
" 
JURGEN HABERMA~ 


~ ΦIΛ~I~ΦIK~I A~r~I
.. 

ΊΗΙ ΝbΩΊb~ΙΚ~ΊΗΊΑΙ 

Πρόλογος του συγγραφέα για την ελληνική έκδοση 

Μετάφραση: 

Λ . Α ν α γ ν ώ σ τ ο υ - Α. Κ α Ρ α σ τ ά θ η 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 



Περιεχόμενα 


Εργοβιογροιφ(οι ......... ...... .... . ......... . ....................... .................. ..... ...... 9 


Πρόλογος γιοι την ελληνιχΥι έχΙ>οιτη ......................... .. ................... 11 


Πρόλογος ...................................................................... .................. 13 


1. 	Η συνε(1)ιτη του χΡόνου στη νεωτερικότητοι 


ΧΟΙΙ 1) oινάγx1J της γιοι οιυτοβεβοιίωιτη ... .......... ............ .. .... ..... 15 


Πιxpiκ{3ιxση σχετικά με τις θέσεις του Benjamin 

ΎΙΙΧ τη φιλοσοφ{ιχ της ιστορ{ι:ις ............. ............................. 27-32 


2. 	 Η έννοιοι της νεωτερικότητι:ις στον Hegel ........ .... ................. 41 


Πι:ιΡέκβιχση στις Επιστολές του SchilJer 

ΎΙΙΧ την ιxισfJητΙXΉ πιχιδε{ιχ του ι:ιvθpώπoυ ....... .................. .... 66 


3. 	Τρεις προοπτικές: ι:ιριστερο( εγελιoιvo(, 


δεξιο( εγελιοινο( χοιι Nietzsche .......................... ... ..... .............. 73 


Πι:ιΡέκβιχση σχετικά με την πι:ιλιχ{ωση 


του «Πι:ιΡιχδε{γμιχτος)) της Πι:ιΡι:ιγωγής ....... ..... .................... 102 


4. 	Η ε(σοΟος στη μετοινεωτερικότητοι: 


Ο Nietzsche ως κεντρικός άξονσις ........................................ 113 


5. 	 Η διοιπλοχΥι μύθου χοιι διοιφωτισμού : 


Horkheimer χαι Adorno ... ... ........ ..... ..................................... 139 


6. 	 Η χριτικi) της μετι:ιφuσικi)ς ως υπονόμευιτη 


του δυτικού ορθολογισμού: Heidegger .................................. 169 


7. 	 1 περθεμοιτισμός έναντι 


της εχχρOl,lισΜΈVΗς φιλοσοφΙας των α,πα:ρχών: 


1) χριτικi) του Derrida στον φωνοχεντρισμό .............. ......... 203 




Ποφέ)({3ιχση σχετικά με την άρση της ειδολογικής 


διιixpισης μετιχξύ φιλοσαΡ{ιχς κιχ, λογοτεχν{ιχς .................. . 232 


8. 	 Μεταξύ ερωτισμού χαι γενικής οιχονομίιχς: 


Bataille ....... ............ ... .............. ................................................ 263 


9. 	 Αφocίρεση του προσωπείου των επιστημών του ocv6ρώπου 


μέσω της χΡιτικής του Λόγου: Foucault ....................... ...... 295 


10. 	Απορίες μιιχς θεωρίιχς της εξουσίιχς .................................... 329 


11. 	 Μι", άλλη διέξοδος "πό τη φιλοσοφία του υΠΟΚΕιμένου: 
.επι.κοtνωνLΙΧΧ " 'Λ'ογουος ενα.νnον υΠΟΚΕιμενοχ.εντρι.χου ....... . 363 

ΠιχΡέχβιχση στον Κιχστορι&8η: "Η φιχντΙΧ<πιχχή θέσμισηη .. 402 


12. 	Το χ",νονιστιχό περιεχόμενο της νεωτεριΧότητιχς ............. . 413 

Παρέκβιχση γι", την οιχειοπο{ηση 


της κληρονομιάς της φιλοσαΡ{ιχς του υποκειμένου 


από τη θεωρία των συστημάτων του Luhmann ................. 451 


Σημειώσεις .............................................................. .............. 473 




Νεωτερικότητα και Μεταμοντέρνο, Διαφωτι

σμός και Μεταϊστορία: το πλέγμα που σκια

γραφούν αυτοί οι διάσημοι πλέον όροι σημα

δεύει την αυτοεικόνα του ευρωπαϊκού - αμερι

κανικού πολιτισμού και την όλο και πιο επίμο

να εξορκιζόμενη υπέρβασή του . Φαινόμενα που 

σφράγισαν τους νεώτερους χρόνους, όπως η 

δημοκρατία και το φυσικό δίκαιο, η πολιτική 

οικονομία και η κριτική της, ο εξορθολογισμός 

του κράτους, της κοινωνίας και της καθημερι

νής ζωής, η διαλεκτική ατόμου και κοινωνίας, 

η αυξανόμενη απόσταση μεταξύ γνώσης και 

πίστης, η αυτονόμηση των πεδίων της επιστή 

μης, της ηθικής και της αισθητικής, βρίσκο

νται σήμερα, μετά από αλλεπάλληλες κρίσεις 

και μετασχηματισμούς, στο στόχαστρο της 

«μεταμοντέρνας» αμφισβήτησης. Στη διαμάχη 

για τη φύση της νεωτερικότητας και το ξεπέρα

σμά της, που ξέσπασε στις αρχές της δεκαε

τίας του '80 με πρωτεργάτη τον Habermas, φω
τίζεται επομένως μια ολόκληρη εποχή και ανα

ζητούνται οι πιθανές προεκτάσεις της . 

Έργο ενός από τους τελευταίους οικουμενι

κούς στοχαστές, κριτική επισκόπηση της νεώ

τερης φιλοσοφίας (από τον Hegel και τον 

Nietzsche ώς τον Adorno και τον Heidegger), α
ντιπαράθεση της θεωρίας της επικοινωνιακής 

δράσης με τα κυριότερα ρεύματα της σύγχρο

νης σκέψης (Derrida, Bataille, Foucault, Κα
στοριάδης, Luhmann), ο Φιλοσοφlκός λόγος 
της νεωτερικότητας παραμένει η πιο σφαιρική 

και συστηματική συμβολή στο κεντρικό αυτό 

θέμα του τέλους του αιώνα μας. 
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