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Nikt, równie¿ ¿aden filozof, nie potrafi dok³adnie zdefiniowaæ, czym jest fi-
lozofia, a wielu ludziom wydaje siê, ¿e zajmuje siê ona kwestiami zupe³nie
oderwanymi od tego, co stanowi wa¿ny, codzienny œwiat naszego ¿ycia, jak
gdyby filozof mia³ w sobie coœ z ezoterycznej istoty, na któr¹ spogl¹da siê
jedynie z respektem podszytym bojaŸni¹, albo któr¹ siê wyœmiewa jako
¿yciowego niedorajdê, rozmyœlaj¹cego o dziwacznych sprawach. Dla cz³o-
wieka stoj¹cego z zewn¹trz metafizyka jest zwykle otoczona aur¹ ezo-
terycznoœci – o ile w ogóle spotka³ siê on ju¿ kiedyœ z tym pojêciem.

Ta dyscyplina filozoficzna sta³a siê czymœ osobliwym równie¿ dla wspó³-
czesnych myœlicieli. Obecnie filozofia przewa¿nie ujmuje siebie jako kry-
tycznie nastawion¹ wobec metafizyki. Ujêcie to zdoby³o sobie szersze
uznanie przede wszystkim w XIX w., a dzisiaj sta³o siê ju¿ czymœ, co niemal
nale¿y do dobrego tonu w filozofii. Czy jednak ta czêœciowo zabarwiona
emocjonalnie wrogoœæ do metafizyki jest uprawniona? Czy mo¿e nie kryje
siê za tym jakieœ wypieranie problemów, przed którymi wielu ludzi – tak¿e
filozofów – staje bezradnie w dobie dzisiejszej? Ale przede wszystkim nale¿y
zapytaæ, czy filozofia mo¿e tak zupe³nie po¿egnaæ siê z czymœ, co okreœla³o
j¹, w jej rdzeniu, od niemal 3000 lat, wokó³ czego ostatecznie kr¹¿¹ wszyst-
kie pytania filozoficzne?

Czym zatem jest w ogóle metafizyka? W historii kultury duchowej Zachodu
istnia³o wiele form metafizyki. Kilka wa¿niejszych spoœród nich zostanie przed-
stawionych w dalszych rozwa¿aniach. Wpierw zastanówmy siê jednak, czy nie
istnieje jakaœ ogólna cecha, która ³¹czy te wszystkie formy. Rzut oka na dzieje
filozofii pokazuje, ¿e w Staro¿ytnoœci metafizyka faktycznie mia³a w sobie coœ
ezoterycznego, jak wynika z relacji PLUTARCHA w jego Vita Alexandri.
Mianowicie gdy ALEKSANDER WIELKI, który tak¿e w tej dyscyplinie filozoficznej
by³ kszta³cony przez ARYSTOTELESA, us³ysza³ podczas swych wypraw, ¿e
ARYSTOTELES opublikowa³ swoje pisma metafizyczne, rozczarowany zwróci³
siê w nastêpuj¹cych s³owach do swojego nauczyciela:

Uczyni³eœ nies³usznie, ¿e opublikowa³eœ nauki przeznaczone jedynie do wy-
s³uchania. Czym bêdziemy siê wywy¿szaæ ponad innych, jeœli nauki, na których
byliœmy wychowywani, stan¹ siê dobrem powszechnym?1
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PóŸniej, w czasach Cesarstwa Rzymskiego, w szkole filozoficznej pocz¹t-
kami siêgaj¹cej PLATONA, mianowicie w Akademii, k³adziono nacisk na mi-
steryjny charakter filozofii. Odbywa³o siê stopniowe wtajemniczanie w jej
nauki, a najwy¿szy stopieñ tworzy³a wiedza metafizyczna, która by³a spe³-
nieniem d¹¿enia do m¹droœci .2

