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Wprowadzenie

Egzystencja człowieka wydaje się nieoddzielna od upły
wającego czasu. W szerszym, ponadindywidualnym wy
miarze mówimy o dziejach czy historii. O dziejach myśli

my zazwyczaj w kontekście wydarzeń historycznych, wojen bądź 
odkryć naukowych, które wywierają przemożny wpływ zarówno 
na życie społeczeństw , jak i na egzystencję jednostek. D zieje 
próbujem y przem yśleć, w skazać na to, co odróżnia jeden ich 
fragment od drugiego, wyodrębnić w nich pewne okresy, które 
dalej określamy poprzez wydobycie tego, co im właściwe. Celem 
tych procedur jest rozumienie dziejów. Różne m ogą być pers
pektywy ow ego rozumienia. Wedle M artina H eideggera naj
szerszym, najbardziej fundamentalnym wymiarem dziejów zdają 
się dzieje samego rozumienia słowa „jest” , inaczej dzieje bycia.

Przeszłość przynosi ukształtowane już pojęcia i sensy, dzięki 
którym pojmujemy siebie i świat. Te kształty myśli trwają w cza
sie —  same, poddaw ane interpretacjom , bądź w nowych for
mach. Rozum iejąc byłe dzieje, m ożem y rozum ieć w spółczes
ność, co wydaje się mieć niebagatelne znaczenie. Jak  uczy nas 
bowiem hermeneutyka, bycie i jego rozumienie przynależą do 
siebie nawzajem, „rozum ienie to pierwotny charakter ontolo- 
giczny ludzkiego życia” .1 O ile egzystujemy, rozumienie jest już 
zawsze w pisane w n aszą egzystencję, zawsze już jakoś rozu
miemy świat i samych siebie.
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Powszechnie wskazuje się na dwa źródła kultury Zachodu: 
antyczną myśl grecką i chrześcijaństwo. To kultura starożytnej 
Grecji wypracowała większość toposów, które do dziś kształtują 
nasze rozumienie świata i nas samych, by wymienić tu choćby 
takie pojęcia, jak: „kosm os” , „byt” , „prawda” , „człowiek” . Whi
tehead m iał kiedyś stwierdzić, że cała filozofia Z achodu jest 
jedynie „przypisem ” do Platona. H eidegger pow iada zaś, że 
dzieje myśli na Zachodzie zadecydowały się w łaśnie wtedy, 
w starożytnej Grecji, w dziełach kilku jej największych filozofów.

Cóż miało się wówczas zadecydować? W 1927 roku Heideg
ger opublikował Sein und Zeit (Bycie i czas), książkę, która okazała 
się jednym z najważniejszych dzieł filozoficznych X X  wieku. 
Zamierzeniem tej rozprawy było postawienie na nowo pytania
0 sens bycia. W Sein und Zeit H eidegger stwierdza bowiem, że 
pytanie o bycie popadło w zapomnienie już w starożytnej Grecji.2 
N ajogólniej mówiąc, wydarzyło się to wówczas, gdy w m eta
fizyce przestano myśleć bycie z perspektywy niego samego, ale 
poprzez byt.

Heidegger wskazuje tu na postać Arystotelesa, którego sys
tem filozofii pierwszej z jego pytaniem o sam byt wraz z jego 
istotnymi składnikami miałby w decydujący sposób  przyczynić 
się do utożsam ienia bycia z bytem. F ilozofia grecka, a chodzi 
tu dokładnie o presokratyków, w m om encie swych narodzin
1 kształtowania pojęć miała jeszcze, według Heideggera, dostęp 
do źródłowego doświadczenia bycia. Później —  a w decydującej 
mierze m iałaby się do tego przyczynić filozofia Parm enidesa, 
Platona i A rystotelesa —  kostnieje ona w tradycję, która przy 
braku nam ysłu nad nią, pod tą czy inną postacią, toczy swój 
żywot w dziejach filozofii Zachodu.

Z kwestią zapomnienia bycia wiąże się kwestia prawdy. Tra
dycyjnie przyjmuje się, że Parmenides byłby pierwszym myślicie
lem, który rozwija filozoficzną koncepcję bytu, a także tematy- 
zuje zagadnienie prawdy. Filozofia Parmenidesa to niewątpliwie
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kluczowy moment w dziejach myśli na Zachodzie, moment wy
łonienia się namysłu nad relacją między człowiekiem a rzeczy
w istością jako tym wszystkim, co jest w świecie, co w nim za
chodzi. Parm enides zastanawia się już nad odbiorem  czy też 
myśleniem bycia przez człowieka, co m oże być już uważane za 
początek filozofii w sensie krytycznego namysłu nad doświad
czaniem, możliwością poznania jako takiego. On także inauguro
wałby pojęcia bytu i prawdy. Byłby to też przełomowy moment 
w procesie formowania się celów i języka greckiej filozofii, a sze
rzej —  nawet filozofii w ogóle, bowiem to poemat Parmenidesa 
wskazywałby na prawdę jako na cel wiedzy i właściwy cel mowy, 
co łączyłoby się ściśle z uformowaniem pojęcia bytu. „Ścieżka 
poznania” ma prowadzić do prawdy, której przypisana zostaje 
bytowość, gdyż jak powiada Parmenides: „tego bowiem, co nie 
istnieje, nie m ożesz ani poznać, ani wyrazić w słowach” . Pozna
nie niebytu jest więc niemożliwe, możliwe i celowe jest nato
miast poznawanie bytu, ale jest tu już ono pojmowane w okreś
lony sposób, który będzie miał ogromne znaczenie dla dalszych 
dziejów zachodniej myśli. Parmenides utożsamia poznanie bytu 
z myśleniem i wysławianiem. Inaczej rzecz ujmując, następuje tu 
rozgraniczenie bytu z prawdą od niebytu z fałszem. Rzeczywis
tość u Parm enidesa zostaje utożsam iona z bytem. K lasyczna 
definicja prawdy adaequatio intellectus et rei byłaby więc osadzona 
na fundamentach założonych przez Parmenidesa: rzeczywistość 
ma charakter bytu, który jest dostępny intelektowi człowieka. 
Parmenides zapytuje:

Jakiego bowiem początku miałbyś szukać dla bytu? Jak i skąd 
mógłby on wziąć swój wzrost? Nie pozwolę ci mówić ani myś
leć, że powstał z tego, co nie istnieje. Nie da się bowiem ani po
myśleć, ani powiedzieć, że nie istnieje. Jak konieczność mogłaby 
go zmusić, by prędzej czy później powstał i wzrastał, zaczynając 
od tego, co nie jest? Dlatego musi albo koniecznie istnieć, albo 
nie istnieć wcale.4
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Tak więc tylko byt jest poznawalny, możliwa jest też zgod
ność między nim a intelektem. Ta konceptualna odpowiedniość 
określana jest mianem prawdy. Poglądy Parmenidesa wywołały 
dyskusje jeszcze w starożytności. O gólnie rzecz ujmując, filo
zofię Parmenidesa rozumie się dziś jako zaczyn konceptualnego, 
dyskursywnego poznawania rzeczywistości, co stanie się wy
znacznikiem nie tyle nawet filozoficznej tradycji Zachodu, co 
w ogóle jego kultury.

Owo utożsamienie bycia i bytu wraz z dążeniem do odkrycia 
prawdy o owym bycie w decydującej mierze ukształtowały myśl 
Zachodu. Bycie —  czy też to, co potocznie nazywamy rzeczy
wistością —  będzie teraz ujmowane przede wszystkim jako byt, 
pewna bytowość, stała obecność, które człowiek m oże intelek
tualnie, via idea, prawdziwościowo zrozumieć. Ten metafizyczny 
modus podejścia do rzeczywistości odsyła nas dalej, w kierunku 
innych rozstrzygnięć. Jednym  z nich będzie kwestia metafizyki 
jako ontoteologii, która poszukuje pierwszej zasady, podstawy 
czy też przyczyny pojawienia się wszelkiego bytu. Jeszcze w sta
rożytności Arystoteles wskaże na Boga jako na Pierwszego, N ie
ruchom ego Poruszyciela bytu. Innym będzie obecność plato- 
nizmu jako wyodrębnienie dwóch sfer rzeczywistości, „dwóch 
św iatów” : prawdziwego świata nadzm ysłow ego i nieprawdzi
wego świata zmysłowego. Reasumując: w myśli Zachodu zary
sowuje się troiste rozumienie bytu: Bóg, świat i człowiek.

To rozum ienie odnajdujem y także w filozofii K artezjusza, 
która otwiera epokę nowożytną w dziejach filozofii. U  Kartezju- 
sza dokonuje się zwrot w kierunku subiektywizmu czy też filo
zofii podmiotu, pod znakiem której będą stały dalsze losy nowo
żytnej filozofii. Subiektywizm ten należy jednak rozumieć jako 
nowożytną postać metafizyki. Szukając podstawy wiedzy pewnej, 
Kartezjusz znalazł ją w rzeczy myślącej, myślącym podmiocie. 
Cogito ergo sum. Gwarantem prawdziwości owej wiedzy czyni on 
jednak jeszcze Boga, na którego istnienie przedstawia dowód.
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Subiektywizm Kartezjusza ma też jeszcze jeden aspekt. Podmiot 
przedstawia sobie przedmiot, rzecz myśląca myśli rzecz rozcią
głą, przyrodę —  oto istota dualizmu psychofizycznego. Jedn o
cześnie przedstawiając sobie byt, człowiek staje się teraz miarą 
bytu, określa co jest, a co nie jest bytem. Byt jest do opanowania 
i jest opanowywany przez człowieka. Poszukiwanie wiedzy pew
nej, której modelem dla Kartezjusza jest matematyka, zaowocuje 
wnet wyłonieniem się nowożytnej nauki i techniki.

Subiektywizm, zapoczątkowany filozofią Kartezjusza, znaj
dzie sw ego wybitnego kontynuatora w K ancie. Je g o  filozofia 
transcendentalna m oże być postrzegana jako dalsze pogłębienie 
podmiotowej orientacji w myśli Zachodniej. Kantowski podmiot 
ze sw ą aprioryczną strukturą nie tyle już bowiem przedstawia 
sobie przedmiot, ile dzięki transcendentalnej syntezie wręcz go 
ustala, umożliwia. Bycie przedmiotu jest teraz określane jedynie 
poprzez jego relację do podm iotu. Świat ma sw ą podstaw ę 
w aktywności podm iotu, w jego aktach transcendentalnej aper- 
cepcji. Jak  zauważa Ingarden:

Filozofia, która wyszła od Kanta [...] wierzyła, że jedyną możli
wością odpowiedzialnego uprawiania filozofii jest filozofia 
aprioryczna (w sensie Kantowskim), przy czym owo a priori 
związane było z Kantowską teorią apriorycznych form naocz- 
ności i kategorii. U Kanta doprowadziło to niestety do powsta
nia między nami a rzeczywistością ściany —  kategorii i form 
naoczności —  tak, iż rzecz sama w sobie pozostawała w zasa
dzie niedostępna.5

Równocześnie kwestia istnienia bądź nieistnienia Boga zosta
je zawieszona, a w jej miejsce, w ramach transcendentalnej dia- 
lektyki, pojawia się rozumienie Boga jako idei regulatywnej.

U  Hegla subiektywizm, zapoczątkowany dwa wieki wcześniej 
przez K artezjusza, przybiera postać absolutną jako absolutna 
subiektywność, samowiedza. W tym sensie —  według H eideg



12 Okamgnienie. Doświadczenie źródłowe a granice filozofii

gera —  filozofia Hegla to szczyt subiektywizmu. Jego  kresem 
jest zaś filozofia Nietzschego. Jeżeli uwzględnimy to, że subiek
tywizm jest postacią metafizyki, to myśl jego będzie wyznaczała 
również kres metafizyki.

W jakim sensie myśl Nietzschego wyznacza kres subiektywiz
mu, tj. metafizyki? D la Nietzschego dzieje europejskiej filozofii 
to rozwój i zapanowanie nihilizmu rozumianego jako zanik war
tości zakorzenionych w „prawdziwym” , nadzmysłowym świecie 
metafizyki. W tym sensie nihilizm jest dla Nietzschego konsek
wencją, spełnieniem, a zarazem kresem metafizyki. Panowanie 
nihilizmu wyraża znana m aksym a N ietzschego „B ó g  um arł” . 
Obwieszcza ona nastanie nowej ery, w której Bóg nie skupia już 
na sobie uwagi człowieka, nie obowiązuje już też platońskie 
rozszczepienie świata na dwie sfery. Jedynym światem jest teraz 
świat zmysłowy. Uznane zostaje przemijanie, doczesność. O dpo
w iedzią na nihilizm metafizyki m a być przew artościowanie 
wszelkich wartości i hodowla nadczłowieka, który doświadcza 
upływu czasu jako wiecznego powrotu tego samego. Choć filo
zofia Nietzschego wymierzona jest w metafizykę jako nihilizm, 
to o ile nadczłowiek ustanawia wartości i kształtuje byt, o tyle 
jawi się on równocześnie jako krańcowa kontynuacja nowożyt
nego subiektywizmu. Jednocześnie klasyczny model prawdy zo
staje przez Nietzschego zastąpiony modelem interpretacyjnym. 
Rzeczywistość jest wielowykładalna, jedna interpretacja odsyła 
do następnej. Filozofia staje się teraz filozofią interpretacji. N ie
wątpliwie Nietzschego możemy dziś postrzegać jako prekursora 
postmodernizmu:

Najbardziej dzieli mnie od metafizyków to, że nie zgadzam się 
z nimi, iż „ja” jest tym, co myśli; uważam raczej ja  za konstrukcji 
myślenia, podobnie jak „rzecz” , „substancję” , jednostkę” , „cel” , 
„liczbę” : a więc tylko za regulatywną fikcji, z której pomocą wpro
wadzona, wmyślona zostaje w świat stawania się swego rodzaju 
„stałość” .6
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Nietzsche to jednak nie tylko krytyk metafizyki i prekursor 
postm odernizm u. G iorgio Colli, edytor i wybitny znawca pism 
N ietzschego, określa jego koncepcję wiecznego powrotu tego 
sam ego mianem wielkiego mistycznego doświadczenia afirma- 
cji.7 Zadziwiające: Nietzsche, ten arcyantymetafizyk i bezkom 
prom isow y tropiciel iluzji, ukazuje m ożliw ość doświadczenia, 
które m iałoby charakter ostateczny, absolutny czy też nawet 
mistyczny, jak twierdzi Colli. Jak  jednak byłoby to możliwe bez 
czy poza metafizyką?

N asza w spółczesność to czas postmodernizmu. Postm oder
nizm nie jest jednolitym kierunkiem filozoficznym. Zbiegają się 
w nim różnorodne wątki biegnące od filozofii Nietzschego, Hei
deggera, psychoanalizy, strukturalizmu, feminizmu. Z a najważ
niejszą cechę myślenia postm odernistycznego m ożem y chyba 
uznać kwestionowanie metafizyki obecności. Trzeba tu przede 
wszystkim wskazać na filozofię Jacques’a Derridy.

Filozofia dekonstrukcji Derridy jest uważana za dalszą rady- 
kalizację destrukcji metafizyki, którą podjął w swym myśleniu 
Martin Heidegger; można też uważać Derridę do pewnego stop
nia za krytycznego kontynuatora filozofii Em anuela Levinasa. 
Filozofia Derridy, czy też szerzej: postmodernizm, nazywany jest 
niekiedy filozofią końca filozofii. Z  jednej strony dekonstrukcja 
jest jeszcze filozofią, o ile odgrywa dem askatorską rolę w sto
sunku do niekrytycznej i dogmatycznej metafizyki obecności, 
pokazując strukturę fundujących ją opozycji, ujawniając anty- 
logocentryzm  pism a, a nawet wskazując na w łasne uwikłania 
w metafizykę itp. Z  drugiej jednak strony byłaby już w pewnym 
sensie kresem filozofii, gdy podważa sam ą możliwość dyskursu 
filozoficznego, fundowanego na metafizycznej, logocentrycznej 
podstawie. Zauważmy, destrukcji ulegają tu równocześnie wszy
stkie sensy ufundowane na metafizyce obecności, a takie zde- 
konstruowane pojęcia, jak: „podm iot” , „osoba” , „prawda” , „kul
tura”  osuwają się niejako w bezpodstawną otchłań. Derrida sięga 
tu po metaforę pustyni.8
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Jeżeli uznać, że zarówno filozofia, jak i cała kultura Zachodu 
posługują się tym samym, metafizycznym językiem, to konsek
wencje „odkryć” postm odernizm u nie m ogą się ograniczyć do 
samej tylko filozofii jako dyscypliny akademickiej. Faktycznie 
postm odernistyczne myślenie wykracza poza obszar dysputy 
filozoficznej. O d dawna w kulturze obecne są takie zjawiska, jak 
postmodernistyczna literatura, postmodernistyczna architektura 
i film, w muzeach i galeriach można oglądać postm odernistycz
ną sztukę. Kwestia postmodernizmu pojawia się też w debatach 
politycznych i społecznych. Postmodernizm wydaje się zeitgeistem 
naszej epoki.

Jeżeli postm odernizm  określa nasz czas, to zgodnie z odpo- 
wiedniością rozumienia i egzystencji, postmodernizm określałby 
też, i to w decydującej mierze, naszą w spółczesną kondycję. Czy 
skazani więc jesteśm y na rozum ienie naszego czasu poprzez 
Derridiańskie metafory pustyni, bądź różni rozpleniającej sensy? 
Czy rację m ają krytycy postm odernizm u, dla których jest on 
nihilizmem?

Powtórzm y raz jeszcze diagnozę H eideggera: dzieje bycia 
toczą się zapomnieniowo w metafizyce. Byt, obecność, ontoteo- 
logia, podm iot zostały przez postmodernizm zdekonstruowane, 
gdyż były dogm atycznie, niekrytycznie ufundowane na m eta
fizyce. Reasumując: postm odernizm  odkrywa fikcje metafizyki. 
W tym sensie nie jest on nihilizmem, a realizuje wręcz terapeu
tyczne powołanie filozofii, o którym mówi Wittgenstein. Post
modernizm widziany jednak z perspektywy metafizyki, tak samo, 
jak ma to miejsce w przypadku filozofii Nietzschego, m oże się 
jawić jako nihilizm rozsadzający myślenie według wartości. Co 
jednak pozostaje po owym postmodernistycznym zabiegu tera
peutycznym?

Postm odernizm  m ożna w pewnym sensie pojm ow ać jako 
kontynuację m etafizycznego zapom nienia bycia. Chodzi tutaj 
o to, że przy całym jego wkładzie w destrukcję metafizyki z jej
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logocentryzm em , postm odernizm  dalej uwikłany jest w m eta
fizykę, choćby poprzez to, że musi formułować swe sądy w języ
ku, a język ten jest językiem metafizyki. W równym stopniu pro
blem ten dotyczy i innych niepostm odernistycznych krytyków 
metafizyki, by wspomnieć tu Heideggera czy Levinasa. Terapeu
tyczny zabieg postmodernizmu jest więc zabiegiem skazanym na 
perspektywę logocentryczną. Choć logocentryzm  zostaje zde
maskowany, filozofia postmodernistyczna siłą rzeczy zasadza się 
na medium językowym, dyskursie. N ie różni się w tym od m o
dernizmu czy od jeszcze wcześniejszych okresów filozofii euro
pejskiej. Przy całym otwarciu postmodernizmu na problematykę 
pozafilozoficzną, horyzont postm odernizm u określa koncep
tualizm. I tak mówienie o nieobecności podm iotu jest tylko 
pewnym mówieniem, pewnym teoretyzowaniem. Doświadczenie 
tej nieobecności wydaje się już czymś innym. Ten zarzut można 
zresztą odnieść prawie do całej filozofii Zachodu, może do pew
nego stopnia wyjątkiem jest tu fenomenologia i egzystencjalizm. 
D o  pewnego stopnia, bowiem, przykładowo, transcendentalne 
ego Husserla bardziej chyba jest tworem pojęciowym niż czymś, 
czego da się bezpośrednio doświadczyć.

Sytuację współczesnego człowieka zdaje się więc kształtować 
w przem ożny sposób  pewien stan rzeczy: mianowicie od m o
mentu wyłonienia się subiektywizmu w dziejach europejskiej 
filozofii subiektywność w naszej kulturze była pojmowana jako 
pewne tożsame, myślące „ja”  (Kartezjusz), pewien proces men
talny czy strumień św iadom ości, który następnie został sfrag- 
mentaryzowany i zrelatywizowany, by w końcu m ożna było 
ogłosić śmierć podm iotu. Te ustalenia filozofii, psychoanalizy 
czy strukturalizmu pozostają jednak w sprzeczności z naszym 
codziennym, potocznym doświadczeniem. Jeżeli faktycznie jest 
tak, że „ego” jest strumieniem świadomości czy też nawet pew
ną naszą iluzją, to brak konkretnego doświadczenia tego stanu 
rzeczy sprawia, że żyjemy wówczas w świecie, który jest jedynie
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zbiorem pewnych nieweryfikowalnych empirycznie konceptów 
na tem at tego, kim lub czym jesteśmy. Ta ostatnia, krytyczna 
konstatacja dotyczy także i tego, co w filozofii lub psychologii 
określa się mianem introspekcji.

Czy nauka m oże być pewnym remedium na ten relatywizm 
ludzkiej podm iotow ości? We w spółczesnym  świecie daje się 
zauważyć rosnące napięcie między światem naszego codzien
nego doświadczenia a nauką. Świat nauki zdaje się nam mówić 
coraz więcej o nas samych i otaczającym nas świecie, by przy
wołać tu choćby badania dotyczące ludzkiego genotypu i geno
mu. O ile nauka przysparza nam jednak wiedzy obiektywnej,
0 tyle jest ona wypracowywana na podstawie redukcjonizmu, na 
którym zasadzają się jej procedury poznawcze. Ten model poz
nania bardzo trudno jest odnieść do fenomenu naszej subiek
tywności. Jak  stwierdza Searle,

[...] standardowy model obserwacji po prostu nie sprawdza się 
w wypadku świadomej subiektywności. Model ów nie stosuje się 
do świadomości innych ludzi; nie stosuje się także do naszych 
własnych świadomości.9

Wpływ nauki i techniki jest jednak tak olbrzymi, że zaczynają 
one wypierać bądź wręcz podważać świat naszego codziennego 
doświadczenia. D obrym  przykładem zdaje się tu zanikanie gra
nicy między światem naszego potocznego doświadczenia a tak 
zwaną rzeczywistością wirtualną, cyberprzestrzenią, co w jeszcze 
większym stopniu relatywizuje nasze poczucie podm iotow ości
1 zadomowienia w świecie.

Reasumując: po zdestruowaniu czy zdekonstruowaniu meta
fizyki myśl Zachodu dociera do idei bezpodstaw ności rzeczy
wistości. Nauka zaś —  jak zauważa Hilary Putnam —

[...] jest niezrównana w eliminacji metafizycznych pytań, niczego 
jednak w zamian nie oferując. Nauka usuwa wszelkie funda
menty, nie dając jednak niczego, co by je zastępowało. Czy tego
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chcemy, czy też nie, stawia nas w sytuacji, w której musimy żyć 
bez podstaw. Byłem kiedyś wstrząśnięty tym, co powiada Nie
tzsche, lecz dziś to już nikogo nie bulwersuje; nasze historyczne 
położenie jest teraz takie —  a nie widzę tu na horyzoncie żadnej 
zmiany —  że musimy filozofować bez ‘podstaw’.10

Musimy zatem filozofować bez podstaw, musimy nauczyć się 
żyć bez podstaw. Z perspektywy Zachodniej, logocentrycznej 
tradycji myśli, bezpodstaw ność ta m oże faktycznie wyznaczać 
już kres filozofii, o czym mówi D errida, lub też w edług Ror- 
ty’ego, zadanie filozofii będzie się teraz sprowadzało do „kon 
tynuacji dyskursu Zachodu” .11 Dyskursu, podkreślmy to. Bez
podstawność oznacza tu nihilizm. Doświadczenie to jest udzia
łem  św iadom ości dualistycznej, spolaryzowanej podm iotowo- 
-przedmiotowo, która pozostaje taką nawet mimo jej dyskursyw- 
nego zdekonstruowania czy zdecentrowania.

Wydaje się, że pewną alternatywę dla tak zarysowanego stanu 
filozofii na Zachodzie u zarania X X I  wieku m ożna odnaleźć 
przede wszystkim w myśli Martina Heideggera, zw łaszcza z jej 
późnego okresu. M oim  zdaniem  —  co będę chciał wykazać 
w tej pracy —  myśl Heideggera jest propozycją innego, nieme- 
tafizycznego i nienihilistycznego rozumienia oraz doświadczania 
bezpodstawności. W iązałoby się to z odsłonięciem  i dotarciem 
do tego, co można określić mianem pierwotnego wymiaru doś
wiadczenia (niemieckie Erfahrung poprzez związek z czasow 
nikiem fahren jako „jechać” , „podróżow ać” , „przywodzić”  zdaje 
się „przechowywać” ów moment docierania czy dochodzenia do 
doświadczenia). W tym sensie byłoby to doświadczenie podsta
wowe, prymarne i prawdziwościowe, którego zapewne najbar
dziej pojem ną formułą, obejmującą różnorodne momenty i ko
notacje byłby termin „doświadczenie źródłowe” .

Problematyka wiążąca się z samym już pojęciem „dośw iad
czenie”  jest niezwykle obszerna i złożona, dotyczy różnych 
obszarów filozofii, a nawet wykracza poza sam ą filozofię, choć
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by na teren teorii kultury, psychologii czy religii.1 2  Gadam er 
stwierdza nawet:

Pojęcie doświadczenia wydaje mi się —  choć brzmi to para
doksalnie —  jednym z najmniej wyjaśnionych pojęć, jakim dys-

13ponujemy.

Martin Jay, autor Songs of Experience (2005), cenionego kom 
pendium wiedzy na temat doświadczenia, zauważa, że jeśli z jed
nej strony kategoria doświadczenia byłaby jedną z najbardziej 
niejasnych i kontrowersyjnych kategorii współczesnej kultury, to 
z drugiej —  kwestia doświadczenia stawałaby się jednym z cen
tralnych tematów współczesnej humanistycznej debaty, i to p o
mim o poststrukturalistycznej próby likwidacji sam ego pojęcia 
dośw iadczenia.1 4  Jay uważa nawet, że to postrukturaliści przy
czynili się do renesansu zainteresowania doświadczeniem:

Jest [...] wielką zasługą Foucaulta, Bataille’a i innych tak zwa
nych poststrukturalistycznych obrońców jego [doświadczenia] 
znaczenia, że zmusili nas do wykroczenia poza jałowy wybór 
pomiędzy naiwną doświadczeniową bezpośredniością, a nie 
mniej naiwną dyskursywną mediacją tego doświadczenia, który 
o wiele za długo wydawał się naszą jedyną alternatywą.15

Według Giorgia Agambena, podjęcie dziś problematyki doś
wiadczenia nastręcza jednak niemałe trudności. Pisze on:

Problem doświadczenia może być dziś podejmowany tylko ze 
świadomością, że jest nam niedostępny. Tak jak nowoczesny 
człowiek został pozbawiony swej biografii, tak też jest wywłasz
czony ze swego doświadczenia. W istocie jego niezdolność do 
posiadania i komunikowania doświadczenia jest być może jed
nym z kilku niekwestionowanych pewników.16

Problematyka doświadczenia źródłowego sprawia i inne trud
ności. Rozważania nad dośw iadczeniem  źródłow ym , inaczej: 
podjęcie kwestii źródłowego wymiaru doświadczenia, oznacza,
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że teraz doświadczenia ma być rozpatrywane jako doświadczenie 
pierwotne, ostateczne i nieredukowalne już do czegoś innego.17 
Ten w jakimś sensie niesłychany wymóg wywołuje jednak pew
ne konsekwencje: z jednej strony orientacja na fundamentalny 
wymiar dośw iadczenia zdaje się naznaczać jego filozoficzne 
poszukiwanie radykalizmem i bezkom prom isowością, z drugiej 
zaś poszukiwanie ostatecznego poziom u doświadczenia m oże 
przybrać form ę absolutnego roszczenia o charakterze m eta
fizycznym, które wciąż będzie „wypowiadane” w języku metafi
zyki. Istnieje też możliwość, że ten wymiar doświadczenia byłby 
zamknięty dla języka filozoficznego: m oże mieć on już bowiem 
charakter mistyczny i pozajęzykowy (Dwie słynne, końcowe tezy 
Traktatu logiczno-filozoficznego Wittgensteina głoszą: „Jest zaiste coś 
niewyrażalnego. To się uwidacznia, jest tym, co mistyczne” i „O  
czym nie m ożna mówić, o tym trzeba m ilczeć” 18). Jeśli ten 
źródłowy wymiar nie byłby zamknięty, to czy jego „wypowia
danie” byłoby jednak możliwe w jakimś innym języku niż język 
metafizyki? Czy tym niemetafizycznym już językiem m ogłyby 
być apofatyka bądź sygetyka? Jedno zdaje się tu nie ulegać wąt
pliwości: kwestia doświadczenia źródłow ego wiąże się z pyta
niem o status i kom petencje filozofii, czyli prowadzi, inaczej 
rzecz ujmując —  do samego centrum filozofii.

Myślenie Heideggera zdaje się w szczególnie radykalny sp o
sób podejmować projekt filozofii jako ciągłego podążania w kie
runku źródłowości, co łączy się u Heideggera z własnym prze
myśleniem dziejów filozofii Zachodu, a to obejmuje także za
miar destrukcji czy też przezwyciężenia metafizyki. W pracy tej 
chodzi więc także i o to, by zastanowić się nad relacją H eideg
gera do metafizyki: na ile udaje mu się ją przezwyciężyć, jak by 
się to ewentualnie dokonywało, jakie byłyby konsekwencje tej 
próby. W pewnym sensie rozważania te stanowią też komentarz 
do późnego tekstu Heideggera Koniec filozofii i zadanie myślenia.}9
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Rozważanie tych kwestii łączy się zarazem z pytaniem o od
czytanie myśli Heideggera przez postmodernizm. Czy to odczy
tanie jest w ogóle możliwe? Gdyby przyjąć, że postm odernizm  
jest do pewnego stopnia realizacją Heideggerowskiego zamysłu 
zwinięcia (Verwindung) metafizyki, to czy jednak rys postm eta- 
fizyczny myślenia Heideggera, zwłaszcza z późnego okresu, daje 
się zawrzeć w ,,postm etafizyczności”  postmodernizmu. Innymi 
słowy: czy postmodernizm może wejść w dialog z tymi momen
tami jego myślenia, które zdają się wykraczać już poza spektrum 
zachodniej, metafizycznej tradycji filozofowania? Wydaje się, że 
odpowiedź będzie tu negatywna. Recepcja myśli Heideggera nie 
jest też recepcją jakiegoś jednorodnego oeuvre, nawet gdyby przy
jąć, że nicią przewodnią byłoby tutaj Heideggerowskie bycie. Nie 
bez znaczenia jest też fakt, że myślenie Heideggera momentami 
więcej ma wspólnego z mitem, poezją czy religijną medytacją niż 
z tradycyjnie pojm ow aną refleksją filozoficzną. D la Waltera 
Strolza H eidegger jest myślicielem medytatywnym (meditativer 
Denker), a Joh n  D. Caputo i O tto Poggeler p iszą o obecności 
w jego myśli elem entów m istycznych.20 Niektórzy wskazują 
również na związki czy podobieństwa między myślą Heideggera 
z azjatyckim dziedzictwem filozoficznym, w osobie Heideggera 
upatrując myśliciela, który wyszedł najdalej poza obręb tradycji 
filozoficznej Zachodu.21 M ożna więc zaryzykować stwierdzenie, 
że postmodernistyczne odczytywanie Heideggera, które skazane 
jest —  toutes proportions gardees —  na perspektywę tej metafizycz
nej tradycji, kończy się w tym miejscu, gdzie tradycja ta zostaje 
przez postmodernizm zakwestionowana.

Wydarzanie (Ereignis) to jedno z kluczowych pojęć późnej 
myśli Heideggera. Podczas seminarium w Le Thor (1969) powie 
on, że „w  wydarzaniu nie zostało  już pom yślane nic greckie
g o ” .22 Słow o „wydarzanie” pojawia się w słowniku filozoficz
nym H eideggera w latach trzydziestych i z czasem  staje się
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jednym z jego podstawowych słów  (Grundwort). M ożna je też 
uważać za „ostatnie słowo” myśliciela. „N ie istnieje nic, z czego 
można by wywieść wydarzanie, a tym bardziej nic, czym można 
by je wyjaśnić” .23

Jak  m ożna rozumieć to stwierdzenie Heideggera? D laczego 
w wydarzaniu nie byłoby już myślane nic greckiego? Jeżeli to, co 
greckie, byłoby synonimem zachodniej tradycji filozoficznej, to 
czy Heidegger chce nam tym samym powiedzieć, że jego późna 
filozofia wykracza już poza ową tradycję! Jeżeli Heidegger ma tu 
rację (sic!) i nic greckiego nie zostało  już pom yślane w wyda
rzaniu, to co właściwie zostało w nim pom yślane? Inaczej: co 
zostało  pom yślane przez H eideggera w jego późnej filozofii? 
Dokąd dociera późne myślenie filozofa? Zbadanie tych kwestii 
jest też o tyle interesujące, że w pewien sp osób  jest nie tylko 
powtórzeniem pytania o filozofię H eideggera, ale nawet pyta
niem o sam ą filozofię na Zachodzie.

Celem rozprawy Okamgnienie. Doświadczenie źródłowe a granice 
filozofii jest nie tylko przedstawienie i analiza problematyki d o
świadczenia źródłowego w filozofii współczesnej, ale też próba 
restytucji doświadczenia źródłowego w horyzoncie fenomenolo
gii, głów nie na kanwie późnych poglądów  H eideggera. R oz
prawa ma następującą strukturę:

W rozdziale pierwszym rozprawy przedstawiam y kwestię 
doświadczenia źródłowego we wczesnej fenomenologii Husserla 
i Heideggera. Wiąże się to z podstawowym dla fenom enologii 
projektem powrotu do „rzeczy samych” jako materii badań fe
nomenologicznych. Ten powrót jest przez Husserla i Heideggera 
różnie rozumiany. Skutkuje to odmiennym określaniem przez 
nich źródłowej sfery doświadczenia. Jednocześnie obydwaj fi
lozofow ie będą postulować konieczność destrukcji tradycyjnej 
ontologii, co ma otworzyć możliwość dotarcia do doświadczenia 
źródłowego. Zamierzenie destrukcji tradycyjnej ontologii wiąże
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się najściślej z kwestią czasu, sam o jego pojęcie przynależy b o
wiem do metafizycznej pojęciowości: czas i obecność zostały już 
ze sobą splecione przez Greków w starożytności, wyznaczając 
horyzont metafizycznego pojmowania czasu na podstawie obec
ności bytu, którego relacja do czasu byłaby już tym samym z gó
ry określona. Ta problematyka składa się na drugi rozdział pracy. 
W następnych partiach rozprawy omawiamy Heideggera i H us
serla koncepcje doświadczenia źródłow ego na tle rozwijanych 
przez nich nowych ujęć podm iotow ości, czasu i obecności. 
W rozdziale trzecim przedstawiamy Heideggera koncepcję źród
łowej czasow ości ekstatycznej wraz z okam gnieniem  (Augen- 
blick), jako właściwym sposobem  jej doświadczenia, co z jednej 
strony jest już H eideggerow skim  określeniem  dośw iadczenia 
źródłowego, z drugiej zaś wyznacza kres analiz prowadzonych 
w Sein und Zeit — analiz, które m ają jeszcze subiektywistyczno- 
-transcendentalny charakter. W kolejnym, czwartym rozdziale 
rozprawy omawiamy kwestię trudności przejścia od rozważań 
nad czasowością Dasein jako sensem bycia do namysłu nad sen
sem bycia jako takiego od strony sam ego czasu, co wym agało 
już postaw ienia pytań, które pojaw iają się pod koniec analiz 
czasow ości w Sein und Zeit, ale zarazem  już wykraczają poza 
dziedzinę tych dociekań. Heidegger, eksponując pominięte przez 
m etafizykę pytanie o bycie, ponaw ia zarazem  pytanie o czas, 
poddając tradycyjną ontologię nadzwyczajnemu wstrząsowi z jej 
językiem i pojęciowością. Według sam ego Heideggera, powsta
nie trzeciego działu rozprawy (miał on nosić tytuł Zeit und Sein) 
było niemożliwe z powodu „języka m etafizyki” , języka „p o d 
stawy i przedstaw ienia” , który m iałby cechować jeszcze jego 
filozofię w okresie pisania Sein und Zeit. Według Derridy, Sein und 
Zeit stanowi rozstrzygający krok w samej metafizyce lub poza jej 
granice. Ta uwaga wskazuje na problematykę poruszaną w dal
szych rozdziałach rozprawy. Rozpatrywana w nich będzie kwes
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tia metafizyki jako takiej, m ożliw ość wyjścia poza nią, m ożli
wości źródłowości oraz jej doświadczenia, a także granic, języka 
i statusu filozofii.

Rozdział piąty rozprawy poświęcony jest rekonstrukcji d o 
świadczenia źródłow ego w edług H usserla, a następnie jego 
Derridiańskiej dekonstrukcji, co stanie się punktem wyjścia do 
zanegowania przez D erridę m ożliw ości źródłow ości w ogóle. 
Niemożliwość źródłowości w świetle filozofii Derridy jest om a
wiana w rozdziale szóstym . W następnym, siódmym rozdziale 
przedstawiamy rozważania na temat sam orozum ienia i granic 
filozofii oraz możliwości doświadczenia źródłowego, uwzględ
niając przede wszystkim przedstawione we wcześniejszym roz
dziale krytyczne stanowisko Derridy, ale także poglądy innych 
filozofów w tej materii, Wittgensteina czy Levinasa. Ostatecznie 
dochodzim y w tym rozdziale do wniosku, że sytuację filozofii 
w spółczesnej m ożna sprowadzić do pewnej alternatywy: filo
zofia m oże być określana bądź jako „m etafizyka obecności” , 
bądź jako niedająca się uzasadnić i udowodnić metafizyka, która 
zostaje utożsamiona z etyką (późny Derrida, Levinas).

Inny projekt filozofii odnajdujemy w filozofii H eideggera, 
a konkretniej w jego myśleniu jawności jako pozametafizycznej 
sfery źródłowości, wraz z możliwością jej doświadczenia w oka
mgnieniu, co byłoby doświadczeniem źródłowym zapewne już 
poza m etafizyką. Tej tematyce pośw ięcony jest ostatni, ósm y 
rozdział rozprawy, w którym przedstawiona zostaje Heideggera 
droga do myślenia jawności, ujęcie jaw ności jako takiej oraz 
kwestie możliwości i sposobu jej doświadczenia, co zostaje też 
skonfrontowane z krytyką filozofii H eideggera przez Derridę, 
upatrującego w niej „najgłębszej”  i „najsilniejszej obrony” tego, 
co dekonstrukcja nazywa „m yślą obecności” . Ponieważ Heideg
ger nie analizuje obszernie dośw iadczenia okam gnienia jako 
źródłowego doświadczenia jawności, próbujemy je zrekonstruo
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wać. W ostatniej części tego rozdziału rozpatrujem y jawność 
w kontekście języka, w tym możliwość językowej ekspresji do
świadczenia okamgnienia.

Zakończenie rekapituluje wnioski z przeprowadzonych w roz
prawie rozważań i analiz: H eidegger w swej filozofii odsłania 
i ugruntowuje możliwość doświadczenia źródłowego, doświad
czenia źródłowego poza metafizyką.
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R o z d z i a ł  I

Odkrywanie źródłowej 
sfery doświadczenia 

we wczesnej fenomenologii 
Husserla i Heideggera

P owszechnie uważa się, że punktem wyjścia i tym, co sta
nowi osnow ę myślenia H eideggera, jest kwestia bycia. 
W 1927 roku Heidegger opublikował dzieło Sein und Zeit 

(Bycie i czas), którego zam ierzeniem , jak na samym początku 
stwierdza autor, było ponowne postawienie pytania o sens bycia 
(die Frage nach dem Sinn von Sein). D laczego pytanie o sens bycia 
powinno zostać ponownie postawione?

W edług H eideggera, pytanie o bycie zostało  zapom niane 
i zaniedbane (Versaumnis). Najogólniej mówiąc, zapomnienie to 
nastąpiło wówczas, gdy w metafizyce bycie przestano ujmować 
z perspektywy niego samego, lecz poprzez byt. Powodem owego 
zapomnienia bycia jest dwuznaczność pojęcia „byt” , które jako 
imiesłów czasu teraźniejszego od czasownika einai można rozu
mieć rzeczownikowo („bytujące” , „das Seiende” ) bądź czasowni
kowo („bycie” , „das Sein” ). Różnicę między tym, co jest (byt), 
i byciem tego, co jest (bycie), Heidegger nazywa „różnicą onto-
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logiczną” . Metafizyka, która zapomina o różnicy ontologicznej, 
ujmuje byt jedynie jako byt, nie myśląc procesu istoczenia się, 
dzięki któremu byt m oże dopiero się stać bytem. W tym kon
tekście H eidegger wskazuje na A rystotelesa, którego system 
filozofii pierwszej z jej pytaniem o sam byt i jego istotne składni
ki m iał w decydujący sposób  przyczynić się do utożsam ienia 
bycia z bytem. Grecka ontologia w chwili swych narodzin i kształ
towania podstawowych pojęć (Parmenides, Platon, Arystoteles) 
miała mieć jeszcze dostęp do źródłowego doświadczenia bycia. 
Później skostniała w tradycję, która przy braku namysłu nad nią, 
toczy swój żywot w dziejach filozofii Zachodu, pod tą czy inną 
postacią. W Byciu i czasie Heidegger nie przedstawia szczegółowo 
genezy i dziejów zapomnienia bycia, wszelako wskazuje na trzy 
uprzedzenia czy stereotypy (Vorurteile), które przez wieki funk
cjonowały w filozofii, tworząc swego rodzaju dogmat o zbędno
ści pytania o sens bycia. Zgodnie z tymi uprzedzeniami, pojęcie 
bycia jest najogólniejsze, niedefiniowalne i oczywiste. U prze
dzenia te dowodzą, że nie tylko brakuje odpowiedzi na pytanie 
o bycie, lecz że i sam o to pytanie „pozosta je  w m roku i nie- 
ukierunkowane” .1

Według Heideggera, dziejowe wykorzenienie i oddalenie filo
zofii od własnych źródeł jest przyczyną tego, że dotychczasowa 
tradycja filozoficzna bardziej owe źródła zakrywała, niż je odsła
niała. D latego też w Sein und Zeit pojawiają się idee destrukcji 
dotychczasowych dziejów ontologii oraz powtórzenia pytania 
o bycie (Wiederholung der Frage nach dem Sein). To zamierzenie 
destrukcji ontologicznej tradycji Heidegger wiąże w Sein und Zeit 
z gruntownym opracowaniem zagadnienia temporalności, feno
men czasu nie m oże bowiem nie zostać uwzględniony w inter
pretacji bycia. Postulowana przez Heideggera destrukcja tradycji 
filozoficznej ma prowadzić zarazem do czegoś, co zostaje okre
ślone mianem źródłowych doświadczeń (ursprunglicher Erfahrun-
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gen), na gruncie których dałoby się na nowo postawić pytanie 
o bycie. W paragrafie szóstym Sein und Zeit czytamy:

Jeśli mamy uzyskać przejrzystość własnych dziejów samej kwes
tii bycia, to wymaga to spulchnienia stwardniałej tradycji i likwi
dacji powstałych (gezęitigen) za jej sprawą zakryć. Zadanie to 
pojmujemy jako dokonujacą się w horyzoncie kwestii bycia destrukcją 
przekazanej tradycją zawartości starożytnej ontologii z zamiarem 
dotarcia do źródłowych doświadczeń, które doprowadziły do 
pierwszych, odtąd dominujących określeń bycia.2

Czym byłyby owe źródłowe doświadczenia i dlaczego trzeba 
do nich dotrzeć, by móc postawić na nowo pytanie o bycie?

Heidegger był uczniem Husserla, nie był jednak bezkrytycz
nym zwolennikiem jego poglądów  filozoficznych. Przyjmując 
ogólne założenia fenomenologii jako nauki o zjawiskach, co po 
raz pierwszy postulowały Husserlowskie Badania logiczne (1900/ 
1901), H eidegger nie zgadzał się z rozwijanym przez Husserla 
programem badania subiektywności transcendentalnej jako miej
sca konstytucji sensu wszelkiej przedm iotow ości. W Idei feno
menologii Husserl stwierdzał:

Każde przeżycie intelektualne i każde przeżycie w ogóle, jeśli 
zostało spełnione, może zostać uczynione przedmiotem czys
tego oglądania i uchwytywania (Fassen), i w oglądaniu tym będzie 
stanowiło daną absolutną. Dane jest wówczas jako coś istnie
jącego, jako pewne to-oto, (jako coś) w czego istnienie nie ma 

3sensu wątpić.

W edług H usserla to, co dane św iadom ości, m oże się stać 
przedmiotem jej czystego oglądu w akcie intelektualnym. Inaczej: 
projekt fenom enologii H usserla zakłada m ożliw ość dośw iad
czenia źródłowego, doświadczenia m ającego charakter oglądu 
lub naoczności ejdetycznej. Takie ugruntowanie fenomenologii 
najściślej w iązałoby się z dwom a zam ierzeniam i, które przy
świecały Husserlowi: z jednej strony chciał on uwolnić filozofię
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od m etafizycznych presupozycji, z drugiej zaś umożliwić bu
dowę „pierwszej filozofii” , która miałaby cechy nauki.

W 1925 roku wykłady semestru letniego Heidegger poświę
cił analizie ewolucji filozofii H usserla.4 O dejście H usserla od 
koncepcji fenom enologii jako „czystej”  deskrypcji fenom enów 
i przejście na poziom  badań ejdetycznych wikłało jego fenom e
nologię w problematyczność własnych założeń i w wewnętrzne 
antynomie. Ejdetyka przedm iotu m ożliwego dostarczała rów
nież rozstrzygnięć ontologicznej natury, które były dla H eideg
gera nie do zaakceptowania.5 H eidegger zarzucał Husserlowi 
przede wszsytkim , że w swojej filozofii sprow adził bycie do 
czystej, bezpośrednio danej obecności. Wbrew założeniom  fe
nom enologii, H usserl przyjął naukowe oraz naturalistyczne, 
wstępne pojęcie ('Vorgriff) bycia.

W edług Patocki, H usserl dotarł do czystej fenom enologii, 
poszukując stosownego, subiektywnego podejścia do „idei czys
tej logiki” , co w iązało się z jego pracam i nad teorią poznania 
i m etodologią filozofii. Tego podejścia H usserl nie m ógł odna
leźć w empirycznej psychologii swoich czasów. Brentanowska 
„psychologia z empirycznego punktu widzenia” , z jej koncepcją 
pewności bycia i stosunku intencjonalnego, jako podstawowymi 
cechami fenomenu psychicznego, była odpowiedniejsza, ale nie 
na tyle, by dotrzeć do „elementów oświecenia poznania” .6 O d
krycie dynamicznego charakteru stosunku intencjonalnego i jego 
analiza uczyniły intencjonalność istotą sfery duchowej. Oznacza 
to również, że moment dynamiczno-intencjonalny ma znaczenie 
uniwersalne, że spełnienie intencji występuje nie tylko w indywi
dualnej dziedzinie bycia, w sferze zmysłowej, lecz także w sferze 
idealnej, kategorialnej. W ten sp o só b  —  zdaniem  Patocki —  
możliwa staje się m etodologiczno-filozoficzna koncepcja, która 
pozwala skojarzyć zalety empiryzmu i racjonalizm u „intuicyj
nego” . Z  empiryzmem łączyło ją bezpośrednie, intuicyjne p o 
dejście do fenomenów, dążenie do tego, ażeby problem atykę
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filozoficzną uczynić intuicyjną i opartą na bezpośrednim  wyka
zaniu. Z  empiryzmem łączyła ją także niechęć do abstrakcyjnych 
konstrukcji. Jednocześnie możliwe stało się przezwyciężenie —  
za pom ocą kategorialnego spełnienia oglądu istoty —  empirycz
nej jednostronności, poprzestawanie na elementach jednostko
wych i przypadkowych. To otwierało możliwość strukturalnego 
badania całej sfery duchowej, ale przy wyeliminowaniu w pły
wów zewnętrznych, przede wszystkim  zaś przy wykluczeniu 
ujmowania rzeczywistości na sposób  naturalistyczny czy teolo- 
giczno-transcendentny. W ten sposób Patocka tłumaczy w swej 
rozprawie genezę Husserlowskiej epoche. Byłaby ona zawiesze
niem czy wyłączeniem nie poszczególnych, pojedynczych tez, 
ale tezy generalnej, „tezy naturalnego nastawienia” . Owa „teza 
generalna” odnosi się w pierwszym rzędzie do przyrody, tzn. do 
całości rzeczy i procesów  fizycznych, od których jednak zależy 
potem  w naturalnej kolejności również świat żywy i duchowy. 
Kiedy wstrzymuje się działanie tezy generalnej, zostaje zawie
szona wiara w samodzielne bycie wszechświata, a tym samym we 
wszystko, co jest transcendentne dla świadomości. Wszystko to 
można teraz zredukować do czystej immanencji. Według Patoc- 
ki, świat zewnętrzny zostaje w pewnym sensie zachowany w pos
taci obiektywnych korelatów aktów intencjonalnych. Aktom tym 
nadaje się znaczenie fenomenów, a sferze subiektywnej —  zna
czenie —  czystych zjawisk w tym sensie, że są one teraz oczysz
czone z tezy obiektywnego bycia. Tw orzą sferę, którą badacz 
potrafi w czystym oglądzie stematyzować i poddać ejdetycznej 
abstrakcji, tak by dotrzeć do ich czystej istoty. W ten sposób  
wyłania się projekt fenom onologii jako badania aktów świado
mości.

Według Patocki, w Ideach Husserl poszukuje już nowej, pod
stawowej nauki filozoficznej, która w swoim systematycznym, 
ścisłym uzasadnieniu i realizacji byłaby pierwszą ze wszystkich 
filozofii i niezbędnym warunkiem wszelkiej metafizyki (przez
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metafizykę Husserl rozumie naukę o fakcie) oraz wszelkiej innej 
filozofii. Pierwszym zadaniem tej nauki byłoby ściśle naukowe 
określenie sensu m odyfikacji, jakich doznają fenom eny (jako 
fenom eny fizyczne, psychiczne, historyczne), kiedy stają się 
czystymi fenomenami, inaczej: odróżnienie nastawienia fenome
nologicznego od naturalnego. Czym właściwie jest owo „odróż
nienie nastawienia fenom enologicznego od naturalnego?” —  
zapytuje Patocka. Czy zmianę nastawienia m ożna określić wy
łącznie subiektywnie przez akt podm iotu? Patocka twierdzi, że 
nie. Gdyby tak było, nie można by przecież zrozumieć skutków 
tego nastawienia: „fenom eny w samej s w o j e j  t r e ś c i  [tu 
i w dalszych cytatach podkreślenia Patocki —  przyp. C. W.] p o
zostają potem  tym, czym są, nie ulegają m odyfikacji” .7 To, co 
ich dotyczy jako coś, o czym m ożna powiedzieć: „to  jest” , p o
zostaje tym, czym było. M odyfikacji ulega jednak owo „ je st” , 
sens ich bycia. Tym, o co więc chodzi w tym nastawieniu, jest 
sens bycia czystych fenom enów w porównaniu z sensem  bycia 
tego, co jest dane w nastawieniu naturalnym.

