu Leben. Jedoch unter den oben aufgezeigten 

drei Ideen, welche Grundlagen für Kultur zu legen schienen, 
und dem Menschen das „sichere heimisch werden“ möglich zu 

machen, hat sich keine davon bei der Verleihung des „Geistes 
der Einheit“ der europäischen Kultur erhalten, und ihr Zerfall  

also schafft eine spezifische Situation, die die Idee des Dialogs 
begünstigt. Als erster ent fiel  der institutionelle Universalismus 
der Religion, die unifizierte politisch-religiöse Welt, mit der Re-

ligion als Fundament der sozialen und politischen Ordnung. 
Die durch Christentum geformte geistige Einheit von Europa, 

gemeinsame Kultur, mit einer Sprache und der metaphysi-
schen Vision der Welt, wurde zerschlagen mit der Teilung in 

byzantinische und römische Strömung, dann in die katholische 
und protestantische. Der Anspruch des Christentums blieb 
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zwar weiterhin universalistisch, doch die Wege seiner Realisie-
rung waren verschieden.  

Ein ähnliches Schicksal widerfuhr dem wissenschaftl ichen 

Rationalismus. Die Vision der Einheit der Welt, die der moder-
nen Wissenschaft zur Grunde gelegt wurde, wurde als ein Fak-

tor der Desintegration (des Menschen, der Kultur) und der Au-
torelativität erkannt. Das Modell der durch die methodische E r-

kenntnis bestimmten Welt, dessen Inhalt allgemein gültig und 
apodiktisch sicher ist, scheiterte. Die Orientierung in der Welt 

aus der Perspektive der Wissenschaft und der Versuch ein 
ganzheitliches Bild der Erfahrung aufzubauen, erwiesen sich 

als gefährlicher Reduktionismus. Dieses Scheitern war nicht 
nur eine Folge der Arbeit der Philosophen, die diese Gefahr 

der Reduktion und der Verarmung der Wirklichkeit im Ergebnis 
von  methodischen Untersuchungen (H.-G. Gadamer), wie 

auch die Gefahr deren Verbreitung für die Kultur (Th. Adorno) 
erkannt haben, sondern auch ein Ergebnis der Entwicklung der 
Wissenschaft selbst. Ihre Theorien evoluieren deutlich in die 

Richtung der Vielheit, der Zeitweiligkeit, der Vielschichtigkeit, 
indem sie die Vision der stabilen Wirklichkeit der klassischen 

Wissenschaft quasi  schwächen und zerschlagen. Es scheint 
somit, dass die Welt (Natur) die in der klassischen Idee der 

Wissenschaft als tot, passiv, ahistorisch dargestellt wurde, be-
ginnt heute aus der Perspektive der Wissenschaft selbst als 

aktiv, ja sogar der Bestimmung unzugänglich präsentiert wird. 
Wenn die Wissenschaft die absolute Stabilität der Systeme 

negiert und ihre Dynamik unterstreicht, ent zieht die Wissen-
schaft der Welt die Einheit und zerstört die Vision einer einfa-

chen und harmonischen Welt, die den ein für alle Mal festge-
legten Regelmäßigkeiten unterworfen ist. Dies alles führt zur 

Krise des Vertrauens und zur Anfechtung des wissenschaftli-
chen Weltanschauung. Wenn man weiterhin ein stabiles und 
dauerhaftes Bild der Welt erwarten will, kann man das mehr 

nicht von Seiten der Wissenschaft erwarten; wenn man nach 
einem Angst reduzierenden Mittel sucht, ist die Wissenschaft 

ein solches Mittel nicht mehr, denn indem sie die Angst vor der 
äußeren Welt dämpfte, war sie nicht imstande dies angesichts 
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der inneren Ängste des Menschen zu tun, ja sie verstärke sie 
sogar noch vielfach. Es kann also nicht wundern, dass der 
Mensch der Wissenschaft den Rücken zukehrt. Niemand zwei-

felt zwar an der Wichtigkeit der wissenschaftlichen Lehrsätze, 
doch niemand mehr erblickt darin die Möglichkeit, ein einziges 

universalistisches Weltbild zu konstruieren. Denn es ist näm-
lich eben die Wissenschaft, die nicht fähig ist, der Kul tur Ant-

worten auf Fragen existenzieller, metaphysischer Natur zu lie-
fern, nach dem Sinn des Bestehens der Welt und des Men-

schen. Das Ausbleiben dieser Antworten zeigt, dass sie keine 
führende Rolle bei der Gestaltung der Kultur, der Menschlich-

keit, der Wirklichkeit spielen kann. Das einzige (wissenschaftli-
che) Bild der Welt, eine Realität  für alle, erwiesen sich als Ein-

heit, für die man mit Einschränkung, Ausgrenzung und Elimi-
nierung bezahlen musste.  