Metafizyka przyjê³a ten charakter misteriów z pewnoœci¹ dlatego, ¿e
chodzi³o jej o coœ ostatecznego, co wymyka³o siê cz³owiekowi tkwi¹cemu
w codziennoœci i z tego powodu by³o owiane aur¹ numinosum. Metafizyka
rzeczywiœcie zajmuje siê – by³oby to pierwsze formalne okreœlenie jej isto-
ty – ostatecznymi pytaniami drêcz¹cymi cz³owieka, a nawet opiera siê ona
na pewnej podstawowej kwestii, jakiej nie mo¿na ju¿ postawiæ w sposób
bardziej zasadniczy. Co prawda ka¿da nauka jest odpowiedzi¹ na okreœlon¹
kwestiê podstawow¹. Pytanie „Czym jest materia?” mo¿na by okreœliæ jako
podstawow¹ kwestiê fizyki, wzglêdnie chemii. „Czym jest ¿ycie?” by³oby
podstawow¹ kwesti¹ biologii, „Czym jest cz³owiek?” – podstawow¹ kwesti¹
antropologii. Ponadto istnieje ca³y szereg bardzo zasadniczych pytañ, które
zajmuj¹ nas ogólnie, wzglêdnie egzystencjalnie. Jaki kszta³t nadam mojemu
przysz³emu ¿yciu? Jak w tym ¿yciu mam siê zachowywaæ wobec moich
bliŸnich? Co jest dobre, czego moralnie wymaga siê ode mnie? Ku czemu
zmierza nasze spo³eczeñstwo i czym mogê siê przyczyniæ do tego, ¿eby
obra³o ono w³aœciw¹ drogê? Co w ogóle jest sensem ¿ycia, a w szczegól-
noœci mojego ¿ycia? Co to jest za œwiat, w którym ¿yjemy, w którym
istnieje niesprawiedliwoœæ, cierpienie i œmieræ? Wszystkie te kwestie ¿ywo
obchodz¹ ka¿dego z nas i maj¹ metafizyczny charakter. Metafizyka zawsze
idzie jeszcze nieco dalej, jej pytania przekraczaj¹ ka¿d¹ z wymienionych
kwestii. Sformu³owanie ostatecznej, metafizycznej kwestii podstawowej, bu-
dz¹ce najg³êbsze wra¿enie, pochodzi od filozofa GOTTFRIEDA WILHELMA

LEIBNIZA. Brzmi ono nastêpuj¹co: Dlaczego w ogóle istnieje coœ, a nie ra-
czej nic? Tego, czym by³a zachodnia metafizyka w dziejach filozofii od jej3

greckich pocz¹tków na prze³omie VII i VI w. przed Chr., nie da siê jednak
w pe³ni poj¹æ jako bezpoœredniej odpowiedzi w³aœnie na tê kwestiê. W Sta-
ro¿ytnoœci wcale nie by³a ona stawiana w taki sposób. Sformu³owanie
LEIBNIZA wskazuje jednak wyraŸnie – i jest to dalszy, wa¿ny punkt zaczepie-
nia – ¿e filozofii chodzi w ostatecznoœci o niekwestionowaln¹ zasadê rzeczy.

Ma siê przy tym na myœli koniecznie zasadê wszystkiego, co istnieje. Fi-
lozofia istotnie ró¿ni siê od nauk szczegó³owych pod tym wzglêdem, ¿e nie
chodzi jej o zrozumienie pojedynczych przedmiotów b¹dŸ dziedzin przed-
miotów jako takich, lecz o zrozumienie ca³ej rzeczywistoœci. Filozofia, która
zupe³nie traci z oczu horyzont ca³oœci, przestaje byæ filozofi¹. Dyscyplina
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filozoficzna, która zajmuje siê, historycznie ujmuj¹c, bytem w ogólnoœci
w taki sposób, ¿e zarazem zapytuje o jego zasadê, zosta³a nazwana „meta-
fizyk¹”, w nawi¹zaniu do jednego z dzie³ ARYSTOTELESA. Metafizyka sta-
nowi rdzeñ wszelkiej filozofii, pozwalaj¹c dopiero spojrzeæ na ca³oœæ dziêki
pytaniu o byt jako taki i o jego zasadê.