Patocka uważa, że w związku z tym poszukiwana przez H us
serla nauka jest „w  drodze do p y t a n i a  o bycie czystych 
fenomenów, w tym o bycie św iadom ości i przedm iotu św iado
m ości” .8 N a gruncie podstawowych operacji epoche i redukcji 
postaw iona zostaje następująca kwestia: jak m ożna zakreślić 
granice bycia świata i bycia świadom ości i jak się one do siebie 
mają? Husserl spodziewa się to osiągnąć w ramach nauki w typie 
nowożytnych nauk pozytywnych, „mających zawsze jako przed
miot j a k i ś  b y t  ” .9 Patocka na to powiada, że Husserl w łaś
ciwie pyta o bycie, o coś, co określa podstawowy sens bytu 
w porządku świata i w porządku świadom ości, ale odpowiedź, 
do której dąży, zakłada już ten sens, co sprawia, że zasadniczo 
nie da się dalej ow ego bycia określać w ten sposób. Patocka 
uważa, że projekt fenomenologii Husserla, jako nauki o czystych
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fenomenach, jest kontynuacją zabiegów metafizyki o uzyskanie 
pojęcia bytu bez jasnego, wyraźnego wytyczenia ontologicznej 
różnicy między byciem a bytem. N a tej różnicy —  według Pa- 
tocki —  zasadza się właściwy sens epoche. Rozumienie fenom e
nologii Husserla jest podobne u Patocki i Heideggera. Według 
Patocki, epoche, pojęta radykalnie, otwiera drogę do bycia bytu, 
ale nie wystarczy tu przełam anie przesądu o absolutnym  sp o 
sobie bycia tego, co transcendentne, bycia na sposób rex extensa. 
Zdaniem  czeskiego filozofa, także przyjmowanie teoretycznej 
postawy czystego spojrzenia jest w gruncie rzeczy zachowaniem, 
które zakłada jakieś „d la” , co byłoby już czymś więcej niż 
„czystym ” spojrzeniem . To „d la” związane jest z Ja  transcen
dentalnym, H usserlow ską podm iotow ością transcendentalną. 
W związku z tym rozumieniem fenomenologii Husserla Patocka 
zapytuje:

Czy epoche jest postawą powołaną do tego, by służyć jako wpro
wadzenie do królestwa czystych fenomenów, a więc bytu o nie 
dojrzanym jeszcze nigdy sensie bycia, czy też jest ona zasadniczo 
aktem, który dokonany w całej swej uniwersalności pozwala 
w ogóle odwrócić wzrok od bytu ku byciu —  ale nie tylko byciu 
„czystych fenomenów” , lecz ku sensowi bycia w ogóle?10

Idealistyczno-metafizyczny rys filozofii Husserla sprawia, że 
filozofia ta bardzo różni się od H eideggera wizji badań filo
zoficznych, i to nawet przy zastrzeżeniu, że jego krytyka nie 
uwzględnia wszystkich niuansów filozofii H usserla, a nawet 
pewnych analogii do tej myśli. Heidegger wychodził bowiem od 
innego, jego zdaniem pierwotniejszego niż u H usserla, okreś
lenia sfery źródłowości, która ma się stać „przedmiotem” badań 
fenomenologicznych. Heidegger tak to ujmował:

To, co dla fenomenologii aktów świadomości spełnia się jako 
samo-pojawianie-się fenomenu, zostało bardziej źródłowo po
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myślane już przez Arystotelesa i w całym greckim myśleniu 
i istnieniu jako Aletheia, nieskrytość tego, co obecne. To, co 
badania fenomenologiczne fundowały na nowo jako przewodnie 
nastawienie myślenia, okazało się głównym rysem greckiej myś
li, jeśli nie w ogóle filozofii jako takiej.

Im bardziej zdecydowanie wgląd ten stawał się dla mnie 
jasny, tym bardziej dręczące było pytanie: na jakiej podstawie 
i w jaki sposób określa się to, co zgodnie z zasadą fenomenologii 
musi być doświadczane jako „sama rzecz” ? Czy jest to świado
mość i przedmiotowość, czy też bycie bytu w jego nieskrytości 
i zatajeniu?11

W łasne rozumienie filozofii przez Heideggera odnajdujemy 
już w jego wczesnych wykładach z 1919 roku —  Idea filozofii 
a problem światopoglądu oraz Fenomenologia a transcendentalna filozofia 
wartości}2 Zaznacza się w nich poszukiwanie innej, nowej drogi 
filozofowania.13 W pierwszym z wymienionych tekstów rozwa
żania Heideggera koncentrują się wokół kwestii, czym jest filo
zofia. Heidegger wskazuje tu przede wszystkim na metafizyczną 
naturę dotychczasowej filozofii, każda wielka filozofia przesz
łości jest bowiem dla niego rodzajem światopoglądu, w którym 
wielcy myśliciele chcą zawrzeć ostateczne wytłumaczenie życia 
i świata. W tym sensie każda filozofia jest metafizyką. Filozofia 
i światopogląd są, według Heideggera, w istocie tym samym (im 
Grunde dasselbe). H eidegger zauważa dalej, że istnieje też drugi 
rodzaj relacji między filozofią a światopoglądem, który zasadza 
się na postawie krytycznej; tu filozofia dążyłaby do stworzenia 
krytycznego, naukowego światopoglądu z jego zbiorem wartości 
i norm , co zarazem  w yznaczałoby horyzont jej m ożliwości. 
W opozycji do dotychczasowego statusu filozofii jako św iato
poglądu H eidegger rozwija alternatywną wizję filozofii jako 
„pranauki” czy „wiedzy primordialnej”  (Urwissenschaft) poza ja
kimikolwiek związkami z ideologią, światopoglądem  czy zależ
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nością od nauki. Filozofia jako wiedza primordialna nie ma być 
dziedziną wiedzy teoretycznej, lecz sposobem  odkrywania d o
świadczania życiowego (Erlebnis). W pochodzących z tego same
go  okresu (1920/21) wykładach poświęconych fenom enologii 
życia religijnego czytamy:

Zbyt lekko podchodzono zawsze do problemu samorozumienia 
filozofii. Jeśli ujmiemy ten problem radykalnie, to stwierdzimy, 
że filozofia ma źródło w faktycznym doświadczaniu życiowym. 
A potem w faktycznym doświadczaniu powraca do tego źródła. 
Pojęcie faktycznego doświadczania życiowego jest fundamen
talne. Kto charakteryzuje filozofię jako poznawcze, racjonalne 
postępowanie, ten nic nie mówi —  {w charakterystyce tej} ule
ga ideałowi nauki. [...] Co to znaczy: „faktyczne doświadczanie 
życiowe” ? {Słowo} „doświadczanie oznacza: 1. doświadczającą 
aktywność, 2. coś, co dzięki niej zostaje doświadczone. Celowo 
używamy słowa {„doświadczanie” } w jego dwojakim znaczeniu, 
by wskazać na istotną {cechę} faktycznego doświadczania 
życiowego: że sam doświadczający i doświadczenie nie są od 
siebie oderwani jak {dwie różne} rzeczy. [...] {Słow o} „fak
tyczny” oznacza, że coś nie jest rzeczywistością naturalną, że nie 
jest przyczynowo zdeterminowane, że nie jest rzeczywiste na 
sposób rzeczy.14

Cytat ten zawiera wątki, które wydają się ważne nie tylko dla 
rozum ienia punktu wyjścia filozofii H eideggera, co wręcz dla 
całej „struktury” jego myślenia. Filozofia, w rozumieniu Heideg
gera, wypływa z dośw iadczania życiowego, by następnie doń 
powrócić. Jak  jednak? W jaki sposób  dokonywałoby się odkry
wanie doświadczania życiowego?

Niewątpliwie wczesny H eidegger, wydobywając problem  
sam orozum ieniem  filozofii, nawiązuje do fenom enologii z jej 
Husserlowską zasadą wszelkich zasad. W §24 Idei czystej fenomenologii 
i fenomenologicznej filozofii (1913) Husserl stwierdzał, co następuje:



3 6 i Okamgnienie. Doświadczenie źródłowe a granice filozofii

Żadna teoria, jaką by można wymyślić, nie może nas zwieść na 
manowce, co do tej zasady wszelkich zasad: fe kafda źródłowo pre
zentująca naoczpośćjest źródłem prawomocności poznania, fe wszystko, co 
sią nam w „ intuicji” źródłowo (by sią tak wyrazić, w swej cielesnej rze
czywistości) przedstawia, nalefy po prostu przyjąć jako to, jako co sią 
prezentuje, ale takfe jedynie w tych granicach, w jakich sią prezentuje.15

H eidegger —  inaczej niż Husserl —  uważa jednak, że feno
m enologiczna fasada wszelkich zasad jest w swojej istocie „anty- 
teoretyczna” .16  Według niego, zasada wszelkich zasad opisuje „pri- 
m ordialną intencję”  (Urintention) życia, „prim ordialną postawę 
(Urhaltung) dośw iadczania życiowego i życia jako takiego” .17  

Heidegger przyjmuje za Husserlem możliwość źródłowego, pri- 
m ordialnego wymiaru doświadczenia (zauważmy, że w przyto
czonym fragmencie wskazuje także na jego niedualny rys), ale 
opow iada się za wizją filozofii jako przedteoretycznej metody 
jego odkrywania. „Faktyczne doświadczanie życiowe jest czymś 
zupełnie specyficznym” , powiada Heidegger, jest „czymś więcej 
niż zaznamiające się dośw iadczenie{;} oznacza ono całe, aktyw
ne i pasywne stanowisko człowieka wobec świata: jeśli chodzi 
o doświadczaną —  przeżywaną —  treść faktycznego doświad
czania życiowego, to oznaczym y ją jako ‘świat’, a nie jako 
‘obiekt’” .18  Zdaniem Heideggera, świat jest czymś, w czym m oż
na żyć, czymś, co można też w formalnym sensie dookreślić jako 
świat otaczający (milieu), jako to, co napotykamy i co obejmuje nie 
tylko rzeczy materialne, lecz także przedm ioty idealne, naukę, 
sztukę itd. Warto tu zauważyć, że myśl o napotykaniu czy zasta
waniu świata pojawia się już we wczesnych wykładach H eideg
gera, obok takich toposów  właściwych całej jego filozofii, jak: 
„światowanie świata”  (Welt weltet), (jego) „dawanie” (es gibt), czy 
też „wydarzanie” /„w ydarzenie” (Ereignis).19 Doświadczania ży
ciow ego nie należy utożsam iać tylko z pewnym przebiegiem , 
procesem  (Vorgang), ale przede wszystkim z wydarzaniem owej 
napotykanej całości świata.
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W wykładzie z Fenomenologii fycia religijnego określa on d o 
świadczanie życiowe jako „nastawieniowe, odstępujące, indyfe- 
rentne pod względem odniesienia, samowystarczalne zatroskanie 
o znaczeniow ość” .20 Według niego, doświadczanie jest indyfe- 
rentne w tym sensie, że wszelkie różnice w jego sferze leżą po 
stronie treści, a w ielorakość dośw iadczeń jest uświadam iana 
jedynie w doświadczanej treści. Świat (czy też poszczególne 
światy jako powyżej wskazane regiony) można scharakteryzować 
jedynie pod względem jego postaci, sposobu, w jaki jest on d o
świadczany. Heidegger nazywa to sensem odniesieniowym fak
tycznego doświadczania życiowego. Ten indyferentny sposób  
ujmowania, właściwy doświadczaniu, ma jednak „tendencję do 
odstępowania w znaczeniowość” .21 Zdaniem Heideggera, wszy
stko, czego dośw iadczam y w faktycznym dośw iadczaniu ży
ciowym, ma cechę znaczeniowości. H eidegger tak rozum ie to 
pojęcie:

Wszystko, czego doświadczamy w faktycznym doświadczaniu 
życiowym, ma cechę z n a c z e n i o w o ś c i  —  wszelka treść ma 
w {faktycznym doświadczaniu życiowym} tę cechę. Stwier
dzenie to nie jest jeszcze rozstrzygnięciem epistemologicznym 
ani na rzecz realizmu, ani na rzecz idealizmu. W formie znacze
niowości, która określa treść samego doświadczania, doświad
czam swoich wszelkich faktycznych sytuacji życiowych. Jasno się 
to okaże, gdy zapytam, jak doświadczam s i e b i e  s a m e g o  
w faktycznym doświadczaniu życiowym: —  żadnych teorii!22

Dalej Heidegger deklaruje, że nie interesują go takie pojęcia, 
jak „dusza” , „związek aktów” , „św iadom ość transcendentalna” , 
czy też takie problemy, jak „zw iązek ciała i duszy” . Je g o  zda
niem, w faktycznym życiu nie doświadczamy samych siebie jako 
związku przeżyć czy też jako odgraniczonego obiektu „ja” . We
dług niego, „ja”  zawsze jest związane ze światem otaczającym, 
a doświadczanie siebie sam ego nie jest „refleksją” teoretyczną, 
nie jest „spostrzeżeniem wewnętrznym” itp. Doświadczanie jest
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natomiast nacechowane znaczeniowością, i to w taki sposób, że 
nasz własny świat nie jest wyodrębniany od świata otaczającego.

Dlatego też Heidegger powiada, że poznawana rzecz nie ma 
charakteru obiektu, ale jest doświadczana jako znaczeniowość 
(Bedeutsamkeif), a „czyste zaznajamianie się nie zaznajamia z ufor
mowanymi obiektami, a jedynie ze znaczeniowościam i” , które 
z kolei dążą do usam odzielnienia i „w  odstępującej tendencji 
doświadczania życiowego coraz bardziej wykształca się układ 
obiektowy, który coraz bardziej się stabilizuje” .23 W jego opinii, 
filozofia naukowa nie jest niczym innym, jak tylko jeszcze ściślej
szym uform ow aniem  dziedziny przedm iotowej. H eidegger 
w swoim myśleniu będzie się stale przeciwstawiał absolutyzo
waniu teorii w filozofii.

Tak w zarysie przedstawia się Heideggerowskie rozumienie 
doświadczania życiowego. To rozumienie doświadczania życio
wego wyznacza też pewien horyzont m ożliw ości dla filozofii: 
filozofia ma owe doświadczanie odkrywać, odsłaniać. Heidegger 
zauważa, że indyferencja i sam owystarczalność doświadczania 
życiowego „stale przesłania pojawiające się dążenia filozoficzne 
[...]” , a zarazem doświadczanie to „stale odstępuje w {kierunku 
znaczeniow ości}” .24 D latego też z jednej strony doświadczanie 
życiowe jest tym, z czego wypływa i do czego powraca filozofia, 
z drugiej zaś —  jest też czymś, co stanowi przeszkodę w samym 
filozofowaniu. Jednocześnie docieramy tu do kluczowej kwestii 
samorozumienia filozofii.

D la H eideggera filozofia nie jest jakąś teoretyczną nauką 
z określonym systemem pojęciowym, ale sposobem  odkrywania 
doświadczania życiowego, co dokonywałoby się bez przyjm o
wania jakichkolwiek wstępnych założeń czy teoretycznych kon
strukcji. Heidegger pozostaje tu wierny założeniom  fenom eno
logii, nie utożsamia jednak metody fenomenologicznej z opisem. 
O drzuca też pogląd, że każdy opis jest zawsze pewnym teore
tyzowaniem czy też uogólnianiem. W edług niego, filozofia nie
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jest też żadną „teorią teorii” , jest natomiast „poznawczym postę
powaniem ” , nauką widzenia „dośw iadczanego, przeżywanego 
odniesienia”  (das erlebende Verhalten) poza uprzedmiotawiającym 
poznaniem związanym ze sferą obiektów.25 Inaczej rzecz ujmu
jąc, chodzi tu o odsłonięcie źródłowej, primordialnej intencji czy 
też wymiaru doświadczania przed /poza jego ujęciem w okowy 
wiedzy teoretycznej, pojęciowej. Filozofia jako wiedza primor- 
dialna nie jest więc wiedzą teoretyczną o obiektach, lecz raczej 
sposobem  ich odkrywania, widzenia, poznawania, czy też w ję
zyku H eideggera zaznajamiania się z nimi. Faktyczność owego 
odkrywania potwierdzałaby się sama z siebie w doświadczeniu, 
które H eidegger określa mianem „herm eneutycznej intuicji”

We wczesnych wykładach Heideggera nie znajdziemy szcze
gółowego omówienia owej intuicji hermeneutycznej, także i inne 
poruszone powyżej kwestie nie są przez niego dokładniej tema- 
tyzowane. Ewentualna krytyka tego stanu rzeczy m usi jednak 
uwzględniać radykalizm H eideggerow skiego rozum ienia filo
zofii. Przypomnijmy, że samowystarczalność i indyferencja do
świadczania życiowego wyznacza być może pewną granicę m oż
liwości filozofii, pewnien obszar sytuujący się już poza możliwą 
znaczeniow ością. To, co poza znaczeniow ością jednocześnie 
stale odkłada się w znaczeniowość, dążąc do artykulacji w nauce 
czy —  jak to określa Heidegger —  w „kulturze naukowej” . Hei
degger zapytuje więc, „jak m ożna umotywować jakąś inną niż 
zaznajamianie się postać ujmowania” doświadczania życiowe- 
go .27 Jednocześnie twierdzi, że w faktycznym doświadczaniu 
życiowym w ystępują motywacje czysto filozoficznej postawy, 
których jednak bliżej nie objaśnia. Powiada natomiast, że trudno 
je odnaleźć w obszarze doświadczania życiowego, można je zaś 
„uwypuklić tylko dzięki specyficznem u odwróceniu {, jakiego 
w ym aga} postępow anie filozoficzne” .28 Według Heideggera, 
„dotychczas filozofowie starali się zbyć właśnie faktyczne d o
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świadczanie życiowe jako coś w oczywisty sposób  ubocznego, 
choć przecież właśnie w nim ma swe źródło filozofowanie, któ
re też poprzez nawrót —  istotny —  do niego powraca” . Zapew
ne chodzi tu o odwrócenie tendencji upodobniania filozofii do 
poznania naukowego, teoretycznego, a m oże też szerzej rzecz 
ujmując, o odwrócenie tendecji do odstępowania filozofii w zna
czeniow ość. Jak  przecież twierdzi H eidegger, dośw iadczanie 
życiowe jest z gruntu indyferentne i samowystarczalne.

Filozofia w rozumieniu Heideggera wydarza się więc niejako 
na styku indyferencji, samowystarczalności doświadczania życio
wego i jego możliwej znaczeniowości, zawsze też jest weryfi
kowana przez samo doświadczanie, w tym doświadczeniu, które 
wczesny H eidegger nazywa intuicją hermenutyczną. Kwestia 
znaczeniowości, sensu czegoś (Etwas), co jest dane (es gibt), od
syła zarazem do kwestii źródła (Ursprung) owego sensu. Źródło 
to ma zostać odkryte.29 Tym samym odkrywany, odsłaniany jest 
pierwotny, źródłow y wymiar dośw iadczania życiowego, jego 
sfera primordialna (Ursphare).30 To nakierowanie na przedteore- 
tyczną źródłow ość doświadczania życiowego jest charakterys
tyczne dla całego myślenia Heideggera.

Takie rozumienie filozofii jako wiedzy primordialnej nie tyle 
definiuje jakiś program dla filozofii, ile raczej wydobywa proble- 
m atyczność jej statusu i metody. Sam o już przejście od teore
tycznej do przedteoretycznej postawy filozoficznej wywołuje 
pytanie o istotę filozofii oraz o jej metodę. Orientacja na odkry
wanie doświadczenia życiowego nie oznacza wyznaczania jakie
go ś określonego obszaru  odkrywania, który m iałby się stać 
obiektem zainteresowania filozofii. Jeśli w filozofii ma być prze
łamany prymat postawy teoretycznej, filozofia nie m oże z góry 
wyznaczać tego obszaru; obszar ten jest z gruntu nieokreślony. 
D latego też status filozofii oraz jej m etoda są  dla w czesnego 
Heideggera czymś wciąż do określenia i to określenia mającego
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ewentualnie dokonywać się na drodze praktyki filozoficznej. Jak 
twierdzi Heidegger,

[...] filozofia wciąf musi zdobywać jasność, co do swej istoty, co 
można uznać za mankament tylko wtedy, gdy za normę uznaje 
się ideę nauki.31

Jak  idea filozofii jako primordialnej wiedzy zostaje rozwinięta 
przez H eideggera w Sein und Zeit, głównym  dziele z wczesnej 
fazy jego filozofowania, w którym —  przypomnijmy —  ma na 
nowo zostać postawione pytanie o bycie? W edług H eideggera 
pytanie o bycie, określane mianem „pytania wyróżnionego, fun
damentalnego” wymaga wpierw opracowania sposobu jego sta
wiania, uzyskania jego odpowiedniej przejrzystości. Temu celowi 
służą rozważania podjęte w §2 rozprawy, który nosi tytuł For
malna struktura pytania o bycie. Heidegger stwierdza w nim, że py
tanie o bycie zawiera momenty strukturalne właściwe każdemu 
pytaniu. Pytanie, jako poszukiwanie (Suchen), jest już bowiem 
z góry ukierunkowane przez to, co poszukiwane. Poznawcze 
poszukiwanie może się stać badaniem (Untersuchen) w znaczeniu 
odsłaniania i określania tego, czego pytanie dotyczy. Pytanie, 
jako zapytywanie o coś (Gefragtes), zawiera także to, czego za
pytywanie dotyczy (Befragtes) a w tym, o co pyta, tkwi ponadto 
właściwe intendowanie tego, do czego pytanie zmierza, o co się 
dopytuje (das Erfragte). W §2 rozprawy czytamy, co następuje:

Jako poszukiwanie, zapytywanie wymaga już z góry ukierunko
wania przez to, co poszukiwane. Sens bycia musi być nam zatem 
już w pewien sposób dostępny. Powiedzieliśmy, że zawsze poru
szamy się w obrębie jakiegoś rozumienia bycia. Z tego rozumie
nia wyrasta wyraźnie pytanie o sens bycia i tendencja do pojęcio
wego uchwycenia go. Nie wiemy, co ozncza „bycie” . Już jednak, 
gdy pytamy: „czym je st  «bycie»?” , utrzymujemy się w obrębie 
pewnego zrozumienia owego „jest” , choć nie możemy pojęcio
wo ustalić, co owo „jest” znaczy. Nie znamy nawet horyzontu,
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w którym moglibyśmy ten sens uchwycić i utrwalić. To typowe, 
niejasne rozumienie bycia stanowi pewne factum.

Choćby nawet owo rozumienie bycia było najbardziej chwiej
ne i mgliste i utrzymywało się na granicy samego tylko werbal
nego rozumienia —  ta nieokreśloność zawsze już dostępnego 
rozumienia bycia sama jest fenomenem pozytywnym, który wy
maga rozjaśnienia.32

Źródłem , z którego wypływałoby pytanie o bycie, jest więc 
przedontologiczne dośw iadczanie czy też rozum ienie bycia,
0 którym tyle da się powiedzieć, że „cechuje” je nieokreśloność 
(Unbestimmtheit). Ta nieokreśloność „określa” równocześnie py
tanie o bycie, nawet jeśli nie rozumiemy sensu bycia, znaczenia 
„jest” . Pytanie o bycie m oże być jednak postawione. Przedonto- 
logiczne dośw iadczenie czy też rozum ienie bycia zawiera już 
bowiem m ożliw ość postawienia tego pytania. M ożem y zapy
tywać o bycie, gdyż m ożliw ość pytania o nieokreślone i puste 
form alnie bycie jest nam jakoś dana, jest pewnym factum. 
Zamierzeniem tego pytania będzie pojęciowe uchwycenie sensu 
bycia. Możemy więc postawić pytanie o bycie, nawet jeśli —  jak 
wskazuje na to Heidegger —  zrazu nie wiemy, o co zapytujemy. 
Tak rozum iana dostępność czy też otw artość bycia wyznacza 
zarazem  sferę źródłow ości, która stanie się przedm iotem  na
mysłu filozofa i to nie tylko w Sein und Zeit. Ta prymarna sytua
cja określa też zarazem horyzont, w obrębie którego będzie pra
cowała cała myśl Heideggera. W późnym tekście Koniec filozofii
1 zadanie myślenia H eidegger stwierdził, że jego myśl wciąż na 
nowo podejmowała próbę zadania w sposób bardziej pierwotny 
pytania, które padło w Sein und Zeit?3 „Inaczej mówiąc, jest to 
próba poddania immanentnej krytyce stanowiska, z którego py
tanie Sein und Zeit zostało postawione” .34 Filozofia Heideggera 
jest więc wciąż ponawianym pytaniem o bycie, wciąż postępującą 
radykalizacją podejmowania kwestii bycia.

W Sein und Zeit H eidegger twierdzi, że o ile pytanie o bycie 
ma zostać postaw ione, o tyle wym aga ono zapewnienia mu
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właściwego sposobu podejścia. Jak  jednak ma się to stać? W tym 
samym § rozprawy czytamy:

Bytuje wszystko, o czym mówimy, co uważamy, do czego się tak 
lub/ow ak odnosimy; bytuje także to czym, my sami jesteśmy 
i jak jesteśmy. Bycie tkwi w „że-jest” i w „tak-a-tak-jest” , w real
ności, obecności (Vorhandenheit), ciągłości (Bestand), obowią
zywaniu (Geltung), istnieniu (Dasein), w „jest dane” („es gibt”). 
W którym bycie winniśmy odczytać sens bycia, od jakiego bytu 
winno wychodzić otwarcie bycia?3 5

Prymarna nieokreśloność bycia odniesiona zostaje więc dalej 
do bycia różnych bytów, zaś na pytanie, od jakiego bytu winno 
wychodzić otwarcie bycia, H eidegger odpowie, że tym bytem 
jesteśmy zawsze my sami jako pytający o bycie (das wir, die Fra- 
genden). W Sein und Zeit czytamy: „O pracow ać pytanie o bycie 
znaczy zatem: uczynić przejrzystym pewien byt —  pytającego —  
w jego byciu” .3 6  „Tym, czego pytanie o sens bycia dotyczy 
w pierwszej kolejności, jest byt o charakterze Dasein” .3 7  Ów 
wyróżniony byt zostaje przez H eideggera term inologicznie 
określony jako Dasein. Dasein, które „bytuje tu oto” (Da-sein), jest 
jednocześnie otw artością (Erschlossenheit) swego „tu oto” (Da). 
Dasein zawsze „ jak oś” ową otw artość rozumie. W tym rozu
mieniu bycia przez Dasein spoczywa zarazem  otw artość bycia 
w ogóle. Otwartość, o której mowa w Sein und Zeit, należy jednak 
rozumieć raczej jako proces „odmykania” bycia przez Dasein niż 
jako jawność, nieskrytość tego ostatniego. To ważna dystynkcja, 
do której jeszcze powrócim y później. Pytanie o bycie, o jego 
sens, splata się więc z zadaniem rozjaśnienia bycia Dasein. H ei
degger określa owe badania mianem „analityki egzystencjalnej 
Dasein” . Egzystencja (Existeng) to sposób  bycia właściwy tylko 
Dasein. Analityka egzystencjalna ma wydobyć na jaw egzysten
cjalne ukonstytuowanie Dasein, jego strukturę egzystencjałów, 
czyli tego, co charakterystyczne dla jego bycia. M etodologią
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analityki egzystencjalnej jest fenomenologia, która opisuje struk
turę bycia Dasein, wychodząc od jego codziennego, przeciętnego 
bytowania.

W § 7 Sein und Zeit Heidegger przedstawia własne rozumienie 
fenomenologii. Jakie ono jest? N a początek autor odwołuje się 
do etymologii słow a „fenom enologia” . Wyraz ten pow stał ze 
złożenia dwóch greckich słów: „fenomen”  (paw ógsvov) i „logos” 
(A,óyoę). Słowo „fenom en” pochodzi od czasownika ,fainesthaF 
(paivsCT0ai), który znaczy „ukazywać się” . Stąd wypływa okre
ślenie fenomenu jako tego, „co się pokazuje, ukazuje, wychodzi 
na jaw” .38 Zawarty w obu tych słowach rdzeń „ p a ” odsyła do 
słow a pco ę, które oznacza „św iatło” , „ jasn ość” , czyli do tego, 
w czym coś wydobywa się na jaw, stając się widzialnym. Dlatego 
fenomen jest dla Heideggera tym, co jawne (das Offenbare), tym, 
co „ukazuje się w sobie samym” (das Sich-an-ihm-selbst-zęigende)?9 
Grecy czasami utożsamiali tak pojmowany fenomen z Ta ovxa, 
z bytami.

„L o g o s” , drugie ze słów  składających się na pojęcie „fen o
m enologia” , oznacza zdaniem H eideggera mowę, która „czyni 
jawnym to, o czym w mowie jest mowa” .40 L ogos pozwala wi
dzieć (paivsCT0ai) to, o czym się mówi, od strony niego samego. 
W mowie —  jeśli jest ona m ow ą prawdziwą —  to, co zostało  
powiedziane, jest tworzone, wypływa z tego, o czym się mówi. 
H eidegger sięga tu po jedną z trzech tradycyjnych wykładni 
pojęcia „ lo g o s” (A,óyoę jako A,syógsvov), która wskazuje na 
„podm iotow y” charakter w mowie tego, o czym się rozmawia. 
Taka mowa ujawnia to, o czym się mówi, i czyni to dostępnym 
dla innych. Heidegger powołuje się tutaj na pogląd Arystotelesa, 
który taką funkcję mowy określał jako <ónopaivsCT0ai. Między 
logosem  i fenomenem istnieje wewnętrzny związek, gdyż logos 
jako <ónopaivsCT0ai pozwala widzieć (p a iv sa 0 a i, sehenlassen) to, 
o czym jest mowa.
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Obie interpretacje term inów „fenom en” i „ lo g o s” składają 
się na pojęcie fenomenologii, która zgodnie z H eideggerow ską 
wykładnią jej greckiego źródłosłowu (Aiysiv Ta p a w o g sv a ) ma 
„umożliwiać zobaczenie tego, co się ukazuje sam o z siebie, i to 
takim, jakim się to ukazuje samo z siebie” .41 Fenomenologia nie 
m oże nazywać przedm iotu swych badań ani charakteryzować 
jego zawartości, lecz powinna dokonywać jedynie opisu sp o 
sobu, w jaki coś się ukazuje, dostarczając tym samym wiedzy
0 „jak” owego ukazywania się. Zgodnie z takim ujęciem feno
menu, tym, czego zobaczenie powinna umożliwiać fenom eno
logia, są  fenom eny w ścisłym , fenom enologicznym  sensie. Są 
one jednak najpierw i zwykle (zundchst umd zumeist) zakryte, ale 
stanowią sens i podstawę tego, co się ukazuje. Jeśli fenom eno
logicznie rozum iany fenom en nie jest, zdaniem H eideggera, 
niczym innym jak ukazywaniem się bytu, a więc jego byciem
1 sensem , to ontologia jest możliwa tylko jako fenom enologia. 
W tym miejscu Heideggerowskie wysiłki przemyślenia antycznej 
ontologii łączą się niejako z inspiracją idącą od fenomenologii, 
która umożliwia dostęp do bycia —  tematu ontologii.

Fenom enologia staje się więc dla Heideggera m etodą badań 
bycia bytu resp. sensu bycia w ogóle. Ponieważ bycie ma cha
rakter fundujący wobec wszelkich fenomenów, badająca go  fe
nom enologia m oże zostać określona mianem fenom enologii 
fundamentalnej. O ile ontologia jest możliwa tylko jako fenome
nologia, o tyle też ontologia uzyskuje tu status ontologi funda
mentalnej.

Fenom enologia ta jest jednocześnie hermeneutyką, gdyż 
„m etodologicznym  sensem  deskrypcji fenom enologicznej jest 
wykładnia (Auslegung)” .42 W Sein und Zeit H eidegger obdarza 
term in „herm eneutyka” nowym znaczeniem. H erm eneutyka 
staje się u niego wykładnią bycia Dasein, albowiem do jego struk
tury należy, o czym już wspomnieliśmy, rozumienie bycia. W tak
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określonej analityce egzystencjalnej należy poszukiwać ontologii 
fundamentalnej jako źródła wszelkich ontologii. Bez przepro
wadzenia tych badań wszelka ontologia m usi być —  w edług 
Heideggera —  pozbawiona podstawy.

Sein und Zeit można interpretować z perspektywy zarysowane
go powyżej Heideggerowskiego rozumienia filozofii, czyli jako 
pew ną realizację zam ierzenia pow rotu filozofii do źródłowej 
sfery doświadczania życiowego, przy równoczesnej destrukcji 
tradycyjnej ontologii.43 Radykalizm myślenia Heideggera spra
wia, że w rozprawie podjęte zostają kwestie, które dotyczą wręcz 
podstaw zachodniej filozofii.
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Kwestia czasu a destrukcja 
tradycyjnej ontologii

W
 świetle przytoczonego powyżej fragmentu Sein und 
Zeit, kwestia problemu destrukcji tradycyjnej ontologii 
wiąże się z dotarciem  do „źródłow ych dośw iad

czeń” , co ma otworzyć na nowo możliwość postawienia kwestii 
bycia, czy też nawet —  jak to gdzie indziej ujmuje Heidegger —  
„zainicjować możliwość całkowicie nowej epoki filozofii” .1 Sam 
motyw destrukcji był charakterystyczny dla filozofii fenom eno
logicznej, która postulowała dekonstrukcję (abgebaut) wszelkich 
konstruktów teoretycznych; jako nieuprawnione spekulacje za
gradzają one bowiem drogę do „rzeczy samych” , materii badań 
fenomenologicznych. W Sein und Zeit czytamy, że kwestia bycia 
konkretyzuje się prawdziwie dopiero w trakcie destrukcji onto- 
logicznej tradycji. D estrukcja tradycyjnej ontologii łączy się 
z kwestią czasu, gdyż tradycyjna ontologia zostaje podw ażona 
właśnie poprzez podjęcie tej kwestii. W Sein und Zeit destrukcja 
zyskuje konotację pozytywną, a Heidegger stwierdza, że zgodnie 
„z  pozytywną tendencją destrukcji trzeba najpierw postawić 
pytanie, czy i jak dalece w toku dziejów ontologii w ogóle wią-

R o z d z i a ł  I I
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zano tematycznie interpretację bycia z fenom enem  czasu i czy 
konieczna do tego problematyka temporalności została —  i czy 
m ogła zostać —  gruntownie opracowana” .2 W artykule „O usia 
i gram m e” Jacques D errida zauważa, że „łańcuch w spółzależ
nych pojęć (ousia, parousia, Anwesenheit, Gegenwart, gegenwartigen, 
Vorhandenheit) zostaje zdeponowany u wejścia do Sein und Zeit. z ło
żony i zarazem tymczasowo porzucony” .3 Będzie on porzucony 
aż do ostatnich stron Sein und Zeit, gdzie pojawi się w końcowym 
fragmencie rozprawy, w jej przedostatnim paragrafie pośw ięco
nym odróżnieniu egzystencjalno-ontologicznego związku czaso- 
wości, Dasein i czasu światowego od Heglowskiego ujęcia relacji 
między czasem a duchem. (Stałym punktem odniesienia w dal
szych partiach rozprawy pozostanie jedynie kategoria Vorhanden- 
heit). Ten fragment tekstu opatrzony jest najdłuższym przypisem 
rozprawy, w którym  H eidegger omawia najważniejsze toposy 
w dziejach pojmowania czasu od Arystotelesa po Hegla i Berg
sona (rozwinięcie tego przypisu i komentarz doń składa się z ko
lei na treść w spom nianego artykułu Derridy). Te passusy Sein 
und Zeit są kluczowe dla zrozumienia idei destrukcji tradycyjnej 
ontologii, zamysłu postawienia na nowo pytania o bycie i reali
zacji tego zamierzenia w rozprawie.

Jak  H eidegger kwestionuje odniesienie tradycyjnej ontologii 
do problem u czasu w Sein und Zeit? W edług niego, grecka wy
kładnia bycia została

[ . ]  sformułowana [ . ]  bez znajomości fundamentalnej on- 
tologicznej funkcji czasu, bez wglądu w podstawę możliwości tej 
funkcji. Przeciwnie: to sam czas zostaje uznany za pewien byt 
pośród reszty bytu i usiłuje się ująć strukturę jego bycia na pod
stawie horyzontu zorientowanego nań w sposób niewyraźny 
i naiwny rozumienia bycia.4

W §6 Sein und Zeit czytamy jeszcze, że:
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[ . ]  wykładnia bycia bytu u starożytnych jest zorientowana na 
‘świat’ bądź ‘przyrodę’ w najszerszym sensie i że w gruncie rze
czy rozumienie bycia osiąga ona na podstawie ‘czasu’. Zew
nętrznym potwierdzeniem tego —  ale oczywiście tylko tym —  
jest określenie sensu bycia jako n a p o u a la  bądź o u a la ,  co 
w terminach ontologiczno-temporalnych oznacza „uobecnienie” 
(„Anwesenheit”). Byt został ujęty w swym byciu jako „uobecnie
nie” , tzn. zrozumiany w perspektywie pewnego modus czasu —  
a mianowicie „ współczesności’ (Gegenwart)?

W opinii Heideggera, już w poemacie Parmenidesa O przyro
dzie zaznacza się tendencja do ujmowania (jako A-Sysw bądź 
vosiv) tego, co dane tu oto, dane „w  zasięgu ręki”  (Vorhanden
heit), jako obecności mającej czasow ą strukturę czegoś, co się 
uobecnia w pełni (reinen), prezentuje w łaśnie w m odus obec
ności („Gegenwartigens” von etwas).6 Byt uzyskuje swą wykładnię 
„poprzez odwołanie się do w spół-czesności (Gegen-wart), tzn. 
pojmuje się go  jako uobecnienie (Anwesenheit) (o u a la).7

Heidegger wskazuje dalej na Arystotelesa, który odegrał de
cydującą rolę w ukształtowaniu odniesienia między czasem a tra
dycyjną ontologią. Arystoteles podjął rozważania nad czasem  
w IV księdze Fizyki.8 Zastanawiając się nad istotą czasu, czy 
czas należy do bytów czy też do nie-bytów, Arystoteles przed
stawił następującą aporię: czas jest tym, co „nie istnieje” albo 
„istnieje mgliście i niewyraźnie” .9 Pierwsza część aporii wiąże się 
z ujęciem czasu, gdzie „m om ent” , „teraz” (nun) zdaje się ele
mentem  czasu jako pew ną jego form ą, której czas nigdy nie 
może opuścić. Zarazem jednak czasu niejako nie ma w „teraz” , 
bowiem „teraz” zawsze odsyła do tego, co byłe, i tego, co przy
szłe. Samo „teraz” byłoby czymś pozaczasowym, jeśli ujmować 
je jako stałą  strukturę tem poralizacji, jako coś, w czym czas 
byłby zarówno przyjmowany, zatrzymywany, jak i unicestwiany. 
O czasie dałoby się też powiedzieć, że jest czymś podzielnym, 
składającym się z ciągu „teraz” , a każde „teraz” można by dalej
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podzielić na dalsze „teraz” ; czas jako to, co składa się z nie
bytów (przeszłość i przyszłość), nie m ógłby więc partycypować 
w obecności czy substancji. Ostatecznie Arystoteles pozostawia 
kwestię relacji czasu do bytu w zawieszeniu:

Bo oto jedna jego część przeminęła i już jej nie ma, podczas gdy 
inna dopiero będzie i jeszcze jej nie ma. Z takich to części składa 
się wszelki czas, zarówno ten nieskończony, jak i każdy dowol
nie wzięty jego okres. Jednakże może się wydawać, iż to, co się 
składa z nieistniejących części, nie może uczestniczyć w bycie 
(ousia).10

Dalej przechodzi on do rozważań nad physis czasu. Według 
Arystotelesa, dla materii fizycznej charakterystyczne jest to, że 
zajmuje ona pewną pozycję lub miejsce, inaczej mówiąc: zajmuje 
pewną przestrzeń. Czas byłby związany z przestrzenią —  przes
trzeń byłaby warunkiem wstępnym ruchu, a ruch wymagałby 
czasu. W szelka zmiana położenia dokonywałaby się w czasie, 
byłaby przejściem  z jednej chwili do drugiej. I tak Arystoteles 
powiada, że te punkty na trajektorii przemieszczającego się ciała, 
które leżą przestrzennie przed nim, wyprzedzają je także w cza
sie; te zaś, które leżą za nim, poprzedzają je, są  późniejsze. Wed
ług Arystotelesa, czas to miara bądź liczba ruchu w odniesieniu 
do tego, co jest przedtem lub potem.

„M etafizyka nie pyta o prawdę sam ego bycia” —  powiada 
H eidegger.11 Kwestia czasu jest rozpatrywana przez A rystote
lesa z perspektywy bytu, który zostaje określony jako już uobec
niony, obecny, sam o pytanie o czas w kontekście bytu bądź nie
bytu pozostaje zaś nierozstrzygnięte. W edług Derridy, pom i
nięcie tej kwestii określałoby już m etafizykę czy też inaczej, 
ustanawiałoby ją jako skutek ow ego pom inięcia.12 Metafizyka 
myśli o czasie z perspektywy bytu, którego odniesienie do czasu 
zostaje z góry określone jako uobecnienie. To pominięcie wpi
sałoby się niejako w dalsze losy filozofii na Zachodzie. O dnaj
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dziemy je między innymi w krytycznej filozofii Kanta, u Hegla 
i Husserla. Szczególne miejsce przypada tu krytycznej filozofii 
Kanta. Jak  wiadomo, Kant wskazuje na dwa pnie poznania, zmy
słowość i intelekt. W Krytyce czystego royumu, w części poświęconej 
estetyce transcendentalnej, jako nauce o apriorycznych zasadach 
zmysłowości czy też naoczności, K ant dowodzi, że czas i przes
trzeń są  podm iotow ym i, czystymi form am i ludzkiej zm ysło
wości, w których zostaje zorganizowana wielość zmysłowych 
jakości. Czytamy tam:

Czas nie jest czymś, co by istniało samo dla siebie lub też przy
sługiwało rzeczom jako ich przedmiotowe określenie, co by 
pozostawało po dokonaniu abstrakcji od wszelkich podmioto
wych warunków ich unaocznienia. W pierwszym wypadku byłby 
on czymś, co bez przedmiotu rzeczywistego byłoby przecież 
rzeczywiste. W drugim zaś czas —  jako określenie lub porządek 
przysługujący samym rzeczom —  nie mógłby wyprzedzać rze
czy jako ich warunek ani w zdaniach syntetycznych być poznany 
i oglądany a priori... Czas nie jest niczym innym jak tylko formą 
zmysłu wewnętrznego, tj. oglądania nas samych i naszego we
wnętrznego stanu. Albowiem czas nie może być określeniem 
zjawisk zewnętrznych. Czas jest formalnym warunkiem a priori 
wszelkich zjawisk w ogóle.13

Niewątpliwie wielkim novum filozofii K anta jest powiązanie 
czasu z subiektywnością, co oznaczało odejście od tego ujęcia, 
który wypracowała tradycyjna ontologia. W poglądach Kanta na 
temat czasu jako apriorycznej formy naoczności, m ożna jednak 
dostrzec nawiązanie do myśli Arystotelesa. Z  jednej strony Kant 
pow tarza za A rystotelesem , że czas nie jest czym ś, co przy
sługuje rzeczom jako ich przedmiotowe określenie, z drugiej zaś, 
co podkreśla Derrida, wydaje się, że rozwija on pewien motyw 
z Fizyki, w którym  A rystoteles zauważa, że poczucia czasu 
i ruchu doznajemy równocześnie. Według Derridy, Arystoteles
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już „łączy czas i ruch w aisthesis, i to w ten sposób , że żadna 
zewnętrzna treść zm ysłowa ani żaden ruch obiektywny nie są  
konieczne” .14

Nawet jeśli D errida ma tu rację, to oczywiste jest, że K ant 
w swym myśleniu o czasie wykracza poza poglądy Arystotelesa 
w tej materii. Czas jest dla K anta form ą wszelkiej naoczności 
i przynależy do zmysłu wewnętrznego. Przestrzeń, ograniczona 
tylko do zjawisk zewnętrznych, jest zaś dla niego form ą naocz
ności zmysłu zewnętrznego, który za pom ocą pięciu zm ysłów 
gromadzi właściwe im doznania wzrokowe, smakowe itd. Każde 
przedstawienie zmysłu zewnętrznego jest zarazem przedstawie
niem zmysłu wewnętrznego. K ant wskazuje jednak na priorytet 
czasu względem przestrzeni, gdyż

[ . ]  wszystkie przedstawienia, bez względu na to, czy za przed
miot mają rzeczy zewnętrzne, czy nie, należą mimo to same 
w sobie, jako określenia umysłu, do stanu wewnętrznego, ten 
stan zaś wewnętrzny podlega formalnemu warunkowi wewnę
trznej naoczności, a więc czasowi, przeto czas jest warunkiem 
a priori wszelkich zjawisk w o g ó l e .15

H eideggera dwie najważniejsze interpretacje filozofii Kanta 
to książka Kant a problem metafizyki (1929), która została opubli
kowana dwa lata po Byciu i czasie, oraz artykuł Kanta teza o byciu 
z 1961 roku. Heidegger uważał Krytyką czystego rozumu za dzieło 
prekursorskie względem Bycia i czasu. Dlaczego? Według Heideg
gera, istota Kantow skiego „przew rotu” polegałaby na tym, że 
jego krytyka czystego rozum u zm ierza w kierunku poznania 
ontologicznego, a K ant w swej filozofii zapytuje o warunki p o 
znania ontologicznego. W Krytyce czystego rozumu Kant powiada:

Bycie nie jest oczywiście realnym orzeczeniem, tzn. pojęciem 
czegoś, co może dołączać się do pojęcia pewnej rzeczy. Jest ono 
jedynie założeniem (Position) pewnej rzeczy lub pewnych okreś
leń samych w sobie.16
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Transcendentalna filozofia K anta jest badaniem możliwości 
owego założenia, ale nie w rozumieniu ontycznym, tak jak ma to 
m iejsce w neokantyzm ie, lecz —  jak twierdzi H eidegger —  
w ontologicznym . Poznanie ontyczne jest bowiem  możliwe 
jedynie w otwartym już uprzednio horyzoncie ontologicznym. 
W Krytyce czystego rozumu czytamy:

Trzy są podstawowe źródła poznania, na których opiera się 
możliwość doświadczenia w ogóle i poznania jego przedmiotów: 
zmysł, wyobraźnia i apercepcja}1

W yobraźni transcendentalnej przypada tu szczególna rola, 
posiadamy bowiem

[ . ]  czystą wyobraźnię (Einbildungskraft) jako podstawową zdol
ność duszy ludzkiej znajdującą się apńoń  u podstaw wszelkiego 
poznania.18

W edług K anta, podstaw ą w szelkiego poznania jest zatem 
wyobraźnia transcendentalna. Wyobraźnia (facultas imaginandi) jest 
zdolnością naocznego oglądu zmysłowego, zdolnością istniejącą 
nawet bez obecności (ohne Gegenwart) przedm iotu.19 W niej to 
następuje synteza naoczności i myślenia, co jest, jak ujmuje to 
Kant,

[ . ]  działaniem wyobraźni, pewnej ślepej, choć niezbędnej funkcji 
duszy, bez której nie mielibyśmy wcale poznania, ale którą rzad
ko sobie uświadamiamy.20

Kant w Krytyce czystego rozumu stwierdza też, że

[ . ]  istnieją dwa pnie ludzkiego poznania, które być może, wy
rastają ze wspólnego, lecz nam nieznanego korzenia, mianowicie 
zmysłowość i intelekt.21

H eidegger, za Fichtem  i Schellingiem przyjmuje, że owym 
nieznanym korzeniem zmysłowości i intelektu jest transcenden
talna wyobraźnia, ale jego interpretacja, jak sam  to podkreśla,
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„wyrosła na gruncie innego kręgu problem owego i porusza się 
w kierunku niejako przeciwnym niż idealizm niemiecki” .22 Hei
degger twierdzi, że K ant nie tylko nie przeprowadził dogłębnej 
analizy transcendentalnej wyobraźni, ale „nawet cofnął się przed 
tym nieznanym korzeniem” .23 W drugim wydaniu Krytyki czystego 
rozumu wykreślił on bowiem fragm ent, w którym  wcześniej 
wprowadził wyobraźnię jako trzecią, obok zm ysłowości i inte
lektu, podstawową zdolność. Czysta synteza jako wynik działania 
wyobraźni transcendentalnej, owej „funkcji duszy” , zostaje teraz 
przypisana intelektowi. W drugim wydaniu K ry ty k i. to intelekt 
staje się źródłem wszelkiej syntezy.

Heidegger tłumaczy przyczynę tej zmiany tym, że Kant, p o
mimo całego radykalizmu swej filozofii, pozostał jednak wierny 
temu ujęciu subiektywności, które oferow ała mu tradycyjna 
antropologia i psychologia. W jej ram ach wyobraźnia była 
traktowana jako niższa władza w obrębie zmysłowości. Czy i jak 
ta niższa w ładza zm ysłow a m iałaby stanow ić isto tę  rozum u 
w transcendentalnej filozofii Kanta? W interpretacji Heideggera, 
Kant w radykalizmie swego myślenia przywiódł filozofię na skraj 
otchłani (Abgrund), ale „m usiał się cofnąć” przed przeobraże
niem czystego rozum u w transcendentalną wyobraźnię.24 To 
przeobrażenie byłoby już odejściem od filozofii, w której cen
tralne funkcje mają spełniać ratio i logos. K ant w swej filozofii nie 
zdecydował się na to zerwanie z prymatem logiki. „Czy Krytyka 
czystego rozumu nie pozbawia sama siebie tematu, jeśli przeobraża 
czysty rozum w transcendentalną wyobraźnię?” —  zapytuje Hei
degger.25 Jego  zdaniem, Kantowskie wejrzenie w transcenden
talną istotę czystej wyobraźni nie było na tyle mocne, by ujrzeć 
w nowym świetle subiektywność podmiotu wziętą w całości, zaś 
czysty rozum  jako rozum  z jeszcze silniejszą m ocą zawładnął 
późnym myśleniem Kanta.

Według Heideggera, Kantowskie ujęcie wyobraźni transcen
dentalnej cechuje swoisty brak powiązania z bytem. Wyobraźnia
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transcedentalna „nie jest bowiem zdana na obecność tego, co 
oglądane, lecz realizuje obraz sam a —  tzn. tworzy go  i kształ
tuje” .26 Ma ona swobodę w odbieraniu widoków, tzn. jest zdol
nością sam odzielnego dostarczania ich sobie, jest receptywna, 
ale też zarazem twórcza, kształtująca. H eidegger podkreśla, że 
K an t wychodzi w swej filozofii poza potoczne rozum ienie 
odbierania jako doznawania czegoś obecnego, uobecnionego 
(das Vorhandene, Anwesende)?1 Czyste, naoczne odbieranie nie jest 
bowiem „w  żadnym już razie odniesione do obecnego bytu” , 
gdyż —  jak argumentuje H eidegger —  „czysty ogląd naoczny 
czystego następstwa ciągu kolejnych ‘teraz’ nie może być odbie
raniem tego, co obecne” .28 Odbieranie właściwe czystemu oglą
dowi naocznemu zawiera już w sobie pewien horyzont, który się 
w tym ciągu kształtuje. Gdyby było inaczej, to odbieranie to 
byłoby niejako zawężone do teraźniejszego „teraz” , a przecież

w tym zwykłym odbieraniu tego, co ‘teraźniejsze’ (Gegenwartigen), 
nie da się nawet oglądać żadnego ‘teraz’, jako że z istoty jest ono 
w sposób ciągły rozpięte między swym ‘dopiero co’ i ‘zaraz po-
tem’.29

W Wykładach o metafizyce K an t analizował zdolność k ształ
towania czystego „wyobrażenia” i przypisał temu kształtowaniu 
czasowy charakter (zęitbezogene). Je st to jeden z nielicznych frag
mentów, w których Kant zajmuje się czasem. Heidegger twierdzi, 
że choć K an t nie mówi w nim w prost o wyobraźni transcen
dentalnej, to jego analizy kształtowania „wyobrażenia” nasuwają 
wniosek, że źródłem  czasu, a dokładniej czasu pierwotnego, 
byłaby wyobraźnia transcendentalna.30

Trzeba tu jednak podkreślić, że Heideggerowska interpretacja 
K antow skiego ujęcia wyobraźni transcendentalnej jako czasu 
źródłowego ma być również —  zgodnie z jego własną deklaracją 
—  wydobyciem tego, co w tekście K an ta nie zostało  pow ie
dziane. W Krytyce czystego rozumu K ant powiada, że „przestrzeń
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i czas [z a w sz e .]  m uszą wpływać na [ . ]  pojęcie [przedstawień 
przedmiotów]” .31 Ten wpływ, inaczej też pobudzenie (Affection) 
pojęcia przedstawień przedmiotów przez czas, Heidegger inter
pretuje następująco:

Czas jest czystą naocznością tylko o tyle, że sam z siebie pre-
formuje widok następstw i, jako kształtujące odbieranie, zatrzy
muje przy sobie ów widok jako taki.32

Czas jest, zgodnie ze sw oją istotą, czystym pobudzeniem  
samego siebie. To czyste samopobudzenie ustanawia równocześ
nie strukturę podm iotowości, kształtując „skończony jaźniowy 
charakter w ten sposób, że jaźń m oże być sam oświadom ością” , 
bowiem to czas stanowi „wewnętrzną możliwość tego dopusz
czenia, by coś się przed-stawiło” .33 Czas jako czyste samopobu- 
dzenie jest tą skończoną naocznością, która umożliwia i po d 
trzymuje intelekt. Według Heideggera, takie ujęcie czasu, choć 
niewyrażone expressis verbis w filozofii Kanta, jest jednak zawarte 
w niej implicite. Jak  wydobyła to jego interpretacja, K ant wycho
dziłby poza pospolite pojęcie czasu, tzn. poza pojęcie czasu jako 
kolejnych m om entów  „teraz” , ku transcendentalnem u rozu
mieniu czasu jako czystego samopobudzenia. W opinii Heideg
gera, problem  czasu nie zostaje jednak określony przez K anta 
„wyraźnie i źródłow o” .34 Pierwotna istota czasu nie odsłoniła 
mu się w pełni, o czym świadczy choćby to, że posługiwał się 
on potocznym  pojęciem  czasu (podobnie zresztą jak Hegel). 
H eidegger podkreśla jednak, że Krytyka czystego rozumu narusza 
dotychczasow ą dom inację rozum u i intelektu w filozofii, jeśli 
przyjąć, że synteza ontologiczna jest wynikiem działania wyo
braźni transcendentalnej jako czasu źródłow ego. Tym samym 
K ant w swej filozofii podejm uje już problematykę rozumienia 
bycia z perspektywy skończonej podm iotowości i czasu źródło
wego. Rozprawa Bycie i czas byłaby próbą bardziej źródłow ego 
podjęcia problematyki tematu czasowości, powrotem ku temu,



Rozdział II 59

co —  jak ujmuje to Heidegger —  „w  człowieku skończone, by 
w byciu-tu-oto (Da-sein) jako takim uwidoczniła się czasowość 
jako transcendentalna struktura pierwotna” .35 Wówczas to „py
tanie o możliwość pojęcia bycia zostaje raz jeszcze cofnięte o je
den poziom  —  ku pytaniu o istotę rozumienia bycia w ogóle” .36
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R o z d z i a ł  I I I

Okamgnienie jako źródłowe 
doświadczenie bycia 

według Sein und Zeit Heideggera

1. Bycie Dasein

J
ak wiadomo, Bycie i czas pierwotnie m iało mieć inną struk
turę. Z  planowanych dwóch części, z których każda miała 
się składać z trzech działów, opracowane zostały jedynie 
dwa pierw sze działy, które obejm ują analitykę egzystencjalną 

Dasein. Heideggerowi udaje się w nich określić konstytucję bycia 
Dasein, zbadać aprioryczne ukonstytuowanie bycia „tu-oto” oraz 
powszedni sposób bytowania Dasein. Dokonana w Sein und Zeit 
analiza struktury bycia Dasein wydobywa na jaw wiele jej istot
nych aspektów, a właściwie egzystencjałów, zgodnie z now ą 
terminologią rozwijaną przez Heideggera w rozprawie. D o  naj
ważniejszych z nich należą „otw artość” , „bycie-w” , „rzucenie” , 
„bycie-w-świecie” , „bycie [zwrócone] ku śm ierci” , „transcen
dencja” , „troska” , „otw artość” , „upadanie” , „zew sumienia” czy 
„czasow ość” .