Es schien, dass nach der Wissenschaft jetzt Zeit für die Phi-
losophie gekommen ist, die – im Einklang mit Postulaten von 
E. Husserl – die utopischen Ansprüche der Wissenschaft er-

kannt hat, und so die einzige Chance schuf, den Geist der Ein-
heit der Kultur aus Vernunft und der Philosophie wiederzuer-

wecken. Man glaubte, dass das was der Religion nicht gelun-
gen ist, und die Wissenschaft sich in ihren Lösungen verirrt 

hat, konnte nur noch Philosophie realisieren konnte, indem sie 
der verlorener Rationalität ihren eigentlichen Sinn zurückver-

lieh, und seit der Zeit an der „europäischen Menschlichkeit“ 
Wache steht. Heute jedoch – wenn man die Entwicklung der 

Philosophie des Postmodernismus verfolgt, weiß  man schon, 
dass der Husserlsche Universalismus der Philosophie zur Ret-

tung der Kultur nur im Bereich der Träume geblieben ist. Die 
moderne Philosophie verzichtete nicht nur auf solch eine Rolle 

der Philosophie, sondern auch auf die Idee der Einheit selbst, 
die als Fundament der Kultur dienen konnte. Es ist zu unters-
treichen, dass Philosophie eine völlig andere Aufgabe auf sich 

genommen hat, als die von Husserl überlieferte. Diese Auf-
gabe scheint Vorbereitung des Menschen auf das Leben in der 

Vielheit, im Nihilismus und nicht auf der Verteidigung davor zu 
sein. „Der intellektuelle Dadaismus“ (Postmodernismus) über-
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windet programmatisch die Perspektive der Ganzheit und Ein-
heit und propagiert Vielheit, Ideenlosigkeit, Heterogenität. Er ist 
stolz darauf, dass wir die Idee der Einheit, das Bedürfnis der 

Suche, und des Besitzes der universalen Grundlage einge-
büsst haben.  

Ein Ergebnis all dieser Verwandlungen, der verlorenen 
Ideen, Illusionen wird das Bemerken der Vielheit der Wel ten, 

der Ideen und der Pluralismus der Weltanschauungen. Die 
moderne Epoche, die man oft eine Apologie des Pluralismus 

nennt, betont Vielheit, Mehrdeutigkeit, Unbestimmtheit. Der 
Pluralismus von Weltanschauungen und Fragmentierung der 

Wirklichkeit wird zum grundlegenden Element, das die Präsenz 
des Menschen in der Welt bestimmt. Dies nicht nur als Vernei-

nung des Dogmatismus und Dualismus, sondern oft auch als 
eine gewisse normative Forderung des Verzichts auf Suche 

nach Wahrheit, zugunsten der vielgestaltigen Vielfalt. Diese 
Notwendigkeit der fortwährenden Aktualisierung der alternati-
ven Wirklichkeit führt zur Herausbildung eines eigenartigen 

homo multiplex, der viele Identitäten haben muss. 
Eben darin soll man die kulturmäßigen Grundlagen des Dia-

logs erblicken. Er erscheint nicht deswegen, dass wir plötzlich 
irgendwie besser, offener geworden sind, dass wir heute mehr 

zuhören, sprechen und gemeinsam suchen wollen. Die kultur-
mäßige Notwendigkeit des Dialogs ergibt sich aus der Einbus-

se der Universalismen und Absolutismen, aus dem Zusam-
menbruch der Metaphysik und der Wahrnehmung im Zusam-

menhang damit, dass unser Schicksal (der Kulturen) gemein-
sam ist. Er ist  abgestreckt durch die sich in der Zeit verän-

dernde Konstellation von verschiedenen Strukturen und Ord-
nungen. Das Ende der großen Theorien, die Einbusse der on-

tologischen Einheit, das Auftreten von vielen Systemen der 
Weltanschauung wurden zum Weg zum Dialog, der die Suche 
nach Möglichkeit der Koexistenz von oft widersprüchlichen und 

konkurrierenden Schemata der Welterklärung bedeutet, und 
uns gleichzeitig hil ft, diese verborgene Einheit zu entdecken, 

die mich mit anderen Existenzen verbindet. 
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