Cz³owiek mo¿e siê zaj¹æ kwestiami metafizycznymi dopiero wtedy, gdy
odzyska coœ, co od dzieciñstwa przewa¿nie zagubi³, mianowicie zdolnoœæ
dziwienia siê. Zdziwienie, zdumienie jest pocz¹tkiem wszelkiej filozofii, jak
ju¿ czytamy w platoñskim dialogu „Teajtet”, a tak¿e u ARYSTOTELESA .4

Wiêkszoœæ „doros³ych” ludzi bierze rzeczy po prostu takimi, jakie one s¹,
próbuje urz¹dziæ siê mo¿liwie dobrze w tym, co dane. Wychodzenie z py-
taniami poza to, co jest, stanowi tabu, a tabu jest tak¿e dziwienie siê w³as-
nemu byciu w œwiecie. Ju¿ nauka wychodzi o krok dalej ponad to, zapytu-
j¹c o w³aœciwoœæ rzeczy le¿¹c¹ u ich podstaw. Ale dopiero filozofia, zw³asz-
cza metafizyka, zdumiewa siê tym, co w ogóle jest, wzglêdnie ¿e w ogóle
coœ jest.

Pytanie o zasadê stanowi niæ przewodni¹ niniejszego przedstawienia
kilku najwa¿niejszych klasyków zachodniej metafizyki od PLATONA do HE-
GLA. Na pierwszy plan nie wysuwa siê przy tym rozwój metafizycznego my-
œlenia, rozpatrywany z punktu widzenia historii idei, lecz w zasiêgu spoj-
rzenia znajduje siê dziewiêæ wyró¿niaj¹cych siê postaci. Ka¿de przedsta-
wienie jest fragmentaryczne, gdy¿ wiele, równie¿ centralnych tematów po-
mija siê ze wzglêdu na jasnoœæ i przejrzystoœæ ca³ej konstrukcji, a po to,
¿eby obszernie rozwin¹æ tylko jeden w¹tek myœlowy, trzeba rezygnowaæ
z wielu innych w¹tków. Pomimo tego fragmentarycznego charakteru, filo-
zoficzna koncepcja ka¿dego z tych myœlicieli zosta³a przedstawiona mo¿li-
wie w taki sposób, by zarazem znalaz³a wyraz systematyczna ca³oœæ.

Ksi¹¿ka dzieli siê na trzy czêœci, co odpowiada trzem wielkim epokom
historii kultury duchowej, wzglêdnie filozofii Zachodu, mianowicie Staro¿yt-
noœci, Œredniowieczu i Nowo¿ytnoœci. Z ka¿dej epoki zostali wybrani trzej
kompetentni filozofowie i zosta³y przedstawione podstawowe rysy ich kon-
cepcji metafizycznych. W Staro¿ytnoœci nale¿¹ do nich PLATON, ARYSTO-
TELES i PLOTYN, w Œredniowieczu – AUGUSTYN, TOMASZ Z AKWINU

i OCKHAM, a w czasach nowo¿ytnych – KARTEZJUSZ, KANT i HEGEL. Mo¿na
by siê zastanowiæ, czy nie zaj¹æ siê ponadto wa¿nymi postaciami w me-
tafizyce po HEGLU, jak choæby WHITEHEADEM, albo dok³adnie przedstawiæ
krytykê metafizyki z prze³omu XIX i XX w. WHITEHEAD jest jednak jeszcze
zbyt blisko, aby nazwaæ go ju¿ klasykiem. Tym niemniej krótki przegl¹d kry-
tyki metafizyki po HEGLU znajduje siê w rozdziale koñcowym tej ksi¹¿ki.