Ten sp osób  bycia, który jest właściwy Dasein, H eidegger 
określa terminem „egzystencja” , podkreślając przy tym, że nie
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posługuje się nim w znaczeniu, jaki był tradycyjnie łączony ze 
słowem existentia. Jak  tłumaczy, termin existentia odnosi się b o
wiem do sposobu  bycia bytu, którego bycie jest temu bytowi 
„obojętne” , a ściśle biorąc, „jest”  tak, że „jego bycie nie m oże 
mu być ani obojętne, ani nieobojętne” .1 Sposób bycia tych by
tów oddaje H eidegger za pom ocą term inu Vorhandenheit. 
„Istota” Dasein tkwi w jego egzystencji. Bycie Dasein nie jest mu 
obojętne, Dasein „od n osi się do sw ego bycia jako do swej 
najbardziej własnej (eigensten) możliwości” 2 :

Bytem, którego analiza stanowi tu nasze zadanie, jesteśmy zaw
sze my sami. Bycie tego bytu jest zawsze moje. W swym byciu byt 
ten sam odnosi się do swego bycia. Jako byt o tym byciu jest on 
zdany na swe własne bycie. Tym, o co temu bytowi zawsze cho
dzi, jest bycie.3

Dasein jest zawsze sw ą m ożliw ością i „m a” ją  nie tylko na 
kształt w łasności jako coś obecnego. Wydaje się, że opisanie 
podjęcia owej m ożliwości m ogło stanowić dla H eideggera pe
wien problem . W § 9 Sein und Zeit czytamy, że Dasein będące 
zawsze swą możliwością,

[ . ]  moiy w swym byciu „wybierać” samo siebie, zyskiwać siebie 
i tracić, bądź nigdy siebie nie zyskiwać i zyskiwać tylko „p o 
zornie” . Utracić się lub jeszcze się nie odzyskać może ono tylko 
pozornie tylko o tyle, że zgodnie ze swą istotą jest ono czymś 
możliwym właściwym (eigentliches), tj. własnym (sich ząeigen).4

Aktywne odniesienie do bycia, podjęcie tej najbardziej w łas
nej m ożliwości, wyznacza w Sein und Zeit pewien program  dla 
Dasein, który m ożna określić mianem projektu autentyczności. 
Bierne odniesienie do bycia, zaniechanie owej najbardziej w łas
nej możliwości, nadawałoby natomiast bytowaniu Dasein cechę 
nieautentyczności. Dasein m oże jednak zawsze „wybrać” sam o 
siebie, ponieważ —  jak twierdzi Heidegger —  „Dasein jest zaw
sze swą m ożliw ością” . Co zdaje się jednak oznaczać ta pewna
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stała „obecność” owej możliwości, pewnej potencjalności bycia, 
która pozwalałaby bytować Dasein autentycznie?

W Byciu i czasie H eidegger mówi o dwóch modi egzystencji 
Dasein, właściwym i niewłaściwym, które niekiedy są  oddawane 
również jako autentyczne i nieautentyczne. Są  bowiem  dwa 
sposoby, na jakie Dasein m oże odnosić się do sam ego siebie, co 
oznacza równocześnie dwa rodzaje relacji Dasein do bycia. Wszel
kie też sposoby bycia Dasein podlegają dywersyfikacji podług 
tych dwóch modi. Dasein m oże nie podejmować projektu auten
tyczności, m oże nie „wybierać”  sam ego siebie, tym samym nie 
podejmuje jednak pewnej m ożności bycia. Niepodjęcie tej m oż
ności Heidegger określa mianem upadania. Jakiej m ożności by
cia nie podejmuje upadające Dasein?

D o podstawowego ukonstytuowania Dasein należy egzysten- 
cjał bycia-w. Posiłkując się etymologicznymi badaniami Jakoba 
G rim m a, H eidegger tłumaczy, że ow ego „w ” w egzystencjale 
bycia-w nie należy rozumieć w znaczeniu przestrzennej relacji 
przebywania czegoś obecnego w czymś obecnym, ale w bardziej 
pierwotnym sensie „m ieszkania” , „bycia przy” , „przebywania 
p r z y .  świecie” .5 D latego też powiada on dalej, że „istotowym 
ukonstytuowaniem ” (wesenhafte Verfassung) bycia-w jest bycie- 
-w-świecie. H eidegger wychodzi tu poza nowożytną tradycję 
filozofii zachodniej, w której problematyka świata poruszała się 
w koleinach wytyczonych przez kartezjańską dychotomię rzeczy 
myślącej i rozciągłej. Dasein zawsze już jest-w-świecie. Nie jest to 
„świat zewnętrzny” w relacji do izolowanego bytu —  podmiotu, 
który dopiero by się w tym świecie znajdował. W Sein und Zeit 
Heidegger wyróżnia cztery znaczenia terminu „świat” :

1. „Świat” jako pojęcie ontyczne, oznaczające ogół bytu, który 
może być spotkany w obrębie świata.

2. „Św iat jako termin ontologiczny, który oznacza bycie bytu
wymienionego w punkcie pierwszym.
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3. „Św iat” rozumiany znów w sensie ontycznym, lecz nie jako 
ogół bytu, którym Dasein z istoty nie jest i który m oże być 
spotkany w obrębie świata, lecz jako to, „w  czym” faktyczne 
Dasein jako takie „żyje” . „Świat” ma tu znaczenie przedonto- 
logicznie egzystencjalne. Przy tym istnieją tu znów różnorakie 
możliwości: „świat”  oznacza nasz-świat (Wir-Wlt) „publicz
ny” lub „własne” i najbliższe (domowe) otoczenie (Umwelt).

4. „Świat” jako ontologiczno-egzystencjalne pojęcie światowości 
(Weltlichkeit), strukturalnego m omentu Dasein, jako bycia-w- 
-świecie (drugim jest bycie-w). Światowość daje się m ody
fikować w każdorazową całościową strukturę poszczególnych 
światów, lecz zawiera ona jednak w sobie a priori światowości 
w ogóle.6

H eidegger przyjmuje w Sein und Zeit dla term inu „św iat” 
znaczenie, o którym mowa w punkcie trzecim, choć w ramach 
analityki egzystencjalnej Dasein będzie też posługiw ał się nim 
w rozumieniu, które jest zawarte w punkcie czwartym. Jak  pa
miętamy, Dasein jest bytem, któremu w jego byciu chodzi o nie 
samo. Owo „chodzi o . ”  H eidegger ujmuje jako bycie-antycypu- 

jącym-się (Sich-vorweg-sein), albowiem Dasein

[ . ]  w swym byciu zawsze już porównuje się z możliwością sie
bie samego [ . ] ,  jest zawsze „poza sobą” , nie jako odniesienie 
do innego bytu, którym nie jest, lecz jako bycie ku możności 
bycia, którą samo jest.7

To bycie-antycypującym-się charakteryzuje jednocześnie 
rzucone bycie-w-świecie, bowiem Dasein nie jest jakimś bezświa- 
towym podmiotem. Najbliższy świat, w jaki modyfikuje się egzys- 
tencjał światowości, to otoczenie (Umwelt). W nim to Dasein 
w swoim zatroskanym obchodzeniu się (besorgen Umgang) z by
tem, napotyka jako najbliższy (nachstbegegnenden) byt o charakterze 
narzędzia. Sposób bycia narzędzia, czegoś do tego, ażeby (etwas Um- 
Zu), H eidegger nazywa poręcznością (Zuhandenheit) i odróżnia od
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bycia na sposób  Vorhandenheit. Poręczność i obecność to kate
gorie, a nie egzystencjały, są  to bowiem terminy, które określają 
sposób  bycia bytów odmiennych od Dasein. Bycie tego, co p o 
ręczne, ma strukturę odniesienia (bewenden), a charakter tego, co 
poręczne, określa idiomatyczny termin Bewandtnis, który wska
zuje na moment powiązania z czymś, odsyłania dalej do czegoś 
innego. Świat to nie dająca się stematyzować całość tych odnie
sień czy realacji, którego źródłem, a zarazem domknięciem jest 
Dasein. Całokształt tych relacji składa się na znaczeniowość (Be- 
deutsamkeit) świata. Według Heideggera, byciu-w-świecie równie 
pierwotnie przysługuje bycie przy czymś poręcznym —  narzę
dziu, bycie przy obecnej przyrodzie (vorhandene Natur), jak rów
nież w spółbycie (Mitsein) z innymi. Analityka egzystencjalna 
wydobywa dalej, że bycie Dasein daje się ująć jako „antycypujące- 
-się-bycie już-w-(świecie) jako bycie-przy (bycie napotkanym  
wewnątrz świata)” .8 Całość egzystencji Dasein, sens jego bycia 
Heidegger określa jako troskę (Sorge). Bycie-w-świecie jest z isto
ty zatroskaniem. Oczywiście H eidegger posługuje się tym ter
minem w znaczeniu ontologiczno-egzystencjalnym  —  jest to 
egzystencjał. Troska, jako całokształt struktury bycia Dasein, p o 
przedza i obejmuje sobą wszelkie jego działania i stany, wszelką 
aktywność praktyczną i teoretyczną.

„Bycie-w-świecie zawsze już jest upadłe” —  czytamy w § 39 Sein
und Zeit?

H eidegger uważa, że upadanie jest term inem , który nie 
wyraża żadnej negatywnej oceny, a jedynie oznacza to, że Dasein 
„ jest zrazu i zwykle przy objętym  zatroskaniem  ‘św iecie’. To 
zanurzenie w .  (Aufgehen b e i.)  ma zwykle charakter zatracania 
się w opinii publicznej Się” .10 Termin „S ię”  (Man) określa p o 
wszechną, utartą wykładnię bycia, w której zostają wyróżnione 
gadanina (Gerede). W § 35 Heidegger opisuje codzienny, przecięt
ny modus mowy, „gadaninę” (Gerede), którą posługuje się Dasein
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„upadłe” w zbiorowe, bezosobowe „Się” , dalej ciekawość (Neugier) 
i dwuznaczność (Zweideutigkeit). Bycie-w-świecie jest zaw sze ze 
względu na siebie sam o, ale jest to bycie „zrazu i zwykle nie
właściwe” , które Heidegger określa też jako bycie Sobą-Się (Man- 
selbst)1  Zdaniem Heideggera, Dasein jest „najpierw Się i zwykle 
nim pozostaje” .12  Sobą-Się Dasein odróżnia on jednocześnie od 
właściwego, tzn. uchwyconego jako własne, Sobą (Selbst) Dasein.

Bytując w m odusie bycia Sobą-Się, Dasein jest rozproszone 
i musi się dopiero odnajdywać. Rozproszenie Dasein polega na 
byciu zatroskanym, na byciu zanurzonym w najbliżej spotyka
nym świecie. Gdy Dasein jest zżyte z sobą samym jako Sobą-Się, 
znaczy to zarazem, że Się zarysowuje już pierw szą wykładnię 
świata i bycia-w-świecie. Dasein wydaje wówczas napotykany byt 
„całokształtow i powiązania, który dla Się jest znany, i w grani
cach ustalonych przez przeciętność Się” 1 3 ; zanurza się wówczas 
w świat i —  jak ujmuje to Heidegger —

[ . ]  zostaje przeoczony sam fenomen świata, na jego miejsce 
wkracza coś obecnego (Vorhandene) wewnątrz świata, rzeczy. 
Bycie bytu, który tu-oto-jest wespół, zostaje pojęte jako obecność 
(Vorhandenheit).1 4

„Zanurzenie w Się i w objętym zatroskaniem ‘świecie’ ujaw
nia ucieczkę’ Dasein przed sobą samym jako właściwą możnością- 
bycia-Sobą; w ucieczce tej Dasein nie staje przed samym sobą, 
upadanie odwodzi bowiem Dasein od samego siebie. W upadaniu 
właściwość bycia Sobą jest zamknięta i wyparta, co jest zarazem 
prywacją otwartości Dasein.

Bycie Dasein jest zawsze moje, powiada Heidegger. Ta mojość 
oznacza jednocześnie otwartość Dasein. W Byciu i czasie określa 
on Dasein jako rzucone (Gewofenheit) w swoje „tu oto”  (Da). Rzu
cenie to drugi podstawowy aspekt ukonstytuowania Dasein. Da- 
sein zawsze jest już w jakimś określonym świecie i przy określo
nym bycie wewnątrzświatowym. D latego Heidegger stwierdza,
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że otwartość jest z istoty faktyczna. Faktyczność określa charak
ter bytowania Dasein, nie daje się jednak nigdy odnaleźć w na
ocznym oglądaniu. Dasein „jawnie czy nie znajduje się (sich... 
befindet) w swym rzuceniu” .15

W Sein und Zeit Heidegger stwierdza, że wyrażenie „tu oto” 
oznacza istotową otwartość, dzięki której Dasein jest wraz z „by- 
ciem-tu-oto (Da-sein) świata dla samego siebie «tu oto»” .16  Jest to 
znaczące stwierdzenie: o ile bowiem Dasein jest swą otwartością, 
o tyle też byłaby to zarazem otwartość „tu oto” (Da) dla samego 
siebie. Ten moment Sein und Zeit zdaje się już zapowiadać późną 
filozofię H eideggera i m oże stanowić przyczynek do dyskusji 
o transcendentalnym bądź subiektywistycznym charakterze tej 
rozprawy, do czego jeszcze później powrócimy. Otwartość ową 
Heidegger nazywa także prześwitem (Lichtung). Jak  tłumaczy, Da- 
sein jest

[ . ]  ‘oświetlone’ w samym sobie jako  byciu-w-świecie, i to nie 
przez inny byt, lecz tak, iż on sam je st prześwitem. Tylko tak 
egzystencjalnie oświetlonemu bytowi coś obecnego staje się 
w świetle dostępne, w mroku skryte.17

Dasein jest więc swą otwartością. O tw artość jest w Sein und 
Zeit określana przez H eideggera mianem prawdy pierwotnej. 
Według niego, pojęcie prawdy nie sprowadza się do zgodności 
między poznawaniem a jego obiektem. Gdy przemyślimy onto- 
logiczne fundamenty tradycyjnej definicji prawdy, by „uwidocz
nić źródłowy fenomen prawdy” , to okaże się wówczas, że prawdą 
m ożna nazwać to, co dopiero umożliwia prawdziwość w sensie 
zgodności1 8 :

To, że wypowiedź jest prawdziwa, znaczy: odkrywa ona byt sam 
w sobie. Wypowiada ona, wskazuje, ‘pozwala widzieć’ (ап оф а- 
v<Jię) byt w jego odkrytości. Bycie prawdziwą (prawdę) wypowiedzi 
trzeba rozumieć jako bycie-odkrywczą.19



70 Okamgnienie. Doświadczenie źródłowe a granice filozofii

Prawda zasadzałaby się więc na odkrywaniu (Entdeckung). 
W tym sensie prawdziwe jest i Dasein, gdyż sposobem  jego bycia- 
-w-świecie jest odkrywanie. Bycie prawdziwym jako  bycie odkry
wającym jest bowiem ontologicznie możliwe tylko na gruncie 
bycia-w-świecie, które stanowi podstawowe ukonstytuowanie 
Dasein. Bytujące-w-świecie Dasein je st jednak zawsze swoim „tu 
oto” , a wyrażenie to oznacza jego istotow ą otwartość. D latego 
Heidegger powie, że „wraz z nią i przez nią jest odkrytość, stąd 
dopiero wraz z otwartością Dasein zostaje osiągnięty najbardziej 
źródłowy fenomen prawdy” .2 0  W Sein und Zeit, najbardziej źród
łowy fenom en prawdy łączy więc H eidegger z otw artością 
Dasein, które jako otwarte otwiera i odkrywa. Jako otwarte, Da- 
sein już „jest «w prawdzie.»” .2 1  Równie pierwotnie do faktycznego 
Dasein należą jednak zamkniętość i zakrytość. D latego też H ei
degger będzie twierdził, że o ile Dasein „jest w prawdzie” , o tyle 
też „jest w nieprawdzie” . Dasein jest pierwotne zarówno w praw
dzie, jak i w nieprawdzie.

W § 28 Sein und Zeit czytamy, że bycie, o które Dasein w jego 
byciu chodzi, polega na tym, by być swoim „tu o to” . Podjęcie 
m ożności bycia oznacza zatem podjęcie przez Dasein otwartości 
„tu oto” .

Za dwa jednakowo pierwotne, konstytutywne sposoby bycia 
owym „tu oto”  Heidegger uznaje położenie (Befindlichkeit) i rozu
mienie (Verstehen). Termin „po ło żen ie” odsyła do zwrotu sich 
befinden, który można tłumaczyć jako „czuć się” , „mieć się” , „być 
w nastroju” . Położenie to egzystencjał, którego nie należy łączyć 
z psychologią nastrojów. Heidegger tłumaczy: „To, co ontologicz- 
nie wskazujemy terminem ‘położenie’, jest ontycznie najbardziej 
znane i powszednie: nastrój, bycie nastrojonym ” .2 2  Położenie 
„m a” zawsze swe rozumienie. Rozumienie jako sposób bycia jest 
egzystencjałem równie pierwotnym jak położenie. N ie jest ono 
jakimś rodzajem wiedzy, który powstaje dopiero w trakcie per
cepcji, lecz należy do bycia „tu  o to” , które z istoty jest rozu
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mieniem. N ie chodzi tu o rozumienie w sensie jednego z wielu 
możliwych rodzajów  poznania. Takie rozumienie jest dopiero 
pochodne wobec pierwotnego rozum ienia jako egzystencjału, 
który w spółkonstytuuje bycie „tu  o to ” . W edług H eideggera, 
rozumienie jest bowiem „byciem  takiej m ożności bycia, która 
nigdy nie powstaje jako jeszcze-nie-obecna, lecz jako z istoty nie 
będąca nigdy czymś obecnym  je s f  wraz z byciem ” Dasein.2 3  

Dasein zawsze już egzystuje w ten sposób, że już z „góry rozumie 
ono —  bądź nie rozumie —  że ma być tak a tak” .2 4  Analityka 
bycia Dasein wydobywa dalej na jaw mowę (Rede). M owa jest 
artykulacją zrozum iałości, i jest tak sam o pierwotna jak p o ło 
żenie oraz rozumienie. Funkcję mowy stanowi językowe artyku
łowanie zrozumiałości (Verstandlichkeit̂ ) „bycia w świecie” Dasein, 
co znajduje wyraz słowny. To „dla znaczeń wyrastają słowa” —  
powiada H eidegger.2 5  W ypowiadalność mowy to język. Mowa 
jest egzystencjalnie językiem, gdyż artykułuje ona znaczeniowo 
otwartość Dasein. Język to całokształt słów, ale cechują go  także 
możliwości słyszenia i milczenia.

Dasein rozumie się w swych możliwościach, w swej możności 
bycia, ale zarazem jako rzucone w swą egzystencję, „z góry gubi 
się i zapoznaje” .2 6  Dlatego w swej m ożności bycia Dasein zdane 
jest na możliwość odnajdywania się na nowo. W tym sensie ro
zumienie jest otwieraniem, które dotyczy całego podstawowego 
ukonstytuowania bycia-w-świecie.

Z tym też związany jest trzeci podstawowy moment ukonsty
tuowania Dasein. Jest nim „projekt (Entwurf): otwierające bycie ku 
jego m ożności bycia” .2 7  Według Heideggera, Dasein m oże wy
chodzić w owym otwierającym byciu od swej najbardziej własnej 
m ożności bycia bądź też od „św iata” . Ta pierwsza m ożliwość 
oznacza, że Dasein „otw iera się sobie sam em u w najbardziej 
własnej m ożności bycia i jako najbardziej własna m ożność by
cia” .2 8  Najbardziej pierwotna i najbardziej właściwa otwartość, 
w jakiej Dasein m oże być, zostaje przez H eideggera określona
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mianem prawdy egzystencji. D ru ga m ożliw ość to zatracenie się 
Dasein w „świecie” . Egzystencja Dasein jest mu otwarta właściwie 
bądź niewłaściwie.

Tak w bardzo ogólnym zarysie przedstawia się to, co zawiera 
pierwszy dział Sein und Zeit, a co H eidegger nazywa „przygo
towawczą analizą” Dasein. Wydobyte w niej zostały fenomeny 
bycia-w-świecie, otw artości Dasein oraz troski będącej ca ło 
kształtem  struktury ukonstytuowania Dasein. W edług H eideg
gera, bycie Dasein jest troską, która obejmuje sobą „faktyczność 
(rzucenie), egzystencję (projekt) i upadanie” .2 9  Badania zawarte 
w tej części rozprawy koncentrowały się głów nie wokół nie
właściw ego bądź obojętnego sposobu  egzystencji Dasein, bez 
rozważenia możliwej całości tego bycia. By zyskały one rys źró
dłowości, Heidegger chce teraz egzystencjalnie wyświetlić bycie 
Dasein w jego „możliwej właściwości i całokształcie” .3 0  Tego zamie
rzenia nie da się przeprowadzić bez podjęcia kwestii czasowości 
Dasein, to czasow ość jest bowiem pierwotnym ontologicznym  
podłożem  Dasein.

Dasein cechuje „ciągła nieząmkniętość\ zawsze w nim „jeszcze 
coś zalega, co jako m ożność bycia jego sam ego nie stało się jesz
cze «rzeczywiste»” .31  To coś, to śmierć jako kres Dasein. Według 
H eideggera, bycia całością  Dasein nie da się rozważać bez 
uwzględnienia ontologicznego pojęcia śmierci. Śmierć to naj
bardziej w łasna, bezw zględna, ostateczna i nieprześcigniona 
możliwość Dasein, możliwość, która nań czeka (Bevorstand). D la
tego bycie ku śmierci jest sposobem  bycia przejmowanym przez 
Dasein od m omentu wrzucenia w egzystencję. O ile Dasein jest 
rzucone, o tyle też bytuje ku śmierci jako kresowi. Dasein umiera 
faktycznie, jak długo egzystuje, jednakże „zrazu i zwykle w spo
sób  upadania”.3 2  Um ieranie opiera się na trosce. Zanurzone 
w „świecie” zatroskania, przejmuje od Się publiczną wykładnię 
śmierci, w której umieranie zostaje zniwelowane do pew nego 
przypadku, który to przypadek nie jest jednak właściwy nikomu.
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Jak  ujmuje to Heidegger, „publiczna wykładnia powiada ‘umiera 
się’, gdyż w ten sposób każdy inny i ja sam możemy sobie rzec: 
ciągle jeszcze nie; albowiem owo Się to N ik t” .33 Się zakrywa 
najbardziej własne bycie ku śmierci. Powszednie bycie ku śmier
ci jest ciągłą ucieczką przed nią. Jest to niewłaściwa postać bycia 
ku śmierci.

Jaka jest właściwa postawa bycia ku śmierci? We właściwym 
byciu ku śmierci Dasein nie uchodzi przed śmiercią, nie zakrywa 
jej, ani też jej nie oczekuje śm ierci, „lecz się jej dobrowolnie 
poddaje” ? 4 Według Heideggera, bycie ku śmierci, jako bycie ku 
pewnej m ożliw ości, powinno się „tak  odnosić do śmierci, by 
odsłaniała się ona w tym byciu i dla niego jako m ożliw ość” .35 
W term inologii H eideggera z Sein und Zeit, właściwe bycie ku 
m ożliwości to wybieganie (Vorlaufen) w możliwość. Ogólnie, wy
bieganie w możliwość, jako sposób  bycia Dasein, jest pewnym 
zbliżaniem się ku tej możliwości, a wraz z tą bliskością następuje 
jej urzeczywistnianie. Tak jest w przypadku podejmowania m oż
liwości przez zatroskane Dasein, wówczas gdy chodzi o postawie
nie „czegoś rzeczywistego do dyspozycji”  D asein?6 Wybieganie 
otwiera m ożliw ość jako m ożliw ość. Śm ierć, jako wyróżniona 
możliwość Dasein, nie daje jednak „niczego ‘do urzeczywistnie
nia’ i niczego, czym ono sam o jako rzeczywiste m ogłoby być” ? 1 
Śmierć to „możliwość niemożliwości wszelkiego odnoszenia się 
d o . ,  wszelkiego egzystowania” .38 Wybieganie w śmierć odsła
nia to, że śmierć nie ma żadnej miary i nie daje żadnej podstawy 
do skupiania się na czymkolwiek. Śm ierć oznacza bezm ierną 
niemożliwość egzystencji. Według Heideggera, właściwe bycie 
ku śmierci jako wybieganie „umożliwia dopiero tę m ożliw ość 
i wyzwala ją jako taką” .39 Tę m ożliwość śmierci Dasein ma ro
zumieć „w  sposób  niesłabnący jak o  możliwość, jak o  możliwość ją 
w ykształcić” , a odnosząc się do niej, ma „ją  jak o  możliwość wy- 
trzymać\‘V3
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W edług H eideggera, wybieganie w śmierć to zarazem  wy
bieganie w m ożność sam ego bycia Dasein, gdyż wybieganie 
w śmierć, ową nieprześcignioną możliwość, uwalnia Dasein od 
zatraty w Się i otwiera wszystkie poprzedzające śmierć m ożli
wości. W tym wybieganiu Dasein otwiera się samemu sobie, p o
dejmując możliwość egzystencji właściwej. Śmierć indywiduali
zuje Dasein. Śmierć podważa skończone rozumienie egzystencji, 
bowiem tam, gdzie chodzi o tę najbardziej w łasną m ożliw ość 
bycia, „zawodzi wszelkie bycie przy tym, o co się troskamy, oraz 
wszelkie współbycie z innymi” .41

Śmierć w ujęciu Heideggera nie jest więc odległym, wyobra
żanym wydarzeniem kończącym żywot człowieka, lecz ju ż  teraz 
m oże zostać podjęta i wprowadzona w egzystencję Dasein, wię
cej nawet —  staje się czymś niezbywalnym dla realizacji właściwej 
mu potencjalności, możności bycia czy też —  jeszcze inaczej —  
projektu autentyczności Dasein. W wybieganiu ku niej tkwi b o
wiem możliwość „egzystowania jako cała możność bycia” ? 2

Dasein, jako rzucone w egzystencję, w której „z góry gubi się 
i zapoznaje” , przeważnie zatraca się w Się. Dasein m oże się jed
nak odnaleźć. Najpierw potrzebuje ku temu „świadectwa moż- 
ności-bycia-Sobą, którą zgodnie z możliwością zawsze już jest” .4 3  

Tym świadectwem jest głos sumienia. Sumienie (Gewissen) „daje 
«coś» do zrozumienia, otwiera’ i dlatego —  jak twierdzi Heideg
ger — m ożna je sprowadzić do otw artości Dasein.4 4  Sumienie 
pozywa Dasein ku jego najbardziej własnej m ożliw ości bycia 
Sobą, do w łasnego Siebie. Je st  to zarazem zew ku najbardziej 
w łasnem u byciu winnym. Choć analizy „sum ienia” i „winy” 
w Sein und Zeit m ają być prowadzone wyłącznie z perspektywy 
sposobów  bycia Dasein, bez nawiązania do określonych wykładni 
„sumienia”  i „winy” z obszarów religii czy etyki, można tu jednak 
dostrzec ślady lektury Arystotelesa, Lutra czy Kierkegaarda.4 5

W ujęciu Heideggera, zew sumienia nie pozywa do niczego, 
o co Dasein się troska, do niczego z publicznej sfery Się. Prze
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ciwnie, jest to zew pozywający do wyzwolenia się spod władzy 
Się. Zew sumienia rozumie Heidegger jako modus mowy. Egzys
tujące na sposób  Się Dasein posługuje się językiem jako czymś 
wewnątrzświatowym, poręcznym. W zewie sumienia Dasein zos
taje przekroczone w swoim rozumieniu świata oraz siebie samego. 
Zew sumienia nie uwzględnia tego rozumienia w najmniejszym 
stopniu, pozbawia je znaczenia. Jednocześnie zostaje przerwana 
gadanina Się, język opinii publicznej, który zagłuszał Siebie D a
sein. Według Heideggera, zew obywa się bez jakiegokolwiek wy
rażenia dźwiękowego, sumienie przemawia bowiem w m odus 
milczenia. Zew niczego nie opowiada, nie mówi niczego o zda
rzeniach w świecie. D o  czego zatem sumienie przyzywa wzy
wanego? „Ściśle biorąc —  do niczego” —  powiada Heidegger.4 6  

Twierdzi on, że możliwość przerwania gadaniny Się tkwi w „nie- 
zapośredniczonym  staniu-się-wezwanym” .4 7  Dalej powiada on 
także, że w „tendencji zewu do otwierania tkwi moment pchnię
cia, nagłego wstrząsu” , a sumienie „wzywa z dali w dal” .4 8  Zew 
nie jest planowany, przygotowywany ani realizowany wedle ja
kiejś woli. Wręcz przeciwnie, coś wzywa (E s ruft) wbrew woli. 
Zew  nie jest jednak jakąś „o b c ą  m ocą” nachodzącą Dasein.49 
„Z ew  dociera do tego, kto chce pow rócić” , ale to Dasein jest 
zarówno wzywanym, jak i wzywającym.5 0  Milczący „g ło s” su
mienia, choć przyzywa do niczego, daje jednak coś „do  zrozu
mienia” —  mówi „w  jakiś sposób o ‘winie’ Dasein” .51

Podobnie jak „sumienie” , „bycie winnym” Dasein Heidegger 
chce rozpatrywać poza jego „obrachowującym zatroskaniem ” , 
oraz bez odniesień do powinności i prawa.5 2  Dasein jest winne 
pierwotnie, źródłowo. Jako rzucone, nie przywiodło się sam o 
w swoje „tu-oto” . Jako rzucone, Dasein jest też zarazem swoją 
podstawą, chociaż nie położy ło  jej. „N igdy nie egzystuje ono 
przed swą podstawą, lecz zawsze jak o  ta podstawa i z  niej” —  tak 
właśnie Heidegger opisuje bycie Dasein swą rzuconą podstawą.5 3  

Dasein nie m oże zawładnąć ową podstawą, musi jednak podjąć
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bycie nią i ciągle spoczywa w jej cieniu, co ujawniałby nastrój 
brzemienia. H eidegger mówi w związku z tym o pewnym Nie, 
które byłoby wpisane w sposób bycia podstawą, co podejmowa
ne jest przez rzucone w egzystencję Dasein. To Nie konstytuuje 
bytowanie Dasein, nadając mu rys nieważności (Nichtigkeit). N ie 
chodzi tu o to, że jakiś projekt Dasein jest bezwartościowy czy 
bezskuteczny, ale o sam ą podstaw ę struktury projektowania, 
którą do pewnego stopnia uzurpuje sobie Dasein. O ile bowiem 
Dasein nie może zawładnąć swą podstawą, o tyle też z góry okre
ślałoby to pewną znikomość, czy marność (Nichtigkeit można też 
tak tłum aczyć) podejm ow anego przezeń projektowania. N ie 
tylko prymarna nieważność w relacji do nieosiągalnej podstawy, 
ale także sam wybór między jedną a drugą m ożnością bycia, na 
co skazane jest Dasein, czy też konieczność rezygnacji z jednej na 
rzecz drugiej m ożności bycia, naznacza projektowanie nieważ
nością. W Sein und Zeit Heidegger twierdzi, że zarówno w struk
turze rzucenia, jak i w strukturze projektu tkwi z istoty nie
ważność, która przenika na wskroś strukturę troski Dasein. Ta 
nieważność nie dotyczy Dasein okazjonalnie, nie jest też jakąś 
prywacją pewnego ideału będącego w zasięgu Dasein. Dasein jest 
pierwotnie winne w sensie bycia podstaw ą nieważności, i nie 
może się tego wyzbyć. Bycie winnym w tym sensie nie jest okre
ślane przez moralność. Według Heideggera, to bycie pierwotnie 
winnym Dasein stanow iłoby niejako dopiero warunek bycia 
winnym w sensie etycznym z m ożliw ościam i „d o b ra” i „z ła ” . 
Filozof jednak nie omawia szerzej tej problematyki w rozprawie.

Fenomeny „sumienia” i „bycia winnym” ujawniają więc m oż
liwość odnalezienia się Dasein, m ożliw ość otwarcia na w łaści
wość bycia Sobą. Dasein, wydobywając się z upadania, orientuje 
swą egzystencji na jej autentyczny wymiar. Pamiętamy, że określa 
on aktywne odniesienie do bycia, w tym też podjęcie najbardziej 
własnej możliwości Dasein. Bierne odniesienie do bycia, zanie
chanie owej najbardziej własnej m ożliwości, nadaje natom iast
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bytowaniu Dasein cechę nieautentyczności. Dasein m oże zawsze 
„wybrać” sam o siebie, ponieważ „Dasein jest zawsze swą możli
wością” . To wybranie bycia Sobą w Sein und Zeit Heidegger nazy
wa zdecydowaniem (Entschlosenheit). Zdecydowanie określa roz
poznanie oraz ruch Dasein w kierunku otwartego i możliwościo
wego charakteru egzystencji ze śmiercią jako najbardziej własną 
m ożnością bycia. Zdecydowanie jest zarazem wyróżnionym mo
dusem otwartości Dasein, które je st zawsze swoim „tu oto” . Słowo 
Entschlossenheit łączy z Erschlossenheit (otwartość) wspólny temat. 
Zdecydowanie Dasein oznacza właściw e odniesienie do jego 
otwartości, inaczej też „wybór bycia Sobą” .54

Zdecydowanie jako podjęcie m ożności bycia oznacza zatem 
podjęcie przez Dasein otwartości „tu oto” . Według Heideggera, 
„otw artość ‘tu o to ’ jednakowo pierwotnie otwiera zawsze całe 
bycie-w-świecie: świat, bycie-w oraz Siebie, którym ten byt jako 
«ja jestem» jest” .55 Otw artość świata zawiera jednocześnie m o
ment rozumienia jego znaczeniowości. Wraz z otwarciem świata 
otwarty zostaje bowiem wewnątrzświatowy byt, odkrytość tego, 
co poręczne, i tego, co obecne, a także w spółbycie z innymi, 
inaczej —  owa całość odniesień, którą nazywa termin Bewandtnis. 
Ten całokształt powiązań składa się na rozumienie świata przez 
Dasein. Dasein rzucone w swe „tu oto” jest faktycznie zdane na 
określony, swój świat. W świecie tym rozumie się ono w swych 
możliwościach i podejmuje najbliższe, faktyczne projekty. Dasein 
jest jednak „najpierw Się i zwykle nim pozostaje” , dlatego też 
projektom  tym „przew odzi zatroskana zatrata w Się” .56 N a ten 
stan rzeczy m oże właśnie wpłynąć zew sumienia. Według H ei
deggera, wezwanie pozywające do wyzwolenia się spod władzy 
Się, „m oże zostać zrozumiane w sposób  zdecydowania” .57 Ina
czej też: „zdecydowanie oznacza dopuszczenie-pozw ania-się 
z zatraty w Się” .58

Zdecydowanie jako „właściwa otw artość” Dasein modyfikuje 
odkrytość świata oraz współbycie z innymi. Ta modyfikacja p o 
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lega na sprowadzeniu bycia „tu o to ”  w faktyczną egzystencję 
Dasein?9 To sprowadzenie bycia „tu oto”  w faktyczną egzysten
cję Dasein m ożna interpretować w ten sposób, że to otwartość 
staje się teraz punktem odniesienia dla bycia Dasein, a jej podjęcie 
czy też —  ogólnie —  relacja do niej, będzie miarodajnie określać 
nieautentyczność bądź autentyczność egzystencji Dasein. Świat 
nie staje się jednak wówczas inny co do swej zawartości, ani też 
Dasein nie zostaje od niego jakoś oderwane w izolowanej postaci 
„ja” . Heidegger twierdzi, że nic takiego się nie dzieje, bowiem 
właściwa otwartość „nie jest właściwie niczym innym jak byciem-w- 
-świecie” .6 0  W niej to jednak Dasein wyzwala się ku swemu światu 
(frei zu seine Welt): zatroskane bycie ku temu, co poręczne i prze
niknięte troską w spółbycie z innymi są  teraz określane z pers
pektywy otwartości, która zostaje wprowadzona w egzystencję 
Dasein. Zdecydowanemu Dasein ma się wówczas otwierać „aktu
alny, faktyczny, powiązaniowy charakter uwarunkowań” .61  „T e
raz” Dasein niejako przestraja się na autentyczny sposób  egzys
tencji. Być m oże dlatego H eidegger uważa, że zdecydowane 
Dasein m oże się nawet stać „sumieniem” dla innych. Problem a
tyka ta nie jest jednak przez niego dalej rozwijana w rozprawie.

Podjęcie otwartości „tu oto” w zdecydowaniu zawiera zatem 
m om ent zmiany rozum ienia świata i innych, m om ent zmiany 
epistemicznej, co jest równoznaczne z otwarciem Dasein na jego 
możliwości. H eidegger podkreśla, że całkowicie błędnie rozu
mielibyśmy fenom en zdecydowania, uważając że Dasein sięga 
wówczas po „przedkładane i zalecane możliwości” .6 2  Zdecydo
wanie cechuje n ieokreśloność: to, na co decyduje się Dasein, 
ujawnia konkretna „rozumiejąco-projektująca się decyzja” zwią
zana z faktyczną egzystencją D asein?3 Egzystencjalne, nieokre
ślone i puste formalnie zdecydowanie wypełnia egzystencyjna, 
konkretna decyzja. Tylko dla zdecydowanego, podejm ującego 
decyzję Dasein, jego „tu oto” staje się sytuacją (Situation): „sytuacja
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to zawsze otwarte w zdecydowaniu «tu oto», w postaci którego 
egzystujący byt jest tu oto” .6 4  Zew sumienia nie oferuje jakiegoś 
pustego ideału, lecz przyzywa Dasein w sytuację; zdecydowanie 
sprowadza w nią bycie „tu oto” . Zdecydowane Dasein nie izoluje 
się od świata w postaci oderwanego „ja” , nie „przedstawia sobie 
sytuacji, rozpoznając ją dopiero, lecz już się w niej postawiło” .6 5  

W edług H eideggera, zdecydowane Dasein „już działa” .6 6  N ie 
chodzi tu jednak o jakieś praktyczne działanie, które byłoby 
odróżnianie od teoretycznej aktywności, ale o działanie (Handeln) 
obejm ujące już te dwie ontyczne możliwości. Je st to działanie 
ugruntowane egzystencjalnie, które H eidegger łączy z troską 
jako sensem  i cało śc ią  egzystencji Dasein, bowiem  to troska 
źródłowo i całkowicie obejmuje tę egzystencję. To zdecydowanie 
nadaje trosce rys w łaściw ości. Warto tu w spom nieć, że w tej 
ontologizacji działania Dasein Heidegger nawiązuje do poglądów 
Arystotelesa o ludzkiej praxis z Etyki nikomachejskiej, które prze- 
formułowuje w Sein und Zeit w duchu własnej analityki egzysten-
cjalnej.6 7

N a początku § 61 rozprawy H eidegger stawia pytanie: co 
śm ierć m oże mieć w spólnego z „konkretną sytuacją” działa
nia?6 8  Wiemy już, że troska jako całokształt struktury bycia 
Dasein poprzedza i obejmuje sobą wszelkie jego działania i stany, 
wszelką aktywność praktyczną i teoretyczną. Zarazem troska —  
jak powiada H eidegger —  „rów nie pierwotnie kryje w sobie 
śmierć jako winę” .6 9  Dasein, będąc stale pewne śmierci, może się 
jednak do niej odnosić właściwie, tzn. wybiegać w nią.

Zdecydowanie jest „właściwie i całościow o tym, czym m oże 
być, tylko jako wybiegające zdecydowanie” .7 0  Wtedy to zdecydowanie 
„nabiera swej właściwej i całkowitej pew ności” .7 1  H eidegger 
rozum ie bycie pewnym czegoś jako przyswojenie sobie czegoś 
otwartego bądź odkrytego. Wybieganie w śmierć nie jest czymś 
wykoncypowanym, nie jest też jakimś ideałem, do którego dąży
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Dasein, ale czymś, co zostaje podjęte w zdecydowaniu. Heidegger 
powiada, że Dasein daje wówczas „śmierci możliwość zawładnięcia 
egzystencji’, co jest zarazem rozproszeniem wszelkiego jej samo- 
zakrycia.72 Dlatego Dasein może być „właściwie i całościowo tym, 
czym m oże być, tylko jako wybiegające zdecydowanie” .13 Zdecy
dowanie dopiero jako wybiegające staje się źródłowym byciem 
ku najbardziej własnej m ożności bycia. W edług H eideggera, 
fenomen zdecydowanie ujawnia „źród łow ąprawdę egzystencji” , 
a Dasein jest „odsłonięte sobie samemu w swej aktualnej faktycz
nej możności bycia, tak mianowicie, że ono samo je st tym odsła
nianiem i byciem odsłanianym ” .74 Wtedy to Dasein „staje się 
«istotne» w egzystencji właściwej, konstytuującej się jako wybie
gające zdecydowanie” .75

Analizy Heideggera docierają w fenomenie zdecydowania do 
punktu, w którym odkryty zostaje właściwy modus egzystencji 
Dasein. To właśnie w zdecydowaniu odsłaniałoby się właściwe 
bycie całością Dasein, w nim to bowiem wybiegające w śmierć 
Dasein podejmuje otwartość „tu o to” . W zdecydowaniu splata
łaby się otwartość i wybieganie w śmierć Daesein. Zdecydowanie 
to również właściwy modus troski, tego całokształtu  struktury 
bycia Dasein, który poprzedza i obejm uje so b ą  wszelkie jego 
działania i stany. Wydobywszy właściwy modus egzystencji, H ei
degger m oże dopiero teraz zapytywać o sens troski. D opiero 
teraz, osiągając bowiem modus właściwości w fenomenie zdecy
dowania, analiza egzystencjalna m oże sobie rościć pretensje do 
źródłow ości. W Sein und Zeit H eidegger przedstaw ił własną, 
ontologiczno-egzystencjalną interpretację terminu „sen s” . Sens 
jest dla H eideggera egzystencjałem związanym z odkrywaniem 
i rozumieniem bytu przez Dasein. Sens jest tym, „w czym utrzy
muje się zrozumiałość czegoś” , sensem jest to, „co daje się wy
artykułować w rozumiejącym otwieraniu” .76 Wydobycie sensu 
czegoś oznacza wydobycie „z uwagi na co” tego czegoś, czyli 
inaczej wydobycie tego, co umożliwia konstytucję tego czegoś.
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Pytanie o sens troski jako sens bycia jest więc pytaniem „z uwagi 
na co” troski, pytaniem o to, co umożliwia troskę. Odpowiedź 
Heideggera brzmi: troskę umożliwia to, że Dasein daje się okre
ślić jako czasowość (Zeitlichkeit).

2. Czasowość Dasein

Troska jest byciem ku śmierci. Bycie ku śmierci, właściwe bądź 
niewłaściwe, jest możliwe tylko jako przyszłe. Skończona cza
sowość Dasein jako bycie ku śmierci (Sein zum Tode), czasuje się 
według Heideggera ze szłości (Kunft) Dasein ku swej najbardziej 
własnej i nieprześcignionej możliwości —  śmierci. „Przyszłość” 
(Zukunft) H eidegger rozum ie nie jako jakieś „teraz” , które się 
jeszcze nie uaktualniło, ale jako szłość, na gruncie której Dasein 
„przychodzi do siebie” .7 7  Dasein w ogóle w swym byciu jest 
przyszłe.

Czasow ość czasuje się pierwotnie z przyszłości, a źródłowy 
czas jest skończony. Jak  powiada Heidegger: „zasadniczym fenome
nem pierwotnej i właściwej czasowości jest przyszłość’ 7  Analizy czaso
wości otwartości w § 68 Sein und Zeit zaczynają się od wydobycia 
i podkreślenia prym arnego charakteru przyszłości dla czaso
wości w ogóle. H eidegger stwierdza tam, że aby egzystencja 
w ogóle była możliwa, potrzeba „pewnej otw artości” .7 9  Zaraz 
potem wskazuje na przyszłość, jako na to, co umożliwia Dasein 
egzystencję i rozumiejące odnoszenie się do możności bycia. Jak 
pamiętamy, analizy Heideggera w Sein und Zeit wydobywają m o
ment rozumienia należący do egzystencjalnej struktury Dasein. 
Dasein zawsze już egzystuje w ten sposób, że „z góry rozumie 
[...] —  bądź nie rozumie —  że ma być tak a tak” . Według Hei
deggera, rozumienie jest nierozerwalnie związane z projektem, 
jest nakierowane na te czy inne możliwości bycia. W kontekście 
tem poralności H eidegger określa rozum ienie jako „pierwotnie
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przyszłościow e” .8 0  Dasein jest bowiem ontologicznie możliwe 
tylko na gruncie przyszłości, i to bez względu na właściwy czy 
też niewłaściwy modus egzystencji. Podobnie bycie ku śmierci, 
właściwe bądź niewłaściwe, jest również możliwe tylko jako 
przyszłe, bowiem  skończona czasow ość Dasein czasuje się ze 
szłości (Kunft) ku swej najbardziej własnej i nieprześcignionej 
m ożliw ości —  śmierci. Bytując ku śmierci, Dasein jest zawsze 
„poza sobą” , nie jako odniesienie do innego bytu, którym nie 
jest, lecz jako bycie ku m ożności bycia, którą sam o jest. Dasein 
sam oantycypuje się (Sich-vorweg-sein), inaczej „przychodzi-do- 
siebie” , a sam oantycypacja ta m a swe ugruntowanie w przy
szłości.

C ałokształt bycia Dasein ujęty z perspektywy temporalnej 
Heidegger rozumie jako „antycypujące-się-bycie-już (w świecie) 
jako bycie-przy (wewnątrz świata napotykanym bycie)” .81  Przy
szłość (Zukunft), byłość (Gewesenheit) i współczesność (Gegenwart) 
w swym źródłowym  sensie są  fenom enam i bycia samoantycy- 
pującego się Dasein. Są  to niejako trzy kierunki czasow ości 
ekstatycznej, które Heidegger nazywa ekstazami (Ekstasen). Ter
min „ekstaza” wywodzi on z greckiego ekstasis oznaczającego 
„stanie poza, na zewnątrz” . Heidegger w opisie ekstaz posługuje 
się też zamiennie dość wieloznacznym, niemieckim terminem 
Entrnckung, który dosłownie oznacza „odsuwanie” , „usuwanie” , 
ale także „uwalnianie” . Słow o Entrnckung używane jest także 
w języku niemieckim w kontekście religijnym i oznacza „zach
wycenie” , „ekstazę m istyczną” .8 2  W Sein und Zeit H eidegger 
twierdzi, że ekstazy m ają swoje „ku czem u” (Wohin). „K u  cze
m u” (Wohin) każdej ekstazy określa on mianem jej schem atu 
horyzontalnego. Przyszłość, byłość i współczesność jako ekstazy 
odpowiednio umożliwiają Dasein dynamikę „do  siebie” , „z  p o
wrotem ku” i „dopuszczanie napotykania czegoś” .8 3  Schematem 
przyszłości jest „ze względu na siebie” przychodzenia-do-siebie 
Dasein, byłości —  „przed  co” jego rzucenia lub „u  czego”
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pozostaw ania, zaś w spółczesn ości —  „ażeby” . Jak  tłum aczy 
Heidegger, Dasein egzystuje ze względu na m ożność bycia siebie 
samego, a jako rzucone, zdane jest na napotykany byt. To egzys
tencjalne „ze względu na siebie” powiązane jest zatem z aktual
nym „u czego” i „ażeby” .84

C zasow ość to jedność tych trzech ekstaz, która czasuje się 
jako „stająca się byłą uwspółcześniająca przyszłość” (gewesende- 
-gegenwartigende Zukunft)8  Takie rozumienie ekstatycznej czaso
wości z prymarną rolą przyszłości pozwala Heideggerowi stwier
dzić w Sein und Zeit, że byłość wypływa „w  pewien sp o só b ” 
z przyszłości, w tym sensie mianowicie, że to przyszłość, „wyz
walając w spółczesność” , staje się byłą.86 Ekstatyczność czaso
wości polegającej na tym, że jest ona zawsze „poza sobą” (auger 
sich), powinniśmy łączyć z tym, że bycie Dasein jest aż do śmierci 
ciągłą, otwartą, przyszłościową możnością. Heidegger objaśnia, 
że takie określenia czasowe, jak „przed” czy „jeszcze nie” w pier
wotnym znaczeniu w skazują na ekstatyczny charakter cza- 
sowości. I tak „p rzed ” , które potocznie jest rozum iane jako 
„w cześniej”  w sensie „jeszcze-nie-teraz, ale później”  ukazuje 
ekstatyczny charakter przyszłości, która umożliwia Dasein różne 
możliwości bycia. Zarazem podkreśla on, że czasowość nie pow
staje jako zestaw i następstwo ekstaz po sobie. W tym znaczeniu 
przyszłość nie jest późniejsza niż byłość, ta zaś nie jest wcześ
niejsza niż w spółczesność. M im o prymarnej roli przyszłości, 
czasowość już zawsze czasuje się w obrębie trzech ekstaz, choć 
przy różnych ich modi. Także i sam a czasow ość jako „pierwotne 
«poza-sobą» w sobie i dla siebie”  posiada pewien horyzont.87 Struk
turę czasowości Dasein charakteryzują zatem ekstatyczność i ho- 
ryzontalność, ona sam a zaś czasuje (zeitigt) się.88 H eidegger 
stwierdza w Sein und Zeit: „czasowość w ogóle nie «jest» żadnym 
bytem. N ie jest, lecz się czasuje” .89 Czasowanie się tej czasowości 
nazywa on czasem  pierwotnym, źródłowym. W edług H eideg
gera, to ekstatyczna czasowość jest warunkiem zaistnienia Dasein
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z jego „tu  o to ” . Ekstatyczna czasow ość źródłow o prześwietla 
(lichtet) „tu  o to ” .90 D opiero to „prześwietlenie (Gelichtetheit) 
umożliwia wszelkie oświetlenie i rozjaśnienie (Erleuchtung und 
Erhellung), w szelką percepcję, „w idzenie”  i posiadanie czego-
kolwiek.91

Ekstatyczno-horyzontalna czasowość stanowi zatem podsta
wę całej struktury egzystencjalnej Dasein, umożliwiając jedność 
egzystencji, faktyczności i upadania, czyli konstytuując pierwot
nie całokształt troski. I tak rozumienie opierałoby się w pierw
szym rzędzie na przyszłości, położenie czasuje się najpierw 
w obrębie byłości, upadanie jest zaś zakorzenione we w spół
czesności. Czasowość czasuje też możliwe odmiany siebie samej, 
umożliwiając rozm aite modi bycia, przede wszystkim właściwą 
i niewłaściwą egzystencję Dasein. W niej ma ugruntowanie rów
nież transcendencja jako sposób bycia Dasein, w którym odnosi 
się ono zarówno do siebie samego, jak i do bytu wewnątrzświa- 
towego. W źródłowej czasowości Dasein, jako w źródłowym cza
sie, ma też dopiero swą podstaw ę to, co jest potocznie u jm o
wane jako czas o linearnym, nieskończonym następstwie chwil, 
inaczej ciąg „teraz” . H eidegger twierdzi, że źródłowy czas jest 
skończony. To, co jest uważane za czas nieskończony, ma więc 
swoje źródło w czasie skończonym. Powszechnie jednak sądzi 
się, że czas po śmierci człowieka płynie dalej, a przeszłość jest 
wciąż czymś otwartym. H eidegger w Sein und Zeit powiada, że 
trudno temu zaprzeczyć, ale ten stan rzeczy nie podw aża ani 
skończoności czasowości źródłowej, ani też możliwości tego, że 
czas nieskończony jest względem niej „pochodny” .92 Według 
niego, ową „skoń czon ość” (Endlichkeit) czasow ości źródłowej 
należy rozumieć nie tyle nawet w znaczeniu jej zaprzestania, ile 
raczej w sensie bardziej pierwotnym, tzn. jako charakter samego 
czasowania się. H eidegger twierdzi mianowicie, że nieważność 
czy też znikomość (Nichtigkeit), która wpisana jest w bycie Dasein, 
odnosiłaby się także i do czasowości. Źródłem  owej prymarnej
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nieważności byłoby nie tylko to, że rzucone w bycie Dasein nie 
m oże zaw ładnąć sw ą podstaw ą, ale też i to, że przychodząc- 
-do-siebie, egzystuje ono skończenie jako „nieprześcigniona 
możliwość” niemożliwości, co Heidegger pojmuje również jako 
nieważność czy znikom ość. Egzystencja, jako sp o só b  bycia 
Dasein, jest skończonością i rozumienie bycia dokonuje się na 
podstawie tej skończoności; inaczej rzecz ujmując —  rozumienie 
to ma pew ną granicę generow aną niejako przez skończoność 
obecną w bytowaniu Dasein. Także i rozumienie czasowości do
konuje się na podstawie tej skończoności. W potocznym ujęciu 
czasu skończony i ekstatyczny charakter czasow ości ulegałby 
niwelacji. Jak  się to dokonuje?

W Sein und Zeit wydobyte zostają przez Heideggera fenomeny 
czasowości źródłowej, oraz czasowości właściwej i niewłaściwej. 
Te dwa ostatnie rodzaje czasowości określają jednocześnie roz
maite modi bycia Dasein, przede wszystkim  zaś jego w łaściw ą 
i niewłaściwą egzystencję. Heidegger uważa, że „niewłaściwość 
ma u podstawy możliwość właściwości” , więc zapewne można 
to także odnieść do relacji między czasow ością właściwą a nie
w łaściw ą.93 Analogicznie m ożna by też traktować czasow ość 
źródłow ą jako podstawę obu modi czasowości Dasein, gdyż we
dług H eideggera, czasow ość źródłow a „czasu je możliwe od 
miany siebie samej” .94 Potoczne rozumienie czasu wypływałoby 
z czasowości niewłaściwej. Powiada on nawet w Sein und Zeit, że 
pojęcia „przyszłości” , „przeszłości”  i „w spółczesności”  powsta
ły na skutek niewłaściwego rozumienia czasu.95

W edług H eideggera, Dasein nie zawsze czasuje się na p o d 
stawie właściwej przyszłości. „Zrazu i zwykle” Dasein pozostaje 
niezdecydowane, tzn. zamknięte co do własnej m ożności bycia. 
Dasein przychodzi wówczas do siebie na gruncie tego, o co się 
troska, na gruncie „powszednich zatrudnień” .96 N a to też pro
jektuje się rozumienie niewłaściwe. Przyszłość niewłaściwa ma 
„charakter wyczekiwania’? 9 Przyszłość właściwa ma charakter
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wybiegania. Podstawa m ożliwości przyszłości niewłaściwej tkwi 
w przyszłości ekstatycznej. Czasowość zdecydowania, jeśli cho
dzi o przyszłość, czasuje się właśnie na podstawie przyszłości 
właściwej. Dasein ciągle się antycypuje, ale nie jest ciągle wybie
gające. C zasow ość Dasein nie czasuje się ciągle na podstaw ie 
właściwej przyszłości.

Czasowanie Dasein charakteryzuje więc nie tylko skończoność, 
ale także i nieciągłość zachodzenia tego, co Heidegger nazywa 
czasowaniem na podstawie ekstatycznej czasowości źródłowej. 
Czasowanie źródłowe wydarzałoby się tylko w zdecydowaniu, 
gdy „czasow ość jest dośw iadczana fenom enalnie źródłow o” . 
Dasein w zdecydowaniu otwiera się na ekstatyczną czasow ość 
źródłow ą, która choć czasuje się prym arnie na gruncie przy
szłości, to jednak zasadza się na jedności trzech ekstaz: przy
szłości, byłości i w spółczesności. Czasow ość ta jest pierwotnie 
określana zarówno przez przyszłość, jak i przez byłość oraz 
przez w spółczesność. Podobnie jak w przypadku przyszłości, 
również byłość i w spółczesność m ogą się czasować właściwie 
bądź niewłaściwie. Właściwa byłość, „ bycie-byłym” , to powtórzenie 
(Wiederholung), a niewłaściwa to zapominanie (Vergessen). Właściwy 
modus w spółczesności to okamgnienie (Augenblick), niewłaściwy 
zaś to uwspółcześnianie (Gegenwartigen).

Heidegger uważa, że „właściwe przychodzenie-do-siebie wy
biegającego zdecydowania jest zarazem powrotem do najbardziej 
własnego, rzuconego w swą indywidualizację Siebie” .9 8  W wy
bieganiu jako właściwej przyszłości Dasein „wprowadza się pow
tórnie w najbardziej w łasną m ożność bycia” .9 9  W zapominaniu 
jako byłości niewłaściwej zachodzi wycofywanie się Dasein przed 
najbardziej własną m ożnością bycia i projektowanie się na możli
wości czerpane ze sfery zatroskania.

Jak  pamiętamy, rzucenie to drugi podstawowy aspekt ukon
stytuowania Dasein. Dasein jest rzucone w swoje „tu oto” (Da), 
Dasein „znajduje się w swym rzuceniu” .1 0 0  Dasein zawsze jest już 
w jakimś określonym świecie i przy określonym bycie wewnątrz-
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światowym. Dlatego Heidegger powiada, że otwartość jest z isto
ty faktyczna. Rzucenie jest jednak zawsze dla Dasein „zamknięte, 
co do swego ontycznego «skąd» i «jak», ale zamkniętość ta, czy 
też niewiedza, konstytuuje zarazem faktyczność Dasein” .101 Fak- 
tyczność, choć określa charakter bytowania Dasein, nie daje się 
nigdy odnaleźć w naocznym  oglądaniu; zam kniętość rzucenia 
współokreśla jednak „ekstatyczny charakter pozostawania egzys
tencji na nicościowej podstawie jej samej” .102

H eidegger twierdzi też w Sein und Zeit, że rzucenie nie jest 
tylko faktem dokonanym. Dasein zostaje „wciągnięte (mitgerissen) 
w rzucenie, tzn. jako rzucone w świat zatraca się ono w «świecie» 
w faktycznym zdaniu na to, co ma być objęte zatroskaniem” .103 
„R zut (Wurf) bycia rzuconym  w świat”  nie jest przez Dasein 
„chwytany właściwie” , a to ze względu na to, że „tkwiąca w nim 
«ruchliwość» (Bewegtheit) nie zostaje «zatrzymana» (Stehen)”  przez 
sam o już to, że teraz Dasein jest „tu  o to ” .104 D opóki Dasein 
egzystuje, dopóty „pozostaje w rzucie” .105 Pozostawanie w rzu
cie (im Wurf) porównuje Heidegger do wiru (Wirbel) ruchliwości 
upadania, który wciąga Dasein w niewłaściwe Się.106

W edług H eideggera, zapom inanie jako niewłaściwa byłość 
„nie jest niczym” , nie jest też jakimś brakiem pamiętania, lecz ma 
charakter „zamkniętego wycofywania się przed najbardziej w łas
nym tym, co «byłe»” .107 To wycofywanie się zamyka najbardziej 
własne „przed czym” Dasein, jak i sam o Dasein. Zauważmy: to 
dwoiste zamykanie byłoby zamykaniem się przed tym, co i tak 
jest ju ż  zamknięte dla Dasein, wszak rzucenie —  jak powiada 
H eidegger —  jest dla Dasein zawsze zamknięte. Rzucenie jako 
zamknięta podstawa Dasein byłoby nie tylko poza rozumiejąco- 
-projektującymi możliwościami Dasein; także i powtórzenie, jako 
właściwa byłość, byłoby powtórzeniem czy też podjęciem w zde
cydowaniu tego, co zamknięte.

W obu niewłaściwych modi czasowania się Dasein, w wycze
kiwaniu jako niewłaściwej przyszłości i w zapom inaniu jako
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niewłaściwej byłości, Dasein orientuje się na m ożliwości bycia, 
które są ufundowane na tym, co spotykane wewnątrz świata i co 
objęte przez zatroskanie. Zauważmy, że w obu właściwych modi, 
przyszłości i byłości, Dasein orientuje się na to, co zamknięte i co 
poza rozumiejąco-projektującymi możliwościami Dasein. Inaczej 
jeszcze: Dasein, owa „ciągła niezam kniętość” , w zdecydowaniu 
jako właściwej czasow ości orientuje się na oba swe „kresy” , 
które choć zamknięte, zarazem  w yznaczają dla Dasein pewne 
„pom iędzy” . Jak  powiada H eidegger, to „pom iędzy” „odn ie
sione do narodzin i śmierci tkwi już w byciu” Dasein.108 W ujęciu 
egzystencjalnym Dasein nie „jest”  rzeczywiste w jakimś punkcie 
czasowym , a poza tym „otoczone” przez nierzeczywistość naro
dzin i śmierci. W tym sensie narodziny nie są  czymś przeszłym 
w znaczeniu czegoś już nieobecnego, śmierć nie jest zaś czymś 
jeszcze nieobecnym. Według Heideggera, Dasein egzystuje, nie 
tylko umierając w sensie bycia ku śmierci (Sein zum Tode), ale jako 
narodzone (existiert geburtig), egzystuje również w sensie bycia 
ku początkowi (Sein zum Anfang). Bycie Dasein rozpościera się 
(Erstreckung) pomiędzy narodzinam i a śm iercią, „jest tym «p o 
między»” , a więc „pom iędzy” tym, co zamknięte.1 0 9  Dasein jako 
troska je st  tym „pom iędzy” , a jej sensem  —  przypomnijmy —  
jest czasow ość, która jest doświadczana właściwie w zdecydo
waniu.

Pierwotne, źródłowe dzianie (ursprungliche Geschehen) się Dasein 
w sensie ow ego „pom iędzy” H eidegger nazywa losem (Schick- 
sat)}10 Los w rozumieniu Heideggera nie kształtuje się na skutek 
pewnych okoliczności czy wydarzeń, ale jest pierwotnym wymia
rem dziejowości Dasein. Ponieważ „ekstatyczna czasowość źródłowo 
prześwietla «tu oto» ” , będąc „regulatorem możliwej jedności wszel
kich istotowych struktur egzystencjalnych” Dasein, los również 
powiązany jest z czasowością, a ujmując rzecz ściślej, to „dopie
ro” właściwa czasowość zdecydowania „umożliwia”  los w egzys
tencjalnym sensie.1 1 1  Los w tym rozumieniu jest dla Heideggera
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synonimem właściwej dziejow ości Dasein. D ziejow ość Dasein, 
podobnie jak inne struktury egzystencjalne, podlega dywersy
fikacji na w łaściw ą i niewłaściwą. W dziejow ości niewłaściwej 
pierwotne, źródłow e rozpostarcie losu  jest zakryte. W swym 
powszednim  bytowaniu zatroskane Dasein jest rozproszone na 
m nogość tego, co wewnątrzświatowe, będąc —  jak to ujmuje 
Heidegger —„wciągnięte w dzieje św iata’, czyli inaczej w publiczne 
Się.112 D la Heideggera pierwotnie dziejowe jest Dasein, wtórnie 
dziejowe jest zaś to, co spotykane wewnątrz świata, a co określa 
on w Sein und Zeit mianem „światowo dziejow ego” . Gdy źród
łowe rozpostarcie losu jest dla Dasein zakryte, wówczas w sensie 
egzystencjalnym Dasein nie „m a” żadnego losu. Los „m a” tylko 
zdecydowane Dasein, które jest „rozpostartą ciągłością”  (erstreckte 
Standigkeit)}13 Zdecydowane Dasein „jako los trzyma narodziny, 
śmierć i ich «pomiędzy» w taki sposób «włączone» w swą egzys
tencję, że w takiej ciągłości jest okamgnieniowe dla tego, co 
w jego aktualnej sytauacji światowo-dziejowe” .114

Okamgnienie jest właściwą w spółczesnością Dasein, w spół
czesnością zdecydowania. Niewłaściwa współczesność jest nazy
wana przez H eideggera uwspółcześnianiem. Uwspółcześnianie 
jest tym modusem w spółczesności, w którym ekstatyczna czaso- 
wość z jej horyzontalnym rozpostarciem  w przeszłość  i przy
szłość zbiega się w teraźniejszości. H eidegger twierdzi, że czas 
źródłowy może się rozciągać i kurczyć.115 W pewien sposób „od
daje”  to wieloznaczność niemieckiego słowa Gegenwart. Gegenwart 
znaczy zarówno „czas obecny” , „w spółczesność” , jak i „teraź
niejszość” . Gegenwart oznacza też „obecność” w sensie znajdo
wania się czegoś gdzieś, czasowego przebywania czy też bytności 
(jest to też wyrażane w języku niemieckim słowem Anwesenheit). 
Gegenwart jako teraźniejsza obecność wyraża więc sens obecności 
w powiązaniu z czasem. Siegając jeszcze do źródłosłow u Gegen
wart, to może też ono znaczyć „wyczekiwanie-ku” .116 W Sein und 
Zeit H eidegger zdaje się wykorzystywać całe to pasm o sem an
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tyczne Gegenwart. Zapisuje je nawet z dywizem (Gegen-wart), gdy 
chce podkreślić jego użycie w ostatnim ze wskazanych tu przez 
nas znaczeń. Gegenwart jest etymologicznie powiązane z Gegen- 
wartigen oznaczającym w języku fenomenologii uobecnianie się, 
prezentację w m odusie obecności. H usserl posługiw ał się ter
minem Gegenwartigung w znaczeniu prezentacji czegoś w modus 
obecności. Gegenwartigen m ożna też przekładać na język polski 
jako „uw spółcześn ianie” , co wydobywa i podkreśla czasowy, 
a nawet procesualny sens tego słowa.

W jaki sposób  ekstatyczna czasow ość ulegałaby kontrakcji 
w teraźniejszość? Heidegger określa w spółczesność jako „eksta
tyczny horyzont, wewnątrz którego byt może się cieleśnie uobec
niać (anwesend)” .117 W Sein und Zeit stwierdza on, że horyzont 
w spółczesności pozwala na „cielesne” (leibhaftig) spotkanie tego, 
co jest percypowane jako poręczne (Zuhandene) i obecne (Vorhan- 
dene). Uwspółcześnianie jako niewłaściwa w spółczesność wiąże 
się z upadaniem Dasein w objęty zatroskaniem  świat i zatraca
niem się w wewnątrzświatowym bycie. H eidegger powiada, że 
uw spółcześnianie jako niewłaściwy modus w spółczesności jest 
„p o d ło żem ” upadania.118 Przypomnijmy, że bycie-w-świecie 
zawsze jest już upadłe i przyjmuje postać przeglądowego zatros
kania. Niewłaściwa w spółczesność wiąże się z pasywnym i roz
proszonym  sposobem  egzystencji, gdy Dasein ulega upadającej 
wykładni Się, orientując się na to, co najbliżej objęte zatros
kaniem. Upadanie czy zanurzanie się w świecie objętym troską 
ma różne aspekty, które rozpatrywane w kontekście czasu skła
dają się na czasowość niewłaściwej współczesności. G łów ną jej 
cechą jest to, że zamyka, czy też —  jak ujmuje to Heidegger —  
więzi ona Dasein w teraźniejszości, co jest równoznaczne z pry- 
wacją ekstatyczno-horyzontalnej czasowości.

Analizy czasowości upadania w § 68 Sein und Zeit zaczynają 
się od wydobycia czasowości ciekawości, gdyż ciekawość według 
Heideggera najlepiej odzwierciedla specyficzną czasowość upa
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dania, a jako taka jest ona skrajnie przeciwstawna okamgnieniu 
—  właściwej w spółczesności. Ciekawość jest konstytuowana 
przez niepowstrzymane uwspółcześnianie, które ma charakter 
„wyskakiwania” z wyczekiwania, owej niewłaściwej przyszłości 
(entspringen pisane przez Heideggera w cudzysłowie).119 U w spół
cześnianie jako niewłaściwa współczesność wraz z zapominaniem 
jako niewłaściwą byłością oraz wyczekiwaniem jako niewłaściwą 
przyszłością składają się na tę jedność ekstaz, w których zamyka 
się właściwa m ożność bycia Dasein. Heidegger nazywa to niezde
cydowaniem (Unentschlossenheit) Dasein.120 Im  bardziej egzystencja 
Dasein jest rozproszona i bierna, czyli im bardziej pogrąża się 
ono w niewłaściwej współczesności, tym bardziej Dasein ucieka 
i zamyka się przed w łasną m ożnością bycia. Uwspółcześnianie 
„w yskakuje” niejako autom atycznie i bezwolnie, gdyż —  jak 
twierdzi H eidegger —  ciekawość „«porusza» nie tyle bezkres 
rzeczy do przejrzenia” , ile raczej czasowanie się na sposób upa
dania z jego czasowością.121 Ciekawość „niestrudzenie podąża” 
za tym, co następne, zapominając o tym, co byłe. Dasein czasuje 
się na gruncie tej zamykającej, „wyskakującej”  teraźniejszości. 
Egzystencję cechuje wówczas „przelotność’, „bycie-tu-oto jest 
wszędzie i nigdzie” , a Dasein pozostaje wyobcowane ze swej 
najbardziej własnej możności bycia.122

Analizy czasowości zatroskania w tym samym paragrafie Sein 
und Zeit związane są  z przeglądowym i teoretycznym odkrywa
niem bytu wewnątrzświatowego przez Dasein. Pamiętamy, że 
Dasein w swoim zatroskanym obchodzeniu się (besorgen Umgang) 
z bytem, napotyka jako najbliższy, byt o charakterze narzędzia, 
którego sposobem  bycia jest poręczność . Bycie tego, co poręcz
ne, ma strukturę odniesienia, a charakter tego, co poręczne, 
określa idiomatyczny termin Bewandtnis wskazujący na moment 
powiązania z czymś, odsyłania dalej do czegoś innego. Świat to 
nie dająca się stem atyzować całość tych odniesień czy relacji, 
którego źródłem , a zarazem  dom knięciem  jest Dasein. Tylko
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dlatego, że narzędziu przysługuje ten specyficzny rodzaj bycia 
(odmienny od bycia na sposób Vorhandenheit), jest ono do dyspo
zycji Dasein. Dasein obchodzi się z narzędziem. D o obchodzenia 
się z narzędziem  potrzebny jest przegląd (Umsicht) jego roz
maitych odniesień, co łączy się z ontologicznie rozumianym 
wiązaniem, które zawsze już tkwi nawet w najprostszym posłu
giwaniu się narzędziem. To wiązanie Heidegger rozumie ontolo- 
gicznie jako „pozwalanie-«być»”  („Sein” -lassen, kursywa H eideg
gera) narzędziu, co zachodziłoby podczas każdorazowego jego 
używania, choć bez tematyzacji przez Dasein.123 Owo „wytwa
rzanie” bycia narzędzia, czy nawet —  jeśli uwzględnić wiązanie 
—  relacyjnie ujm owanego świata, również jest konstytuowane 
przez czasow ość uwspółcześniania, ale o specyficznym, w łas
nym rysie. H eidegger wskazuje na takie jej m omenty struktu
ralne, jak wyczekiwanie („do czego” narzędzia), zachowywanie 
(„z czym” powiązania) oraz specyficzne zapominanie cechujące 
Dasein w trakcie używania narzędzia. Utrzym uje on też, że 
Dasein, posługując się narzędziam i, „gubi się” w ich świecie, 
zapom inając o Sob ie.124 Nawet wówczas, gdy Dasein byłoby 
autentycznie zaangażowane w swą pracę i skupione na p o słu 
giwaniu się tymi czy innymi narzędziami, to i tak w rozumieniu 
Heideggerowskiej analityki egzystencjalnej z Sein und Zeit, Dasein 
byłoby w swej egzystencji nieautentyczne.

To „praktyczne” , przeglądowe posługiwanie się narzędziami 
może ulec przemianie w badanie wewnątrzświatowego bytu. Nie 
chodzi tu oczywiście o jakiś m om ent przemiany cywilizacyjnej 
w kulturowych dziejach człowieka, ale o dokonującą się niejako 
na poziomie ontologicznym zmianę rozumienia bycia przez za
troskane Dasein. Według Heideggera, przemiana owa polegałaby 
na tym, że Dasein rozumie to, co jest spotykane jako poręczne 
(a to, co poręczne, jest spotykane „najpierw” w obchodzie z we- 
wnątrzświatowym bytem) jako coś obecnego (als Vorhandenes).123
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Ten rodzaj obecności (Vorhandenheit) jest sposobem  bycia bytu 
odmiennego od Dasein.126 Ta modyfikacja rozumienia bycia, we
dług Heideggera, otwiera drogę do odkrywania bytu wewnątrz- 
światowego oraz stanowi podstawę określenia całości bytu jako 
przedmiotowej dziedziny nauki. H eidegger podaje tu następu
jący przykład: w „fizykalnym” stwierdzeniu „m łotek jest ciężki” , 
„przeoczony” zostaje narzędziowy charakter tego spotykanego 
bytu oraz to, co przysługuje każdemu poręcznemu narzędziu —  
jego miejsce.1 2 7  Miejsce staje się pozycją czasoprzestrzenną, nie 
w yróżniającą się spośród  innych. Zarów no m iejsce, jak i byt 
zostają „pozbawione ograniczeń” .1 2 8  Tematem odkrywania, czy też 
badania naukowego, staje się ogół tego, co obecne. Byt staje się 
„teraz” tak udostępniony, że może być obiektem (Objekt) czyste
go, obiektywnego odkrywania, można też o niego „obiektywnie” 
zapytać i „obiektywnie” go  określić. Dasein, by obiektywizować 
byt wewnątrzświatowy, musi go transcendować. Ta transcenden
cja nie polega na obiektywizacji —  to obiektywizacja zasadza się 
na transcendencji (Transzędenp) bytu przez Dasein. Bycie Dasein 
jest jednak całkowicie ugruntowane w czasowości, w związku 
z czym to czasowość powinna także umożliwiać bycie w świecie 
i transcendencję Dasein.

W Sein und Zeit problematyka transcendencji zostaje podjęta 
w § 69 rozprawy, noszącym tytuł Czasowość bycia-w-świecie i problem 
transcedencji świata, a w zasadzie bliżej ją objaśnia, składający się 
tylko z kilku stron, końcowy podrozdział tego paragrafu zatytu
łowany Czasowy problem transcendencji świata. Heidegger obszerniej 
wypowiada się na temat transcendencji w opublikowanych wy
kładach z semestru letniego 1928 roku. Wykłady te były poświę
cone metafizycznym podstaw om  logiki (Metaphysische Anfangs- 
grunde der Logik im Ausgang von Leibniz) i zaliczane są  do fazy 
przejściowej w filozofii Heideggera, w której zaznacza się odej
ście od analityki egzystencjalnej Dasein w kierunku zaintereso
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wania problemetyką transcendencji.129 Heidegger w trakcie wy
kładów stwierdza, że analizy Sein und Zeit zmierzały w kierunku 
podjęcia i objaśnienia kwestii transcendencji, co dokonuje się we 
wspom nianym  § 69 rozprawy, ale osiągnięte rezultaty należy 
traktować jedynie jako wstępną próbę opracowania trudnej pro
blematyki transcendencji, a bardziej m oże nawet jako wstęp do 
dalszych i — jak to powiada filozof —  radykalniejszych jej ujęć, 
do czego jeszcze powrócimy później.130 Ponieważ problematyka 
transcendencji jest najściślej związana z kw estią czasow ości, 
sięgnijmy jeszcze do tych samych wykładów Heideggera, gdyż 
ich fragament poświęcony jest temporalności i wydaje się podsu
mowaniem, a nawet pewnym uzupełnieniem poglądów Heideg
gera na temat czasowości, które przedstawia on w Sein und Zeit. 
We w spom nianych wykładach H eidegger charakteryzuje p o 
wszechnie przyjęte rozumienie czasu, wskazując na następujące 
jego ujęcia:

1. Czas jest czymś, co gdzieś i jakoś istnieje, jest w ruchu i upły
wa; mówimy o czasie, że „mija” .

2. Jako  upływający, czas jest czymś w duszy, w podm iocie, 
w świadomości; w tym ujęciu czas związany byłby z funkcjo
nowaniem wewnętrznej świadomości. W tym ujęciu możliwo
ści objaśnienia czasu wiążą się z poszczególnymi koncepcjami 
duszy, podmiotu itd.

3. Czas należy do zmysłowości, jednakże bez względu na sp o
sób jej ujęcia, jest on czymś oddzielnym i różnym od umysłu 
(Geist) czy rozum u (Vernunft), który sam  w sobie jest poza 
czasem , jest atem poralny (w tym kontekście H eidegger 
wymienia filozofię K anta, a także fenom enologię H usserla 
i Schelera).

4. Czas jest określany poprzez odniesienie go  do wieczności, 
która z kolei może być rozumiana z perspektywy teologicznej 
(Heidegger ma tu na myśli przede wszystkim Platona z jego 
koncepcją czasu jako „obrazu wieczności”).
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Własne rozumienie kwestii czasowości Heidegger syntetyzuje 
w pięciu punktach:

1. Istota czasu ma charakter ekstatyczny.
2. Ekstatyczną strukturę czasu cechuje horyzontalny charakter.
3. Czas nie mija ani nie trwa, lecz czasuje się. Czasowanie jest 

pierwotnym fenomenem (Urphanomen) „ruchu” (Bewegung).
4. Czas nie jest związany ze zm ysłow ością, lecz jest bardziej 

pierwotny niż zm ysłow ość, um ysł czy intelekt. H eidegger 
podkreśla, że pod pojęciem  intelektu rozum ie tu intelekt 
skończony.

5. Czasu, który konstytuuje ciągłość Dasein, nie da się ująć, jeżeli 
Dasein sprowadza się do takich teoretycznych schematów, jak 
całość psychiczna, kognitywno-wolicjonalny podmiot, sam o
świadomość, czy jako jedność ciała, duszy i umysłu.131

Ogólnie rzecz ujmując, Heidegger odchodzi od pojęcia trans
cendencji zarówno w sensie teologicznym , jak i epistem olo- 
gicznym. W tym pierwszym przypadku transcendencja oznacza 
niedostępny i absolutny byt —  Boga. W drugim zaś nazywa to, 
co znajduje się poza sferą poznania, to, co jest poza zasięgiem 
doświadczenia. Heidegger nie odrzuca samego pojęcia transcen
dencji, lecz w ramach rozwijanej ontologii fundamentalnej, przy
daje pojęciu transcendencji nowego znaczenia. W rozumieniu 
Heideggera, transcendencja stanowi pierwotne ukonstytuowanie 
Dasein w sensie pewnego przekraczania, czy przechodzenia, któ
re jest właściwe, czy też tożsam e z byciem-w-świecie. Sam o 
Dasein jest tym przechodzeniem, które jest podstaw ą wszelkich 
jego relacji z innymi bytami. To dzięki transcendencji Dasein 
spotyka byty, do których może się odnosić. Heidegger wiąże też 
transcendencję z konstytucją podm iotow ości podm iotu (rozu
mianego w sensie Dasein): powiada mianowicie, że nie ma pod
miotu, który by nie transcendował. Być podmiotem to transcen- 
dow ać.132 Transcendencja nie oznacza jednak przekraczania
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jakiejś bariery między wewnętrzną a zewnętrzną przestrzenią 
Dasein. Tym, „ku czymu” transcenduje Dasein, nie jest też jakiś 
poszczególny byt czy obiekt, ale świat o strukturze znaczenio- 
wości, ten nie dający się stematyzować w całokształcie odniesień 
czy relacji, którego źródłem , a zarazem dom knięciem  jest za
troskane Dasein. Transcendencję m oże też więc —  jak powiada 
H eidegger —  określać term in „bycie-w-świecie” .133 Rzucone 
w bycie i transcendujące Dasein jest już zawsze przy świecie, jest 
zdane na spotykany świat z jego wewnątrzświatowym bytem.

Jak zostało to już wcześniej wspomniane, czasowość —  owo 
„pierwotne (ursprungliche) «poza-sobą» w sobie i dla siebie”  —  posiada 
pewien horyzont.134 W Sein und Zeit Heidegger twierdzi, że ho
ryzont ekstatycznej czasowości stanowi „egzystencjalno-czasowy 
warunek m ożliw ości św iata” .135 G dy czasuje się Dasein, „jest 
także świat” , „«jest» on «tu oto»” .136 To dzięki ekstatycznej cza
sow ości świat jest transcendentny i otwarty, na gruncie czego 
Dasein spotyka byt wewnątrzświatowy. Wraz z „p o za  so b ą” 
ekstaz, świat „jest”  „tu oto” . Heidegger stwierdza nawet w Sein 
und Zeit, że świat nie jest ani czymś obecnym, ani poręcznym, ale 
czasuje się w czasow ości. Świat, w edług H eideggera, nie jest 
czymś obecnym w przestrzeni —  ta daje się odkrywać tylko już 
wewnątrz świata. Dasein m oże więc „w ejść”  w przestrzeń tylko 
na gruncie ekstatyczno-horyzontalnej czasowości, transcendując.

W Sein und Zeit prym at ekstatycznej czasow ości względem 
świata zaznacza się więc dość wyraźnie, ale pojawiają się m o
menty, w których Heidegger odchodzi od subiektywistycznego 
ujęcia ekstatycznej czasowości w ramach analityki egzystencjalnej 
Dasein. Stwierdza tam przykładowo: to, że taki „byt jest odkry
wany z własnym «tu oto» nie jest „sprawą” Dasein. „Rzeczą wol
ności Dasein, choć zawsze w granicach jego rzucenia, jest tylko, 
co ono aktualnie odkrywa i otwiera, w jak im  kierunku, ja k  dalece 
i w ja k i sposób” ? 33 Opisując w Sein und Zeit transcendencję Dasein, 
H eidegger powiada też: ekstatyczna czasowość, utrzymując się



Rozdział III 97

w horyzontach swych ekstaz, powraca (kommen zuruck auf) do 
bytu spotykanego „tu o to” , „pow raca raczej (vielmehr) od tych 
ekstatycznych horyzontów  czasow ości do spotykanego w ich 
obrębie bytu” .1 3 8  To powracanie d o .  „jest egzystencjalnym 
sensem uwspółcześniania” , co wiąże się już z rozumieniem we- 
wnątrzświatowego bytu przez Dasein. Przypomnijmy, że rozu
mienie jako egzystencjał współkonstytuuje bycie „tu oto” ; lub 
inaczej —  należy ono do bycia „tu oto” , które z istoty jest rozu
mieniem. Być może w trakcie tego powracania d o .  powstaje to, 
co nazywamy czasem. Byłby to „m om ent” , w którym nietema- 
tyzowalna czasowość ekstatyczna „zaczyna przechodzić” w czas 
w sensie prym arnego wyodrębnienia, odgraniczenia poprzez 
spotykany byt. Celowo używa się tu wyrażenia „być m oże” , sam 
H eidegger pow iada bowiem  w Sein und Zeit, że czasow ość 
rozpoznaw alna jako ekstatycznie otwarta, jest znana „zrazu 
i zwykle” tylko na gruncie zatroskanej wykładni (Auslegung). O ile 
egzystencjał rozumienia jako otwartość „tu oto” dotyczy zawsze 
całości bycia-w-świecie, o tyle wykładnia jest już jakimś wy
kształconym , określonym  rozum ieniem , interpretacją czegoś. 
H eidegger twierdzi, że bycie-w-świecie zawsze już wyraża, wy
powiada się (aussprechen) . 1 3 9  Egzystując, Dasein „zrazu i zwykle” 
zagaduje i omawia coś objętego zatroskaniem. Także i czas jest 
wypowiadany, co nie wyklucza jednak tego, by pierwotna, eksta
tyczna czasowość jako taka, jak również źródło wypowiadanego 
czasu pozostały zakryte.

Powróćmy po tej dygresji do tego miejsca Sein und Zeit, w któ
rym Heidegger powiada, że ekstatyczna czasowość, utrzymując 
się w horyzontach swych ekstaz, powraca do bytu spotykanego 
w „tu o to” . H eidegger próbuje już w nim rozpatrywać czaso
wość ekstatyczną poprzez jej relację do czegoś spoza niej, czyli 
poprzez relację do spotykanego bytu charakteryzowanego przez 
znaczeniowość. Być m oże nie należy tu już mówić o czasie, ale 
o pewnej —  niedatowalnej jeszcze —  dynamice ekstatycznej
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czasowości. Czas wyodrębniałby się z ekstatycznej czasowości 
dopiero wraz z doświadczaniem „rachuby czasu” .1 4 0  Ten czas to 
„najbliższy fenomenalny aspekt czasowości” .1 41  W Sein und Zeit, 
by odróżnić go  od czasu rozum ianego potocznie, H eidegger 
zapisuje go w cudzysłowie.

W § 79 rozprawy czytamy (kursywa Heideggera): „Ponieważ 
czasowość w sposób ekstatyczno-horyzontalny konstytuuje prześwietloność 
„tu oto”, je st ona ju ż  zawsze wykładalna źródłowo w „tu oto” i przez to 
nam znana.1 4 2  Jak  jednak znana, skoro powyżej była mowa o jej 
zakryciu w zatroskanym byciu-w-świecie Dasein? Ekstatyczna, 
otwarta w swym horyzoncie czasow ość daje się artykułować 
w tej wykładni, którą jest wyczekująco-zachowujące uwspółcześ
nianie, czasowy modus przeglądow o-rozsądkowego zatroskania 
Dasein. Zatroskane bycie-w-świecie, czy też bycie-przy opiera się 
na uwspółcześnianiu i tylko w tej postaci jest możliwe —  twier
dzi w Sein und Zeit Heidegger. Za najbardziej elementarny dowód 
pochodzenia tego, co wykłada się w „tu oto” , od wykładającej 
się ekstatycznej czasowości, uznaje on datowalność (Datierbarkeit). 
Struktura datowalności polega na relacyjności jej trzech czaso
wych aspektów, inaczej „momentów” zatroskanego bycia-w-świe- 
cie, którym i są  „teraz” , „w ów czas” i „w tedy” . O dpow iednio 
odzwierciedlają one ekstazy pierwotnej czasowości. Heidegger 
uważa, że bardziej źródłowo rozumiane „teraz” znaczy w istocie 
zawsze „teraz, k ie d y .” : teraz, kiedy trzaskają drzwi, teraz, kiedy 
słychać dźwięk, ogólnie jakieś teraz, kiedy coś się wydarza, coś 
zachodzi w obrębie wewnątrzświatowego bytu, czy też ogólnie, 
byt ten jest odkrywany. Mówiąc „jest zimno” , Dasein ma już na 
myśli jakieś „teraz, kiedy” . W tym „teraz” jako „teraz, k i e d y . ” 
tkwi „ekstatyczny charakter w spółczesności” .1 4 3  W Sein und Zeit 
H eidegger wskazuje jeszcze, że temu „teraz” , w sensie „teraz, 
kiedy” , przysługuje zawsze pewna znaczeniowość.1 4 4  Tak rozu
miane „teraz” „wykłada uwspółcześnianie bytu” .1 4 5  Heidegger 
powiada, że uw spółcześnianie to m a sw oistą wagę, bowiem
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„wtedy” i „w ów czas”  są  zawsze rozumiane od strony „teraz” . 
Analogicznie, także w związku z pewnym wydarzaniem się od
krywania bytu wewnątrzświatowego w horyzontach przeszłości 
i przyszłości, H eidegger rozum ie „w ów czas” jako „w ów czas, 
j a k . ” , a „wtedy” jako „wtedy, g d y . ” . Datowalności z owymi 
„teraz” , wówczas” , i „wtedy” nie należy łączyć z konwencjonal
nym określaniem jakichś momentów w czasie za pom ocą zega
ra czy kalendarza. D atow alność „teraz” , „w ów czas” i „wtedy” 
w omawianym tu przez nas sensie m oże być bardziej lub mniej 
określona, ale to nie zmienia faktu, że sama struktura datowal- 
ności jest zawsze „obecna” .

Datowalność „teraz” , „wówczas” i „wtedy” jest według Hei
deggera „odbiciem (Widerschein) ekstatycznego ukonstytuowania 
czasowości i dlatego istotna także dla samego wypowiadanego cza- 
su” .146 Struktura datowalności owych „teraz” , „wtedy” i „wów
czas” byłaby dowodem  na to, że „m om enty te pochodząc zpnia 
czasowości, same są czasem” .147 Jest to według Heiddeggera „najbar
dziej pierwotne podawanie czasu (Zeitangabe)” .148 W tym znacze
niu m ożna to interpretować jako „początek” czasu, co byłoby 
zarazem „początkiem ” już jego rozumienia czy percepcji przez 
Dasein jako transcendującej subiektywności. N ie byłaby to bez
pośrednia percepcja czasowości ekstatycznej, ale „już” czasu —  
„nie tyle” w sensie potocznym jako ciągu „teraz” , ale „jeszcze” 
w sensie ekstatycznym (w „teraz” jako w „teraz, kiedy” , w „wte
dy” j a k o .  itd. „obecny” jest jeszcze wymiar ekstatyczny czaso
wości).

„O dbicie”  czasowości ekstatycznej w datowalności trzeba też 
zapewne rozpatrywać w kontekście tego, o czym już wspomina
liśmy: ekstatyczna czasowość nie daje się rozpoznać w datowal- 
ności, jest nietematyzowalna. Heidegger w Sein und Zeit pojmuje 
tem atyzację jako wyodrębnienie w teoretycznym odkrywaniu 
wewnątrzświatowego bytu pewnej dziedziny przedm iotowej 
wraz z odnośnym i doń pojęciami. Tematyzacja zmierza do ta
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kiego udostępniania bytu wewnątrzświatowego, by m ógł się on 
stać obiektem i by m ożna było o niego „obiektywnie”  zapytać 
i „obiektywnie” go  określić. Ekstatyczna czasowość nie podlega 
tematyzacji, choć ma swe odbicie w datowalności oraz znacze- 
niowości, bowiem „wyłożony czas jest już zawsze datowany na 
podstawie bytu spotykanego w otwartości «tu oto»” przez by- 
tujące-w-świecie Dasein?49 Czy zatem sama w sobie ekstatyczna 
czasowość jest poza m ożliw ością tematyzacji, poza znaczenio
wością, czy jest czymś pozapojęciowym ? Zapewne. Heidegger 
twierdzi, że jej horyzontu nie powinniśmy utożsamiać z żadnym 
bytem, ani też nie lokalizować go  —  przykładowo —  w pod- 
m iotow ości.150 H oryzont ten nigdzie się nie znajduje, nie jest 
żadnym określonym bytem, nie jest ani czasowy, ani przestrzen
ny w potocznym  rozumieniu tych dwóch ostatnich terminów. 
Nie „jest” , lecz czasuje się —  powiada Heidegger.

Prym arna relacyjność datow alności „teraz” , „w ów czas” 
i „wtedy” umożliwia dalsze czasowe relacje: „pom iędzy” , „d o 
tąd” , „podczas” , „odtąd-dotąd” . We „wtedy” , jako „ale jeszcze 
nie teraz” , zawarte jest już rozumienie „dotąd” . Wraz z wycze- 
kująco-uwspółcześniającym  rozumieniem „p o dczas” (wahrend) 
„zostaje wyartykułowane” «trwanie» (Wahren)”  w sensie pewnego 
„przebywania” w „czasie” , okresie „podczas” .151 Rozpostarcie 
ekstatycznej czasow ości jest nietematycznie rozum iane przez 
zatroskane Dasein jako „rozpięcie” czasu „podczas” czy „pom ię
dzy” . W tym „pom iędzy” , „podczas”  zachodzi trwanie (Dauern) 
czasu. Czas trwa „na przeciąg” , „pom iędzy” , „p o dczas” . H ei
degger wskazuje, że nie tylko jakieś „podczas” ma swój rozpięty 
czas, ale m ają go  także —  i to w różnym zakresie —  „teraz” , 
„wtedy” , „w ów czas” : „teraz” , kiedy jem, „teraz” , gdy jest lato, 
„wtedy” , przy śniadaniu. Trwanie czasu jest niejako generowane 
przez sam ą strukturę uwspółcześniania, która czasuje się w „jed
ności wyczekującego zachowywania” .152 H eidegger objaśnia 
w Sein und Zeit. uwspółcześniając, zachowywać jakieś „wówczas”
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oznacza bycie otwartym z poziom u „teraz” (Heidegger nazywa 
to mówieniem „teraz” ) na horyzont „później” , tzn. „teraz-jesz- 
cze-nie” .1 5 3  U w spółcześniając, wyczekiwać „w tedy” , oznacza 
analogiczne otwarcie na horyzont „później” , tzn. „teraz-jeszcze- 
-nie” . Tym, co się ukazuje w takim uwspółcześnianiu, jest czas 
—  powiada H eidegger. Zwróćm y tu jeszcze uwagę na relację 
między otw artością a trwaniem czasu, relację, którą m ożna 
wywieść z tego opisu struktury uwspółcześniania: w pewnym 
sensie to otwartość warunkuje trwanie czasu.

Wyczekująco-zachowująco-uwspółcześniające Dasein „p ozos
tawia sobie” czas, który datuje się na podstawie tego, co objęte 
zatroskaniem w jego powszednim bytowaniu. Dasein w jego by
ciu chodzi o nie samo. Dasein, któremu „chodzi o jego bycie” , 
„użytkuje siebie najpierw, wyraźnie lub nie, dla siebie samego” .1 5 4  

Dasein używa siebie sam ego, tzn. sw ego „p o zo sta łeg o ” czasu 
„zrazu i zwykle” , zanurzając się w zatroskanym świecie, i odpo
wiednio do tego, bardziej lub mniej go  „zakrywając” . Heidegger 
mówi tu o „dziurach” czasu. Wracając m yślą do „wykorzysta
nego” czasu, często nie potrafimy uprzytomnić sobie przebiegu 
jakiejś czynności czy wydarzeń dnia, co nie tyle wiąże się z pro
cesem zapominania, ile ze sposobem  wykorzystywania czasu —  
sposobem  przeważnie rozproszonym . Dasein w swoim zatros
kanym „z dnia na dzień” „posługiwaniu się” czasem nie „uży
wa” go, opierając się na strukturze jednorodnych, biegnących 
nieprzerwanie „teraz” , ale na podstawie czasowości ekstatycznej. 
„Dziury czasu” są  jeszcze jednym argumentem na rzecz fundują
cego charakteru ekstatycznej czasowości wobec czasu, podobnie 
jak fenomen „tracenia”  „sw ego” czasu przez zakrzątane Dasein. 
Dasein może «zajmować» czas i tracić go tylko dlatego, że «czas» jest mu 
przydzielony jako ekstatycznie rozpostartej czasowości wraz z  opartą na 
niej otwartością «tu oto».15 5

Dasein w jego zatroskanym bytowaniu „chodzi o jego bycie” , 
ale jego egzystencja zawiera też już jednocześnie moment współ-
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bycia z innymi. D latego czas wypowiadany w powszechnym  
wspólnym byciu przez poszczególne Dasein jest już zawsze upub
liczniony. H eidegger twierdzi, że „w  «najbliższym » w spółbyciu 
wielu może «wspólnie» mówić « teraz», a każdy będzie wymówio
ne «teraz» inaczej datow ał” .156 Czas nabiera dla Dasein charak
teru publicznego, gdy na gruncie zatroskanego, powszedniego 
rozumienia traktuje „dany” , „pozostaw iony” mu czas nie jako 
„sw ój” , ale korzysta z czasu, który „istn ieje” i który daje się 
rachować. Publiczny charakter czasu staje się tym bardziej wyraź
ny, im bardziej zatroskane Dasein pogrąża się w wewnątrzświato- 
wym bycie. Rachowanie czasu Heidegger uważa za konstytutyw
ne dla sam ego bycia-w-świecie Dasein. Rachuba czasu wiąże się 
więc najściślej z troską; troska obejm uje i sam  czas, bowiem 
Dasein może również troskać się o „sw ój” czas, czas „dla siebie” , 
m oże się według czasu orientować i go  organizować. Czytamy 
w Sein und Zeit, że to zatroskanie odkrywa „jako pierwsze” czas 
i „prowadzi do wykształcenia rachuby czasu” .157

O ile datowanie czasu dokonywało się w oparciu o byt spo
tykany w „tu oto” czy też w związku z jakimiś wydarzeniami, to 
rachowanie czasu jest możliwe w oparciu o astronom iczną czy 
kalendarzow ą rachubę czasu („naturalny zegar” ), przeważnie 
jednak dzieje się w oparciu o zegar —  „poręczny” miernik cza
su, za pom ocą którego mierzymy czas, dokonujemy jego pomia
ru. H eidegger uważa, że podstaw ą „poręczn ego” zegara jest 
ekstatyczna czasow ość, gdyż to ona warunkuje jego „po ręcz
n ość” jako jego sp o só b  bycia. To odniesienie do czasow ości 
ekstatycznej —  dość odległe od potocznego postrzegania zegara 
jedynie jako urządzenia do mierzenia czasu —  H eidegger do
strzega w posługiwaniu się nim. Zazwyczaj zawężamy funkcję 
zegara do pomiaru czasu, ale używanie go  może mieć także inny 
aspekt, który Heidegger łączy z samym czasowaniem się Dasein. 
Posługiwanie się zegarem polega przede wszystkim na „odczy
tywaniu czasu” w sensie zajmowania-sobie-czasu (Sich-Zeit-nehmen),
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organizowania czasu, orientowania się wedle czasu. Orientowa
nie się Dasein podług czasu zawiera „z istoty mówienie-«teraz»” .1 5 8  

To jednakże jest artykulacją w mowie pewnego uwspółcześnia
nia, które czasuje się w jedności z zachowującym wyczekiwa
niem. Datowanie uwspółcześniania „wciąż” wiąże się najściślej 
z tym czy innym odkrywaniem bytu wewnątrzświatowego, ale —  
dzięki użyciu zegara —  odkrywanie to zostaje „teraz” zmierzo
ne, zmierzone jako czas. Mierzenie to odbywa się przy użyciu 
pewnej, niezmiennej jednostki mierniczej, czyli miary, co nadaje 
czasowi stabilności. Heidegger uważa, że mierząc dany odcinek 
czasowy, rozumiemy, że ta niezmienna jednostka jest w nim 
w jakiś sposób  zawarta, „wyznaczamy «jak-często» jest w nim 
uobecniana (Anwesenheit)” } 39 Niezmienna miara czasu musi być 
w każdej chwili i dla każdego dostępna. Pomiarowe datowanie 
czasu objętego zatroskaniem Dasein wykłada go  „już”  poprzez 
coś obecnego i dostępnego (Vorhandenes), „co  jako miara i jako 
m ierzone staje się dostępne tylko w pewnym wyróżnionym 
uw spółcześnianiu” .1 6 0  Heideggerow i chodzi tu o to, że w p o 
miarowym datowaniu uwspółcześnianie czegoś uobecniającego 
się (Gegenwartigen von Anwesendem) ma szczególne pierwszeństwo. 
Dlatego też pomiarowe odczytywanie czasu na zegarze wiąże się 
z —  czy też jak to H eidegger określa w Sein und Zeit —  wypo
wiada się za pom ocą „teraz” . Mierzenie czasu umożliwia jego 
liczenie, czego Dasein potrzebuje do orientacji według czasu. Czas 
jest czymś „odliczanym” , tzn. czymś wypowiadanym w uw spół
cześnianiu ruchu wskazówek zegara, czy też ogólnie w uw spół
cześnianiu czegoś ruchom ego w ruchu. Wypowiadane są „teraz 
tu” tego uwspółcześniania, a na podstawie tego odliczane „teraz” . 
„Tak znaleziony” , ontyczny czas staje się —  zdaniem Heidegge
ra —  podstawą uformowania potocznego, tradycyjnego pojęcia 
czasu jako pozbawionego początku i końca ciągu „teraz” . O d
liczanie „teraz” dokonuje się na podstawie zatroskanego obcho
dzenia się z bytem wewnątrzświatowym, czyli z tym, co poręcz
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ne i obecne (obecne w sensie Vorhanden). Ważnym fragmentem 
Sein und Zeit jest passus, w którym Heidegger „łączy” odliczanie 
czasu z obecnością w sensie Vorhandenheit. „teraz” są  widziane 
w horyznoncie tego rozumienia, które wiąże się z troską Dasein, 
co pociągałoby za sobą to, że owe „teraz” są  „ współobecne” (mit- 
vorhanden, kursywa Heideggera) w tym sensie, że wraz z „teraz” 
jest zarazem  spotykany byt wewnątrzświatowy.161 Heidegger 
powiada też dalej, że chociaż nie stwierdza się, iż owe „teraz” są 
obecne w rzeczy, to i tak są one „ontologicznie «widziane» w ho
ryzoncie idei obecności” .162 Byty wewnątrzświatowe czy rzeczy, 
przechodzą i jako takie —  czyli przeszłe —  stanowią przeszłość; 
przychodzące wyodrębniają przyszłość. Ciąg „teraz” jest nie
przerwany i bez luk, a „stałość czasu postrzega się w horyzoncie 
czegoś nieusuwalnie obecnego” .163 Potoczne rozumienie czasu 
upatruje w „teraz” podstawowy „atom ” , podstawowy fenomen 
czasu. W każdym „teraz” m ożna znaleźć jeszcze inne „teraz” , 
a w tym znalezionym —  kolejne i tak dalej. Również i ciągłości 
czasu poszukuje się poprzez odniesienie jej do czegoś obecnego 
bądź też dopuszcza się tu aporię. D la potocznego ujęcia czasu 
charakterystyczne jest też postrzeganie go  jako nieskończonego 
ciągu „teraz” , co w gruncie rzeczy jest jedynie pewnym abstra
howaniem od faktycznego, obecnego przebiegu „teraz” w egzys
tencji Dasein, w której każde „teraz” to także „dopiero co” bądź 
„zaraz” , i ekstrapolowaniem tego na wolny, nieodwracalny, nie
skończony ciąg „teraz” , tworzący to, co nazywamy rzeką czasu. 
Dodajmy, że byłaby to rzeka czasu postrzegana przez zatros
kane, czasujące się niewłaściwie Dasein.

Zdaniem Heideggera, „mierzenie czasu dokonuje dobitnego 
upublicznienia czasu i dopiero na tej drodze staje się znane to, 
co powszechnie nazywamy «czasem »” .164 Upublicznienie czasu 
pozwala każdemu i w każdym momencie spotkać czas jako „te
raz i teraz, i teraz” , inaczej jako obecną wielokrotność „teraz” . 
Czas staje się „pow szechnie” dostępny. Czas staje się czymś
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publicznym, z czego każdy m oże korzystać. Przeniknięte troską 
Dasein w swym obchodzeniu się z wewnątrzświatowym bytem 
„m oże teraz” każdej rzeczy „przypisać” czas, bowiem byt we- 
wnątrzświatowy jest nieczasowy jako odmienny od „tylko” cza- 
sującego Dasein. Dzięki temu byt wewnątrzświatowy „m a czas” , 
jest „w  czasie” . W ten sposób  byt wewnątrzświatowy staje się 
dostępny jako będący „w pewnym czasie” . Wewnątrzczasowość 
jest czasowym  określeniem  wewnątrzświatowego bytu. Czas, 
„w  którym ” wewnątrzświatowy byt jest spotykany, to czas 
światowy. Czas jest tym, co ukazuje się jako to, co odliczane 
w uw spółcześnianiu czasującym  się w ekstatycznej jedności 
z zachowaniem i wyczekiwaniem, horyzontalnie otwartymi na 
„wcześniej”  i „później” . Tak w Sein und Zeit Heidegger definiuje 
czas i — jak nietrudno to zauważyć —  jest to definicja czasu 
uwzględniająca prymat czasowości ekstatycznej nad czasem, ale 
też —  poprzez motyw liczenia czasu —  nawiązująca do Arysto
telesowej definicji czasu. H eidegger uważa, że jego definicja 
czasu jest egzystencjalno-ontologiczną wykładnią Arystotelesa 
z Fizyki, którą w Sein und Zeit sam tak przekłada: „Tym oto jest 
czas: tym, co odliczane w ruchu spotykanym  w horyzoncie 
«w cześniej» i «później»” .165 Ź ródło  czasu, czyli w rozumieniu 
Heideggera czasowość ekstatyczna, pozostałoby dla Arystotelesa 
zakryte, bowiem jego interpretacja czasu jest oparta —  jak to 
określa H eidegger —  na „«naturalnym» rozumieniu bycia” .166 
W szelkie późniejsze rozważania na tem at czasu trzym ają się 
jednak wykładni Arystotelesa.

Dotychczas zostały omówione przez nas takie aspekty tem- 
poralności z Sein und Zeit, jak czasowość źródłowa, nazywana też 
czasem źródłowym, pierwotnym, najbliższy mu —  poprzez za
warty czy aktywny w nim wymiar ekstatyczny —  „czas” , wresz
cie czas w rozum ieniu potocznym . O prócz tych „wewnątrz- 
czasowych” rozróżnień w rozprawie pojaw iają się także takie 
określenia temporalne, jak „czas wewnątrzświatowy” czy „czas
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światowy” . D o tego dochodzi jeszcze rozróżnienie właściwego 
i niewłaściwego sposobu czasowania się Dasein od niewłaściwe
go. Wszystkie one zdają się w Sein und Zeit przeplatać i zazębiać, 
ale analizy Heideggera w tej rozprawie przynoszą dość skompli
kowany obraz tem poralności, który nie jest wolny od dalszych 
pytań, a m oże nawet wątpliwości. I tak H eidegger powiada, że 
czas światowy, „w  którym” porusza się i spoczywa byt wewnątrz
światowy, czyli to, co obecne (Vorhandenes), nie jest „obiektyw
ny” , jeśli rozumieć przez to bycie w sobie obecnym tego bytu 
(An-sich-vorhanden sein), ani też nie jest „subiektywny” , jeśli 
m iałoby to znaczyć jego obecność w jakimś podm iocie. Czas 
światowy jest „bardziej obiektywny” niż jakikolwiek obiekt, gdyż 
jako warunek możliwości obiektu jest on już „ zobiektywizowany” 
(„objiciert” , kursywa i cudzysłów H eideggera).167 Je st też „bar
dziej subiektywny” niż wszelki możliwy podm iot jako warunek 
możliwości tego podmiotu. Po definicji czasu Heidegger, niejako 
na kanwie tych objaśnień o czasie światowym, formułuje defini
cję „czasu” . Pojawienie się w niej dużej liczby cudzysłowów i kur
sywy zdaje się potwierdzać trudności opisu czasow ości eksta
tycznej. Według Heideggera, jego myślenie w okresie pisania Sein 
und Zeit było jeszcze określane przez „język metafizyki” .168 Oto 
definicja „czasu” z Sein und Zeit:

„Czas” nie jest obecny ani w „podmiocie” , ani w „obiekcie” , ani 
„wewnątrz” , ani „na zewnątrz” i „jest” „ wcześniejszy” niż wszelka 
subiektywność i wszelka obiektywność, gdyż stanowi warunek 
możliwości nawet tego „wcześniej” .169

Potoczna interpreatacja czasu, jako pozbaw ionego końca, 
nieodw racalnego ciągu „teraz” , da się więc wywieść z czaso- 
wości upadającego i zatroskanego Dasein, Dasein czasującego się 
niewłaściwie. Potoczne rozumienie czasu upatruje podstawowy 
fenomen czasu w „teraz” , stąd też prymat teraźniejszości w tej 
wykładni czasu. E kstatyczność czasu niejako kondensuje się
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w „teraz” , w teraźniejszości zamykane jest ekstatyczne rozpos
tarcie czasu pierwotnego. Ekstatyczność czasowości źródłowej 
zostaje wówczas jak gdyby ściągnięta, skurczona do teraźniej
szości. Teraźniejszość jest poch odną uw spółcześniania jako 
niewłaściwej w spółczesności. W spółczesność ma jednak także 
w okamgnieniu swój właściwy modus, w którym otwiera się na 
ekstatyczny wymiar czasu źródłowego. Problemem jest jednak 
to, że w horyzoncie potocznego rozumienia czasu, czasowość 
ekstatyczna „pozostaje «niedostgpna»” .170 Heidegger twierdzi, że 
próba, by na podstaw ie tego prym atu „teraz”  w czasie rozu
mianym potocznie, „rozjaśnić lub wręcz wywieść przysługujący 
właściwej czasowości ekstatyczno-horyzontalny fenom en oka
mgnienia’, musi „z gruntu pozostać beznadziejną” .171 Czasowość 
ekstatyczna jest bowiem zakryta w niezdecydowanym, biernym 
egzystencjalnie Dasein. Powinna być otwarta w zdecydowanym 
Dasein, bowiem w fenomenie zdecydowania Heidegger odkrywa 
właściwy modus egzystencji Dasein, a zdecydowanie stanowi nie 
tylko właściwy modus egzystencji, lecz jest ono także właściwym 
modus troski, a dalej właściwym modus czasow ości Dasein, gdyż 
to w nim „czasow ość jest dośw iadczana fenom enalnie źród
łow o” .172 Czasow ość źródłowa nie tylko warunkuje i określa 
strukturę troski, ale jest też zarazem sensem  właściwej troski. 
Graeme Nicholson słusznie uważa, że w świetle rozważań Hei
deggera z Sein und Zeit nie da się sprowadzić czasowości Dasein 
do troski i należy przyjąć jej fundujący charakter wobec troski:

Tym, co udaje się wykazać w Sein und Zeit, jest prymat czaso
wości ekstatycznej nad wyborami dokonywanymi przez nas,
istoty skończone, zgodnie z naszym położeniem w świecie.173

W zdecydowaniu, jako podejm ow aniu najbardziej własnej 
m ożności bycia, Dasein może także odchodzić od zatroskanego, 
niewłaściwego rozumienia do jego „egzystencjalno-czasowego 
sensu” .174 Jednak ten egzystencjalno-czasowy sens powinien już
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jakoś się wiązać z wyjściem poza troskę i „wytwarzany” przez 
nią czas w kierunku ekstatycznego czasu pierwotnego. Jaki sens 
egzystencjalny —  nie związany już z troską —  m oże jeszcze 
zaznaczyć się w zdecydowannym Dasein? H eidegger —  przy
pomnijmy to —  twierdzi w Sein und Z eit, że „czasowość to pierwotne 
«poza-sobą» w sobie i dla siebie” .113 To stwierdzenie o pierwotnej 
czasowości można chyba interpretować jako tezę o samoustano- 
wieniu czy sam opobudzeniu czasow ości źródłowej, zapewne 
zaczynającym się wraz z wrzuceniem Dasein w egzystencję (poja
wienie się słowa „zapewne” w tym zdaniu nie jest przypadkowe 
—  co wyjaśnię później). Jeżeli czasow ość źródłow a „funkcjo
nuje”  autonomicznie w sobie i dla siebie, to wydaje się, że Dasein 
nie ma żadnego wpływu na strukturę czasowości, nie m oże jej 
w żaden sposób  modyfikować, nie mówiąc już o jakimś zatrzy
maniu jej skończonego czasowania się —  to ostatnie zacho
dziłoby wraz ze śm iercią Dasein. Czasow ość źródłow a byłaby 
w tym sensie indyferentna w stosunku do tego, czy Dasein ucza- 
sawia się właściwie w zdecydowaniu, czy też niewłaściwie w upa
daniu. Z kolei czasowość i bycie Dasein określane byłyby przez 
relację do czasow ości źródłowej. O ile ekstatyczna czasow ość 
źródłow a umożliwia całokształt struktury troski, o tyle też to 
właśnie w trosce Dasein zdaje się ją podejm ow ać. To bowiem 
źródłowa czasowość umożliwia właściwą m ożność bycia całoś
cią w wybiegającym zdecydowaniu jako właściwym modusie tros
ki, gdyż to w zdecydowaniu, jak powiada Heidegger, „czasowość 
jest doświadczana fenomenalnie źródłow o” .176 Zdecydowanie 
stanowi więc nie tylko właściwy modus egzystencji, ale także i jej 
czasow ości, bowiem czasow ość zdecydowania byłaby w łaści
wym modusem czasowości Dasein.

Relacja Dasein do czasowości miałaby więc charakter asyme
tryczny. Założenie autonom ii czasow ości źródłowej wywołuje 
jednak kwestię relacji między czasowościami niewłaściwą i właś
ciwą a czasow ością źródłową, jeśli te dwie ostatnie czasowości
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nie m ają być tożsame. Michel Haar twierdzi, że czasowość nie
właściwa jest degradacją czasowości źródłowej, a właściwa —  jej 
intensyfikacją.177 Wedługa Haara, degradacja lub intensyfikacja 
czasowości źródłowej polegałaby na ucieczce przed czasowością 
źródłow ą bądź też na jej podjęciu. Kwestia tych relacji wydaje 
się jednak bardziej skomplikowana, a to nawet już z uwagi na 
wspomnianą powyżej autonomię i indyferencję czasowości źród
łowej wobec czasowości właściwej i niewłaściwej. Sytuacje kom 
plikuje także i to, że Heidegger niekiedy zdaje się utożsamiać ze 
sobą czasowość źródłową z właściwą, tak jak dzieje się to przy
kładowo w zdaniu, w którym powiada, że „źródłowa, właściwa 
czasowość [...] umożliwia rzucone bycie ku śmierci” .178

Pom im o tych wątpliwości, m ożna stwierdzić, że Dasein jest 
niejako wydane ekstatyczno-horyzontalnej czasow ości, która 
czasuje się „pierwotnie na gruncie przyszłości” } 19 Także i zdecy
dowanie jako właściwy modus egzystencji Dasein jest możliwy 
tylko dlatego, że Dasein da się określić jako czasow ość w tym 
sensie.

Jak  jednak pamiętamy, zdecydowanie cechuje nieokreśloność: 
to, na co decyduje się Dasein, ujawnia konkretna „rozumiejąco- 
-projektująca się decyzja”  związana z faktyczną egzystencją 
Dasein. Egzystencjalne, nieokreślone i puste form alnie zdecy
dowanie wypełnia dopiero egzystencyjna, konkretna decyzja. 
Zaznacza się tu otwarty, potencjalny charakter zdecydowania, 
„funkcjonującego” w obrębie tego, o co Dasein może się troskać. 
Troska równie pierwotnie kryje jednak w sobie śmierć, ową 
„m ożliw ość niem ożliw ości” , a sam o zdecydowanie oznacza 
odejście od upadkowej zatraty w Się ku byciu Sobą, w kierunku 
„źródłow ej prawdy egzystencji” . Zdecydowanie jako fenom en 
właściwej m ożności bycia, inaczej całokształtu  bycia Dasein, 
musi niejako obejmować także i to, co zamknięte i nieokreślone 
w tym byciu, w tym także rzucenie i śmierć. Dasein jest wszak 
równie pierwotne w prawdzie, jak i nieprawdzie. Jak  powiada



110 Okamgnienie. Doświadczenie źródłowe a granice filozofii

Heidegger, zdecydowanie daje Dasein „pew ność jego zamknię
cia” (Vrschlossenheit).1 8 0  To zamknięcie jest już wpisane w egzys
tencję Dasein jako rzucone bycie ku śmierci: zam kniętość ta 
„nie jest tylko istniejącą faktualnie niewiedzą, lecz konstytuuje 
faktyczność”  Dasein, współokreślając „ekstatyczny charakter p o 
zostawania egzystencji na nicościowej podstawie jej sam ej” .181  

Heidegger mówi też w tym kontekście o nieokreśloności, której 
„m oc na wskroś przenika” egzystujące Dasein.1 8 2  Tam, gdzie 
chodzi o najbardziej w łasną m ożność bycia, „zawodzi wszelkie 
bycie przy tym, o co się troskamy, oraz wszelkie w spółbycie 
z innymi” .1 8 3  Zdecydowanie jako podjęcie najbardziej własnej 
możności bycia Dasein nie sprowadza się jedynie do „działania ” 
zdecydowanego Dasein, co przekładałoby się na konkretne de
cyzje, ale oznacza także podjęcie otwartości „tu oto” z jej rów
noczesnym  zamknięciem i nieokreślonością. W ówczas Dasein 
doświadczałoby trwogi, bowiem to właśnie w niej „otwiera się 
źródłowo nieokreśloność śmierci” .1 8 4

W edług H eideggera, bycie ku śm ierci jest z istoty trwogą 
(Angst). Trwoga jest otwierającym, wyróżnionym położeniem , 
w którym  Dasein zostaje pozbaw ione m ożliw ości rozum ienia 
siebie na podstaw ie „św iata” i publicznej, utartej wykładni. 
W Sein und Zeit Heidegger określa trwogę jako „wyróżnioną p o
stać otw artości” , jako „podstaw ow e położen ie”  (Grundbefind- 
lichkeit) Dasein.1 8 5  Trwoga zawsze już w sposób  ukryty określa 
bycie-w-świecie, Dasein trwoży się bowiem u podstawy swego 
bycia. Trwoga to fenom en egzystencjalno-ontologiczny, który 
nie m oże być sprowadzany do zjawiska psychicznego jako dot
kliwego odczucia związanego z pewnym grożącym  niebezpie
czeństwem. To, przed czym trwoży się trwoga, jest całkowicie 
nieokreślone (vollig unbestimmt), gdyż „nic spośród tego, co we
wnątrz świata jest poręczne i obecne, nie funkcjonuje jako coś, 
przed czym trwożyłaby się trwoga” .1 8 6  Objęty zatroskaniem byt 
wewnątrzświatowy jest natom iast źródłem  lęku (Furcht), dru
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giego wyróżnionego przez H eideggera modi położenia Dasein. 
Trwoga jest otwierającym położeniem  Dasein, a lęk zamykają
cym, gdyż Dasein w sam ozapom nieniu cofa się przed samym 
sobą, cofa się przed własną m ożnością bycia.

Trwoga występuje rzadko, a to z powodu dominacji upadania 
i opinii publicznej. Trwoga może się rodzić w sytuacjach najbar
dziej niewinnych. Czy Dasein m oże jakoś trwogę wywołać? Hei
degger twierdzi, że „w łaściw ie jednak trwoga m oże wyrastać 
tylko w zdecydowanym” Dasein.1 8 7  Zdecydowany „rozumie m oż
liwość trwogi jako właśnie tego nastroju, który go nie powstrzy
muje ani nie rodzi w nim pom ieszania” .1 8 8  Pom ieszanie jest 
charakterystyczne dla lęku: Dasein błądzi wówczas wśród „świa
towych” możliwości. Zdecydowane Dasein jest „umilkle gotowe 
do trwogi” .1 8 9  Milczenie, które nie oznacza niemoty, znamionuje 
to, że Dasein dysponuje „właściw ą i bogatą otwartością sam ego 
siebie” .1 9 0  Wydaje się więc, że Dasein m oże być gotowe czy też 
otwarte na trwogę, nie jest jednak władne jej wywołać. To raczej 
trwoga nachodzi Dasein.

Wówczas to powszednia zażyłość załamuje się, a trwoga rzu
ca Dasein z powrotem w to, o co się ono trwoży, w jego właściwą 
m ożność bycia-w-świecie. „«Przed czym» trwogi jest «bycie 
w świecie» jako takie” .1 9 1  Trwoga wyprowadza zarazem Dasein 
na powrót z jego upadkowego zanurzenia w „świecie” . To wy
prowadzenie Dasein z upadku H eidegger określa mianem indy
widualizacji. Heidegger podkreśla, że nie chodzi tu jednak o ja
kieś wyodrębnienie izolowanego podm iotu, lecz o postawienie 
Dasein „przed jego światem jako światem, a przez to je sam o 
przed so b ą  samym jako byciem-w-świecie” .1 9 2  Świat „pozb a
wiony” w trwodze całości swych wewnątrzświatowych powiązań 
(Bewandtnis-ganzheit^), nabiera charakteru całkowitej nie^aczeniowości 
(vollige Unbedeutsamkeit).19 H eidegger określa to także mianem 
niepowiązania (Unbewandtnis). W „przed czym” trwogi ujawnia się 
owo „«jest to niczym i nigdzie»” .1 9 4  W trwodze świat „staje się”
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nicością, ukazuje się w sp osób  pusty i bezlitosny, ujawniając 
Dasein możliwość jego autentycznej egzystencji, możliwość zin
dywidualizowanego bycia-w-świecie.1 9 5  Trw oga zawiera więc 
m ożliw ość pewnego, szczególnego otwierania, gdyż ujawnia 
Dasein właściwość i niewłaściwość jako m ożliwości jego bycia. 
W trwodze te dwie jego podstawowe m ożliwości pokazują się 
Dasein, gdyż, jak twierdzi Heidegger, nie są  one wówczas prze
słonięte przez wewnątrzświatowy byt, którego Dasein przeważ
nie się trzyma. W trwodze zawarta jest m ożliw ość oświetlenia 
(Aufleuchten-lassen) właściwej możności bycia Dasein.1 96

Trwoga sprowadza Dasein do najbardziej własnego, zindywi
dualizowanego rzucenia, ujawniając „bycie ku najbardziej w łas
nej możności bycia, to znaczy bycie wolnym dla wolności wybie
rania i uchwytywania-siebie-samego” .1 9 7  Trwoga stawia zarazem 
przed nicością, która odsłania znikomość (Nichtigkeit), jaka okre
śla Dasein u jego podstawy, która „sam a jest jako rzucenie 
w śmierć” .1 9 8  W § 68 Sein und Zeit czytamy:

Otwarta poprzez trwogę nieoznaczoność świata odsłania nicość 
tego, o co można się troskać, tzn. niemożność projektowania się 
na ufundowaną pierwotnie w tym, co objęte zatroskaniem, moż
ność bycia egzystencji” .19 9

Heidegger twierdzi, że w trwodze jest nam nieswojo (Unheim- 
lichkeit). O kreśla to także jako bycie-nie-w-swoim-domu (Nicht-zu- 
hause-sein).

Z zanurzenia w świecie trwoga sprowadza zatem Dasein „na 
pow rót do czystego «że», najbardziej własnego, zindywiduali
zowanego rzucenia” . Dasein w trwodze zostaje „wzięte wstecz ze 
«światowych możliwości» do swej nagiej nieswojości i nią prze
jęte” .2 0 0  Dasein w trwodze znajduje się bowiem  w pewnym 
szczególnym, nieokreślonym położeniu, położeniu „nic”  i „nig
dzie” .2 0 1  Nawet jeżeli Dasein znajduje się czy też dośw iadcza 
położenia „nic” i „nigdzie” , doświadczanie jako takie zdaje się 
trwać, nie zostaje przerwane, nie byłby to też jakiś stan braku
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przytomności Dasein. Byłby to raczej stan „czystego «że»” . Hei
degger podkreśla w Sein und Zeit, że trwoga jako nastrój —  po
dobnie zresztą jak i lęk —  nigdy nie „występuje” jako coś izolo
wanego w „strum ieniu przeżyć” (cudzysłów  H eideggera), ale 
nastraja całą egzystencję Dasein, określając przykładowo egzys- 
tencjał rozumienia.202

Odgraniczenie trwogi od sfery zatroskania Dasein konweniuje 
z odpowiednią —  Heidegger określa ją mianem swoistej —  cza- 
sowością trwogi. Czasowość trwogi jako położenia opiera się na 
byłości, a dopiero na jej gruncie czasuje się przyszłość i w spół
czesność. W spółczesność trwogi jest „zatrzym ana’ w obrębie 
nieustannego, niepowstrzym anego uwspółcześniania. Chociaż 
zatrzymana, współczesność ta nie ma charakteru czasującego się 
w decyzji okamgnienia, gdyż trwoga wprowadza jedynie —  jak 
powiada H eidegger —  „w  nastrój możliwej decyzji” .203 Trwoga 
wiąże się jednak fundamentalnie z okamgnieniem, bowiem to 
„w spółczesność trwogi trzyma okamgnienie, w postaci którego 
jest ona —  i tylko ona —  możliwa, w gotowości do skoku (auf dem 
Sprung).20 Zapamiętajmy figurę owego skoku. Zatrzymanie współ
czesności zachodzi również w zdecydowaniu, gdy w spółczes
ność „jest wydobywana z rozproszenia na to, co najbliżej objęte 
zatroskaniem” .205

3. Okamgnienie Dasein

Rozważania Heideggera nad tem poralnością w Sein und Zeit d o
cierają do punktu, w którym wydobywa on właściwą czasowość 
Dasein. (N ie dzieje się to pod koniec rozprawy, jak m ożna by 
przypuszczać.) Okazuje się nią wybiegająco-powtarzające oka
mgnienie (der vorlaufend-wiederholende Augenblick), właściwa w spół
czesność (Gegen-wart, dosłow nie naprzeciw-wyczekiwanie, wy
czekiwanie tego, co naprzeciw), która „pozwala dopiero spotkać to,
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co jako poręczne czy obecne m oże być «w jakimś czasie»” .206 
Heidegger podkreśla, że termin „okamgnienie”  należy rozumieć 
w sensie aktywnym jako ekstazę i dlatego nie da się go  rozjaśnić, 
wychodząc od „teraz” będącego fenomenem czasowym należą
cym do wewnątrzczasowości: „«teraz», «w którym» coś powstaje, 
przemija lub jest obecne” .207 W tym sensie okamgnienie, ściśle 
rzecz ujmując, nie jest terminem związanym z czasem. W oka
mgnieniu nic nie m oże zajść —  twierdzi Heidegger. Jednako
woż: „Egzystencja m oże jednak w okamgnieniu, a często w łaś
nie tylko na «na okamgnienie» zawładnąć dniem powszednim, 
choć nigdy —  wymazać g o ” .208

W okamgnieniu w spółczesność jest nie tylko wydobywana 
z rozproszenia na to, co najbliższe w zatroskaniu, ale jest także 
„zatrzymywana w przyszłości i byłości” .209 W okamgnieniu na
stępowałaby unifikacja trzech ekastaz czasowości w ich w łaści
wych modi, a Dasein „staw ałoby się” rozpostartą, ekstatyczną 
ciągłością. Zatrzymywanie w przyszłości i byłości oznacza też, 
że w okamgnieniu Dasein wybiega w przyszłość, wprowadzając 
się jednocześnie powtórnie w najbardziej własną m ożność bycia. 
W wybiegającym zdecydowaniu zarówno narodziny, jak i śmierć 
zostają „wciągnięte w egzystencję” , tak by Dasein m ogło rzucenie 
w łasnego „tu o to”  przyjąć w sposób  jeszcze bardziej „p o zb a
wiony iluzji” .210 W okamgnieniu —  owej właściwej czasowości 
wybiegającego zdecydowania —  nie istnieje już nawet możliwość 
iluzji: w okamgnieniu nic nie m oże zajść! Dasein zarazem wcho
dzi w sw ą najbardziej w łasną m ożność bycia, „w cześniejszą” 
nawet niż narodziny i śmierć, wcześniejszą niż czas. Okamgnie
nie byłoby doświadczeniem otwartości Dasein, w której Heideg
ger upatruje najbardziej źródłowego fenomenu prawdy. Poszu
kiwanie źródłow ości Dasein osiąga w okam gnieniu swój kres, 
w nim też wyczerpuje się subiektywistyczna perspektywa Sein 
und Zeit. Okamgnienie wyznacza bowiem granicę transcendental
nych analiz Heideggera w Sein und Zeit.
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R o z d z i a ł  I V

Metafizyka Sein und Zeit 
Heideggera

Z godnie z projektem Sein und Zeit następnym krokiem po 
dotarciu do fenomenu okamgnienia powinno być ujęcie 
sensu bycia z perspektywy czasu, w łaściw ego czy też 

źródłowego, który stanowiłby transcendentalny horyzont rozu
mienia bycia przez Dasein. Ów horyzont byłby czasową otwar
tością bycia w ogóle (Erschlossenheit von Sein iiberhaupt), z którą 
musiałaby konweniować otwartość Da-sein (D a). W jaki jednak 
sposób? I czym byłby sam ten horyzont? W Sein und Zeit czytamy:

Odsłonięcie zaś horyzontu, w którym staje się zrozumiałe coś 
takiego jak bycie w ogóle, równa się objaśnieniu możliwości 
rozumienia bycia w ogóle, które to (rozumienie) samo przynale
ży do ukonstytuowania bytu, jaki nazywamy Dasein” .1 W związ
ku z tym Otto Poggeler zapytuje: „Jak pojmować tak określaną 
równoznaczność?2

Nasuwają się też inne pytania: Jak miałyby się do siebie rozu
mienie bycia przez Dasein i sens bycia w ogóle? Czy ten horyzont 
miałby charakter dziejowy? Jak  się wydaje, odpowiedź na te pyta
nia powinna uwzględniać również odniesienie do wspomnianych 
wyżej modi egzystencji Dasein: właściwości i niewłaściwości. Py-
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tania te wskazują na problematykę, którą Heidegger miał podjąć 
w dziale trzecim Sein und Zeit? Zamierzenie to nie zostało jed
nak w rozprawie zrealizowane. Jak  wiadomo, planowany trzeci 
dział Bycia i czasu nie ukazał się, przyczyną tego były trudności 
z przejściem od rozważań nad czasow ością (Zeitlichkeit) Dasein, 
jako sensem jego bycia do namysłu nad sensem sam ego bycia, 
rozpatrywanego od strony czasu. Jak  zdaje się wskazywać spra
wa nie przeprowadzonego w rozprawie zwrotu, ujaśnienie kwe
stii bycia popadło w niej w pewien impas. Bycie i czas kończy się 
tam, gdzie miało nastąpić przejście (inaczej zwrot) od rozważań 
nad czasow ością Dasein , która zgodnie z analizami w drugim  
dziale rozprawy okazała się sensem bycia Dasein, do problem a
tyki sensu sam ego już bycia, rozpatrywanego od strony czasu 
(tytuł działu trzeciego miał brzmieć Zeit und Sein). Je g o  prze
zwyciężenie w ym agało postawienia pytań, które pojaw iają się 
pod koniec analiz czasowości Dasein w Sein und Zeit, ale zarazem 
wykraczają już poza w łaściw ą dziedzinę tych dociekań. Hans- 
G eorg Gadamer, komentując Sein und Zeit., zauważa:

Całą strukturą myślową Sein und Zeit zdają się rządzić dwa nie 
całkiem zrównoważone motywy. Z jednej strony chodzi o onto- 
logiczne wyróżnienie „otwartości Dasein” , zakładanej i leżącej 
u podstaw wszelkich fenomenów ontycznych, jakie istnieją dla 
Dasein, a także wewnętrznego napięcia nieautentyczności i au
tentyczności Dasein. Z drugiej zaś —  myśleniu temu chodzi 
właśnie o odsłonięcie Dasein, wobec zawartej w nim nieauten- 
tyczności, oczywiście nie w znaczeniu apelu egzystencjalnego 
w sensie Jaspersa, ale po to, by uwypuklić w nim prawdziwą cza
sowość i osiągnąć czasowy horyzont bycia w jego uniwersalnej 
rozległości i bogactwie.4

Opublikowany tekst rozprawy zamyka seria pytań, które są 
niejako potw ierdzeniem  niem ożności osiągnięcia celu, jakim 
było nakreślone w § 2 pytanie o sens bycia. „Czy od źródłowego 
czasu prowadzi jakaś droga do sensu bycia? Czy sam czas obja
wia się jako horyzont bycia?” .5
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Wydaje się, że to napięcie, na które wskazuje G adam er jest 
przede wszystkim pochodną H eideggerow skiego pojmowania 
filozofii z jej program em  destrukcji dotychczasowej ontologii 
i powrotem do sfery doświadczania życiowego. W Sein und Zeit 
zamiar ten jest realizowany między innymi poprzez analitykę 
egzystencjalną Dasein, w której zostają  wyróżnione dwa modi 
egzystencji, właściwe i niewłaściwe. O ile projekt autentyczności 
Dasein byłby wpisany w Sein und Zeit, o tyle też i w nim da się 
odnaleźć to podstawowe napięcie. M ichel H aar wyróżnia trzy 
ograniczenia tego projektu, które nie są  zresztą przez H eideg
gera szczegółowo tematyzowane.6 Po pierwsze, jest to napięcie 
pom iędzy konkretnym, egzystencjalnym projektowaniem w łaś
ciwym Dasein a strukturą, która to projektowanie umożliwia. 
Projektowanie wraz z nieodłącznym  od niego rozum ieniem  
przynależy do struktury egzystencjalnej Dasein: „Projektow y 
charakter rozumienia konstytuuje bycie-w-świecie-co do otwar
tości i jego ‘tu oto’ (Da) jako ‘tu oto ’ pewnej m ożności bycia” .7 
Po drugie, w Sein und Zeit dostrzegalne byłoby też napięcie mię
dzy czasowością Dasein z jej kresem —  śmiercią —  a spontanicz
nością pierwotnej czasowości, która obejmuje tę pierwszą, także 
w jej m odusie autentyczności. Wreszcie, sama faktyczność D a
sein, jako bytu rzuconego w bycie, wydaje się zawierać w sobie 
nieprzekraczalną granicę rozumienia bycia, poza którą Dasein nie 
jest władne wykroczyć. Według sam ego Heideggera, powstanie 
trzeciego działu było niemożliwe z powodu „języka metafizyki” , 
którym miało być jeszcze nacechowane jego myślenie w czasach 
pisania Sein und Zeit? W kilkanaście lat po opublikowaniu Bycia 
i czasu H eidegger stwierdzi, że w dziele tym „odważył się zbyt 
wcześnie na zbyt wiele” .9

W Sein und Zeit, zgodnie z zamysłem samego Heideggera, ma 
chodzić o destrukcję tradycyjnej ontologii. Powinna się ona do
konać w źródłowym  doświadczeniu, na gruncie czego będzie 
można dopiero postawić na nowo pytanie o bycie. Jeżeli Heideg-
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ger dociera w okamgnieniu do źródłowego doświadczenia bycia, 
to czy i jak dokonywałaby się w nim destrukcja metafizyki?

D estrukcja m etafizyki łączy się najściślej z kwestią czasu. 
Sam o pojęcie czasu przynależy do metafizycznej pojęciowości: 
czas i obecność zostały już ze so b ą  splecione przez G reków  
w starożytności, wyznaczając horyzont metafizycznego pojm o
wania czasu na podstaw ie obecności bytu, którego relacja do 
czasu byłaby już tym samym z góry określona. O ile relacja bytu 
jako obecności do czasu byłaby określona, o tyle relacja czasu do 
bytu pozostałaby nierozstrzygnięta: czas uważany byłby za nie
byt bądź za obcy bytowi akcydens. Derrida twierdzi, że pytanie 
zostało  pom inięte, ponieważ „było  postaw ione w term inach 
bytu lub nie-bytu —  bytu określanego jako byt-uobecniony” .10 
Pytanie o czas poruszałoby się w horyzoncie tej relacji: czas — 
obecność. Nawet to, co Derrida nazywa Kantowskim zerwaniem 
byłoby w pewien sposób wpisane w ową perspektywę, czyniąc 
bowiem czas zmysłem wewnętrznym również i K ant przyjmuje, 
że czas nie pochodzi z bytu.11 Derrida powiada, że w Sein und 
Zeit H eidegger poddaje tradycyjną ontologię nadzwyczajnemu 
wstrząsowi.12 Rzeczywiście —  ponawiając pytanie o bycie, Hei
degger ponawia zarazem  pom inięte przez m etafizykę pytanie 
o czas. Według Derridy, Sein und Zeit Heideggera „stanowi roz
strzygający krok w samej metafizyce lub poza jej granice” .13

C óż zatem  wydarza się z ow ą m etafizyczną relacją czas — 
obecność w Sein und Zeit? Jak  pamiętamy, D errida w artykule 
Ousia i gramme —  jest to tekst traktujący o kwestii czasu w filo
zofii Zachodu, w którym interpretuje on również Heideggerow- 
skie poglądy na czas —  twierdzi, że „łańcuch współzależnych 
pojęć (ousia, parousia, Anwesenheit, Gegenwart, gegenwartigen, Vorhan
denheit)”  używanych do nazywania obecności „zostaje zdepono
wany u wejścia do Sein und Zeit. złożony i zarazem tymczasowo 
porzucony” . Będzie on porzucony aż do ostatnich stron Sein und 
Zeit, gdzie pojawi się w końcowym fragmencie rozprawy, w jej 
przedostatnim  paragrafie poświęconym odróżnieniu egzysten
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cjalno-ontologicznego związku czasowości, Dasein i czasu świa
towego od Heglowskiego ujęcia relacji między czasem a duchem, 
stałym punktem odniesienia w dalszych partiach rozprawy p o 
zostanie zaś jedynie kategoria Vorhandenheit. D errida nie ko
mentuje owej „dominacji”  terminu Vorhandenheit jako określenia 
obecności w tekście rozprawy, choć ten stan rzeczy wydaje się 
mieć pewną przyczynę. Mianowicie Vorhandenheit z całego wy
mienionego powyżej zestawu określeń na obecność byłoby tym 
terminem, który oddawałby przedontologiczne doświadczenie 
czy rozumienie bycia, o którym tyle da się powiedzieć, że „ce
chuje” je nieokreśloność (Unbestimmtheit•). Taki wybór odzwier
ciedlałby punkt wyjścia rozprawy: pytanie o bycie jako pytanie 
o jego sens. Inaczej rzecz ujmując, w obecności na sposób  Vor
handenheit „nie byłoby” tego, co m ożna by już określić mianem 
stematyzowanej obecności. To wyraża raczej termin Anwesenheit, 
którym przeważnie przekładane jest w niemczyźnie greckie sło 
wo ousia. W Sein und Zeit rozpatrywanie relacji czas — obecność 
dokonuje się jedynie od strony czasu, co potwierdzałaby sprawa 
nieprzeprowadzonego w rozprawie zwrotu. D latego też myśle
nie obecności jest w niej dopiero „poszukiwaniem ” tego, czym 
byłaby i jak wydarzałaby się obecność i dlatego odbywa się „w ” 
czy „poprzez” jej najbardziej „czasow e” określenie, jakim jest 
Gegenwartigkeit —  obecność w czasowym sensie współczesności. 
Derrida powiada:

Nie możemy w prosty sposób pomyśleć w łacińskim słowie 
obecność ruchów różnicowania, które wytwarzają się w tekście 
Heideggerowskim. To ogromne i trudne zadanie. Skupmy się na 
jednym punkcie odniesienia. W Sein und Zeit i w pracy Kant a pro
blem metafizyki trudno było, ażby się chciało powiedzieć, że nie 
sposób było, wprowadzić ścisłe rozróżnienie obecności jako 
Anwesenheit i obecności jako Gegenwartigkeit (obecność w sensie 
czasowym współczesności). Teksty, które cytowaliśmy, wyraźnie 
upodabniały określenie sensu bycia jako obecności w tych 
dwóch sensach równocześnie.14
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Zauważmy, że nawet jeśli to upodabnianie zachodzi w „tek
ście H eideggerow skim ” , to i tak wydarza się ono poprzez 
uw spółcześnianie (gegenwartigen), a m oże nawet sprow adza się 
ono tylko do „pracy” uwspółcześniania. Nie da się myśleć obec
ności w ogólnym sensie Anwesenheit bez przemyślenia wpierw 
obecności w czasowym  sensie w spółczesności —  taki pogląd 
zdaje się przyświecać Heideggerowi w Sein und Zeit, gdy podej
muje się analiz czasowości Dasein. Takie momenty Sein und Zeit., 
jak choćby wydobycie sposobu bycia narzędzia —  które to bycie 
sprowadza się do relacyjnej struktury Bewandtnis —  przy zacho
waniu roli temporalizującego się Dasein, zdają się już wskazywać 
na swoistą pochodność czy wtórność jakkolwiek myślanej obec
ności względem czasowości Dasein. Pojawia się tu kwestia, czy 
w ogóle jest tu mowa o jakiejkolwiek stałej obecności, obecności 
sensu stricto? M oże w Sein und Zeit H eidegger wydobywa jedynie 
„ s ła b ą ”  —  by sięgnąć do term inologii Vattim o —  obecność 
w sensie Gegenwartigkeit? 15  W analogicznym sensie pochodny 
i wtórny byłby także sprzężony z tą obecnością czas —  czas 
„powstający” „w ” uwspółcześnianiu.

Czas —  powiada Derrida —  „przynależy po części do meta
fizyki i jest nazwaniem panowania obecności”  —  dlatego „być 
może nie istnieje «potoczne pojęcie czasu»” .1 6  Potoczność czasu 
byłaby kultywowana przez system metafizycznych pojęć, z czym 
—  jak twierdzi Derrida, i to zapewne słusznie —  Heidegger by 
się zgodził. Zaraz po tej konstatacji, Derrida wydobywa nastę
pującą kwestię:

[...] trzeba też powiedzieć, że nie można mu przeciwstawić inne
go pojęcia czasu, skoro czas w ogóle przynależy do metafizycznej 
pojęciowości. Kreując takie inne pojęcie czasu, prędko byśmy się 
przekonali, że wymaga ono innych predykatów metafizycznych 
lub ontoteologicznych. Czy nie takie doświadczenie przepro
wadził Heidegger w Sein und Zeit?17
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Heideggera „doświadczenie z czasem ” w Sein und Zeit rozu
mie zatem Derrida jako próbę kreacji innego pojęcia czasu, która 
i tak z góry byłaby skazana na niepowodzenie, czyli na nie
uchronne zamknięcie w obrębie pojęć metafizyki. W term ino
logii Derridy Heidegger dokonywałby w Sein und Zeit tylko pew
nego wewnątrzmetafizycznego przemieszczenia. Inaczej jeszcze 
rzecz ujmując: Derrida zdaje się podważać Heideggerowski pro
jekt destrukcji metafizyki z Sein und Zeit. Derrida pisze:

Czyż opozycja pierwotne i pochodne nie jest aby opozycją meta
fizyczną? Czy poszukiwanie archii w ogóle, bez względu na za
strzeżenia, jakie otaczają to pojęcie, nie jest „istotnym” postępo
waniem metafizyki? Czy choćby w Verfallen —  zakładając nawet 
wbrew przesłankom, że można je zewsząd usunąć —  nie tkwi 
jakiś platonizm? Dlaczego przejście od jednej czasowości do 
drugiej trzeba określać jako upadek? I dlaczego trzeba kwalifi
kować czasowość jako autentyczną —  lub właściwą (eigentlich) —  
i nieautentyczną —  lub niewłaściwą —  przyjąwszy, że wszystkie 
troski etyczne zostały zawieszone?18

Nieprzypadkowo przywołaliśmy tu to odczytanie Sein und Zeit 
przez Derridę. Je g o  interpretacja myśli H eideggera odsyła do 
konfrontacji dwóch strategii filozofowania rozwijanych w op o
zycji do metafizyki, z których jedna uważana jest nawet za rady- 
kalizację drugiej. W pływ H eideggera na filozofię Derridy jest 
oczywisty: to od Heideggera Derrida przejmuje rozumienie za
chodniej filozofii jako m etafizyki identyfikującej byt ze stałą, 
tożsam ą ze so b ą  obecn ością wraz z jego antymetafizycznym 
projektem przemyślenia tej tradycji. Sam Derrida stwierdził, że 
nic z tego, co robi, „nie byłoby możliwe bez otwarcia pytań 
heideggerow skich” .1 9  Z drugiej strony późny Derrida będzie 
upatrywał w filozofii H eideggera „najgłębszej”  i „najsilniejszej 
obrony” tego, co dekonstrukcja nazywa „myślą obecności’.2 0  Kw es
tia obecności i stosunek do niej wyznacza więc obszar „sporu”
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Derridy z Heideggerem. Spór ten jest na tyle fundamentalny, że 
wprost odsyła do problematyki samorozumienia, statusu i granic 
filozofii. Zapytajm y więc: na jakich przesłankach opiera się 
Derridy krytyka Heideggera?
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R o z d z i a ł  V

Derridy dekonstrukcja 
doświadczenia źródłowego

1. Lebendige Gegenwart Husserla

P odstawowym rysem filozofii Derridy jest analiza języka 
jako medium uobecniania. Derrida bada w tym kontek
ście strukturę języka, przede wszystkim zaś jego funkcje 

przedstawiającą i znaczącą, co staje się podstaw ą jego rozum ie
nia filozofii na Zachodzie, w tym też jego wykładni fenom eno
logii H usserla i Heideggera. Szczególna rola w ukształtowaniu 
filozofii Derridy przypada pracy Głos i fenomen. Wprowadzenie do 
problematyki znaku w fenomenologii Husserla (1967). Zawiera ona 
interpretację fenomenologii Husserla, przynosząc zarazem roz
strzygnięcia o kluczowym znaczeniu dla całego filozoficznego 
stanowiska Derridy. Głównym wątkiem tej interpretacji jest ana
liza roli i m iejsca języka w jego fenom enologii, czy też inaczej 
rzecz ujmując, analiza struktury dyskursu jako idealności, takie 
bowiem pojęcie dyskursu przyjmuje Husserl w rozwijanej przez 
siebie fenomenologii. W jej wielowarstwowej strukturze w skom
plikowany sposób przenikają się kwestie obecności, języka, cza
su, intencjonalności, refleksji, konstytucji sensu, przedstawienia,
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by wymienić choćby kilka z nich. Derrida omawia wiele aspek
tów H usserlow skiego ujęcia języka, między innymi założenie 
przez niego przedwyrazowej warstwy przeżycia czy sensu, właś
ciwą znakowi (Zeichen) dystynkcję między oznaką (Anzeichen) a wy
rażeniem (Ausdruck), co określałoby tym samym „podwójny sens” 
znaku, a dalej jego funkcje wskazywania, znaczenia i kom uni
kacji.

Fenomenologiczne, transcendentalne ujęcie języka jest u H us
serla wpisane w jego projekt fenomenologii jako badania aktów 
św iadom ości, co m iałoby na celu dotarcie do ich cech istoto- 
wych, cech właściwych wszystkim tym aktom  (redukcja eide- 
tyczna). Ten projekt fenom enologii zakłada u swych podstaw  
m ożliwość doświadczenia źródłowego, gdyż to, co dane świa
dom ości, m oże się stać dla niej przedm iotem  czystego, b ez
pośredniego oglądu w akcie intelektualnym (ogląd lub naocz- 
ność ejdetyczna). Według Husserla, możliwy jest „bezpośredni 
wgląd w istotnościow e stany rzeczy o ejdetycznej w ażności” , 
które to stany —  jak to ujmuje —

[ . ]  można doprowadzić do źródłowej prezentacji (jako bezpo
średnio ugruntowane w źródłowo naocznie uchwytnej istocie), 
albo z takich „aksjomatycznych” stanów rzeczy można „wy
prowadzić” przez czyste wnioskowanie.1

W źródłowej prezentacji (Prasentation) obiekt jawiłby się 
w pełnej i prostej obecności, w czasowym sensie teraźniejszości 
(Gegenwartigkeit), co H usserl odróżnia od uobecniania (Vergegen- 
wartigung) jako przypominania. Źródłowa prezentacja i uobecnie
nie to dwa rodzaje przedstawiania (Vorstellung), a to w fen o
m enologii H usserla wyznacza fundam entalną różnicę między 
rzeczyw istością a reprezentacją, praw dą a wyobraźnią, p rostą  
i czystą obecnością a powtórzeniem. Husserlowska zasada wszel
kich zasad  g łosi, że m ożliwa jest „źródłow o prezentująca się 
naoczn ość” , co byłoby podstaw ą praw om ocności poznania.
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Wiąże się to nierozerwalnie z pojęciem „oczywistości”  (Evidenf), 
które H usserl wprowadza w Badaniach logicznych. H usserl przyj
muje, że podstawową procedurą badań fenomenologicznych ma 
być opis sposobu, w jaki rzeczy jawią się świadomości, świado
m ości dokonującej tego opisu. W Ideach następująco charaktery
zuje on sposób realizacji projektu fenomenologii:

Otóż, jeżeli chce ona być nauką w obrębie jedynie bezpośredniej 
intuicji, czysto „opisow ą” nauką dotyczącą istoty, to ogólny 
charakter (das Allgemeine) jej postępowania jest z góry dany jako 
coś, co się samo przez się rozumie. Ma ona stawiać sobie przed 
oczyma czyste zdarzenia świadomościowe w charakterze przy
kładów, doprowadzając je do pełnej jasności, w obrębie tego, co 
tak jasne, ma na nich dokonywać analizy i uchwytywać istotę, 
wnikać w naocznie zrozumiałe związki istotne, to, co za każdym 
razem zobaczone, ujmować w pojęciowo wierne wyrażenia, któ
re dopuszczają, by sens przypisywało im jedynie to, co zoba
czone, ew ogólnie (generell) naocznie zrozumiane itd.2

W Ideach I  Husserl stwierdza:

Należy do sposobu istnienia przeżycia, iż na każde rzeczywiste 
przeżycie, żywe jako coś pierwotnie obecnego (originare Gegen- 
wart), całkiem bezpośrednio może się skierować spojrzenie spos
trzeżenia, w którym możemy je ujrzeć.3

H usserl nie ma wątpliwości co do właściwej św iadom ości 
transcendentalnej m ożliw ości żywej obecności, bezpośredniej 
teraźniejszości (lebendige Gegenwart). Cezary W odziński tak to 
komentuje:

Oczywistość traktowana jest tam [w Badaniach logicznych —  przyp. 
C.W.] jako ostateczny fundament poznania, bez którego 
poznanie byłoby w ogóle niemożliwe. Jest ona pewnym szcze
gólnym rodzajem przeżycia, mianowicie „przeżyciem prawdy” . 
„Prawdę przeżywa się naturalnie tylko w tym sensie, w jakim 
w ogóle może być przeżyte idealne w realnym akcie. Innymi
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słowy: prawda jest ideą, której szczególnym przypadkiem jest aktualne 
przeżywanie (Erlebnis) w oczywistym sądzie. Stąd porównanie z wi
dzeniem, oglądaniem, spostrzeganiem prawdy w oczywistości” . 
Zgodnie z tym rozumieniem zobaczyć oczywistość sądu znaczy 
tyle, co zobaczyć, że U jest prawdziwe. Jedynym warunkiem 
poczucia oczywistości danego sądu jest zatem prawdziwość od
powiedniej treści sądu. Podobną metaforykę stosuje Husserl 
w Ideach, kiedy usiłuje oddać sens kryjący się w pojęciu „źródło
wo prezentującej naoczności” . „Bezpośrednie widzenie” , „wi
dzenie doświadczające” stanowić ma ostateczne uprawomoc
nienie wszelkich sądów. Wszystkie teorie muszą dostosować się 
do owych oczywistych danych doświadczenia bezpośredniego.4

W Ideach I  czytamy jeszcze:

[...] każde przeżycie w ogóle jest „obecnie istniejącym” prze
życiem. Do jego istoty należy możliwość refleksji na nie samo, 
refleksji, w której jest ono z konieczności scharakteryzowane 
jako pewnie i obecnie istniejące.5

Jak  jednak wytwarza się ta obecność dla siebie przeżycia inten
cjonalnego? Jak  zachodzi ta refleksja, która powinna się wyda
rzać i wyrażać w języku? Wreszcie, jak należy rozumieć pewność 
tej refleksji wraz z m ożliwością jej przekazywania, możliwością 
jej komunikowania w dyskursie?

Otwarcie pola badań fenomenologicznych wiąże się u H us
serla z wydobyciem podm iotow ości transcendentalnej. Sp o 
sobem  dotarcia do podm iotu transcedentalnego jest redukcja 
transcendentalna, której celem byłoby odgraniczenie ego psy
chologicznego od transcendentalnego jako czystej, niepsycho- 
logicznej podmiotowości, co —  inaczej jeszcze rzecz ujmując —  
ma doprowadzić do odsłonięcia sfery immanentnej. Jak  zauważa 
Judycki, jeszcze w pierwszym wydaniu Badan logicznych z lat 
1900-1901 H usserl nie uznaje konieczności przyjęcia Ja  jako 
ośrodka „życia” św iadom ości, lecz identyfikuje je z jednością 
strum ienia przeżyć.6  D opiero w Ideach I  z 1913 roku zostaje
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wprowadzone pojęcie czystego, transcendentalnego Ja  jako bie
guna, do którego odnoszą się wszystkie przeżycia (akty) świado
mości. Transcendentalne Ja  jest rozumiane przez Husserla jako 
transcendencja w immanencji, zmieniają się bowiem przeżycia, 
lecz Ja  transcendentalne pozostaje niezmienne jako pozbawiony 
wszelkich określeń, ostateczny biegun, do którego odnoszą się 
wszystkie przeżycia.7 W Ideach Husserl dość ogólnie powiada, że 
Ja  transcendentalne staje się Ja  empirycznym „przez dośw iad
czenie odniesione do ciała” .8

Jak  zauważa Kołakowski, nie wiemy jednak, czym jest trans
cendentalne ego, które pozostało po tej redukcji. Możemy jedy
nie stwierdzić, że „ego transcedentalne jest pustym pojemnikiem 
treści poznawczych i niczym więcej, m iejscem, w którym uka
zują się fenomeny” .9 To otwierałoby możliwość wydobycia eidos 
fenomenów, co m iałoby się dokonać w bezpośrednim , źródło
wym doświadczeniu, czyli w doświadczeniu intuicji eidetycznej. 
W nim odsłaniałoby się to, co idealne i uniwersalne w fenom e
nach. Kołakow ski powiada też, że być m oże H usserl doświad
czył tego rodzaju redukcji sam ego siebie, lecz by m etoda ta 
miała wartość, musi być przekazywalna innym. Owemu pustemu 
pojem nikowi treści poznawczych właściwy byłby jednak m o
ment świadomości, i to świadom ości szczególnego rodzaju, bo 
wiążącej się ze źródłowym doświadczeniem intuicji eidetycznej. 
Trzeba tu zaznaczyć, że intuicja eidetyczna w żadnej mierze nie 
zasadza się na abstrahowaniu, bowiem H usserl odrzuca empi- 
rystyczną teorię abstrakcji istotnych, wspólnych jakości przed
miotów. Intuicja eidetyczna nie jest też związana z żadnym, auto
nom icznym  królestwem  idei —  pozostajem y wewnątrz sfery 
transcendentalnej świadomości.10

W łaściwy św iadom ości transcendentalnej aspekt językowy 
również musi podlegać wymogowi czystości, idealności wyra
żania. Początkowo, tzn. w Badaniach logicznych, Husserl, inaczej 
niż Frege, nie dokonuje odróżnienia terminu „znaczenie”  (Bedeu-
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tung) od terminu „sen s” (Sinn). Później, w Ideach I , modyfikuje 
swoje stanowisko:

Gwoli wyraźności wolimy używać słowa znaczenie dla dawnego
pojęcia, a w szczególności w zestawieniu językowym „logiczne”
albo „wyrażające” znaczenie. Słowo sens będziemy używać

11w owym szerszym znaczeniu.

Logiczne znaczenie (Bedeutungg) jest wyrażeniem, które zawsze 
towarzyszy przed-wyrażeniowej warstwie przeżycia lub sensu, 
czy też —  jak to ujmuje H usserl —  „dołącza się ono” doń .12 
Warstwa wyrażania nie jest jednak wytwórcza i to stanowi, we
dług H usserla, o jej osobliwości. „Je j wytwórczość, je j noematyczne 
sprawstwo, wyczerpuje się w wyrażaniu i na nowo wraz  z  nim pojawiającej 
się formie pojęciowośct” —  powiada Husserl, i nie sposób nie d o s
trzec w tym rysu fenom enologicznego idealizmu, który byłby 
właściwy temu m yśleniu.13 Przed-wyrażeniowa warstwa prze
życia lub sensu zawsze będzie m ogła otrzymywać wyrażenie. 
Wyrażenie m a charakter czysto językowy, dyskursywny, choć 
niepowiadamiający, i to różni je od niedyskursywnej oznaki, któ
rej Husserl przypisuje funkcję wskazującą (Anzęigen). Odesłanie 
wyrażające (Hinzeigen) nie jest odesłaniem wskazującym (Anzei- 
gen), choć w funkcji komunikacyjnej wyrażenia oddziaływają jako 
oznaki.

W rozprawie Głos i fenomen Derrida zwraca uwagę na częste 
użycie przez H usserla słow a Verflechtung, słow a wyrażającego 
„sp lecenie” czy „pow ikłanie” . Pojawia się ono np. w „decy
dujących m om entach” Badan logicznych. Ten m otyw splecenia 
zaznacza się również w kontekście rozpatrywanej przez Husserla 
różnicy między wyrażeniem a oznaką. Derrida w trakcie lektury 
H usserla wydobywa, że różnica między wyrażeniem a oznaką 
jawi się raczej jako różnica funkcjonalna niż substancjalna. Jedno 
i to samo zjawisko m oże być pojmowane jako wyrażenie lub ja
ko oznaka, jako znak dyskursywny lub niedyskursywny, zależnie 
od ożywiającego je przeżycia intencjonalnego. Chcąc odzyskać
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znaczeniową, wyrażeniową, czystą i logiczną warstwę języka, 
Husserl musi zredukować to, co ją zanieczyszcza, a więc funkcję 
wskazującą i komunikacyjną języka. W Badaniach stwierdza on, że 
„znaczenie —  w mowie komunikacyjnej —  zawsze jest sp le
cione ze stosunkiem  bycia oznaką” .14 O znacza to, że a fortiori 
w mowie komunikacyjnej, wyrażanie byłoby, niejako wbrew so
bie, włączone w funkcję wskazywania. Husserl powiada jednak: 
„ wyrażenia jednakże pełn ią sw ą funkcję znaczeniow ą również 
w samotnym życiu psychicznym, gdzie odpada funkcja o%nak” .1b

Splecione ze sobą kwestie czasu, obecności i języka zostają 
przeniesione na poziom  sam otnego życia psychicznego, co ma 
się odbyć przez redukcję mediacji językowej. Opisując samotne 
życie podmiotu, Husserl redukuje mediację językową, eliminując 
wskazywanie i komunikację w imię utrzymania bliskości tożsa
m ości m onologującej podm iotow ości. Przeanalizujm y to za 
Derridą. Derrida sięga do tego fragmentu Badan logicznych, w któ
rym Husserl rozpatruje problem wyrażania językowego w kon
tekście samotnego życia psychicznego podmiotu:

Oczywiście w pewnym sensie mówi się także w mowie samotnej 
i z pewnością jest przy tym możliwe, że ujmuje się siebie samego 
jako mówiącego, a nawet jako mówiącego do siebie samego. Tak 
jest np. wtedy, gdy ktoś mówi do siebie: Źle to zrobiłeś, nie 
możesz tak dalej postępować. Ale w sensie właściwym, komu
nikatywnym, w takich przypadkach się nie mówi, człowiek nie 
powiadamia się o niczym, a jedynie przedstawia sobie siebie 
samego jako mówiącego i powiadamiającego. W monologu sło
wa nie mogą przecież służyć nam za oznaki istnienia aktów psy
chicznych, gdyż takie wskazywanie byłoby tu zupełnie bezce
lowe (Zwecklos). Wchodzące w grę akty są wszak w tym samym 
momencie (im selben Augenblick) przez nas przeżywane.16

W „mowie samotnej”  akty „wchodzące w grę” są więc prze
żywane i przedstawiane sobie „w  tym samym momencie” przez 
podm iotow ość —  nie są  jednak wskazywane i komunikowane,
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gdyż jak twierdzi Husserl, byłoby to bezcelowe. Według Derridy, 
ta bezcelowość, o której mówi tu Husserl, oznacza „nie-odmien- 
ność, nie-różnicę w tożsam ości obecności jako obecności dla 
siebie” . 17 Derrida twierdzi, że takie pojęcie obecności zawiera 
nie tylko zagadkę zjawiania się bytu w absolutnej bliskości siebie, 
ale wyznacza również czasową istotę tej bliskości. Obecność dla 
siebie przeżycia powinna się wytworzyć w tym, co byłoby obec
ne jako „teraz” , czyli w niepodzielnej jedności tego, co obecne 
czasowo, i to bez wskazywania i powiadam iania siebie, tak by 
„nie mieć nic do podania do w iadom ości w zastępstw ie zna
ku” .18 Derrida powiada w związku z tym: „To, co obecne obec
ności dla siebie, byłoby równie niepodzielne jak mgnienie oka” } 9

2. Husserla teoria czasu

Fenomenologia Husserla przynosi przełom w problematyce cza
su rozwijanej w trakcie dziejów filozofii na Zachodzie. Jego  p o
glądy na czas różnią się znacznie od ujęć czasu, które proponują 
Platon, Arystoteles czy Kant. Heidegger w Sein und Zeit stwier
dza, że H usserla Wykłady zfenomenologii wewnętrznej świadomości 
czasu (opublikowane w 1928 roku, choć pochodzące z w cześ
niejszych lat —  sam notabene był ich wydawcą) po raz pierwszy 
w historii filozofii zrywają z pojęciem  czasu ukształtowanym  
przede wszystkim  przez Fizykę A rystotelesa, gdzie zostało  
ugruntowane rozumienie czasu na podstawie takich pojęć, jak: 
„teraz” , „punkt” , „krąg” , „granica” . Wielkim novum w Husserla 
ujęciu czasu było jego rozpatrywanie w powiązaniu ze świa
domością, czyli badanie świadomości czasu, sposobu, w jaki czas 
jawi się świadomości, jak jest przez nią doświadczany, jak może 
być konstytuowany, przy zawieszeniu (przynajmniej u wczesnego 
Husserla) kwestii czasu obiektywnego (§ 1 Wykładów nosi tytuł 
„W yłączenie czasu obiektywnego” ). Św iadom ość nie wychwy
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tuje obiektywnego trwania i następstwa, ale je konstytuuje. Czas 
byłby form ą płynięcia strum ienia św iadom ości. Podobnie jak 
w przypadku filozofii Heideggera, kwestia czasu stanie się klu
czowym tematem badań fenomenologicznych Husserla, tyle że 
konsekwentnie utrzymywanych w koleinach badań transcenden
talnej subiektywności. Będą się one koncentrowały wokół trzech 
zagadnień: podstawy czasu obiektywnego, czasu immanentnego 
oraz źródła czasow ości św iadom ości w ogóle.2 0  Transcenden
talne potraktowanie czasu przywiedzie Husserla do traktowania 
czasu jako struktury, która byłaby konstytutywna dla wszystkich 
elementów św iadom ości, a przez to i dla świata. Teoria czasu 
im m anentnego, konstytuowanego w strumieniu św iadom ości, 
prowadzi go  zaś do centrum problem atyki związanej z trans
cendentalną subiektywnością, do ostatecznego, fundującego 
wymiaru tej subiektywności.

Ujęcie czasu u w czesnego H usserla, do czego głównie na
wiązuje Derrida w Głosie i fenomenie, ma charakter podmiotowy 
w tym sensie, że to transcendentalna subiektywność byłaby 
źródłem czy też podstawą czasowania, nie jednak w sensie Kan- 
towskim, jako form a zmysłu wewnętrznego. O snową poglądów 
H usserla na czas jest przyjęcie przez niego nowej koncepcji 
źródłowej punktowości „teraz” , w czym odchodzi on od po j
mowania „teraz” , tak jak miało to miejsce w teoriach czasu jako 
jednorodnego, liniowego i jednokierunkowego przepływu chwil 
czy momentów. Husserlowskie „teraz” tym różni się od „teraz” 
wcześniejszych, obiektywnych teorii czasu, że jako teraźniejszość 
byłoby ono pewną uniwersalną, stałą i nieprzem ieszczającą się 
strukturą, strukturą w łaściw ą św iadom ości transcendentalnej, 
która konstytuowałaby czas. Czytamy w Ideach I: „Aktualne 
«teraz» koniecznie jest i pozostaje czymś punktowym, pew ną 
trwałą formą dla coraz to nowej materii’.2 1  „Teraz” w ujęciu Husserla 
byłoby centrum, jądrem struktury czasowości, co w Wykładach 
przyrównuje on do głowy komety:
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Podczas spostrzegania ruchu w każdym momencie ma miejsce 
uchwytywanie-jako-«teraz», w nim konstytuuje się właśnie teraz 
aktualna faza ruchu. Lecz to ujęcie teraźniejszości jest niejako 
głową komety, której warkoczem są retencje odnoszące się do 
wcześniejszych punktów «teraz» ruchu.22

„Teraz” jest „punktem źródłowym” czasu (Quelljetzt):

[ . ]  każdorazowo jako teraźniejsza obecna jest tylko faza punk
tualna, podczas gdy pozostałe, dołączają się niczym retencjo- 
nalny warkocz.23

„Teraz”  jako punkt źródłow y jest m om entem , od którego 
zaczyna istnieć to, co H usserl nazywa immanentnym obiektem 
czasowym, czyli obiektem  czasowym rozpościerającym  się na 
pewne trwanie:

[ . ]  modi przemijania mają pewien początek, pewien, by tak rzec, 
punkt źródłowy. Jest to ten modus przemijania, od którego 
obiekt immanentny zaczyna istnieć. Scharakteryzowany jest on 
jako „teraz” .24

Husserl tak to opisuje:

[ . ]  spostrzeżenie (impresja) byłoby tą fazą świadomości, która 
konstytuuje czyste „teraz” , a przypomnienie wszelką inną fazą 
(tego) continuum. Ale to jest właśnie tylko idealna granica, coś 
abstrakcyjnego, co nie może istnieć samo dla siebie. Ponadto 
także owo idealne „teraz” , nie jest czymś toto coelo różnym od 
„nie-teraz” , lecz przechodzi w nie w sposób ciągły.25

W stałym  postępie modi przem ijania każda późniejsza faza 
przemijania sama stanowi kontinuum, i to kontinuum ciągle się 
rozszerzające, kontinuum składające się ze „wszystkich prze
szłości” , jak to określa Husserl. Zatem  kontinuum przemijania 
obiektu trwającego stanowi kontinuum, którego fazami są  konti
nua modi przemijania poszczególnych punktów czasowych trwa
nia obiektu. Wraz z wyłanianiem się coraz to nowego „teraz” ,
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poprzednie „teraz”  zmienia się w przeszłe, zaś całe kontinuum 
przem ijania „w szystkich przesz łośc i”  poprzedniego punktu 
„niejako «zapada» się równomiernie w głębie przeszłości” , co 
trwa aż do ostatniego „teraz” .26 Potem zaczyna się szereg modi 
przem ijania, które nie zawiera już żadnego „teraz” trwania 
obiektu, trwanie nie jest już aktualne, lecz przeszłe i coraz głębiej 
zapada się w przeszłość.

Husserl określa punkt źródłowy, od którego rozpoczyna się 
„wytwarzanie” obiektu trwającego jako praimpresję. Praimpresja 
przechodzi w retencję, która sprawia, że zostanie ona uświado
miona w nowym „teraz” . Retencja jest pierwotnym, pierw szo
rzędnym przypomnieniem (primare Erinnerung) najbliższej prze
szłości, co byłoby właściwe strukturze „teraz” jako teraźniej
szości w sensie najmniejszej jednostki czasotwórczej. H usserl 
odróżnia pasywną retencję od aktywnego przypomnienia wtór
nego, inaczej drugorzędnego (sekundare Erinnerung), które jest 
samodzielnym aktem podmiotowym, dzięki czemu podmiot m o
że odtwarzać uprzednie spostrzeżenia, ogólnie: odtworzeniowo 
uobecniać przeszłość. D o  problematyki rozróżnienia na pier
wotną i w tórną retencję powrócim y jeszcze, odgrywa ona b o 
wiem kluczow ą rolę w porzuconych tu na chwilę wywodach 
Derridy z rozprawy Głos ifenomen.

Według Husserla, retencje konstytuują zarazem przyszłość, 
a to w tym sensie, że „każde przypom nienie zawiera intencje 
oczekiwania, których wypełnienie prowadzi do obecnej teraź
n iejszości” .27 W rozumieniu Judyckigo protencja jest źródło
wym doświadczeniem tego, że coś w ogóle będzie nadchodzić.28 
§ 24 Wykładów, Protencje w ponownym przypomnieniu, powstał póź
niej (1917) niż korpus wykładów i zawiera rozróżnienie protencji 
pierwotnej, otwartej i pustej od protencji przypomnieniowej 
o ukierunkowanym oczekiwaniu, w czym m ożna się dopatrzeć 
ujęcia sym etrycznego względem ujęcia retencji. Wydaje się, że 
protencja nie bierze bezpośredniego udziału w konstytucji czasu,
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lecz jest pochodna względem „teraz” , które z kolei wynika z re
tencji stanowiącej centrum intencjonalności.29 Odróżnienie pier
wotnych i wtórnych modi retencji i protencji zostanie z począt
kiem lat dwudziestych uzupełnione rozwiniętymi przez Husserla 
pojęciami syntezy pasywnej i aktywnej, które by się odpowiednio 
dokonywały anonim ow o bądź dzięki świadomej aktywności 
podm iotu.30

W H usserlowskiej koncepcji czasu każde aktualne „teraz” 
podlega prawu modyfikacji. Świadom ość towarzysząca trwaniu 
obiektu immanentnego podlega nieustannej przemianie, retencja 
przekształca się w retencję retencji, a kontinuum faz do łącza
jących się do każdorazowego „teraz”  nie jest niczym innym niż 
kontinuum retencji. Bernet twierdzi, że przepływ  praim presji 
m oże być w przybliżeniu przedstawiony jako linia prosta, ciąg 
retencji m ożna zaś porów nać z koncentrycznym i kołam i na 
wodzie, czy też ze słojam i rosnącego drzewa. Byłaby to ciągła, 
ale nie linearna m odyfikacja.31 Punkt ciężkości Husserlowskiej 
koncepcji czasu znajduje się więc w przeszłości. Jak  czytamy 
w Wykładach: „każdy spostrzegany czas jest spostrzegany jako 
przeszłość , która kończy się teraźniejszością. Teraźniejszość 
natom iast stanowi graniczny punkt” .32 K ażde „teraz” byłoby 
ową granicą-kometą, ciągnącą za sobą warkocz retencji —  prze
szłość . Retencjonalna-protencjonalna konstytucja czasow ości 
strumienia św iadom ości ma charakter pasywny, gdyż przebie
gałaby ona bez aktywnego udziału podmiotu transcedentalnego 
jako spełniacza aktów. Jak  twierdzi Husserl, „teraźniejszość (Ge- 
genwart) zawsze jest zrodzona z przeszłości, naturalnie, określona 
teraźniejszość z określonej przeszłości” .33 Ten a nie inny cha
rakter teraźniejszości określa retencja przypomnieniowa, która 
jest możliwa dzięki temu, że dany obiekt został już retencjonal- 
nie „um ieszczony” w przeszłości. M ożliw ość powracania do 
m inionego obiektu równa się m ożliw ości czasow ego porów 
nania go  z innymi obiektam i i stwierdzenia, że pojawia się on
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„przed” tymi obiektami lub „p o ” nich, dzięki czemu powstaje 
świadomość trwania i następstwa czasowego.34 

Zdaniem Półtawskiego,

[...] analizy Husserla obalają dogmat linearnego przebiegu świa
domości, a wraz z nim postulowane początkowo przez niego 
strukturalne podobieństwo przebiegu świadomości i przebiegu 
przedmiotów czasowych.35

Ostatecznie Husserl przyjmie koncepcję absolutnego, przed- 
przedm iotowego przepływu przeżyć jako pozaczasowej —  bo 
niekonstytuowanej już czasow o —  im m anencji, która byłaby 
źródłem  konstytucji immanentnych przedm iotów  czasowych. 
Przepływ ten konstytuowałby immanentne przedmioty czasowe, 
sam nie będąc już czymś czasowo konstytuowanym, co Husserl 
określa jako „wszelką nie zobiektywizowaną obiektywizację” .36 
Według Judyckiego,

[...] samo źródło czasu, czyli świadomość jako konstytuująca, 
pokrywa się wprawdzie do pewnego stopnia z czasowością swo
ich obiektów, ale w tym pokrywaniu pozostaje nieuchwytne, 
ciągle się wymykające źródło samego płynięcia.37

Wypływu każdego „teraz” nie możemy uchwycić inaczej, jak 
przez uprzedmiotowienie tego, co się w nim konstytuuje. Źródło 
tego płynięcia pozostawałoby poza czasem. Husserl będzie pod
kreślał nieczasowość absolutnego przepływu właściwego świa
dom ości absolutnej. Św iadom ość jako absolutne źródło czasu 
jawi się w swym podłożu jako aczasowa. Prowadzi to jednak do 
niezwykle trudnych pytań o m ożliwość uchwycenia tego prze
pływu, skoro nie jest on przedmiotem czasowym, co wiąże się 
też dalej z problemem ujęcia pozaczasowej podmiotowości okre
ślanej przez ten przepływ. W Wykładach czytamy:

Nie możemy powiedzieć nic ponad to: ten przepływ jest czymś, 
co nazywamy tak według tego, co ukonstytuowane, ale nie jest niczym
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czasowo „obiektywnym” . Jest absolutną subiektywnością i posiada 
absolutne własności czegoś, co obrazowo da się określić jako 
„przepływ” , co wytryskuje w punkcie aktualności, punkcie 
będącym praźródłem, „teraz” . W przeżyciu aktualności mamy 
punkt praźródła i kontinuum momentów pogłosowych. Dla 
tego wszystkiego brak nam słów.38

W Wykładach Husserl nie rozpatruje szczegółowo problema
tyki pozaczasowej subiektywności. Powróci do niej później, w la
tach trzydziestych, gdy rozwinie pojęcie nunc stans na określenie 
absolutnej, pozaczasow ej teraźniejszości, która jako nieukon- 
stytuowana byłaby źródłem  ukonstytuowanego czasu. H usserl 
przeprowadza wówczas redukcję, która doprowadza go  do nas
tępującej konkluzji:

Mamy więc, w „konkretnej” teraźniejszości jako wyróżnioną 
fazę płynięcia, która nie zawiera nic z tego, co właśnie minione 
i nadchodzące, lecz zawiera czystą teraźniejszość.39

Czysta teraźniejszość byłaby „sto jącą” teraźniejszością, ina
czej teraźniejszością stałego płynięcia, i jako taka miałaby cha
rakter pozaczasowy. W tym sensie byłaby to bezczasowa stałość. 
Jak  powiada Held, pozaczasow a stałość «nunc stans» jawi się 
jako jego „wszędzie” , natomiast brak jakiegokolwiek odniesienia 
do miejsca czasowego —  jako jego „nigdzie” .40 Pierwotność Ja  
ostatecznej redukcji m ożna rozum ieć jako nielokalizowaną 
w żadnym miejscu czasowym ciągłą obecność tego Ja .41 Ja  osta
tecznej redukcji byłoby Ja  anonim owym . „Sto jące”  płynięcie 
teraźniejszości musi Husserl uznać za pierwotnie pasywne, gdyż 
przypisanie mu charakteru aktywnego prowadziłoby do nieskoń
czonego regresu: aktywne Ja  samo znajdowałoby się „już”  w cza
sie. Pasywne, pierwotne płynięcie pozaczasowej teraźniejszości 
modyfikuje czy też „rozpada się” na retencję i protencję, a dalej 
następuje uczasowienie (konstytucja) strum ienia przeżyć jako 
pierwszej transcendencji, którego obiektywizacja zachodzi już
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dzięki aktywności Ja , w czym H usserl będzie już w latach trzy
dziestych upatrywał źródła wszelkiej konstytucji czasowej. D al
szym etapem  byłaby konstytucja czasu obiektywnego, druga 
transcendencja. Pamiętajmy jednak, że źródłem całego tego pro
cesu jest jednak pozaczasowe Ja  jako „stojąca” teraźniejszość.42 
H usserl dochodzi tu już do nieprzekraczalnej granicy swych 
analiz transcedentalnych. Wspomnijmy, że okamgnienie byłoby 
granicą analiz H eideggera z Sein und Zeit, analiz również pro
wadzonych w horyzoncie transcendentalnym. D o kwestii tych 
„dwóch granic”  powrócimy jeszcze później.

Półtawski tak podsumowuje Husserlowską teorię czasu:

[...] w rozważaniu o świadomości czasowej nie udało się Hus- 
serlowi ostre rozgraniczenie czystej świadomości i tego, co 
transcendentne. Powiedzieć można, że w samym łonie czystej 
świadomości pojawiła się swoista, podwójna transcendencja: 
z jednej strony tego, co już nieuświadomione w sensie uprzed
miotowienia, a jednak ściśle ze świadomością związane, więcej: 
stanowiące jej najgłębszą warstwę, jej „absolutne” dno —  właś
nie nie podlegający obiektywizacji absolutny przepływ; z drugiej 
zaś stanowiący już wobec tego czystego przepływu pewną trans
cendencję ukonstytuowany przez tenże przepływ czas imma- 
nentny (w sensie efektywnego zawierania się w ukonstytuowa
nym czasowo płynięciu), bez którego sam absolutny przepływ 
nie może zaistnieć, nie może się pojawić.43

Redukcja transcendentalna, która miała odsłonić sferę imma- 
nentną, spełniając przy tym wymóg pewności względem ab so
lutnie prezentujących się danych, osiąga swój kres, gdy Husserl 
dociera do poziom u aczasow ego przepływu, inaczej J a  osta
tecznej redukcji, inaczej jeszcze, pozaczasow ej teraźniejszości 
nunc stans. Refleksja fenom enologiczna zatrzymuje się na tym 
poziomie: próby uchwycenia przez nią pierwotnego Ja  natrafiają 
zawsze tylko na rezultaty działalności tego Ja. Stojąco-płynąca 
teraźniejszość jako miejsce, w którym realizuje się ideał adekwat
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nego i apodyktycznego poznania, okazuje się obszarem  nie do 
uchwycenia dla tej refleksji.44

Bernet uważa, że skoro absolutny przepływ nie jest w prost 
dostępny, lecz jedynie poprzez immanentny czas konstytuowany 
przez aczasową, absolutną świadomość, to wydaje się, że ta osta
teczna, św iadom ościow a podstaw a bytu nie m oże istnieć bez 
ukonstytuowanego w niej czasu. Byłaby ona zatem „czystą róż
nicą” , „retencjonalną różnicą wobec ukonstytuowanego przez 
nią czasu przedm iotów  immanentnych” .45 Myśl Husserla, „że 
nad wszelką świadom ością włada jeszcze świadomość ostatecz
na” , określa Bernet mianem jego „snu” i powiada, że nieskoń
czonego regresu możemy tu uniknąć tylko wtedy, gdy ową osta
teczną św iadom ość określimy jako nieświadom ą, podkopując 
jednak w ten spo só b  autonom ię nie tylko absolutnego prze
pływu, ale też w ogóle świadomości czasowej.46

Absolutny przepływ nigdy nie m oże być ujęty bezpośrednio, 
lecz dopiero we wstecznym na niego spojrzeniu (im nachhinein)}1 
Samoprezentowanie się tego przepływu i konstytucja immanent- 
nych przedmiotów czasowych są według niego dwoma ściśle ze 
sobą związanymi aspektam i tej samej absolutnej św iadom ości 
konstytuującej czas, czyli świadomości retencjonalnej. Intencjo- 
nalność tej retencjonalnej św iadom ości rozciągałaby się na te 
obydwie form y św iadom ości, a jej źródłem  byłoby napięcie 
między teraźniejszością a przeszłością. Intencjonalność reten- 
cjonalna nie likwiduje tego napięcia, lecz raczej przypieczętowuje 
n iepow strzym aną (sam o)zatratę obecności. C iągłość św iado
m ości retencjonalnej byłaby reprodukującym się procesem  róż
nicującym, w którym zachodziłoby ciągle modyfikujące się odsu
wanie się wstecz św iadom ości absolutnej od niej samej, czego 
skutkiem byłoby powstawanie zarówno subiektywnej św iado
m ości siebie, jak i obiektywizującej świadom ości czasu. Według 
Berneta, różnica między linearnym czasem przedmiotów a świa
dom ością tego czasu nie polega na pierwotnej ich identyczności, 
lecz na nieskończonym samoróżnicowaniu się tego strumienia.48
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Półtawski twierdzi, że Husserl mimo krytyki poglądu Brenta- 
na, że tylko to, co teraźniejsze, istnieje naprawdę, pozostaje pod 
wpływem „metafizyki obecności” , starając się sprowadzić naszą 
wiedzę do tego, co się prezentuje bezpośrednio i naocznie.49 
Same konkluzje teorii czasu Husserla zdają się już podważać tę 
m ożliw ość, czyli m ożliw ość źródłow ego „teraz” , a to choćby 
z powodu rzeczywistej niemożności określenia charakteru obec
ności w perspektywie aczasowych „głębin świadom ości” , ab so
lutnego przepływu. Tym samym kwestia źródła absolutnej pew
ności pozostaje nierozstrzygnięta, co jednak nie przeszkodzi 
H usserlow i przypisać św iadom ości absolutnego charakteru 
z właściwą jej m ożliw ością bezpośredniego, niezapośredniczo- 
nego aktu wglądu. D latego Heidegger powie, że Husserl pomija 
pytanie o bycie tej św iadom ości.50 Kolejna trudność wiąże się 
z zagadnieniem stosunku praimpresji i retencji. Husserl, zakła
dając prymarny charakter praimpresji wobec retencji, przypisuje 
tej pierwszej cechę źródłowej obecności, a retencję traktuje jako 
pogłos pierwotnej obecności praimpresji. Praimpresja i retencja 
zakładają się wzajemnie, uprzytomnienie tej pierwszej wymaga 
bowiem retencji. Wtórne, pozaretencjonalne odtworzenie prze
sz ło śc i tym się różni od retencji, że nie posiada ono uznania 
w bycie, a to z tej przyczyny, że —  jak twierdzi H usserl —  do 
„teraz” aktualnego zostaje odniesione nie pewne spostrzeżenie 
z przeszłości, ale jego „przedm iot” . Spostrzeżenie to akt samo- 
prezentujący, który konstytuuje obiekt źródłowo. Jego  przeci
wieństwem jest „ uobecnianie, re-prezentacja, czyli akt, który nie 
stawia nam obiektu samego przed oczyma, lecz właśnie uobecnia, 
ukazuje jakby w obrazie [ .. .] ” .51 W Wykładach czytamy, że jeśli
0 spostrzeżeniu będziemy mówili w związku z różnymi sp o so 
bami dania, w jakich występują obiekty czasowe, to wtedy prze
ciwieństwem spostrzeżenia będzie pierwotne przypom nienie
1 pierwotne oczekiwanie (retencja i protencja), które jako sp o s
trzeżenie i nie-spostrzeżenie przechodzą w siebie w sposób  
ciągły.52 Faza retencjonalna uświadamia fazę poprzednią, nie
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czyniąc jej jednak przedmiotem, gdyż Husserl rozumie retencję 
jako spostrzeżenie:

[...] jeśli spostrzeżeniem nazwiemy akt, w którym znajduje się 
wszelkie „źródło" („Ursprung” ), akt konstytuujący źródłowo, wtedy 
pierwotne przypomnienie będzie spostrzeżeniem. Tylko w pierwotnym 
przypomnieniu bowiem widzimy to, co przeszłe, tylko w nim 
konstytuuje się przeszłość, i to nie na sposób reprezentacji, lecz

53prezentacji.

Husserl twierdzi więc, że retencja i protencja należą do sfery 
źródłowości. Zachowując retencję w sferze źródłowości, prze
suwa on granicę między źródłowością i nie-źródłowością, tak by 
nie przeszła ona

[...] między to, co czysto obecne, i to, co nie-obecne, między 
aktualność i nieaktualność żywego „teraz” , lecz między dwie 
formy po-wrotu lub restytucji tego, co obecne, re-tencję i przed- 
stawienie.5 4

Tym samym Husserl przyjmuje ciągłość źródłowej sfery, któ
rą byłoby kontinuum „spostrzeżenia”  i „nie-spostrzeżenia” , „te
raz”  i „nie-teraz” . Ciągłość ta miałaby swe źródło w tożsam ości 
okamgnienia, w której dokonywałby się akt źródłowej konsty
tucji.

3. Dekonstrukcja doświadczenia źródłowego 
w fenomenologii Husserla

Derrida powiada wbrew Husserlowi:

Różnica między retencją i odtworzeniem, między przypomnie
niem pierwotnym i przypomnieniem wtórnym, nie jest, jak 
chciał Husserl, radykalną różnicą między spostrzeżeniem i nie- 
spostrzeżeniem, lecz między dwoma odmianami nie-spostrze-

55żenia.
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Przypomnienie pierwotne i wtórne byłyby dwoma sposobam i 
odnoszenia się do „nieredukowalnej nie-obecności innego «te
raz»” .5 6  Jak  eksplikuje Derrida, mgnienie oka ma pewne trwanie 
i trwanie to zamyka oko. Ta odmienność (alterite) byłaby samym 
warunkiem obecności, prezentacji, wszelkiego Vorstellung.5 7  Nie- 
redukowalna nie-obecność innego „teraz” , prymarny stosunek 
do nie-obecności, „nie zaskakuje, nie otacza ani nie udaje obec
ności pierw otnego wrażenia, pozw ala na jego wyłonienie się 
i zawsze się odradzającą dziewiczość” (wątek tej odradzającej się 
dziew iczości nie jest przez D erridę szerzej tematyzowany, do 
czego jeszcze później powrócę).5 8  Ostatecznie Derrida docho
dzi do następującej konkluzji: nieredukowalna nie-obecność 
innego „teraz” niweczy wszelką możliwość tożsamości.

W związku z tym Derrida stwierdzi, że ratunkiem dla obec
ności u Husserla stanie się idealność. Idealność przynosi ratunek 
dla obecności, jest jej gwarantem, daje możliwość zapanowania 
nad nią. O becność wydarzająca się w intuicji eidetycznej w swej 
czystości nie byłaby obecnością czegoś, co istnieje w świecie, lecz 
byłaby skorelowana z idealnymi aktami pow tórzeń.5 9  Według 
Derridy, w fenomenologii Husserla obecność sprowadza się do 
obecności idealnej: idealna obecność dla idealnej lub transcen
dentalnej świadomości. Idealność ta „jest właśnie formą, w jakiej 
obecność przedm iotu w ogóle m oże w sposób  nieograniczony 
być powtarzana jako ta sama” .6 0  Derrida dochodzi do wniosku, 
który ma już charakter ontologiczny: „M ożna zatem powiedzieć, 
że bycie jest określone przez Husserla jako idealność, czyli jako 
powtórzenie” .6 1  Husserlowska obecność przedmiotu idealnego 
i idealna obecność ego transcendentalnego, z powodu ich ideal- 
ności, zależą więc od m ożliw ości powtórzenia.6 2  Powtórzenie 
ma wytwarzać idealność znaku, a ta performatywność znaku —  
obecność. Idealność ta byłaby trw ałością tego sam ego, m ożli
wością powtórzenia znaku jako formy. Derrida podkreśla przede 
wszystkim, że idealność znaku byłaby tworzona, powstawałaby
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właśnie przez powtórzenie. Konstytucja znaku nie jest możliwa 
bez powtórzenia, więc i jego idealność powstaje przez pow tó
rzenie. Bez idealności znaku nie da się zaś myśleć o strukturze 
dyskursu jako o idealności, a tylko taki rodzaj dyskursu jest 
możliwy do zaakceptowania przez Husserla, jeśli fenomenologia 
ma być strenge czy exakte Wissenschaft.63 Znak jako taki byłby 
strukturą powtórzenia. Znak, który zaistniałby tylko „raz” , znak 
czysto idiomatyczny, nie byłby znakiem —  twierdzi D errida. 
Agensem powtarzania byłoby Ja  transcendentalne, Husserlowski 
podm iot transcendentalny.

Czy Derrida nie popada tu jednak w sprzeczność? Jak  da się 
pomyśleć „zawsze się odradzającą dziewiczość”  wrażenia, które 
zarazem nie udaje „obecności pierwotnego wrażenia” ? Czy tym 
samym Derrida nie postuluje tu czegoś na kształt źródłowości 
nieźródłowej? D errida nie objaśnia, jak m ożna rozum ieć ową 
„dziewiczość” wrażenia, skoro jego obecność byłaby tworzona 
przez powtórzenie znaku. N asuw a się tu też pytanie o m ożli
wość myślenia nieredukowalnej nie-obecności innego „teraz” . 
Jeżeli nieredukowalna nie-obecność innego „teraz” miałaby być 
myślana mocno, to oznacza to de facto niemożliwość „pom ostu” 
między poszczególnym i „teraz” i a fortiori niemożliwość czasu 
w ogóle. Jeżeli przyjmujemy, że obecność jest niejako generowa
na przez znak, to jaki sens ma wówczas mówienie o niereduko
walnej nie-obecności „teraz” ? Inną kwestią, która się tu wyłania 
jest to, czy w ogóle m ożna mówić o czymś takim, jak nieredu
kowalna nie-obecność sensu stricto. Czyż D errida nie mówi tu 
językiem metafizyki?

Derrida podkreśla wspólnictwo tej idealizacji z głosem  trans
cendentalnej podmiotowości. Idealność powinna być konstytuo
wana, powtarzana i wyrażana w medium niezależnym od żadnej 
syntezy światowej lub empirycznej. M ówiący podm iot słyszy 
siebie w samoobecności, co wyznacza sferę jego wewnętrzności. 
Mówiący podm iot słyszy siebie, a znaczące, które są  ożywiane
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jego oddechem oraz intencją znaczeniową (w rozumieniu H us
serla wyraz ożywiany jest przez Bedeutungsintention), są  absolutnie 
blisko podmiotu.64 Jak  twierdzi Derrida, w głosie (phone) znaczą
ce i znaczone nie tylko dają się łączyć ze sobą, ale w połączeniu 
tym znaczące zdaje się ulegać zatarciu i stawać przeźroczyste, tak 
by pozwolić pojęciu uobecnić się sobie samemu jako to, co jest, 
jako to, co nie odsyła do niczego innego prócz własnej obec
ności. Zewnętrzność signifiant wydaje się zredukowana.

Podmiot może się słyszeć lub wypowiadać i tym samym poz
walać pobudzać się przez znaczące przeżywane w tej bliskości. 
Podm iot m oże też rozporządzać znaczącymi w swej wolnej od 
zewnetrzności wewnętrzności —  sferze, w której głos nie napo
tyka oporu. Wolność od zewnętrzności nadaje samopobudzeniu 
rys czystości, co czyni je zdolnym do uniwersalności. W wewnę
trznym głosie, w którym podm iot mówi do siebie, wydarzałaby 
się ekspresja czystego sensu, bowiem głos byłby m ożliw ością 
czystego wyrażania, wyrażania poza wskazywaniem i kom uni
kacją, bez „wychodzenia”  poza sferę wewnętrznej, żywej obec
ności dla siebie, czyli bez „wychodzenia”  na zewnątrz poprzez 
znak. W tym sensie fonem  byłby najbardziej „idealnym ” zna
kiem. D latego pojęcie znaku (signifiant/signifie) zawiera w sobie 
konieczne uprzywilejowanie substancji dźwiękowej, fonem byłby 
bowiem najsilniej złączony z signifie. D latego też, jak powiada 
Derrida, fonem w rozumieniu Husserla to opanowana idealność 
fenomenu.

O becność podm iotu dla siebie, inaczej: św iadom ość reflek
syjna, wiązałaby się więc z fenom enem  głosu . G ło s jest sam ą 
świadomością, powiada Derrida. Podm iot bowiem pobudzałby 
się i odnosił do siebie sam ego za pom ocą sam oafektyw nego, 
sam osłyszalnego, wewnętrznego głosu . G ło s  byłby tym m e
dium, które nie naruszając obecności dla siebie aktów psychicz
nych, zabezpieczałby „obecność wobec naoczności i obecność dla 
siebie, absolutną bliskość aktów wobec nich samych” .65 Znaczące
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byłoby absolutnie blisko znaczonem u, na które nakierowana 
byłaby naoczność. Z  racji tej bliskości znaczące stawałyby się 
przeźroczyste. Derrida powiada:

Pod warunkiem tej absolutnej bliskości znaczącego wobec zna
czonego i jego zatarcia w bezpośredniej obecności Husserl 
będzie mógł ściśle wziąć pod uwagę medium wyrażania jako 
„niewytwórcze” i „odbijające” . Także pod tym warunkiem bę
dzie on mógł, paradoksalnie, zredukować je bez szkody i twier
dzić, że istnieje przed-wyrażeniowa warstwa sensu. Pod tym 
jednak warunkiem, że dla uchwycenia źródłowości sensu Hus
serl przyzna sobie prawo do zredukowania całości języka, bez 
względu na to, czy jest on wskazujący, czy wyrażający.66

Zawieszając kwestię charakteru obecności w perspektywie 
aczasowych „głębin świadomości” , owego absolutnego przepły
wu oraz redukując mediację językową, H usserl chce zachować 
możliwość czystej samoobecności podmiotu, a tym samym m oż
liwość dośw iadczenia źródłow ego. W tym kontekście m ożna 
zrozum ieć, dlaczego to właśnie sam opobudzenie powiązane 
z głosem  określa możliwość zarówno subiektywności, jak i świa
ta, bow iem  założona tu zostaje jedność dźwięku (który jest 
w świecie) i phone (w sensie fenomenologicznym). Jak  zauważa 
Derrida, ta jedność dźwięku i głosu  byłaby jednak „jedyną ins
tancją, jaka wymyka się rozróżnieniu na wewnątrz-światowość 
i transcendentalność, i która je zarazem umożliwia” .67 Jedność 
ta otwiera zarazem możliwość znaku, który według niego zaw
sze był myślany na podstawie rozróżnienia między tym, co zmy
słowe, a tym, co inteligibilne.
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R o z d z i a ł  V I

Nieobecność źródła

D errida w swych analizach statusu znaku, języka, sensu, 
znaczenia i notacji graficznej u Husserla nawiązuje do 
poglądów  Ferdynanda de Saussure’a, który wychodzi 
od określenia języka jako systemu znaków. D e Saussure uważa, 

że dźwięk sam w sobie nie należy do systemu języka, lecz poz
wala na to, by system ten przejawiał się w aktach mowy. Dźwięki 
m ogą stanowić elementy systemu języka jedynie wtedy, gdy wy
rażają czy też komunikują coś, co ma charakter pojęciowy. D e 
Saussure’a interesuje sposób, w jaki się to odbywa, sposób pow
stawania i funkcjonowania znaków. Znaki stanowią połączenie 
tego, co znaczące (signifiant), czym byłyby dźwięki lub słowa, 
z tym, co znaczone (signifie) jako pojęciam i reprezentującym i 
desygnat, jednostki werbalnego znaczenia. Jedność znaczącego 
i znaczonego czyniłaby znak znakiem. Znak charakteryzowałyby 
dwa splecione aspekty: to, co empiryczne, materialne, oraz to, co 
idealne, pojęciowe. Znak cechowałaby dalej arbitralność i kon- 
wencjonalność. K ażdy znak, pozbawiony sam  w sobie istoto- 
wych właściwości, byłby określany ze względu na miejsce, jakie 
zajmuje w systemie języka, w systemie, w którym odnoszony jest 
do innych znaków. W Kursie językoznawstwa ogólnego de Saussure 
powiada, że znak byłby wytworem różnicujących relacji z innymi
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znakami i to jedynie by go  stanowiło. Znak byłby wytworem 
tych relacji, poza którymi nie byłoby już nic, co by go określało, 
znak sam w sobie nie miałby żadnej tożsam ości, żadnych pozy
tywnych składników  —  powiada de Saussure. Język jako system 
semiologiczny okazuje się „systemem różnic” , polega wyłącznie 
na różnicach, jest wytworem różnic. D e Saussure uważa, że w ję
zyku istnieją tylko różnice. Ta zasada różnicy sem iologicznej 
stanowiłaby podstawowe prawo języka. Język nie byłby funkcją 
podm iotu m ówiącego.1 Język dostajemy tak, jak dostajemy pra
wo. Statyczną, synchroniczną i form alnie zam kniętą strukturę 
znaków de Saussure nazywa językiem (langue) i odróżnia od m ó
wienia (parole), czyli użycia, wykonania języka w performatyw- 
nych czynnościach językowych o charakterze diachronicznym. 
Przedmiotem badań lingwistyki ma być jednak synchronicznie, 
ahistorycznie rozumiany język, inaczej: totalny stan języka ufun
dowanego na różnicach, inaczej jeszcze: jego apriorycznie zało
żona „struktura” , czym implicite de Saussure potw ierdza kla
syczne, ontologiczne warunki obiektywności opisu i prawdy, co 
oznacza tym samym potwierdzenie „metafizyki obecności” .2

W Kursie... de Saussure mówi o „naturalnej, jedynie praw
dziwej więzi dźwiękowej” miedzy głosem  i sensem.3 Przyjmując, 
że między znaczącymi a treścią znaczonych istniałby naturalny 
związek, twierdzi on jednocześnie, że pism o jedynie obrazuje 
język jako system foniczny, jest jego niesamodzielnym obrazem, 
przedstawieniem, unaocznieniem, a jako takie „sam o w sobie jest 
obce wewnętrznemu systemowi” języka.4 D e Saussure uważa, że 
obraz graficzny (określa go  mianem symbolu w odróżnieniu od 
znaku) narzuca swą przewagę kosztem dźwięku, a wyraz pisany 
zlewa się tak ściśle z wyrazem mówionym, że w końcu uzurpuje 
sobie rolę główną. D e Saussure twierdzi też, że pismo, mające 
stanowić zewnętrzność wobec języka, cechuje arbitralność, sto
sunek między fonem em  (znaczącym-znaczonym) a grafem em  
(czystym znaczącym) byłby bowiem czymś umownym. Derrida
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wyciąga z tego wniosek, że nie da się dokonać wyraźnego roz
różnienia na znak językowy i znak graficzny. Derrida nie będzie 
redukować signifiant tylko do akustycznego obrazu desygnatu, tak 
jak robi to de Saussure. N ie będzie też sprowadzał signifiant do 
jego materialnego wymiaru. Derrida twierdzi, że jeśli stosunek 
między fonem em  a grafem em  jest czymś umownym, to tym 
samym wykluczona zostaje możliwość, by grafem  był znakiem 
fonemu. Inaczej rzecz ujmując: pismo nie byłoby znakiem zna
ku, przedstawieniem przedstawienia. Signifie okazuje się signifiant.

U Derridy signifie to signifiant w relacji z innymi signifiants, a róż
nica między signifiant a signifie to tyle, co nic. Po pierwsze dlatego, 
że signifiant nie jest materialne; po drugie, że nie ma signifiant..5

Znak nigdy nie wyczerpuje się w tym, co materialne i zmys
łowe, musi on bowiem być rozpoznany w powtórzeniach jako 
„taki sam ” , jego identyczność i tożsam ość zależą od idealności. 
Można też powiedzieć, że jeśli nie ma signifie jako takiego, to i nie 
może być signifiant.

O gólnie w swej lekturze de Saussure’a D errida wykaże, że 
cechy, które miałyby rzekom o odróżniać pism o od języka jako 
systemu fonicznego —  w świetle stwierdzeń samego de Saussu- 
re’a —  można przypisać językowi. Derrida pisze:

Otóż wychodząc od momentu, w którym rozpatruje się całość 
określonych znaków, mówionych i a fortiori pisanych, jako usta
nowionych w sposób nieumotywowany, między znaczącymi lub 
porządkami znaczących należałoby wykluczyć wszelki stosunek 
naturalnego podporządkowania, wszelką naturalną hierarchię.6

Jednocześnie to, co miałoby przede wszystkim charakteryzo
wać pismo —  jego wtórność, okazuje się cechą wszystkich zna
ków. Jak  twierdzi Derrida, „ [ . ]  pismo w ogóle nie jest znakiem 
znaku, chyba że powiemy tak —  co w najgłębszym sensie było
by praw dą —  o wszelkim znaku” .7  Według Allena, kontrasto
wanie, w którym  de Saussure upatrywał istoty znaku, ale też
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usiłował ograniczyć do sfery swoiście semiologicznej i stotali- 
zować w stan synchroniczny, u Derridy jest już nieograniczone 
i niestotalizowane.8 Tym samym Derrida rewiduje funkcjonujące 
w tradycji zachodniej od czasów  starożytnych fonocentryczne 
rozumienie języka, w którym mowie przypisuje się bezpośredni 
dostęp do znaczenia, a znaczące wydają się nieoddzielne od 
myśli. Słow a naturalnie wypowiadane przez podm iot byłyby 
niemalże transparentne wobec znaczenia, które mowa mogłaby 
dalej komunikować. Pismu składającemu się z materialnych zna
ków przypadałaby jedynie służebna rola zapisującego środka 
technicznego, w którym mowa byłaby reprezentowana. To wy
znaczałoby teleologię pisma. Relacja między m ow ą a pism em  
byłaby stosunkiem  między tym, co czasowe, a tym, co przes
trzenne, słuchanie wiąże się bowiem z czasem, a widzenie pisma 
—  z przestrzenią. W tym sensie pism o wprowadzałoby przes
trzenność w czasowość mowy, inaczej też: zewnętrzność znaku 
w stosunku do wewnętrzności mowy mającej bezpośredni d o s
tęp do znaczenia. Także w związku z nieobecnością mówiącego, 
w piśmie następowałoby oddalenie, oddzielenie od źródłowego 
znaczenia, co byłoby już jego zniekształceniem. N a to niebez
pieczeństw o związane z użyciem pism a wskazuje już Platon 
w Fajdrosie.9 Mowa nie jest jednak samowystarczalna. Derrida 
twierdzi, że pismo ma charakter suplementarny względem mowy 
tylko dlatego, że sam a mowa ma już te cechy, które miałyby 
charakteryzować pismo. Potwierdzeniem tego byłoby choćby to, 
że w K u rsie . de Saussure, przypisując pismu służebność wzglę
dem mowy, objaśnia ją, analizując jednak sam o pismo. To, że 
pismo może być traktowane jako dodatek do mowy i ujmowane 
jako jej suplement, jest pochodną tego, że w ogóle nie istnieje 
żaden „źród łow y” , „naturalny” język, który byłby wolny od 
pisma. Mowa „w swej istocie” jest rodzajem pisma:

Jeśli „pism o” oznacza zapis, przede wszystkim zaś trwałe usta
nowienie znaku (a jest to jedyny nieredukowalny rdzeń pojęcia
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pisma), to pismo w ogóle obejmuje cały obszar znaków języ
kowych, piktograficznych, hieroglificznych, ideograficznych,
fonetycznych i literowych.10

Tożsam ość znaku jest jednak konstytuowana dzięki jego ite- 
rowalności, co implikuje pierwotną nieobecność, która określała
by pismo. Jak twierdzi Derrida, dana jednostka formy znaczącej 
m oże się konstytuować w powtarzaniu tylko pod nieobecność 
przedmiotu jej odniesienia, czyli elementu znaczonego i aktualnej 
intencji znaczeniowej, w ogóle wszelkiej obecnej intencji komu
nikowania, a pismo, aby być pismem, musi zachować możliwość 
funkcjonowania pod nieobecność, całkowitą nieobecność, empi
rycznie określonego adresata.11 Ta nieobecność w sferze pisma 
byłaby czymś pierwotnym, sam  znak sobą samym zakłada już 
bowiem jakąś nieobecność. Źródłowy byłby więc niepochodny 
znak, który zakłada sobą nieobecność, nie zaś jakkolwiek myśla
na „wcześniejsza” względem niego obecność. Źródłowa byłaby 
nieobecność.

O ontologicznych przesłankach krytyki filozofii H usserla 
przez Heideggera wspomnieliśmy już wcześniej. Krytyka Derri- 
dy ma inną podstawę, a jest nią kwestia statusu języka w fenome
nologii Husserla. Według Derridy, pojęcie języka rozwijane przez 
H usserla w ramach jego fenom enologii stara się uwzględniać 
dwa niedające się pogodzić wymogi: z jednej strony język p o 
winien spełniać wymóg czystości formalizacyjnej, z drugiej zaś 
—  odpow iadać radykalności intuicjonizm u fenom enologii.12 
Sam opobudzenie musi w związku z tym przejść przez medium 
znaczących, które powinny być idealnościam i, tak by m óc je 
powtarzać lub nieograniczenie przekazywać, co otwiera dalej 
możliwość pisma, pisma potrzebnego do notacji idealnej obiek
tywności. Zderzenie tych dwóch wymogów, wymogu czystości 
formalizacyjnej przy równoczesnym zachowaniu czystości bez
pośredniego oglądu w akcie intelektualnym, m ożna ogólnie ro
zumieć jako efekt przemieszania określenia bycia jako idealności
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z określeniem bycia jako obecności konstytuowanej przez trans
cendentalne Ja. To przemieszanie miałoby swą przyczynę w tym, 
że Husserl, nie uwzględniając dostatecznie kwestii statusu języka, 
zakłada możliwość

[ . ]  absolutnej bliskości tożsamości ze sobą, bycia-wobec przed
miotu pozostającego do dyspozycji powtórzenia, trwanie cza
sowej obecności, której idealną form ą jest obecność dla siebie 
^ycia transcendentalnego, którego idealna tożsamość umożliwia 
idealiter powtórzenie w nieskończoność.13

W rozprawie G łos i fenomen D errida pokazuje, jak H usserl 
stara się utrzymać wymóg czystości i idealności fenomenologicz
nego dyskursu, eliminując z niego to, co psychiczne i niesprowa- 
dzalne do idealności powtórzenia. Jednocześnie założenie obec
ności dla siebie świadomości transcendentalnej skłania Husserla 
do wykluczenia wszystkiego, co zagrażałoby bliskości jej tożsa
m ości, czyli tego, co związane z fizycznym, materialnym wy
miarem znaku czy języka. Derrida powiada w związku z tym, że 
znak byłby „obcy obecności dla siebie żywej obecności w ogó- 
le” .14 W fenomenologii Husserla odnajduje on motywy „zatarcia 
znaku” jako zniesienia różnicy między znaczonym a znaczącym, 
tendencję do uczynienia znaku czymś pochodnym i przeźroczys
tym w stosunku do zakładanej źródłowej obecności jako źródła 
sensu czy znaczenia. Według Derridy, byłoby to wynikiem tego, 
że Husserl ujmuje język na sposób metafizyczny. Byłoby to już 
elementem szerszego uwikłania fenomenologii Husserla w m e
tafizykę. Ogólnie, Derrida zarzuci Husserlowi powstrzymywanie 
się od pytania o strukturę znaku. Akcentując performatywność 
powtarzania znaku, powiada już wbrew Husserlowi: „Obecność- 
-tego-co-obecne wywodzimy z powtórzenia, a nie na odwrót” .15

Ponieważ znak nigdy nie jest zdarzeniem w sensie niezastą
pionej i nieodwracalnej niepowtarzalności empirycznej, a wszel
ka jego konstytucja opiera się na iterowalności, nie można doko
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nać rozróżnienia między m onologiem  wewnętrznym a kom u
nikacją zewnętrzną, między oznaką a wyrażeniem —  obejmująca 
je struktura powtórzenia uniemożliwia przeprowadzenie rozgra
niczenia między nimi. K ażdy  fonem  lub grafem  —  twierdzi 
Derrida —  „jest w pewnej mierze każdorazowo inny, m oże fun
kcjonować jednak jako znak i język w ogóle tylko wtedy, gdy 
formalna tożsam ość pozwala ponownie go  użyć i rozpoznać” .16 

Tożsam ość ta jest z konieczności idealna i implikuje przedsta
wienie, ale przedstawienie nie w sensie bezpośredniej prezen
tacji, lecz symbolicznej re-prezentacji (re-representation). Wszelkie 
przedstawienie Vorstellung) wiąże się z powtórzeniową strukturą 
znaku, co implikuje przynależność do powtórzeniowej struktury 
uobecniania Vergegenwartigung. Inaczej rzecz ujmując, wszelkie 
Vorstellung, a dotyczyłoby to także prezentacji w sensie teraźniej
szej obecności (Gegenwartigung), uzależnione jest od Vergegenwarti- 
gung. Jak  pamiętamy, Husserl twierdzi, że w źródłowej prezentacji 
(Prasentation) obiekt jawiłby się w pełnej i prostej obecności, 
w czasowym sensie teraźniejszości (Gegenwartigkeit), co odróżnia 
on od uobecniania (Vergegenwartigung) jako przypominania. Źród
łowa prezentacja i uobecnienie byłyby dwoma rodzajami przed
stawienia Vorstellung), co wyznaczałoby fundamentalną różnicę 
między rzeczywistością a reprezentacją, praw dą a wyobraźnią, 
prostą i czystą obecnością a powtórzeniem.

W edług Derridy, najprostsze Vorstellung jako Gegenwartigung 
nie jest absolutnie czyste i źródłowe, lecz zależy od możliwości 
reprezentacji jako Vergegenwartiguung.17  Rozróżnienie między 
dyskursem „rzeczywistym ” , w którym coś m iałoby się b ezpo
średnio prezentować, a dyskursem „przedstawieniowym” nie jest 
możliwe. W ogóle nie jest możliwe rozróżnienie między „rzeczy
w istością i przedstawieniem, między prawdziwym i w yobrażo
nym, między zwykłą obecnością i pow tórzeniem ” .1 8  M ożna 
natom iast mówić o źródłowej jedności dyskursu i wszelkiego 
przedstawienia, przedstawienia w sensie reprezentacji. „Z acie
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ranie znaku” byłoby utrzymywaniem różnicy między rzeczy
w istością a przedstawieniem. Zachowanie tej różnicy i wiążące 
się z nim określenie znaku jako pochodnego względem źród
łowej obecności przynależy jako takie do metafizyki. D errida 
proponuje rewizję m etafizycznie rozum ianego znaku i nowy, 
niem etafizyczny jego sposób  rozum ienia: zam iast dw oistości 
źródłowej obecności i przedstawienia, postuluje przypisanie zna
kowi i pismu źródłowego charakteru. Znak nie byłby „ani mate
rialny, ani idealny” . To pismo byłoby źródłem języka, stwierdza 
D errida. Źródłow ość pism a oznacza jednak sem iotyczną nie
m ożność źródłowego sensu. Z  tej perspektywy o samym piśmie 
m ożna powiedzieć, że jego źródłowość jest nieźródłowa. Pismo 
byłoby źródłowym śladem.

Nie ma bytów obecnych w sensie pełnej obecności —  wszy
stko byłoby wynikiem ruchu wykluczającego m ożliwość obec
ności sensu stricto, ruchu będącego

[...] odwleczeniem, obejściem, opóźnieniem, poprzez jakie in
tuicja, percepcja, konsumpcja, jednym słowem relacja do obec
ności, odniesienie do rzeczywistości obecnej, do bytu są zawsze
odwleczone.19

To, co w ten sposób obecne, byłoby śladem, uobecniającym 
się znakiem nieobecności —  nie ma bowiem ostatecznej, „bra
kującej”  obecności. Śladu „żadne pojęcie metafizyki nie m oże 
opisać” , ślad nie istnieje.20 Nawet zastępowanie rzeczy znakiem 
byłoby czymś wtórnym wobec „pierwotnej, zagubionej obec
ności, od której znak jest pochodny” .21 Bernet powiada:

Fenomen znaku implikuje wzajemną wymianę między obec
nością a reprezentacją (representation) i dlatego nie da się go nigdy 
zredukować do czystej obecności.22

Nie ma zatem presemiotycznego, źródłowego, transcenden
talnego znaczonego. Tym samym zakwestionowana zostaje wtór- 
ność i tym czasowość znaku, któremu zostaje przeciwstawiona
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„źród łow a” różnia. W drugim rozdziale O gramatologii (Jęgyko- 
znawstwo i gramatologia) Derrida przedstawia dekonstrukcję opo
zycji między językiem i pism em . Sem iologia przekształca się 
w gram atologię —  naukę o piśm ie rozw ijaną w perspektywie 
różni:

Ponieważ użycie języka bądź kodu zakłada grę form nieposia- 
dających określonej i niezmiennej treści, a w praktyce tej gry 
również retencję i protencję różnic, rozsunięcie i zwłokę, grę 
śladów, to wobec tego chodziłoby o pismo, które poprzedza 
samo pisanie, jakieś archi-pismo, bez aktualnego źródła, bez 
archii. Stąd też regularne przekreślenie archii i przekształcenie 
semiologii ogólnej w gramatologię, która podejmuje krytykę tego 
wszystkiego, co w semiologii, a nawet w pojęciu-matrycy —  
znaku —  zachowało założenia metafizyczne niedające się po
godzić z różnią.23

Gramatologia to nauka o „arbitralności znaku” , nauka o nie- 
umotywowaniu śladu, nauka o piśmie przed mową i w mowie.24 
D ekonstrukcja metafizycznie rozum ianego znaku przywiedzie 
też D erridę do wypracowania koncepcji nierozstrzygalników, 
„niby-pojęć” (np. differance, supplement, farmakon, gramme), które 
sytuowałyby się poza opozycyjnymi pojęciam i charakteryzują
cymi zachodnią filozofię (empiryzm/idealizm, byt/myśl, dobro/ 
zło, zewnętrze/wewnętrze, m ow a/pism o itp.). Archi-ślad/ślad, 
archi-pismo, różnia, głów ne Derridiańskie nie-pojęcia, byłyby 
quasi-pojęciowym odzwierciedleniem tej niemożliwości pełnej 
obecności.

Zdaniem Derridy, nie ma „żywej, czystej, prostej obecności” 
w sensie pierwotnej tożsam ości: wszystko podlega „prawu róż
ni” , nieredukowalnej grze odwlekania i antycypacji sensów. R óż
nia (differance) to główne pojęcie operacyjne Derridy, które we
dług jego krytyków zastępuje tradycyjne kategorie metafizyki: 
prawdę, tożsam ość, źródło, ale wedle sam ego filozofa, różnia 
„nie jest po prostu pojęciem” .25 Ujmuje ona
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[ . ]  dzianie się różnicy pomiędzy znaczącymi; jako niereduko- 
walna (nie istnieje pierwsze znaczone) różnia nie daje się uobec
niać, a zatem znieść w dialektycznym ruchu, w którym byłaby 
tylko środkiem logocentrycznej rekonstrukcji Tego-samego i je
go powrotu do własnej tożsamości [ . ]  Różnia jest grą obecno
ści i nieobecności, pracą nieobecności w sercu każdej obecności 
i tożsamości: obecność, zakładając swój aktywny i nieredukowal- 
ny korelat, jest obecnością na zawsze odroczoną, nie-obecną.26

Jak  twierdzi Derrida różnia jest tym, co „nie jest, nie istnieje, 
nie jest żadnym bytem [...], nie ma ani istnienia, ani istoty” .27

N egacja m ożliwości czystej, źródłowej obecności, przepro
wadzona przez Derridę na gruncie dekonstrukcji metafizyczne
go określenia znaku i języka, umożliwia też dekonstrukcję głosu 
jako fenomenu czystego samopobudzenia. Nieredukowalna nie- 
-obecność innego „teraz”  wyklucza bowiem możliwość nie-od- 
m ienności i nie-różnicy tożsam ości, niepodzielności mgnienia 
oka. Tym samym podważona zostaje bliskość tożsamości m ono
logującej podm iotow ości, m ożliw ość jej obecności dla siebie, 
inaczej też możliwość świadom ości (!), bowiem „«św iadom ość» 
nie oznacza niczego innego, jak tylko możliwość obecności dla 
siebie tego, co obecne w żywej obecności” .28 Niem ożliwość 
tożsam ości okamgnienia różnicowanego przez alternację „teraz” 
i „nie-teraz” , tego sam ego i innego, oznacza jednocześnie nie
m ożliwość czystego sam opobudzenia. Ta dekonstrukcja głosu, 
fenomenu transcendentalnej subiektywności, oznaczałaby nie
m ożliw ość źródłowej św iadom ości i a fortiori niem ożliw ość 
doświadczenia źródłowego.

W edług Derridy, sam opobudzenie m ające być warunkiem 
obecności dla siebie nie jest bowiem

[...] modalnością doświadczenia charakteryzującego byt, który 
byłby już sobą samym (autos). Wytwarza ono to samo jako sto
sunek do siebie w różnicy ze sobą, to samo jako to co nie- 
tożsame.29
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Podm iot słyszy i rozum ie swój g ło s, ale dośw iadcza tego 
przynajmniej podwójnie, a to z uwagi na —  jak to nazywa Ber- 
net —  retencjonalne echo, które nieustannie się rozchodzi 
i pow tarza.30 Ta retencjonalna dw oistość nie m oże być czysta, 
bowiem dla Derridy retencja zawsze jest już związana ze wska
zującym przedstawianiem, czyli re-prezentacją uwikłaną w empi
ryczny świat. Jak  już zostało to wspomniane, Husserl, opisując 
samotne życie podmiotu, redukuje mediację językową, eliminując 
wskazywanie i komunikację. D errida powiada, że w zasadzie 
chodzi tu o podwójną redukcję: wykluczenie stosunku do innego 
we mnie, w komunikowaniu wskazującym, i wykluczenie wyraża
nia jako „warstwy ostatniej, najwyższej i zewnętrznej wobec war
stwy sensu” .31 W „mowie samotnej”  akty „wchodzące w grę” są 
przeżywane i przedstawiane sobie przez podm iotowość „w  tym 
samym m om encie”— nie są  wskazywane i komunikowane, gdyż 
byłoby to bezcelowe. Akty psychiczne są, według Husserla, bez
pośrednio obecne dla podm iotu w danej chwili. D rugie wy
kluczenie, wykluczenie wyrażania, wiąże się z tym, że Husserl, 
zdaniem Derridy, w ogóle traktuje język jako zdarzenie wtórne 
i narzucone na pierwotną i przedwyrazową warstwę sensu. D la 
Husserla wyrażenie czyste, wyrażenie logiczne byłoby bowiem 
niewytwórczym m edium , które odzwierciedla warstwę sensu 
przedwyrazowego, a jego jedyna w ytw órczość polegałaby na 
przepuszczaniu sensu w idealność pojęciowej i powszechnej 
formy. W mowie wewnętrznej podm iot wyobraża sobie znak, 
nie potrzebuje jego fizycznej obecności. W m onologu słow o 
m oże być tylko przedstawione wyobrażeniowo. W związku 
z tym Derrida powiada, że głos, który miałby być czysto ekspre
syjny, a zarazem spełniać przy tym ideę czystej auto-afekcji, był
by głosem  milczącym. W tym fenomenologicznym „milczeniu” 
powinien dopiero nadejść materialny, empiryczny język wyraża
jący.32 Wewnętrzny głos, by być słyszanym i zrozumiałym, musi 
jednak wyjść na zewnątrz —  w świat, performując zarazem po-
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nadindywidualny, lingwistyczny kod. To oznacza, że sam opo- 
budzenie nie m oże być wyłączone z przestrzeni, zewnętrzności 
czy świata. Wyjście „w  świat”  jest pierwotnie implikowane przez 
ruch czasowania. To jednak w edług Derridy uniemożliwia już 
czystość i autonomię sam opobudzenia. Powiada on, że nie jest 
bowiem możliwa obecność dla siebie, która powinna się wytwo
rzyć w jedności tego, co obecne czasowo, tak by nie mieć „nic 
do podania do wiadom ości w zastępstwie znaku” .33 Słyszenie 
własnej mowy („ s ’entendre-parler’)  nie jest wewnętrznością wnę
trza zamkniętego w sobie, lecz jest nieredukowalnym otwarciem 
we wnętrzu, okiem i światem w mowie. Wątek czystej wewnę- 
trzności mowy, owego „słyszenia własnej mowy” , jest radykalnie 
negowany przez sam „czas” .34

Bycie transcendentalnego podm iotu związane jest z przed
stawieniem siebie, czy też inaczej rzecz ujmując, św iadom ość 
siebie wymaga przedstawienia siebie. D errida nie zgadza się 
z Husserlem, który w Badaniach logicznych (I, § 26) stwierdza, że 
w mówieniu samotnym znaczenie Ja  spełnia się w bezpośrednim 
przedstawieniu własnej osoby.35 Derrida w rozprawie Głos ifeno- 
men twierdzi, że H usserl błędnie zakłada, iż podm iot w rzeczy
wistym doświadczeniu i to, co stawia on sobie jako żywe, m ogą 
być wobec siebie zwyczajnie zewnętrzne. Ponieważ czysta auto- 
afekcja nie jest możliwa, to w pisane w św iadom ość przedsta
wianie siebie podm iotu zawsze już implikuje pewne oddalenie 
świadomości od niej samej, niejako jej ciągłe opóźnienie wzglę
dem siebie. Nawet w mowie wewnętrznej wyrażenie Ja  zawsze 
już pociąga za sobą pewną separację obecności w stosunku do 
Ja. Te „dwa” Ja  nigdy się nie zejdą. O ile Husserl przyjmowałby 
w Badaniach. . . ,  że w mowie sam otnej niejako „realizuje się” 
punkt zerowy subiektywności, którym byłby kompleks znacze
niowy Ja , tutaj, teraz, to D errida twierdzi, że pojawienie się Ja  
w mówieniu samotnym funkcjonuje jako idealność, która może 
zaistnieć jedynie wskutek zacierania się, gruntow nego prze
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kształcenia, ogólnie: nieobecności Ja  jako „tutaj m nie-sam ego” . 
Pierwotnej nieobecności charakteryzującej pism o podlega rów
nież i Ja  jako jednostka formy znaczącej. Derrida podkreśla, że 
nieobecność naoczności Ja , czyli podmiotu naoczności, jest nie
jako wymagana przez strukturę samego znaczenia. Oznaczałoby 
to niemożliwość tożsam ości transcendentalnej podmiotowości. 
W świetle Derridiańskiej dekonstrukcji doświadczenia niemożli
we jest bycie sobą, bo niemożliwa jest tożsam ość podm ioto
wości (autos). Żadna czysta redukcja transcendentalna nie jest 
zatem możliwa. Wewnętrzny g łos wydarzający obecność p o d 
m iotu dla siebie, inaczej: św iadom ość refleksyjną, podlegałby 
„systemowi różni” , co oznacza, że nie m ożna wytyczyć granicy 
między mówieniem samotnym a komunikowaniem, między rze
czywistością i przedstawieniem dyskursu. N ie da się oddzielić, 
tak jak chciał tego dokonać Husserl, oznaki od wyrażenia: Zeigen 
jako odniesienie do przedmiotu, ogólne jego pokazanie lub uka
zanie, poprzedza już podział na Anzęigen (wskazywanie) i Hin- 
zeigen (wyrażanie). Derrida powiada:

Zeigen zawsze jest przedmiotem, na który kieruje się domniema
nie (Meinen), przedmiotem, który predeterminuje z istoty głę
boką jedność Anzeigen wskazywania i Hinzeigen wyrażania. Znak 
ostatecznie zawsze sprowadzałby się do Zeigen, do przestrzeni, 
do widzialności, do pola i do horyzontu tego, co jest ob-iek- 
towane i pro-jektowane, do fenomenalności jako tego, co 
naprzeciwko, i tego, co na powierzchni, jako oczywistości lub 
naoczności, a przede wszystkim jako światła.36

Podmiot („rozumiany jako tożsam ość ze sobą albo jako świa
dom ość takiej tożsam ości, św iadom ość siebie” ) jest, według 
Derridy, wpisany w język i podległy różnicującemu „prawu róż
ni” , a więc nie jest możliwy „przed i poza znakiem, poza wszel
kim śladem i wszelką różnią” .37 Jak  powiada: „K ażde doświad
czenie buduje się tylko na śladach i gdy patrzymy na stronę 
podm iotu czy przedm iotu, odnotujem y ślad, którego nic nie
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poprzedza” .38 Pojęcie podm iotu należy poddać dekonstrukcji, 
gdyż przynależy ono do m etafizycznej pojęciow ości, będąc 
przedstawieniem ludzkiej obecności jako tożsamości, która dała
by się bezpośrednio odnieść do siebie, ująć w jakimś sam opoz- 
naniu, czy też stać się pełną św iadom ością (w pracy Głos i feno
men czytamy: „św iadom ość to nic innego, jak tylko m ożliwość 
obecności dla siebie tego, co obecne w żywej obecności” 39). 
Uprzywilejowanie świadomości —  tak jak to czyni choćby H us
serl —  oznacza uprzywilejowanie obecności, co dla Derridy jest 
„określeniem ” i „skutkiem ” metafizyki obecności, inaczej „sy s
temu obecności” . Zam iast hipostazowania podm iotu, jak czyni 
to w różnych postaciach zachodnia metafizyka, podm iot należy 
ujmować z perspektywy różnicującego „systemu różni” , którego 
to systemu podmiot byłby wytworem. Ruch różni nie zdarza się 
podmiotowi transcendentalnemu, ale go  wytwarza. Uobecnianie 
się podmiotu byłoby ruchem różnicowania różni, ruchem, który
—  przypomnijmy —  byłby „odwleczeniem , obejściem , op óź
nieniem, poprzez jakie intuicja, percepcja, konsumpcja, jednym 
słow em  relacja do obecności, odniesienie do rzeczyw istości 
obecnej, do bytu są  zawsze odwleczone” .40 Differance jest nie- 
redukowalna, a to oznaczałoby niemożliwość tożsam ości czystej 
i czysto obecnej, którą H usserl chciał wydobyć jako poziom  
przeżycia przed-wyrażeniowego.

D errida mówi o „efekcie podm iotow ości”  jako o pewnym 
internalizowanym, realizowanym jednostkowo momencie pisma, 
czyli reprezentacji językowej, co inaczej określa też mianem 
inskrypcji w tekst ogólny języka-pisma.41 Nawiązując do poglą
dów de Saussure’a, powiadającego, że język nie jest funkcją pod
miotu mówiącego, Derrida będzie twierdził, że „podm iotowość
—  jako podm iotow ość —  jest skutkiem różni, skutkiem w pi
sanym w system różni” .42 K ażde doświadczenie podlega syste
mowi różni, jej „logice” . To oznacza, że nie da się wytyczyć 
granicy między podm iotem  a umożliwiającym go pism em  jako
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jego quasi-transcendentalnym  warunkiem. P ism o umożliwia 
podm iot, ale zarazem natychmiast uniemożliwia jego identycz
ność czy tożsam ość. Jak  już zostało  to wspom niane powyżej, 
m ożliw ość pism a wiąże się ze źródłow ą nieobecnością. Nie- 
pochodny —  i w tym sensie źródłow y znak —  zakłada sobą 
nieobecność, co Derrida interpretuje jeszcze w innym aspekcie: 
m ożliw ość znaku skrywa już relację do śmierci podm iotu, do 
jego zniknięcia. W Głosie i fenomenie czytamy, że „w  określeniu 
bycia jako obecności, idealności, absolutnej możliwości powtó
rzenia skrywa się więc stosunek do mojej śmierci (do mego zniknię
cia w ogóle)” .4 3  Ta skryta relacja do śmierci określa obecność 
w następującym sensie:

Jeżeli możliwość mego zniknięcia w ogóle powinna być w pe
wien sposób przeżyta, aby mógł się ustanowić stosunek do 
obecności w ogóle, nie można już powiedzieć, że doświadczenie 
możliwości mego absolutnego zniknięcia (mojej śmierci) dotyczy 
mnie, przydarza się pewnemu j a  jestem i przekształca podmiot. 
Ponieważ j a  jestem przeżyte jest wyłącznie jako j a  jestem obecny, 
zakłada ono w sobie stosunek do obecności w ogóle, do bycia 
jako obecności. Zjawienie się j a  sobie samemu w j a  jestem jest 
zatem pierwotnym stosunkiem do jego możliwego zniknięcia. Ja  

jestem znaczy [veut dire] więc pierwotnie j a  jestem śmiertelny.4 4

O tak ujmowanej relacji do śmierci można też powiedzieć, że 
wytwarza ona wszelkie znaczenie, w szelką obecność, ale jako 
taka jest zarazem czymś nieoddzielnym od różni i pisma. Stosu
nek do śmierci umożliwia form y obecności, ale u samej p o d 
stawy tej możliwości konstytuuje się różnica, która je rozspaja. 
O znacza to niemożliwość tożsam ości, co odnosi się i do obec
ności podm iotu. Tak rozumiany, konstytutywny sens śmierci 
w odniesieniu do wszelkiej obiektywności, wszelkiej idealności 
czy wszelkiej obecności, na który D errida wskazuje w Głosie 
i fenomenie, Piotr Łaciak określa mianem śmierci transcenden
talnej:
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[ . ]  śmierć transcendentalna jako śmierć znamionowałaby nie źródło, lecz 
brak, nie początek lecz kres, nie obecność, lecz przerwanie obecności; jako 
transcendentalna —  nie mogłaby być rozumiana w kategoriach faktycz- 
ności czy przypadkowego, jednorazowego zdarzenia, tj. jako przerwanie 
obecności empirycznej, lecz byłaby ju ź  implikowana w samym sercu ideal
ności, transcendentalnej obecności i powtórzenia, a więc stanowiłaby takie 
przerwanie, które zachodziłoby w nieskończoność, sprawiając, źę 
idealność byłaby zamrożona u swojego źródła, obecność rozmijałaby się 
z samą sobą, a w łonie powtórzenia tkwiłaby róźnica. Śmierć transcen
dentalna stanowiłaby zatem zasadę nie-zasady, nie mogłaby być 
rozumiana w ramach opozycji początku i końca.45

Rozważając Heideggera ujęcie śmierci z Sein und Zeit, Derrida 
przypisuje śmierci charakter aporetyczny. Twierdzi, że aporia 
śmierci polegałaby na paradoksalnej jedności konieczności i nie
możliwości relacji do śmierci (oczywiście nie chodzi tu o empi
ryczną niem ożność śmierci). Śm ierć konstytuuje egzystencję 
Dasein, ale zarazem jako „możliwość niemożliwości”  byłaby rów
nież niemożliwością, czymś poza możliwościami doświadczenia 
i języka. Śmierć w ujęciu Derridy to „podwójny, sprzeczny impe
ratyw” .46 Jednak nie tylko doświadczenie śmierci miałoby cha
rakter aporetyczny. D errida twierdzi bowiem, że wszelkie d o 
świadczenie jest możliwe tylko jako doświadczenie aporetyczne: 
śmierć transcendentalna jako aporia określałaby wszelkie d o 
świadczenie, nadając mu rys aporetyczny.

Derridiańska dekonstrukcja phone, wewnętrznego głosu będą
cego fenomenem transcendentalnej subiektywności, ostatecznie 
prowadzi do zanegowania m ożliwości obecności. Derrida p o 
wiada:

Ta czysta różnica, która konstytuuje obecność dla siebie żywej 
obecności, wprowadza do niej jednak źródłowo wszelką nie
czystość, którą, jak sądzono, można z niej wykluczyć. Żywa 
obecność tryska na gruncie swej nietożsamości ze sobą oraz 
możliwości retencjonalnego śladu. Zawsze już jest śladem. Ślad
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ten nie daje się pojąć na gruncie prostoty tego, co obecne, któ
rego życie byłoby wewnętrzne sobie. Siebie [soi] żywej obecności 
jest pierwotnie śladem.

O becność rozspajana przez różnię zawsze jest już śladem. 
Skutkowałoby to nie tylko dekonstrukcją kategorii podm iotu 
i doświadczenia, ale także a fortiori dekonstrukcją fenomenologii, 
a pośrednio również i całej zachodniej filozofii. Dlaczego?

Według Derridy, dziejom filozofii na Zachodzie właściwy jest 
„gest logocentryczny” , w którym rzeczywistość zostaje podpo
rządkowana idei logosu. Logos w rozumieniu Derridy to presemio- 
tyczny, źródłow y sens, który ujmowany z perspektywy języka 
i znaku byłby źródłowym znaczonym (primum signatum), inaczej 
znaczonym transcendentalnym (signifie transcendental). Logocen- 
tryzm to stale obecna w filozofii Zachodu tendencja do wyzna
czania dziedziny tak rozumianego logosu, jego określenia. Język 
byłby konceptualizacją źródłowego logosu, ale z wpisaną już w ję
zyk relacją znaczonego i znaczącego, która byłaby niejako gene
rowana przez źródłowy logos. Pojęcie znaku (signifiant/ signifie) 
zawiera w sobie konieczne uprzywilejowanie substancji dźwię
kowej, gdyż fonem  byłby najsilniej złączony z signifie. D latego 
znaki foniczne stają się wzorcem  wszystkich znaków. D latego 
logocentryzm jest nieoddzielny od fonocentryzmu. Derrida:

Kiedy mówię, to nie tylko mam świadomość bycia obecnym 
w tym, co myślę, ale też utrzymywania signifiant jak najbliżej mej 
myśli; mam też świadomość „pojęcia” , signifiant, które nie ginie 
w świecie, które słyszę, gdy tylko je wypowiem, które wydaje się 
zależeć od czystej i wolnej samoistności, i nie wymaga użycia 
żadnego instrumentu, żadnego akcesorium, żadnej siły pobranej 
ze świata. Signifiant i signifie nie tylko wydają się jednoczyć, ale 
w tym połączeniu signifiant wydaje się zacierać lub stawać prze
źroczyste, tak aby pozwolić pojęciu uobecnić się sobie samemu 
jako to, co jest, nie odsyłając do niczego innego poza jego obec
nością. Zewnętrzność signifiant wydaje się być zredukowana.47
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D zięki logosowi byt m oże być rozumiany, ale jako byt dany 
i obecny, bowiem to, co inteligibilne i dyskursywne utożsamiane 
byłoby z tym, co obecne. Jak  powiada Derrida, form alną istotą 
znaczonego jest obecność, a bliskość fone do logosu jest już uprzy
wilejowaniem tej obecności.48 Związek logosu i fone, ich absolutna 
bliskość, stawałby się w ten sposób  b liskością g ło su  i bycia, 
a dokładniej głosu i sensu bycia jako obecności. W ramach logo- 
fono-centryzmu znak jest więc rozumiany w kategoriach obec
ności, co w rozumieniu Derridy byłoby jego zatarciem. Inaczej 
rzecz ujmując: zatarcie obecnościowo rozumianego znaku pocią
gałoby za sobą rozumienie bycia jako obecności.

O pisane powyżej doświadczenie powstawania św iadom ości 
obecności w mowie wewnętrznej określa Derrida mianem złu
dzenia.49 Złudzenie obecności cechowałoby jego zdaniem całą 
epokę —  epokę filozofii zachodniej. N a przestrzeni wieków 
filozofia zachodnia kultywowałaby bowiem mit obecności pole
gający na możliwości jawienia się rzeczywistości w formie tego, 
co byłoby obecne. O becność ta przybierałaby różne postaci, 
m.in. idei, substancji, boskiego intelektu, apriorycznej p o d 
miotowości, świadomości, punktu teraźniejszego. To w imię tej 
obecności rozum narzucałby swój dyktat temu, co inne, pragnąc 
uczynić z niego nieodmienne to samo. O becność staje się trans
cendentalną zasadą metafizycznego myślenia, która byłaby wpi
sana w dzieje filozofii na Zachodzie, od greckiej arche po obec
ność dla rozumnego i poznającego podmiotu, dla świadomości, 
tak jak u Husserla. W związku z tym pojęcie obecności Derrida 
określa mianem „fundatorskiego pojęcia metafizyki” , sam ą filo
zofię zachodnią zaś mianem metafizyki obecności.

Obecność mająca uobecnić się w języku byłaby zarazem szu
kanym sensem bytu —  sensem idealnym, obiektywnym i praw
dziwym. W tym sensie telos obecności byłby już wpisany w język, 
stale go  określając; byłby też konstytutywny dla całej relacji 
podmiotowo-przedmiotowej, jakkolwiek bowiem myślana pod
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m iotowość oraz to, co przedmiotowe, m ogłoby być ujmowane 
tylko w języku (to, co inteligibilne, nie daje się pom yśleć poza 
językiem), czyli ju źjstale  w „języku obecności” , czyli jako obecne. 
O becność w pisana w język przesądza o m etafizycznym  cha
rakterze języka, co oznacza, że cała struktura podm iotow o- 
-przedmiotowa, będąc wytwarzana przez język, z w pisaną weń 
obecnością, m iałaby charakter metafizyczny. Rozum ny i po z
nający podm iot, funkcjonujący w ramach relacji podm iotowo- 
-przedmiotowej, subiektywizuje byt jako obecność, którą język 
ma oddawać, przedstawiać, znaczyć itd. —  ogólnie rzecz ujmu
jąc —  uobecniać.

Za to, że kształtem  zachodniej filozofii byłaby metafizyka 
obecności, odpowiedzialny byłby w głównej mierze Platon. To 
on ustanawiałby filozofię w kształcie metafizyki obecności, on 
byłby kodyfikatorem horyzontu, w którym myśl zachodnia bę
dzie się poruszać przez następne stulecia. W Państwie Platon 
zadaje pytanie, w którym niejako tkwi już zapowiedź, czy wręcz 
postać filozofii opartej na idei, tożsam ości, jedności, podstawie 
i prawdzie: „czy to będzie jedno i to samo razem, czy coś innego 
każde?” .50 Platon kodyfikuje też zachodni logo-fono-centryzm, 
sytuując prawdę w bezpośredniej bliskości mowy, żywego słowa, 
wypowiadanego i słyszanego. Platonizm  byłby zwieńczeniem 
procesów  wewnątrz filozofii greckiej, które Gilles Deleuze naj
ogólniej charakteryzuje jako podporządkowanie różnicy —  tego, 
czego nie da się pom yśleć w sobie samym —  Tem u Samemu 
i Podobnem u, T ożsam ości, O becności.51 W tym czymś jako 
czymś obecnym filozofia zachodnia znalazła swą legitymizację 
i orientację:

Platonizm przesądzałby zatem o kształcie myśli zachodniej, czy
niąc z niej metafizykę obecności, zakładającą —  jako jej legitymizację 
i horyzont —  początek, fundament, źródło, czyli pierwotną, 
tożsamą, niezróżnicowaną, nieuwarunkowaną, prostą obecność, 
którą filozofia —  we właściwej sobie dziedzinie wypełnionej
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przez kopię-podobizny —  dzięki wysiłkom jej uobecnienia za po
m ocą pisma, znaku, głosu, miałaby odzyskać, której prawdę 
miałaby rozszyfrować, której sens miałaby poddać scałościo- 
waniu.52

M ożliw ość obecności, która określałaby transcendentalną 
zasadę metafizycznego myślenia w filozofii zachodniej, zostaje 
przez Derridę zdekonstruowana w trakcie krytycznej rozbiórki 
fenomenologii Husserla. Znaczenie pracy Głos i fenomen polega
łoby na tym, że dekonstrukcji ulega w niej diada obecności i zna
ku, inaczej: m ożliw ość źródłowej prezentacji, jeszcze inaczej: 
możliwość podmiotowej obecności dla siebie. N ie jest możliwa 
żywa obecność (lebendige Gegenwart) jako uniwersalna i absolutna 
postać doświadczenia transcendentalnego. W szelkie dośw iad
czenie jest w fenomenologii ujmowane jako doświadczenie sensu 
(Sinn), ale m ożliw ość tożsam ości czystej i czysto obecnej dla 
siebie, którą H usserl chciał wydobyć na poziom ie sensu jako 
poziom  przeżycia przed-wyrażeniowego, o ile poprzedzałby on 
Bedeutung i wyrażanie, byłaby wykluczona „u  samych korzeni 
doświadczenia transcendentalnego” .53 Ta obecność przed-ling- 
wistycznej, przed-sem iotycznej, w term inologii H usserla —  
przed-wyrażeniowej warstwy sensu, nie m oże być, według D er
ridy, pojm ow ana poza i przed pracą różni, poza i przed p ro
cesem  lub system em  znaczenia. Sam o pojęcie dośw iadczenia 
należałoby do historii metafizyki, zawsze bowiem „oznaczałoby 
ono odniesienie do obecności, bez względu na to, czy odniesie
nie to przybiera postać świadomości, czy też nie” .54

U źródła sensu działa prapism o. D latego doświadczenie 
transcendentalne należy ujmować z perspektywy prapisma. Sens 
ma naturę czasow ą i nigdy nie jest po prostu obecny. Sens, za
nim zostanie wyrażony, jest ściśle czasowy. Zawsze jest już zaan
gażowany w „ruch” śladu, czyli w porządek „znaczenia” , zawsze 
już wyszedł z „wyrażeniowej warstwy” przeżycia.55 Ślad nigdy 
nie da się scałościować w prostej postaci czegoś obecnego, ale
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jako taki, czyli zróżnicowany, byłby zarazem  w istocie ab so 
lutnym źródłem  sensu. W edług Derridy, sprow adza się to do 
stwierdzenia, że nie istnieje absolutne źródło sensu w ogóle. Bez 
retencji w minimalnej jednostce czasowego doświadczenia, bez 
śladu zachowującego inne jako inne w tym samym, żadna róż
nica nie dokonałaby swego dzieła i nie pojawiłby się żaden sens. 
Inaczej rzecz ujmując: różnica nie daje się pomyśleć bez śladu. 
Jak podkreśla Derrida, nie chodzi tutaj jednak o ukonstytuowaną 
różnicę, lecz o poprzedzający wszelkie określenie „czysty ruch, 
który wytwarza różnicę” .56 Ślad jest różnią, która otwiera wszel
kie zjawianie się i znaczenie.57 Ślad nie podlega żadnej zm ysło
wej pełni, słyszalnej bądź widzialnej, fonicznej bądź graficznej. 
Bycie należy myśleć, wychodząc od tak rozumianego śladu, a nie 
na odwrót —  powiada Derrida. Tym samym odgraniczona zos
tałaby przez Derridę cała epoka w dziejach filozofii na Zacho
dzie —  epoka phone jako epoka m etafizyki obecności. Feno
menologiczny głos byłby tym medium, które zabezpieczałoby 
obecność przedmiotu względem naoczności i obecność dla sie
bie, absolutną bliskość aktów wobec nich samych. W ten sposób 
spełniałby się telos integralnego wyrażania, w którym odtwarzany 
byłby, w sensie obecności, całkowity sens danej aktualnie naocz- 
ności. Ten sens byłby określany na gruncie relacji do przed
miotu, przedmiotu obecnego teraz-wobec (Gegenwart, Gegenstand) 
podm iotu, w bliskości doń. Derrida powiada, że historia phone 
jest nieodłączna od idealizacji, gdyż to dzięki reiterowaniu da się 
„utrzymać, zabezpieczyć” obecność przedmiotu. Nieskończone 
przechodzenie w idealizację przedmiotu stanowi jedno z histo
rycznym nadejściem phone. Uwolniona od wszelkiej przestrzen
ności światowości, u H usserla obecność staje się już czystym 
noematem i m oże być w nieskończoność powtarzana, pozosta
jąc tym samym, w bliskości siebie, przy absolutnej redukcji prze
strzeni. W istotę wszelkiej idealności w pisane jest już jednak 
odniesienie do zewnętrza. Ogólnie: epoka g ło su  byłaby epoką
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opanowania bycia przedmiotu. Byłaby to epoka myślenia bycia 
w formie obecności, epoka uprzywilejowania trybu wskazujące
go czasu teraźniejszego, inaczej: epoka uprzywilejowania w dys
kursie zdań egzystencjalnych. Tryb oznajm iający czasu teraź
niejszego czasownika „być” byłby bowiem czystą i teleologiczną 
form ą logiczności wyrażania, jego nieredukowalnym rdzeniem.

Przyjrzyjmy się teraz bliżej temu Derridiańskiemu myśleniu 
bycia. W O gramatologii czytamy:

Aby oderwać teraz pojęcie śladu od klasycznego schematu, który 
wywodził go z obecności lub źródłowego nie-śladu, czynił z nie
go empiryczne znamię, należy więc mówić o śladzie źródłowym 
albo praśladzie.58

Archi-ślad jako „nieredukowalna nieobecność” , „całkowicie 
inne” byłby czymś, co anonsow ałoby się —  rozpleniając, roz
siewając (dissemination) —  we wszelkich strukturach odniesień. 
Archi-ślad jako „całkowicie inne” obejmuje sobą wszelkie relacje 
do tego, co inne, ale jako ruch. Byłby to ruch otwierający możli
wość wszystkich odniesień, ruch konstytuujący niby-strukturę 
wszelkich odniesień. Archi-ślad byłby warunkiem wszelkich róż
nic, w tym różnicy obecności i nieobecności, a poprzez to źród
łem temporalności, języka i sensu.59 Archi-ślad i różnia wskazują 
na dwa —  splatające się —  aspekty owego ruchu, inaczej archi- 
pisma, ruchu wytwarzania znaczeń i sensów. Archi-ślad byłby 
quasi-źródłow ą strukturą odnoszenia, rozprzestrzeniania, roz
ciągnięcia. Quasi-źródłem  sensu jest ślad; ale sens nie jest nie
ruchom ą strukturą obecności; sens pow staje dzięki ruchowi 
różnicy konstytuującej system znaków —  bez tego ruchu nie da 
się pomyśleć jakiegokolwiek sensu. Różnia byłaby quasi-źródłem 
różnienia, różnicowania, wytwarzaniem różnic —  wytwarzania 
różnego. Praca różni czy też różnicowanie zakłada, według D er
ridy, źródłow ą syntezę, która nie byłaby jednak żadną ukonsty
tuowaną różnicą, lecz czystym (kursywa Derridy) i uprzednim
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wobec wszystkiego ruchem.60 W aspekcie konstytutywnym, jako 
proces uobecniania się, ruch ten m oże być rozumiany jako syn
teza aktywna, natomiast przy uwzględnieniu dlań „konstytutyw
nej roli”  „nieredukowalnej nieobecności”  czy „całkow icie in
nego” , jako synteza pasywna. D latego też Derrida określa czas 
mianem fundamentalnej bierności związane z owym „zawsze- 
-już-tutaj” .61

Rozpatrywany w kontekście temporalnym, praślad czy archi- 
ślad jako „nieredukowalna nieobecność” , inaczej: niemożliwość 
pełnego ożywienia źródłowej teraźniejszości, odsyła do koncep
tów „absolutnej przeszłości”  i „czasu martwego” . Derrida tak to 
objaśnia: przeszłość zawsze oznaczała m inioną teraźniejszość. 
P rzeszłość absolutna, która zachowuje się w śladzie jako nie- 
redukowalna nieobecność, byłaby jednak czymś innym od p o 
tocznie rozumianej przeszłości i dlatego nie zasługuje ona już 
ściśle na miano „przeszłości” .62 Absolutna przeszłość nie była
by ani m inioną teraźniejszością, ani teraźniejszą przeszłością. 
D errida twierdzi, że pojęcie praśladu jest w sobie sprzeczne, 
a jako takie jest nie do przyjęcia w ramach logiki tożsamości: nie 
oznacza ono zniknięcia początku, ale to, że początek nawet 
w ogóle nie zniknął {sic!), a to dlatego, że został ukonstytuowany 
jedynie zwrotnie przez nie-początek, czyli ślad, który w ten spo
sób stawałby się początkiem  początku.63 Jeśli jednak wszystko 
zaczyna się od śladu, to nie istnieje źródłowy ślad, ślad w sensie 
śladu początku. Absolutna przeszłość nie m oże być reaktualizo- 
wana, nie ma bowiem możliwości powrotu do tego, co byłoby 
źródłowo obecne. Absolutna przeszłość jednakowoż manifestu
je się jako czas, tyle że zaznacza się tu następująca kwestia: po
toczne pojęcie czasu przynależy po części do metafizyki, będąc 
nazwaniem panowania obecności i dlatego nie m oże ono ade
kwatnie opisać temporalnej struktury śladu. Czas zawsze ozna
czał ruch rozumiany na gruncie tego, co obecne. Potoczność 
czasu byłaby związana z systemem metafizycznych pojęć, poję
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cia teraźniejszości, przeszłości i przyszłości byłyby metafizycz
nymi określeniami czasu. Jednak, jak zostało to już wspomniane, 
Derrida uważa, że nawet jeżeli być może nie istnieje metafizycz
ne, „potoczne pojęcie czasu” , to kreacja innego pojęcia czasu 
wymagałaby i tak sięgnięcia po predykaty o metafizycznym lub 
ontoteologicznym charakterze. Według Derridy,

[...] żadnemu językowi nie udaje się opisać owego czystego ru
chu inaczej niż za pomocą metafory, czyli poprzez zapożyczenie 
pojęć z porządku przedmiotów doświadczenia, jakie ta czaso
wość umożliwia.64

Naoczność samego czasu nie może być empiryczna —  była
by to bowiem recepcja, która niczego by nie otrzymywała. Nie 
ma więc niczego takiego, z czego rodziłaby się absolutna n o
wość każdego „teraz” , powiada Derrida.65 Zawsze już mamy do 
czynienia z m etaforą ontyczną. Słow o „cza s” to dla D erridy 
m etafora zarówno wskazująca, jak i zarazem  skrywająca ruch 
czasowania, ów osobliwy ruch różnicy.

„Ruch” śladu będący czasowaniem sensu byłby stosunkiem 
intym ności żywej obecności do jej zewnętrza, otwarciem na 
zewnętrzność w ogóle, otwarciem na to, co nie-własne itd.66 
W związku z tym powiada Derrida, że czasowanie sensu jest od 
początku rozprzestrzenianiem, rozsunięciem (espacement).61 Ina
czej rzecz ujmując: różnica byłaby ruchem  źródłowej spacjo- 
-temporalizacji, która otwiera wszelkie zjawianie się i znaczenie. 
D latego D errida twierdzi, że różnica byłaby już artykulacją. 
Pismo różnicy, owa „tkanka śladu” —  jak to określa Derrida —  
umożliwia artykulację różnicy między czasem  a przestrzenią, 
będąc tym samym źródłem  ich doświadczenia. K ażde teraz za
chowuje w sobie pewne znamię tego, co przeszłe, a zarazem 
odnosi się do tego, co przyszłe. Jakiś odstęp, jakiś interwał musi 
więc oddzielać teraźniejszość od tego, co nią nie jest, tak by 
teraźniejszość m ogła być sobą. Ten interwał wprowadza równo
cześnie podział do samej teraźniejszości, bytu, podmiotu itp. Ów
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dynamicznie konstytuujący się, tworzący się w podziale odstęp 
m ożna, według Derridy, nazwać rozsunięciem, uprzestrzennie- 
niem czasu, ale jednocześnie uczasowieniem przestrzeni.68 Było
by to zarazem i rozsunięcie i odwlekanie. Temporalizacja byłaby 
nieoddzielna od spacjalizacji. Derrida powiada: „przestrzeń jest 
«w» czasie, jest ona czystym wyjściem czasu poza siebie, jest 
poza-sobą jako stosunkiem czasu do siebie” .69 Ponieważ czasu 
nie można pomyśleć na gruncie tego, co obecne, oraz obecności 
dla siebie bytu obecnego, czas nie m oże być „absolutną subiek- 
tywnością” .70 W ogóle nie istnieje konstytuująca subiektywność, 
a sam o pojęcie konstytuowania również należy poddać dekon- 
strukcji.71 Otwierające relację między wnętrzem i zewnętrzem 
w ogóle, istniejącym i nie-istniejącym w ogóle, konstytuującym 
i ukonstytuowanym w ogóle, czasowanie byłoby zarazem „sam ą 
m ocą i sam ą gran icą redukcji fenom enologicznej” .72 Derrida 
stwierdza:

Rozsunięcie (należy podkreślić, że słowo to wyraża połączenie 
[articulation] przestrzeni i czasu, stawanie się przez czas przestrze
nią i stawanie się przez przestrzeń czasem) jest zawsze niepo- 
strzeżone, nie-obecne i nie-świadome. Jako takie, gdybyśmy 
chcieli jeszcze posłużyć się tym wyrażeniem w sposób niefeno- 
menologiczny: przekraczamy tu bowiem granicę fenomenologii. 
Prapismo jako rozsunięcie nie może się jawić jako takie w feno
menologicznym doświadczeniu obecności. Jest ono znamieniem 
czasu martwego w obecności żywej obecności, w ogólnej formie
obecności.73

Redukcja fenom enologiczna okazuje się sceną. Jak  zauważa 
Derrida:

Scena ta jako stosunek jednego obecnego do innego obecnego 
jako takiego, czyli jako uobecnienie {yergegenwdrtigung lub Repre
sentation) niepochodne, wytwarza strukturę znaku w ogóle jako 
«odesłanie», jako bycie-dla-czegoś (fur etwas sein) i zdecydowanie 
zabrania redukcji.74
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Ruch temporalizacji byłby nieodłączny od otwartości na zew
nętrze, czyli od wyjścia sensu poza siebie, na zewnątrz. Redukcja 
tej otwartości jako spacjo-temporalizacji nie byłaby już możliwa 
—  prapism o jako rozsunięcie nie m oże się jawić w dośw iad
czeniu obecności. Różnia nie ma istnienia i istoty, nie zalicza się 
do żadnej kategorii bytów, ani obecnych, ani nieobecnych, a jako 
taka nie m oże zostać wyłożona: wyłożyć m ożna jedynie to, co 
obecne, a różnia jako taka nigdy się nie uobecnia. Pytanie „Czym 
jest różnia?” nie ma więc sensu —  da się jedynie powiedzieć, 
czym różnia nie jest: „N ie ma podmiotu, który byłby agensem, 
autorem i właścicielem różni i któremu, ewentualnie i empirycz
nie, jawiłaby się on a” .75 Rorty dostrzega w tym umożliwianiu 
w szystkiego przez różnię „w arunek m ożliw ości” , co w edług 
niego można interpretować nawet jako metafizyczny rys myśle
nia Derridy. G asche uważa jednak, że ten warunek możliwości 
byłby zarazem warunkiem niemożliwości, co pozw alałoby refu- 
tować wątpliwości Rorty’ego.76

W szystko zatem byłoby grą  śladów, owych pozorów  obec
ności, jak sam  określa to D errida. Różni i rozsunięcia nic nie 
poprzedza, nic co byłoby obecne i nie-zróżnicowane. Według 
Derridy, różnia, która „wytwarza” , różni różnice, „w  pewien 
bardzo osobliwy sposób (jest) «starsza» od różnicy ontologicznej 
czy prawdy bycia”  Heideggera (do kwestii powrócimy w następ
nym rozdziale).77 Derrida twierdzi, że pod pewnym względem 
różnia byłaby uchwytnym w dziejach i w danej epoce rozwinięciem 
bycia czy różnicy ontologicznej, ale jako gra śladu nie należy już 
do horyzontu bycia, choć jej gra „niesie i wyścieła sens bycia” , 
sens, który zawsze był ujmowany w myśli i mowie.78 G ra śladu 
czy różni nie ma zaś sensu, nie przynależy do niczego. Różnia 
jest poza opozycją obecność — nieobecność i dlatego nie jest 
źródłem. Jak  objaśnia Derrida, „różnia jest nieprostym, niepeł
nym «źródłem», źródłem ustrukturowanym i różniącym różnice. 
A  więc nazwa «źródło» do niej nie pasuje” .79 Źródłow ość jako
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taka w rozum ieniu Derridy oznacza zawsze tożsam ą w sobie, 
czystą, początkową obecność, a to byłoby czymś niemożliwym, 
ponieważ to, co obecne, jest zawsze spóźnione, odroczone 
względem  sam ego siebie. To źródło już ustrukturowane jako 
wytwarzanie różnic, quasi-źródło, czy też „strukturow alność 
owej struktury” , filozofia —  jak powiada D errida —  zawsze 
chciała zneutralizować czy też ograniczyć „za  spraw ą gestu, 
który polegał na obdarzeniu jej pewnym centrum, na sprowa
dzeniu jej do pewnego punktu obecności, do pewnego trwałego 
źródła” .80 Ź ródło lub centrum jest jednak zawsze —  w sposób 
paradoksalny, lecz zarazem konieczny —  źródłowo opóźnione. 
Paradoksalna konieczność owego opóźniania tak jest objaśniana 
przez Descom besa: gdyby różnia nie istniała odpoczptku (każdo
razowo, gdy istnieje początek), od „pierwszego razu” , pierwszy 
raz nie byłby „pierw szym  razem ” , gdyż po nim nie n astępo
wałby „drugi raz” ; gdyby „pierwszy raz” był „jedynym razem” , 
nie leżałby u źródła niczego.81 M ożna więc powiedzieć, że nie 
ma „pierwszego razu” bez „drugiego razu” , czy też nawet, że to 
dzięki „drugiem u” „pierwszy raz” jest „pierwszym” . W ramach 
tej obecnościowej dialektyki nie m ożna źródłu/centrum  przy
pisać tożsam ości czy obecności, gdyż to przypisanie od razu 
„uniemożliwiałoby” źródło jako źródło, które „m usi się” różni
cować, inaczej powtarzać, gdyż w przeciwnym razie nic nie m o
głoby się z niego wydostać czy wypłynąć. Źródło da się jedynie 
myśleć jako powtórzenie. W tym sensie to, co pierwsze, sprowa
dzałoby się do iteracji, samo w sobie nie istniejąc. Inaczej jeszcze 
rzecz ujmując, obecność źródła/centrum  byłaby zawsze zastę
powana. Derrida twierdzi, że to „zastępstwo nie zastępuje nicze
go, co by w jakikolwiek sposób istniało przed nim” .82 Nie da się 
więc pomyśleć źródła/ centrum jako czegoś, co byłoby obecne, 
nie jest ono też jakimś stałym miejscem, a raczej „nie miejscem, 
w którym rozgrywają się w nieskończoność podstawienia zna
ków” .83 Wobec nieobecności centrum czy źródła wszystko staje
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się dyskursem , w którym  „sto jące w centrum , źródłow e lub 
transcendentalne signifie nie jest nigdy absolutnie obecne poza 
pewnym system em  różnic” .84 W słynnym referacie Struktura, 
znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych wygłoszonym w 1966 
roku D errida powiada: „ I  dziś jeszcze struktura pozbaw iona 
wszelkiego centrum przedstawia rzecz nie do pomyślenia” .85

W świetle tych konstatacji Derridy, filozofia Zachodu jako 
metafizyka obecności, inaczej też —  metafizyka, byłaby z jednej 
strony czymś niedorzecznym , z drugiej zaś czymś nieuchron
nym. N iedorzecznym  dlatego, że projekt filozofii opartej na 
obecności —  owym „fundatorskim pojęciu metafizyki”  —  byłby 
nierealizowalny. Nieuchronnym, bo nie ma wyjścia poza m eta
fizykę:

[ . ]  nie ma żadnego sensu obywanie się bez pojęć metafizyki, by tę 
metafizykę podkopać, nie dysponujemy żadnym językiem —  
żadną składnią ani żadnym słownikiem —  który stałby poza 
granicami owych dziejów [metafizyki —  przyp. C.W.]; nie mo
żemy wypowiedzieć żadnego sądu destrukcyjnego, który by już 
nie musiał wślizgiwać się w formę, w logikę oraz implicytne 
postulaty tej samej metafizyki, której chciałby przeczyć.86

N ieuchronność m etafizyki polega więc na tym, że jedyny 
język, jakim dysponujemy, to język metafizyki z w pisaną weń 
obecnością, obecnością „w ślizgującą się”  we wszelkie próby 
przezwyciężenia metafizyki. W edług Derridy, nieuchronność 
metafizyki, jako nieuchronność pozostawania w obrębie jej ję
zyka, byłaby nie do uniknięcia również i z innego powodu. Tym 
powodem  byłoby pragnienie obecności. Pragnienie obecności 
byłoby nieodłączne od dyskursu metafizyki nakierowanego na 
obecność, dyskursu dążącego do odzyskania czy uobecnienia 
obecności. Pragnienie obecności byłoby czymś koniecznym 
i niezniszczalnym, czymś nieuchronnym, tak jak i sam a m eta
fizyka, w którą to pragnienie jest wpisane. Jeżeli rozsunięcie
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pism a czyni podm iot nieobecnym i nieświadomym, to „dzięki 
ruchowi jego dryfu em ancypacja znaku odtw arza pragnienie 
obecności” .87  W rozmowie z Christianem Descam pesem  Derri
da powiada:

W jakiż sposób można by zniszczyć pragnienie obecności? 
To istota pragnienia. Tym jednak, co je pobudza, dając oddech 
i konieczność —  która istnieje i którą należy przemyśleć —  jest 
coś, co nie uobecnia się w obecności tego, co obecne. Różnię, 
w której ślad się nie uobecnia, i owo prawie nic tego, co się nie 
uobecnia, filozofowie ciągle usiłują zacierać. A to wszak ów ślad 
stanowi znamię wszelkich systemów i on je odrzuca.8 8

Pragnienie obecności jest więc, według Derridy, na tyle prze
m ożne i nieuchronne, że filozofia musi być m etafizyką obec
ności, metafizyka obecności jest zaś stałą postacią filozofowania. 
Dlatego też nie ma wyjścia poza metafizykę: nie istnieje

[ . ]  transgresja, jeśli rozumie się przez to czyste i proste umiesz
czenie poza metafizyką, krótko mówiąc, która byłaby też, 
o czym nie należy zapominać, i przede wszystkim punktem mo-

89wy i pisma.

W edług Derridy, transcendencja ku temu, co inne, nie jest 
możliwa. Filozofia nie jest bowiem w stanie —  nie negując samej 
siebie —  wyjść poza to, co racjonalne, w kierunku tego, co inne. 
N ie da się myśleć opozycyjnie przeciw metafizyce, bo wszelkie 
takie myślenie jest już kontynuacją tego, co ma być przezwycię
żone. Czym miałoby być to inne, skoro wszystko jest jedynie grą 
różni, nieredukowalną grą  znaczących, bez transcedentalnego 
znaczonego, bez możliwości ostatecznego sensu, bez podstawy. 
Nie ma więc innego, nie ma obecności, którą filozofia mogłaby 
odzyskać. W tym znaczeniu filozofia docierałaby już do swego 
kresu, którym  byłaby nieprzekraczalna granica racjonalności 
metafizycznej. Derrida nie wierzy jednak w koniec czy śmierć 
filozofii:
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Usiłuję zbliżać się do kresu wypowiedzi filozoficznej. Powie
działem kresu, a nie śmierci, bo nie wierzę w ogóle w to, co dziś 
powszechnie nazywa się śmiercią filozofii (ani czegokolwiek 
innego, czy byłaby to książka, człowiek lub bóg; tym bardziej że 
jak każdy wie, śmierć zachowuje specyficzną skuteczność).90

D errida nie wierzy w koniec filozofii nie tylko dlatego, że 
metafizyka wciąż restytuuje się na bazie niezniszczalnego pożą
dania obecności. Jeżeli nie ma podstawy, źródła i fundamentu, 
nie ma pierwszej przyczyny, to filozofia nie może mieć początku, 
ale także i końca, który byłby jakimś jej zwieńczeniem czy speł
nieniem. Derrida rozróżnia między zamknięciem (clmture) a koń
cem (fin) filozofii. Metafizyka, czyli w zasadzie cała dotychcza
sowa filozofia, jako system zamknięty w określonych granicach, 
„m oże trwać nieskończenie” , m oże się wciąż rekonstruować, 
gdyż każdy gest transgresywny i tak „zamyka nas [ . ]  wewnątrz” 
metafizyki, podtrzymuje jej granice.91 Derrida powiada:

Można by wykazać, że wszelkie określenia fundamentu, zasady 
lub centrum zawsze oznaczały inwariant jakiejś obecności (eidos, 
arche, telos, energeia, ousia [istota, egzystencja, substancja, podmiot], 
aletheia, transcedentalność, sumienie, Bóg, człowiek itd.).92

Filozofię, rozpoznaną jako metafizykę w sensie powyżej zary
sowanym, chce D errida poddać dekonstrukcji, którą ogólnie 
m ożna rozumieć jako strategię jej krytycznej rozbiórki czy de
montażu, co dokonywałoby się na podstawie namysłu nad języ
kiem filozofii Zachodu, to zaś sprowadzałoby się do wnikliwego, 
gram atologicznego czytania tekstów  filozoficznych, ale bez 
wiary w jakieś przekroczenie metafizyki —  metafizyki będącej 
przecież jedyną, m ożliw ą postacią filozofii (nietrudno w tym 
D erridańskim  zamyśle dekonstrukcji dostrzec nawiązanie do 
H eideggerow skiego projektu destrukcji ontologii). Zdaniem  
sam ego Derridy, dekonstrukcja byłaby jednakowoż „praw dopo
dobnie najśmielszym sposobem  przygotowania się do uczynienia 
kroku poza metafizykę” .93
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Doświadczenie źródłowe 
a granice filozofii

D ekonstrukcja Derridy wydaje się najważniejszym z kry
tycznych głosów  w dyskusji o możliwości bezpośred
niego, źródłow ego dośw iadczenia, i to nawet przy 

uwzględnieniu zastrzeżenia sform ułowanego przez Franka, któ
ry uważa, że przemyślenie zdekonstruowanej, zdecentrowanej 
podmiotowości nigdy nie zostało przez Derridę stematyzowane.1 
Poglądy Derridy, czołow ego eksponenta poststrukturalizm u, 
walnie przyczyniły się do odrzucenia w ramach poststrukturaliz- 
mu samej koncepcji doświadczenia jako właściwej podmiotowi 
aktywności uobecniania, scalania tego, co różne, nadawania jed
ności światu i odnoszenia się do jego całości. D ośw iadczenie 
cechowałaby dalej aktywność będąca zarówno aktem (pre)reflek- 
syjnego sam ouobecnienia, jak i dualistyczną konsolidacją pod
miotu doświadczenia, co wiązałoby się z przedstawianiem siebie 
podm iotu .2 D ekonstrukcja Derridy nie tylko neguje tak rozu
miane doświadczenie, ale odrzuca także m ożliw ość dośw iad

R o z d z i a ł  V I I

czenia bezpośredniego, co było postulow ane przez myślicieli 
z transgresywnego nurtu poststrukturalizmu (Bataille, Blanchot, 
Klossowski, Foucault, późny Deleuze). To pod wpływem Derri-
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dy form acja ta definitywnie porzuca kategorię doświadczenia 
bezpośredniego —  a wraz z nim idee dającego się usunąć i prze
kroczyć dualizmu —  wprowadzając na jego miejsce dośw iad
czenie radykalnie zdecentrowane oraz dynamiczny, aporetyczny 
i nieusuwalny dualizm, którego podstaw ę stanowiłaby perm a
nentna transgresja, przekraczanie stymulowane pragnieniem me
tafizycznym. Jego  osnow ą byłaby niedialektyczna, aporetyczna 
relacja podmiotu jako Tego-samego i Innego.3 Inne jawi się jako 
niedostępne i nieuchwytne Niem ożliwe, które z jednej strony 
znosiłoby możliwość podmiotu, z drugiej zaś określało w trakcie 
transgresji doń, przy nieskończonych próbach wypowiedzenia 
tego, co Niewypowiadalne. Jak  twierdzi Jay, dekonstrukcja p o 
jęcia doświadczenia prowadzi do tego, że sam o poszukiwanie 
autentycznego doświadczenia postrzegane jest jako kolejna wer
sja „nostalgicznej tęsknoty za obecnością i bezpośredniością, 
która nigdy nie istniała i istnieć nie m oże” .4 Pieniążek uważa, że 
wraz z postępującą destrukcją podmiotu, doświadczenia i trans- 
gresyw nego dualizm u, poststrukturalizm  podciął ostatecznie 
własne teoretyczno-normatywne podstawy, zabrnął w ślepy za
ułek, ujawniając nieprzekraczalny hiatus między przedstawianym 
przez siebie czarnym obrazem zachodniej, totalitarnej racjonal
ności a niem ożnością teoretycznego uzasadnienia własnej kry
tyki i odpowiadającej jej praktyki.5 Zarówno jednak owa krytyka, 
jak i praktyka zakładają jako warunek własnej m ożliw ości 
podm iot, którego poststrukturalizm nie był w stanie uzasadnić 
na gruncie swego teoretycznego anty-humanizmu, nie znając in
nych form  podmiotowości niż zakwestionowany podmiot reflek
syjny. Jeżeli w ramach dekonstrukcji nie da się pomyśleć choćby 
przejściowej tożsam ości podmiotu, to jednak nie przeszkadza to 
późnemu Derridzie mówić o niemetafizycznej, niepowtarzalnej 
indywidualności, absolutnej poszczególności, która byłaby okre
ślana przez mesjanistyczne inwokacje Innego (Boga?)/D rugie-



Rozdział VII 195

go.6 Przygodna, zdecentrowana i wieloraka podmiotowość, poza 
jakąkolwiek ugruntowaną wiedzą, postępowałaby etycznie (ofia
ra z siebie, miłość, przyjaźń, doświadczenie Drugiego w śmierci) 
powodowana m esjanistyczną nadzieją. W ten sposób  zdekon- 
struowana św iadom ość, św iadom ość „określana” przez ślad, 
napotykałaby w asymetrycznej relacji to, co ją przekracza, ale 
zarazem także i określa.

M ożna więc zauważyć, że późny D errida —  podobnie jak 
krytykowany przez niego Levinas —  przenosi dyskurs fenom e
nologiczny z płaszczyzny deskryptywnej na preskryptywną, co 
polegałoby na wyjściu poza ontologię, utożsamieniu metafizyki 
z etyką i upatrywaniu źródła etycznego wymogu w an-archicz- 
nej, nieobecnej i nieprzedstawialnej transcendencji jako Innym 
(Bogu?) czy D rugim . Tym samym spotkanie, relacja z Innym 
byłyby pierwotnym faktem czy wymiarem doświadczenia. Nawet 
jeśli opuściliśmy tu już ontologię i epistemologię, czy też prze
bywamy w sferze „słabej ontologii” , zgodnie z rozum ieniem  
postmodernizmu zaproponowanym przez Vattimo, to charakter 
podm iotow ości (To-sam o) tego dośw iadczenia, w tym także 
kwestia jego wymiaru egologicznego, wydaje się nierozstrzy
gnięta. Warto tu przywołać opinię Barbary Skargi o filozofii 
Levinasa:

W gruncie rzeczy Levinas nie uzasadnił możliwości metafizyki, 
on ją zakłada jako coś, co należy do fundamentów ludzkiego 
doświadczenia. Można się z jego twierdzeniami zgodzić lub nie. 
Udowodnić ich niepodobna.7

Słowa te można zapewne odnieść i do Derridy, przynajmniej 
późnego.

Docieramy tu do niezwykle złożonej i obszernej kwestii gra
nic dyskursu filozoficznego. Problem atyka ta m a w dziejach 
filozofii swoją bogatą historię. Kratylos Platona może uchodzić za 
pierwszy filozoficzny traktat z zakresu językoznawstwa. N a 
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wiązując do zacytowanego powyżej stwierdzenia Skargi o braku 
uzasadnienia m etafizyki u Levinasa, m ożna jednak postaw ić 
pytanie o m ożliw ość takiego uzasadnienia w ogóle. Czy jest 
m ożliwa jakakolwiek wypowiedź filozoficzna bez zaw artości 
owego —  jak to nazywa Derrida —  „minimum idealizacji” , któ
re czyni m ożliw ą w szelką tożsam ość.8 Czyż wszelkie ugrun
towywanie, przezwyciężanie, opisywanie w sensie fenom eno
logicznym, ogólnie: każde stwierdzenie, każdy sąd nie pociąga 
już za so b ą  uwikłania w m etafizykę? Ale czy w ogóle m ożna 
uwolnić dyskurs filozofii od metafizyki? Derrida twierdzi, że nie. 
Zobaczmy jeszcze, do jakich wniosków w kwestii granic dyskur
su filozoficznego dochodzi Wittgenstein.

Ogólnie można powiedzieć, że gdy K ant wyznaczałby w sen
sie transcendentalnym granice poznania, W ittgenstein wyzna
czałby granicę dyskursu filozoficznego, która byłaby granicą 
między dyskursem  uprawnionym a nieuprawnioną spekulacją. 
W Przedmowie do Traktatu... czytamy:

Chcąc bowiem wytyczyć granice myśleniu, trzeba by móc po
myśleć obie strony granicy (więc i to, co się pomyśleć nie da). 
Tak więc granice wytycza się tylko w języku, a co poza nią, bę
dzie po prostu niedorzecznością.9

W świetle tych słów  nietrudno zrozum ieć, że dla Wittgen- 
steina zasadniczy problemem filozofii sprowadza się do kwestii 
języka. Jego  zdaniem, tradycyjne problemy filozoficzne wynikają 
z błędnego używania języka, a to skutkuje tym, że filozofia wciąż 
kreuje nowe, pozorne problemy, które następnie chce rozwią
zywać. W edług Wittgensteina, właściwe rozumienie i używanie 
języka rozwiąże problemy filozofii. W Traktacie... Wittgenstein 
utrzymuje, że całość języka pokazuje logiczną strukturę, która 
odzwierciedla w sobie świat, a ten byłby z kolei całością faktów. 
W ittgenstein II, W ittgenstein Dociekań filozoficznych nie twierdzi 
już, że język ma swoje podstawy w logice. Czytamy tam:
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Lecz ile jest rodzajów zdań? [ . ]  Istnieje niezliczona ich ilość: 
niezliczona ilość sposobów użycia tego wszystkiego, co zwiemy 
„znakiem” , „słowem” , „zdaniem” . I mnogość ta nie jest czymś 
stałym, raz na zawsze danym [ . ]  Ciekawe byłoby porównać 
mnogość narzędzi językowych i sposobów ich użycia, mnogość 
rodzajów słów i zdań, z tym co o budowie języka mówili logicy. 
(A także autor Traktatu).10

Nawet jeśli filozofia „wczesnego” Wittgensteina różniłaby się 
radykalnie od filozofii „późnego” Wittgensteina, to w odniesie
niu do kwestii metafizyki jego stanowisko wydaje się cechować 
ciągłość: stwierdzenia metafizyczne to stwierdzenia naruszające 
granice sensu. Stwierdzenia m etafizyczne w edług Traktatu są  
niedorzecznościam i, opierają się bowiem na „n ieporozum ie
niach” , co do składni logicznej, którą naruszają w sposób ujaw
niany przez analizę logiczną (Tezy 3.323, 4.003, 6.53). W § 464 
D ociekań . idea ta zostaje podtrzymana. Wittgenstein stwierdza 
w nim, że wiele zdań metafizyki jest „ukrytą niedorzecznością” , 
demaskowaną jednak przez badania gramatyczne, które ukazują 
uwikłaną w nie „jaw ną niedorzeczność” . „W czesny” W ittgen
stein uważał, że „nieufność do gramatyki jest wstępnym warun
kiem filozofowania” , form a zdań przesłania bowiem ich formę 
logiczną. „Późny” W ittgenstein rozumie pod pojęciem gram a
tyki języka całościowy system reguł gramatycznych, reguł kon
stytutywnych, które w yznaczają dany język, określając, jakie 
wypowiedzi m ają w nim sens. G ram atyka języka, inaczej niż 
składnia logiczna, owo „lustrzane odbicie świata”  z T ra k ta tu ., 
nie ma charakteru uniwersalnego (Traktat, teza 5.473). Różne 
języki m ają różne gramatyki. To, co jest poprawne, inaczej: ma 
sens, określają reguły gramatyki, które zarazem określają dany 
język. W edług D o ciek ań ., jedne języki powstają, inne stają się 
przestarzałe i odchodzą w zapom nienie. N ow y typ języka to 
nowa gra językowa (Sprachspiele). G rę językową konstytuują 
reguły gramatyki właściwe danemu językowi. Język bowiem tak
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jak gra ma pewne reguły. Reguły gramatyki danego języka nie 
sprowadzają się jednak do logiki Traktatu. ,  gdzie prawa logiki 
opierające się na pozajęzykowych podstawach, tj. tautologiach, 
stanowiły „norm y przedstawiania” . „Późny” W ittgenstein ro 
zumie logikę jako zestaw właściwych danem u językowi reguł, 
także performatywno-pragmatycznych, które byłyby wzorcami 
poprawnego użycia słów. Gramatyka to system zamknięty, który 
cechuje autonom ia względem  tzw. rzeczywistości. Gram atyka 
konstytuuje i naszą „form ę przedstawiania” , która określa to, co 
może uchodzić za formę przedstawienia rzeczywistości. Samych 
reguł gramatyki nie da się w żaden sposób uzasadnić, nie są  one 
ani prawdziwe, ani fałszywe. W edług W ittgensteina, pozorna 
istota rzeczywistości byłaby tylko „cieniem gramatyki” . Język nie 
miałby „zewnętrznych” względem niego jakichś wzorców meta
fizycznych, ale m iałby „wewnętrzne” , w łasne reguły, przede 
wszystkim związane z logiką. Nie sposób tu nie dostrzec wyłania
jącej się kwestii relatywizmu gier językowych oraz specyficznego 
solipsyzmu językowego.

Według Wittgensteina, zadanie filozofii polegałoby na spro
wadzaniu słów „[...]  z ich zastosowań metafizycznych z powro
tem do użytku codziennego” .11 Jedynym uprawnionym zada
niem filozofii jest analiza i objaśnianie. Sama filozofia nie musi 
niczego dodatkow ego poszukiwać, a jedynie porządkow ać to, 
czym już dysponuje. W Traktacie... Wittgenstein twierdzi też, że 
istnieją niewypowiadalne prawdy metafizyki. „Późny” Wittgen
stein pojm ow ał już m etafizykę jako nieupraw nioną filozofię 
przeszłości. Metafizyka, która pretenduje do wygłaszania praw
dziwych zdań o istocie rzeczywistości, myli fakty i pojęcia, teorie 
i hipotezy naukowe z norm am i przedstawiania. W ittgenstein 
powiada, że tezy i pytania, jakie formułowano w kwestiach filo
zoficznych, są  w większości nie fałszywe, lecz niedorzeczne. Ich 
źródłem  jest niezrozumienie logiki języka, niezrozumienie pro
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wadzące do zadawania niby-pytań pozbawionych odpowiedzi. 
Filozofia powinna zaniechać prób szukania odpow iedzi na te 
niby-pytania, a zamiast tego ujawniać, że przekraczają one gra
nice sensu. Zdaniem sam ego Wittgensteina, sens jego „zwrotu 
lingwistycznego” polegałby na przejściu od „kwestii prawdy do 
kwestii znaczenia” . W związku z tym Wittgenstein powiada, że 
„znaczeniem słowa jest sposób jego używania w języku” .12 Róż
nica między „pierwszą” a „drugą” filozofią Wittgensteina pole
gałaby na tym, że semantykę realistyczną, która opierałaby się na 
warunkach prawdziwości, zastępuje semantyka antyrealistyczna, 
która rezygnuje z pojęcia prawdy transcendentnej względem 
weryfikacji, a zamiast tego opiera się na warunkach stwierdzal- 
ności lub zasadności. W przypadku zdań metafizyki niczego nie 
można uznać za świadectwo przemawiające za nimi czy też prze
ciw nim, nie istnieją żadne wzorce poprawności ich metafizycz
nego użycia. Zdanie jest pozbawione sensu, jeżeli nie można go 
zweryfikować lub sfalsyfikować. Znaczeniem czy sensem zdania 
staje się metoda jego weryfikacji.

Według Wittgensteina, filozofia nie jest dyscypliną poznaw
czą, lecz działalnością, która stawia sobie za cel jasność. N ie 
przedstawia własnych zdań, wyjaśnia jedynie zdania sensowne, 
likwiduje pomieszanie pojęć. Filozofia staje się „krytyką języka” , 
a jako taka odgranicza to, co niedorzeczne, czyli metafizykę. 
Innymi słowy, wyznacza granice tego, co da się pomyśleć, a tym 
samym i tego, czego pomyśleć się nie da i o czym ewentualnie 
„należy milczeć” . O czym nie m ożna mówić, o tym trzeba mil
czeć —  powiada bowiem jedna z najsłynniejszych tez T rak tatu . 
W ittgensteina. W świetle tego metafizyka jawi się jako niedo
rzeczność wywołana niewłaściwym posługiwaniem się językiem. 
Gdyby ktoś chciał powiedzieć coś metafizycznego, należałoby 
mu wykazać, że pewnym znakom nie nadał w swych zdaniach 
żadnego znaczenia, co oczywiście ujawniałaby zlogicyzowana 
gramatyka.
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D la Heideggera, podobnie jak i dla Nietzschego, logika jest 
jednak nierozerwalnie związana z metafizyką, a więc i język osa
dzony na logice byłby z istoty czymś metafizycznym. W tekście 
Czym je st metafizyka? H eidegger powiada, że sama idea „logiki” 
rozpływa się w wirze pytania bardziej pierwotnego, pytania o by
cie. W edług H eideggera, logika powinna mieć sw ą podstaw ę 
w ontologii. Jak  argum entuje, w każdym sądzie podm iot jest 
powiązany z orzecznikiem za pom ocą spójki „jest”  i to właśnie 
owa spójka wskazywałaby na pierwotność bycia. Myślenie o by
cie wyraża na swój sposób bycie bytu, co w najbardziej elemen
tarnej form ie pokazuje prosta wypowiedź, że A  jest B. Owo 
„jest”  nie musi być wypowiedziane, występuje ono także w ta
kich zdaniach, jak „jedzie sam ochód” czy „pada” . „Bycie” bez
pośrednio ujawniające się w zdaniach jest określane mianem 
łącznika (Kopula). Kopula określa już u A rystotelesa myślowe 
połączenie między podm iotem  a orzecznikiem. Pytaniem, jakie 
stawia sobie H eidegger, jest pytanie o związek łącznika „ jest” 
z podstawowym  problem em  ontologicznym , którym jest p ro
blem bycia.

Heidegger podjął temat prawdy już w Byciu i czasie, gdzie za
stanawiał się nad ontologicznymi podstawami „tradycyjnego po
jęcia prawdy” , by uwidocznić „źródłow y fenom en prawdy” .13 
Punkt wyjścia rozważań o prawdzie w § 44 Sein und Zeit stanowi 
pytanie, czym jest sam a „zg o d n o ść” , adaequatio w tradycyjnej 
definicji prawdy. „C o jest w całokształcie tej relacji —  adaequatio 
intellectus et rei —  nie wprost współzakładane? Jaki ontologiczny 
charakter ma sam o to w spółzakładane?” —  zapytuje H eideg
ger.14 Jego  zdaniem, rozróżnienie na realny akt sądzenia i jego 
idealną treść nie przybliża wyjaśnienia sposobu bycia adaequatio, 
a jedynie uwidocznia, że wyjaśnienie wymaga eksplikacji sp o 
sobu bycia sam ego poznawania —  dodajmy od razu: prawdzi
wego poznawania. Heidegger zapytuje dalej, kiedy poznanie jest 
prawdziwe, przy czym musimy cały czas mieć na uwadze feno-
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menologiczny kontekst tego pytania. Odpowiedź brzmi: pozna
nie jest prawdziwe, gdy wykazuje się jako prawdziwe, czyli gdy 
uwidocznia się relacja zgodności.

Co jednak zostaje tu wykazane? Nic innego —  powiada Hei
degger —  jak to, że sam byt jest tym, czego dotyczy dana wypo
wiedź.15 Wypowiadanie jest byciem ku samej bytującej rzeczy. To, 
że wypowiedź jest prawdziwa, znaczy: odkrywa ona byt w nim 
samym. W ypowiada, wskazuje, „pozw ala widzieć” byt w jego 
odkrytości.

Nietrudno zauważyć, że kwestia prawdy zbiega się tu z inter
pretacją pojęcia logos, o czym wspomnieliśmy wcześniej, przed
stawiając H eideggerow ską koncepcję fenom enologii. „Bycie 
prawdziwą (prawdę) wypowiedzi należy rozumieć jako [jej] bycie 
odkrywającą” , pow iada H eidegger.16 Prawda nie ma bowiem 
struktury zgodności między poznawaniem  a przedm iotem  
w sensie dopasowania się jednego bytu (podmiotu) do innego 
(obiektu); to dopiero prawda umożliwia prawdziwość w sensie 
zgodności. Istotny jest tutaj m om ent odkrywania (Entdeckung). 
Pierwotnie prawdziwe, to znaczy odkrywające, jest transcendu- 
jące Dasein. Bycie prawdziwym jako bycie odkrywającym jest 
ontologicznie możliwe tylko na gruncie „bycia w świecie” , które, 
jak wiemy, stanowi podstawowe ukonstytuowanie Dasein. W tym 
podstawowym egzystencjale Dasein należy upatrywać fundamen
tu źródłow ego fenom enu prawdy. Jak  pamiętamy, bytujące 
w świecie Dasein jest zawsze swoim „tu oto” (D a), a wyrażenie 
„tu oto” oznacza jego istotową otwartość. Jak  stwierdza Heideg
ger, „ [...]  z nią i przez nią jest odkrytość, stąd dopiero z otwar
tością Dasein zostaje osiągnięty najbardziej źródłowy fenomen 
prawdy” .17 Skoro Dasein jest otw artością, które jako otwarte 
otwiera i odkrywa, to Dasein jest z istoty prawdziwe: Dasein „jest 
«w prawdzie»” .18 Prawda „istnieje” tylko o tyle, o ile i dopóki 
jest Dasein, konstatuje w Sein und Zeit Heidegger. Dlatego wszel
ka prawda jest zrelatywizowana do bycia Dasein, co nie oznacza 
jednak, że jest zsubiektywizowana, co do tego bycia.
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Wydobyte w fenomenologicznym badaniu bycie prawdziwym 
Dasein jako bycie odkrywającym jest jednocześnie, jak podkreśla 
to Heidegger, „konieczną interpretacją tego, co najstarsza tra
dycja antycznej filozofii źródłowo przeczuła i przedfenomeno- 
logicznie zrozum iała” , a co przechowały greckie pojęcia logos 
i aletheia.19  O tym, jak Heidegger rozumie logos w Sein und Zeit, 
była już wcześniej mowa. AAń 0 s ia  to słow o, którym  Grecy 
nazywali „to, co się sam o ukazuje” (das Sichselbstzęigende), „to, co 
nieskrywane, niezatajone” , „byt w swej nieskrytości (odkrytoś- 
ci)” .2 0  Według Heideggera, logos-mowa i aletheia-nieskrytość są 
ze sobą powiązane:

Bycie prawdziwym Aóyoę jako cxnÓ9a v a ię  jest a A n0sósiv  na 
sposób a  TCO(pawsCT0ai: pozwalać widzieć byt w jego nieskryto- 
ści (odkrytości) —  wydobywając go ze skrytości (Verborgenheif).21

Nie było też przypadkiem, że Grecy wypowiadali się na temat 
prawdy za pom ocą negatywnego wyrażenia a-A/r|0si,a, które jest 
rzeczownikiem zaprzeczonym (a  jest partykułą przeczącą). To, 
co odkryte i otwarte, pogrąża się znów w zamaskowaniu i skry- 
tości; o ile bowiem Dasein jest otwarte, o tyle jest też i zamknięte. 
Prawdę w sensie odkrytości trzeba bytowi dopiero wydrzeć ze 
skrytości, a aktualna, faktyczna odkrytość jest zawsze niejako 
rabunkiem (Raub). Dasein jest równie pierwotne w prawdzie, jak 
i w nieprawdzie. Jedną z najważniejszych myśli Heideggera było
by to, że sens prawdy jako nieskrytości zostaje przez późniejszą 
tradycję filozoficzną zagubiony.

Wydaje się, że sens ten zostaje odnaleziony dopiero w feno
menologii. Inspirujący się kartezjanizmem H usserl sform ułuje 
podstawowy dla niej postulat epoche, czyli „wzięcia w nawias” 
wszelkich przekonań i założeń przy abstrahowaniu od tego, co 
określa się mianem realnego istnienia świata. To otwarło drogę 
do idei fenom enologii, której celem ma być wydobycie na jaw 
struktury jawienia się jako takiego, do czego mamy jednak dos
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tęp jedynie poprzez to, co się jawi. Sięgając do rozróżnienia 
zaproponow anego przez Tischnera, w fenom enologii m ożna 
wyodrębnić dwa nurty: w pierwszym z nich chodziłoby o unau- 
kowienie filozofii, czyli o uczynienie z fenom enologii nauki, 
w drugim zaś o zrozumienie, czym jest doświadczenie, czym jest 
prymarny kontakt ze światem.22 W trakcie rozwoju fenom eno
logii okaże się, że dla wydobywania owych struktur jawienia się, 
niezależnie już od podziału, na który wskazuje Tischner, nie
zbędne są  coraz radykalniejsze redukcje, docierające już do sa
mych granic dyskursu filozoficznego. H usserl powie, że „brak 
nam słów” dla ujęcia absolutnego, przed-przedmiotowego prze
pływu przeżyć jako pozaczasowej immanencji, Derrida, że „re
dukcja fenomenologiczna jest sceną” . Wydaje się, że osiągnięte 
zostają tu już granice zjawiskowości. Docieramy tu jednocześnie 
do granic języka, o czym może świadczyć nasycenie języka meta
forami: H usserl mówi o „przepływ ie” , dla którego „brak nam 
słów ” , Levinas, opisując il y  a, powiada, że „gdyby określenie 
«doświadczenie» nie było niestosowne w odniesieniu do sytuacji 
całkowitego wyłączenia światła, moglibyśmy powiedzieć, że noc 
jest właśnie doświadczeniem il y  a” , a Derrida wskazuje na „sce
nę” jako na granicę redukcji w fenom enologii.23 W pewnym 
sensie przekraczamy tu już granice fenom enologii, jak choćby 
wtedy, gdy Derrida powiada, że prapismo nie może się jawić jako  
takie w fenom enologicznym  doświadczeniu obecności. Reasu
mując: fenom enologia jako taka dociera do kwestii możliwości 
wysłowienia tego, co nieprzedstawialne, bo niezjawiskowe.24

Zarazem gramatologizacja fenomenologii przez Derridę zda
je się wykluczać możliwość istnienia pierwotnego, źródłowego, 
niezapośredniczonego doświadczenia: świadomość nie może się 
znaleźć u swego źródła, bo go  po prostu nie ma. W poznanie 
jest wpisany m om ent językowy, semantyczny, znakowy: ślad 
zawsze już określa transcendentalną strukturę doświadczenia. 
Iteracja zakłada zarówno identyczność, jak i różnicę, zarówno
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zm ysłow ość, jak i inteligibilność. Transcendentalność „o b ec
ności”  śladu w doświadczeniu wyklucza m ożliwość i celowość 
modyfikacji doświadczenia. N ic nie istnieje poza tekstem: poza- 
tekst nie istnieje. Derrida swą filozofią niejako ustanawia w la
tach sześćdziesiątych ubiegłego wieku swoisty, antymetafizyczny 
terror dotyczący m ożliw ości dośw iadczenia bezpośredniego, 
także w jego wariancie transgresywnym, a następnie w konsek
wencji g łosi krytykę jego przezwyciężenia. Znaczenie tego wy
kracza poza poststrukturalizm  i uderza we wszelkie filozofie 
budowane na możliwości źródłowości, źródłowości tak czy ina
czej rozumianej (Bergson, Husserl, Heidegger, Lavelle, Levinas 
czy Merleau-Ponty, by wymienić tu przynajmniej myślicieli ubie
głego stulecia).

Czy zatem uprawianie fenomenologii jest już niemożliwe, co 
sugeruje w swej książce Eric Alliez?25 Dalsze redukcje w obsza
rze fenomenologii nie wydają się już możliwe, wykraczanie zaś 
poza granice fenomenologii, czyli poza granice zjawiskowości, 
grozi zatraceniem  istoty fenom enologii i osunięciem  się jej 
w nieugruntowywalną metafizykę. Sama idea źródłow ości wy
daje się zdekonstruowana przez Derridę na gruncie jego krytyki 
metafizyki obecności, a zarazem  przezwyciężenie m etafizyki 
w dyskursie filozoficznym, inaczej wyjście poza metafizykę, nie 
wydaje się możliwe. Czy istnieje jakaś alternatywa dla tak rozu
mianego stanu filozofii?

Jak  zostało to już wspomniane we Wprowadzeniu, pewną alter
natywę dla tak zarysowanego stanu filozofii na Zachodzie u za
rania X X I  wieku możem y odnaleźć przede wszystkim w myśli 
Martina Heideggera, zwłaszcza z jej późnego okresu. Myśl Hei
deggera byłaby propozycją innego, niemetafizycznego, nienihi- 
listycznego rozum ienia i dośw iadczania bezpodstaw ności, co 
w iązałoby się z odsłonięciem  i dotarciem  do dośw iadczenia 
źródłow ego, ale bez odwoływania się do nieugruntowanych 
argumentów metafizycznych, tak jak u Levinasa czy Derridy. Jak
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jednak byłoby to możliwe w świetle powyżej przytoczonych 
argumentów, które zdają się wykluczać możliwość doświadcze
nia źródłowego?

Przywołajmy tu najpierw opinię Emmanuela Levinasa, który 
rozumie dekonstrukcję Derridy jako potwierdzenie metafizyki 
obecności. Levinas twierdzi bowiem, że myśl Derridy ustanawia 
się poprzez p rostą  negację m etafizyki obecności, będąc tym 
samym jej potwierdzeniem.26 Według Levinasa, w obecności —  
choć zawsze odroczonej —  m ożna by się dopatrywać telosu 
różni, a jedyny sens, jaki zna D errida, to sens konstytuowany 
przez negację, sens będący wynikiem zdecentrowania poznaw- 
czo-teoretycznego sensu filozofii, sensu ufundowanego na obec
ności. Levinas zarzuci też Derridzie „ [ ...]  negatywną zależność 
od krytykowanego przedmiotu: nie znając innej podmiotowości 
prócz refleksyjnej, D errida zrównuje ją z podm iotow ością tout 
court” .27 Filozofia Derridy m oże być rozumiana jako pewne p o 
twierdzenie m etafizyki obecności także i z innych powodów. 
Powiadając, że różnia nie jest podstaw ą czy źródłem  w sensie 
metafizycznym, a to z tej przyczyny, że nigdy się ona nie uobec
nia i w ogóle nie podpada pod opozycję obecność — nieobec
ność, a więc nie m oże stanowić sensu, który da się odsłonić, 
Derrida neguje zasadność i możliwość racjonalności metafizycz
nej, negując tym samym m ożliwość realizacji oświeceniowego 
projektu filozofii, choć zarazem  jawi się on jako kontynuator 
tego projektu. Filozofia Derridy jako dekonstrukcja metafizyki 
obecności wciąż bowiem odwołuje się do kwestionowanej logo- 
centrycznej racjonalności, negując zarazem m ożliwość wyjścia 
poza jej perspektywę, obwieszczając brak dla tej racjonalności 
jakiejkolwiek alternatywy, co stawia jednak na porządku dzien
nym kwestię uprawomocnienia dyskursu filozofii. Wydaje się, że 
Derrida rozumie dyskurs filozofii jako pewne przystąpienie do 
gry różni, co tak opisuje:
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Ryzykować, aby nic-nie-znaczyć, to wejść do gry, przede wszyst
kim do gry różni, która sprawia, że żadne słowo, żadne pojęcie, 
żadna główna wypowiedź nie wyraża i nie rządzi ruchem i teks
towym rozsunięciem różnic w oparciu o teologiczną obecność
centrum.28

O ile rozumieć ten stan rzeczy jako zanegowanie możliwości 
źródłow ego czy ostatecznego sensu, o tyle pojawia się tu nie 
tylko problem uzasadniania filozofii (dotyczy to także i filozofii 
w wydaniu Derridy, gdy sprowadza się ona do praktyki dekon
strukcji), ale zdaje się też wyłaniać i inna kwestia —  kwestia 
nihilizmu.

Kwestia obecności i stosunek do niej wyznacza oś „sp o ru ” 
Derridy z Heideggerem , a spór ten jest na tyle fundamentalny, 
że w prost odsyła do problem atyki sam orozum ienia, statusu 
i granic filozofii. D errida odczytuje myśl H eideggera w kon
tekście metafizyki obecności. Metafizyka obecności siłą  rzeczy 
musiałaby być wpisana w myśl Heideggera, tak jak byłaby wpi
sana w całą  filozofię zachodnią. D latego D errida dostrzega 
u Heideggera metafizycznej proweniencji pokłady logo- i fono- 
centryzmu, poszukiwanie „odpow iedniego, jedynego słow a” , 
ogólnie: nostalgię za obecnością sensu, ostatecznym  sensem , 
praw dą bycia, co ogólnie określa mianem „H eideggerow skiej 
nadziei” .29 Jeżeli rację ma Levinas, to myśl Derridy nie zna in
nego kontekstu niż kontekst obecności. Heidegger chce jednak 
zapytać o to, co umożliwia obecność. Czy zatem w swej lekturze 
Heideggera Derrida siłą rzeczy nie pomija tego, czego nie da się 
sprowadzić do obecności, obecności rozumianej nawet bardzo 
szeroko, bo z jej inwariantami? Wydaje się, że Derridy odczyta
nie Heideggera jedynie w kontekście obecności nie wyczerpuje 
kwestii bycia w filozofii Heideggera. Wiąże się to dalej z tym, że 
Heidegger proponuje inne, niemetafizyczne rozumienie źródło- 
wości, którego Derrida nie m oże chyba wydobyć w horyzoncie 
dekonstrukcji będącej pewnym potw ierdzeniem  metafizyki
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obecności. Późny Heidegger (1973 rok, seminarium w Zahrin- 
gen) określa swoją drogę myślenia mianem fenomenologii tego, 
co niepojawialne, niejawialne (Unscheinbare), w której przekracza
jąc Husserlowską korelację noetyczno-noematyczną, Heidegger 
aspirow ałby do „kontem placyjnej m ądrości, nakierowanej na 
istotę samej zjaw iskow ości” .30 (Użycie tu przez późnego H ei
deggera terminu „fenom enologia” zasługuje na uwagę, gdyż 
zdaje się ono zaświadczać o ciągłości jego drogi myślenia i sta
łym, fenomenologicznym odniesieniu do doświadczenia).

To inne rozumienia źródłow ości u H eideggera spróbujemy 
ukazać w następnym rozdziale.
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Doświadczenie źródłowe jako
i /  • i • •  /  •doświadczenie jawności

1. W stronę jawności

Z daniem Heideggera, Bycie i czas jest opisem doświadcze
nia „bycia tu oto”  (Da-sein), który nie traci z pola widze
nia przewodniej kwestii bycia.1 Transcendentalny czy 

też subiektywistyczny charakter analityki egzystencjalnej Dasein 
Heidegger będzie później postrzegał jako obecność elementów 
myślenia właściwego metafizyce we wczesnej fazie swego roz
woju filozoficznego. N ajogólniej mówiąc, późny H eidegger 
rozum iał metafizykę jako filozofię przedstawienia i podstawy, 
filozofię, której nowożytną postacią byłby subiektywizm. Z dru
giej strony H eidegger będzie jednak podkreślał antysubiekty- 
wistyczny rys rozprawy. F ilozof upatruje go w tym, że jej punkt 
wyjścia —  to, o co ona zapytuje (das Erfragte), czyli bycie —  
wyklucza założenie „ludzkiego podmiotu” .2 Jeżeli w Byciu i czasie 
H eidegger miałby poddać tradycyjną ontologię wstrząsowi, by 
przywołać tu raz jeszcze opinię Derridy, to w strząsow i temu, 
a w zasadzie destrukcji czy dekonstrukcji (H eideggerow skie 
Abbau), powinien ulec także jeden z jej elementów —  podmiot.
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Punktem wyjścia Sein und Zeit jest pytanie o bycie, ale zostaje 
ono podjęte przez analizę bycia wyróżnionego bytu, bytu m ogą
cego zadać to pytanie —  Dasein. Jak  już to zostało  wcześniej 
wspomniane, do podstawowego ukonstytuowania Dasein należy 
egzystencjał bycia-w, którego nie należy rozumieć w znaczeniu 
przestrzennej relacji przebywania czegoś obecnego w czymś 
obecnym, lecz w bardziej pierwotnym sensie „zamieszkiwania” , 
„bycia przy” , „przebywania p r z y .  świecie” . Jak  dalej objaśnia 
Heidegger, „istotowym ukonstytuowaniem” bycia-w jest bycie- 
-w-świecie. Dasein zawsze już jest-w-świecie. N ie jest to „świat 
zewnętrzny” w relacji do izolowanego bytu —  podmiotu, który 
dopiero by się w tym świecie znajdował. W edług H eideggera, 
nowożytna tradycja filozofii zachodniej porusza się w koleinach 
wytyczonych przez kartezjańską dychotom ię rzeczy myślącej 
i rozciągłej, zakrywając bycie-w-świecie. Byłoby ono „przed- 
fenomenologicznie doświadczane i znajom e” , lecz „staje się na 
drodze tej ontologicznie niewłaściwej wykładni niewidoczne” ?  
W ramach tej wykładni bycie podm iotu jest ujmowane w relacji 
do przedmiotu, relacja ta zostaje założona, uchodzi nawet za coś 
oczywistego. „K to ” Dasein jest jednak zakryte nie tylko ontolo- 
gicznie, ale i ontycznie. Najczęstszym wyrazem tego jest utożsa
mianie podmiotu z czymś obecnym, „ [...]  nawet jeśli nie ma się 
tu na myśli m asywności jakiejś istniejącej rzeczy” .4 Jeżeli „ Ja ” 
stanowi —  jak ujmuje to H eidegger —  „esencjalny określnik 
(Bestimmtheit)”  Dasein, to m ożna i należy je interpretować tylko 
egzystencjalnie.5 Egzystencjalnie należy więc interpretować to, 
co określa według niego to „ Ja ” Dasein: jego Sobą (Selbst), jego 
stałość, ciągłość Siebie (Standigkeit des Selbst), ale także jego m oż
liwą „niesam odzielność”  (Unselbst-standigkeit). Zdaniem H eideg
gera, „ [ . ]  ontologiczne pytanie o bycie Siebie trzeba uwolnić od 
ciągle sugerowanego przez dominujące mówienie-Ja wyjściowe
go obrazu Siebie trwale obecnego w postaci rzeczy” .6
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Podobnie jak w przypadku badania innych fenomenów, Hei
degger wychodzi tu od tego, co ontyczne i dane w doświadcze
niu codziennym, a następnie przechodzi do tego, co ontologicz- 
ne, wykazując, że to ono umożliwia to, co ontyczne.7 Według 
Haara,

[ . ]  jedynym celem tego opisu jest wykazanie, że sum w sensie 
źródłowym nie jest jakąś substancją zamkniętą w sobie, jakimś 
danym bytem, który następnie wchodziłby w relacje ze światem. 
To sum od samego początku ma charakter relacyjny.8

Heidegger twierdzi, że zakładanie izolowanego podm iotu jest 
błędem  —  podm iot nie jest nigdy dany bez świata, świata po j
mowanego jako struktura odniesień. Całokształt struktury bycia 
Dasein, a więc także i jego K to  lub Ja , poprzedza i obejm uje 
bowiem sobą troska. W jej obrębie bycie tego, co poręczne, ma 
strukturę odniesienia, powiązania (bewenden) z czymś innym, co 
z kolei odsyła dalej, do czegoś jeszcze innego itd. Świat byłby 
niedającą się stematyzować całością tych odniesień czy realcji 
(Bewandtnis), której źródłem , a zarazem  dom knięciem  byłoby 
Dasein. Choć nie do ogarnięcia, całokształt tych relacji określałby 
znaczeniowość (Bedeutsamkeit) świata. Dasein „jest zrazu i zwykle” 
przy nim, a bycie-w-świecie zawsze jest już upadłe —  upadłe 
w zbiorowe, bezosobowe „Się” jego wykładni.

Analizy H eideggera w Sein und Zeit pokazują, że takie w łas
ności podm iotu, jak „tożsam ość” i „prostota” byłyby w istocie 
momentami egzystencjalnego zagubienia się Dasein w sferze Się. 
„M ówienie-Ja” Dasein należy rozumieć jako wyraz jego bycia- 
-w-świecie, w którym to świecie Dasin pogrąża się i zapom ina 
o Sobie, widząc Siebie jako „«Ja-się troskam», jako coś prostego, 
co jest stale tożsam e, ale nieokreślone i puste” .9 W ówczas też 
„«naturalna» mowa-Ja (Ich-Rede) realizowana jest w Sobie-Się” .10 
Ja  wprawdzie —  jak ujmuje Heidegger —  „przemawia z Siebie” , 
którym jednak „zrazu i zwykle” nie jest się właściwie. Dasein jest
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„najpierw  Się i zwykle nim pozosta je” .11 Ogólnie H eidegger 
twierdzi, że przez Ja  wyraża się troska. Pojęcie Ja-podm iotu  
byłoby zatem pochodne względem zatroskanego, publicznego 
bycia-w-świecie Dasein. W tym sensie pojęcie Ja-podm iotu daje 
się sprowadzić do bezosobow ego podmiotu, do Się. K to  Dasein 
jest bowiem „czymś bezosobowym, Się. To Się to N ikt, gdyż —  
jak tłumaczy filozof —  każdy jest innym i nikt sobą samym” .

Wydaje się więc, że w Sein und Zeit H eidegger odchodzi od 
tradycyjnego, transcendentalnego pojęcia podm iotu jako samo- 
przejrzystej, sam ośw iadom ej, ciągle obecnej obecności, która 
m ogłaby być utożsam iona z Ja . Czytamy tam: „ [ . . .]  określać 
ontologicznie Ja  jako podmiot oznacza ustanawiać je jako coś 
zawsze już obecnego” .12 Ujmując rzecz sumarycznie: w świetle 
analiz Sein und Zeit, Ja  byłoby Się, czyli Nikt, nawet jeśli to Ja  
przemawiałoby jakoś z Siebie. Ten „słaby” podmiot byłby wtór
ny względem troski jako egzystencjału Dasein. W tym to sensie 
w Sein und Zeit dokonywałaby się destrukcja podm iotu u jm o
wanego tradycyjnie, co Heidegger uzupełnia jeszcze krytyką jego 
Kantowskiego rozumienia: K ant wprawdzie odrzuca pojęcie Ja  
jako substancji, ale uznając Ja  za „Ja myślące” , uznaje jednocześ
nie to Ja  za podmiot, za res cogitans.

Jak  pamiętamy, w rozumieniu H eideggera, bycie-w-świecie 
jest „zrazu i zwykle niewłaściwe” , a jako takie przyjmuje postać 
przegląd ow ego zatroskania. Jednocześn ie „zanurzenie w Się 
i w objętym zatroskaniem świecie ujawnia ucieczkę’ Dasein przed 
sobą samym jako właściwą możnością-bycia-Sobą, co byłoby też 
inaczej ucieczką przed właściwym, tzn. uchwyconym jako w łas
ne, Sobą (Selbst) Dasein. Dasein, które ucieka przed samym sobą 
jest rozproszone, jego bycie polega na byciu zatroskanym, na 
byciu zanurzonym w najbliżej spotykanym świecie. H eidegger 
powie w tym kontekście, że Dasein przeocza Siebie co do sposobu 
swojego bycia, uciekając przed Sobą. W ucieczce tej Dasein nie 
staje przed samym sobą, upadanie odwodzi bowiem Dasein od 
samego siebie. Jak  stwierdza Maciej Potępa,
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„ [ . ]  kategoria Ja  jako podmiotu jest z tego punktu widzenia 
rodzajem mistyfikacji stosowanej przez Dasein, uciekające przed 
swoim właściwym byciem” .13

O becność podm iotu jako Ja  sprowadzałaby się więc do jego 
relacyjności. W kontekście Sein und Zeit pewne zaistnienie pod
miotu określanego na sposób  metafizyczny jako stała, tożsam a 
obecność byłoby wynikiem określonego, tzn. niewłaściwego, 
sposobu  bycia Dasein. Inaczej rzecz ujmując: jego warunkiem 
byłby niewłaściwy, upadły sposób  bycia Dasein. W świetle p o 
m ieszczonych w rozprawie analiz ten podm iot okazywałby się 
jednak czymś pustym i nieokreślonym, byłby pewnym pozorem 
czy też m istyfikacją tw orzoną przez Dasein upadające w świat. 
W tym sensie nieobecny (Się-Nikt), podmiot ten ujmowałby jed
nak zarówno siebie, jak i otaczający go  świat jako coś obecnego: 
zanurzone w świecie Dasein wydaje wóczas napotykany byt „[...]  
całokształtowi powiązania, który dla Się jest znany, i w granicach 
ustalonych przez przeciętność Się” , przy czym jednocześnie

[ . ]  zostaje przeoczony sam fenomen świata, na jego miejsce 
wkracza coś poręcznego (Zuhandene) i coś obecnego (Vorhandene) 
wewnątrz świata, rzeczy. Bycie bytu, który tu-oto-jest wespół, zos
taje pojęte jako obecność {Vorhandenheit).

Ta nieokreślona (Unbestimmtheit) obecność w sensie Vorhan
denheit jako przedontologiczne doświadczenie czy rozumienie 
bycia miałaby swój czasowy odpowiednik (zgodnie z metafizycz
ną odpow iedniością obecności i czasu) w niewłaściwej cza
sowości Dasein. Jak  powiada Heidegger, „podłożem ” upadania 
jest uwspółcześnianie jako niewłaściwy modus w spółczesności, 
uw spółcześnianie jako niewłaściwa w spółczesn ość wiąże się 
bowiem z upadaniem Dasein w objęty zatroskaniem świat i zatra
caniem się w wewnątrzświatowym bycie. O becności w sensie 
Vorhandenheit nie da się jednak myśleć bez wydarzania się obec
ności w sensie Gegenwartigkeit, czyli obecności w czasowym sen
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sie teraźniejszości. Wydaje się, że ostatecznie kwestia obecności 
jako takiej sprowadza się w Sein und Zeit do obecności w sensie 
teraźniejszości, co może się wydawać jakimś spełnieniem metafi
zycznej formuły wiążącej obecność z czasem. Nie jest to jednak 
obecność sensu stricto, lecz „słaba”  obecność „wytwarzana” przez 
pogrążone w świecie, niewłaściwie czasujące się Dasein, inaczej: 
podm iot hipostazujący sobie obecność. Nawet jeśli czasem dla 
tego podm iotu byłby metafizyczny „czas zegara” , czas pojm o
wany jako nieskończony ciąg chwil, to i tak jest on dalej myślany 
przez Heideggera —  a wraz z nim obecność w sensie Gegenwar- 
tigkeit, ogólnie: cała ta struktura oparta na obecności —  poprzez 
odniesienie jej do ekstatycznej czasowości źródłowej, która nie 
„jest” , lecz czasuje się.

O dniesienie obecności, która wydarzałaby się jako skutek 
niewłaściwie czasującego się Dasein do właściwej, ekstatycznej 
czasowości oznacza w zasadzie to, że ta obecność byłaby warun
kowana przez ow ą czasow ość, czyli że byłaby warunkowana 
przez to, co ju ^ nie jest obecne, lecz czasuje się. Czy jednak 
w horyzoncie filozofii jako metafizyki obecności da się myśleć 
obecność warunkowaną przez to, co nieobecne, aczkolwiek cza- 
sujące się? Czy m ożna myśleć o czasowaniu się, o jakkolwiek 
ujmowanej temporalności, poza obecnością? Przypomnijmy sło
wa Derridy:

[ . ]  nie można mu przeciwstawić innego pojęcia czasu, skoro czas 
w ogóle przynależy do metafizycznej pojęciowości. Kreując takie 
inne pojęcie czasu, prędko byśmy się przekonali, że wymaga ono 
innych predykatów metafizycznych lub ontoteologicznych.

Derrida ma zapewne rację, mówiąc, że czas po części przyna
leży do metafizyki jako nazwania panowania obecności. Wyjście 
poza metafizykę, o ile w ogóle możliwe i o ile nie byłoby po 
prostu jakimś przemieszczeniem metafizyki jako pewnym speł
nieniem form uły „pragnienia obecności” , oznaczałoby więc
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chyba wyjście poza czas-obecność? D okąd jednak? Praw do
podobnie w jakiś nie-czas, nieobecność, nicość —  w to, czego 
m oże w ogóle nie da się nawet pomyśleć. W „zaklętym kręgu” 
metafizyki obecności, wyjście takie wydaje się niedorzecznością. 
Co zatem wydarza się w okamgnienu, które miałoby być źródło
wym dośw iadczeniem  bycia jako dośw iadczeniem  źródłowej 
czasowości?

Upadanie czy zanurzanie w świecie objętym troską ma swój 
analogon w niewłaściwej czasowości. G łów ną jej cechą byłoby 
zapewne to, że zamyka, czy też —  jak ujmuje to H eidegger 
—  więzi ona Dasein w teraźniejszości, co jest rów noznaczne 
z prywacją ekstatyczno-horyzontalnej czasowości. Jednocześnie 
w upadaniu właściwość bycia Sobą jest zamknięta i wyparta, co 
jest prywacją otwartości Dasein. Niewłaściwa czasowość byłaby 
zatem dwoistą prywacją: ekstatyczno-horyzontalnej czasowości 
i otw artości Dasein. To zdaje się wskazywać na pew ną odpo- 
wiedniość ekstatyczno-horyzontalnej czasow ości i otw artości 
Dasein.

Okamgnienie jest właściwą w spółczesnością Dasein, w spół
czesnością zdecydowania. Zdecydowanie stanowi nie tylko właś
ciwy modus egzystencji, lecz jest także właściwym modus troski, 
a dalej właściwym modus czasowości Dasein, gdyż to w nim „cza
sowość jest doświadczana fenomenalnie źródłow o” . Zdecydo
wanie cechuje nieokreśloność: to, na co decyduje się Dasein, 
ujawnia konkretna „rozumiejąco-projektująca się decyzja” zwią
zana z faktyczną egzystencją Dasein. Egzystencjalne, nieokreś
lone i puste formalnie zdecydowanie wypełnia dopiero egzysten- 
cyjna, konkretna decyzja. Zdecydowanie, jako podjęcie najbar
dziej własnej m ożności bycia Dasein, nie sprowadza się jednak 
tylko do „działania”  zdecydowanego Dasein, co przekładałoby 
się na konkretne decyzje, ale oznacza także podjęcie otwartości 
„tu oto” z jej równoczesnym  zamknięciem i nieokreślonością.
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H eidegger powiada równocześnie, że tam, gdzie chodzi o naj
bardziej w łasną m ożność bycia, „zaw odzi wszelkie bycie przy 
tym, o co się troskamy, oraz wszelkie w spółbycie z innymi” . 
W trwodze, jako „podstawowym  położeniu” , tej „wyróżnionej 
postaci otwartości” , Dasein zostaje pozbawione możliwości rozu
mienia siebie na podstawie „świata”  i publicznej, utartej wykład
ni —  trwoga wyprowadza Dasein na powrót z jego upadkowego 
zanurzenia w „św iecie” . Trwoga zawiera m ożliwość pewnego, 
szczególnego otwierania: świat „pozbawiony” w trwodze całości 
swych wewnątrzświatowych powiązań (Bewandtnis-ganzheif), na
biera charakteru niepowiązania (Unbewandtnis), całkowitej nieznacze- 
niowości (vollige Unbedeutsamkeit). W trwodze świat „staje się”  nico
ścią, ukazuje się w sposób pusty i bezlitosny:

[ . ]  otwarta poprzez trwogę nieoznaczoność świata odsłania 
nicość tego, o co można się troskać, tzn. niemożność projekto
wania się na ufundowaną pierwotnie w tym, co objęte zatros
kaniem, możność bycia egzystencji.

W „przed czym ” trwogi ujawnia się owo „«jest to niczym 
i nigdzie»” , „«przed czym» trwogi jest «bycie w świecie» jako 
takie” . Trwoga rzuca Dasein z powrotem w jego właściwą m oż
ność bycia-w-świecie, sprowadzając Dasein „ [ ...]  na powrót do 
czystego «że», najbardziej własnego, zindywidualizowanego rzu
cenia” . Trwoga wiąże się wreszcie z okamgnieniem: „[...]  w spół
czesność trwogi trzyma okamgnienie, w postaci którego jest ona 
—  i tylko ona —  możliwa, w gotowości do skoku (auf dem Sprung)” .

W powyższym passusie —  byłby on może bardzo syntetycz
nym ujęciem problematyki dysolucji podm iotu Się-Nikt (czyli 
w terminologii Heideggera indywidualizacji) i wiążącego się tym 
przejścia, a w zasadzie skoku w okamgnienie, czyli we właściwy 
modus bycia, czyli w czasowość ekstatyczną —  tak jak się to da 
wywieść z Sein und Zeit, zaznaczają się trzy podstawowe, zazę
biające się motywy. Są nimi: nicość, otwartość i okamgnienie.
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Aby je dalej omówić, musimy już wyjść poza spektrum Sein 
und Zeit, sięgnąć do późniejszych prac Heideggera, także do jego 
opublikowanych wykładów. Bycie i czas wraz z tematycznie p o 
krewnymi i chronologicznie bliskimi mu pracami (Kant a problem 
metafizyki, 1929; O istocie podstawy, 1929; Czym jest metafizyka, 1929) 
należy do pierwszego z wyróżnionych przez Heideggera kroków 
na drodze jego myślenia, czyli do fazy sprzed „zw rotu” , gdy 
Dasein —  jako „miejscu” konstytucji sensu bycia —  zostaje przy
pisana priorytetowa i fundująca rola. W pracach tych dominuje 
problematyka transcendowania. W dwu pierwszych Dasein nadal 
utrzymuje dotychczasową, konstytutywną pozycję w stosunku 
do bycia. W inauguracyjnym wykładzie Czym je st metafizyka?, 
który Heidegger wygłosił na uniwersytecie we Fryburgu Badeń- 
skim 24 lipca 1929 roku, daje się jednak zauważyć pewne prze
sunięcie akcentów. K w estia transcendencji Dasein jest wciąż 
obecna, ale głównym tematem wystąpienia staje się nicość, która 
odsłania się Dasein w trwodze.

W rozprawie Kant a problem metafizyki, stanowiącej interpreta
cję Krytyki czystego rozumu, Heidegger identyfikuje nicość z „przed
miotem transcendentalnym” , „przedm iotem  w ogóle” . Pojmuje 
jednak ów „przedm iot transcendentalny” , Kantow skie X , jako 
czysty, nietematyczny horyzont, w obrębie którego można spot
kać to, co dopiero zostanie stem atyzowane jako byt. Je śli ów 
horyzont nie jest bytem, to czym jest —  pyta Heidegger. O dpo
wiedź brzmi: „nicością” , ale nie nicością w sensie „nihil absolu- 
tum” } A Wyraźnie transcendentalny kontekst dociekań nad nico
ścią m oże wywoływać wrażenie, że mamy do czynienia z ni
cością „inną” niż ta, która zgodnie z opisam i zawartymi w Sein 
und Zeit, odsłania się Dasein w jego nastroju trwogi. Tak jednak 
nie jest, o czym świadczą końcowe fragmenty rozprawy:

Trwoga jest tym podstawowym nastrojem, który stawia wobec
nicości. Bycie bytu jest jednak w ogóle tylko wtedy zrozumiałe
—  i w tym tkwi najgłębsza skończoność transcendencji —  gdy
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Dasein u podstaw swej istoty utrzymuje się wewnątrz (hineinhalt) 
nicości. To utrzymywanie się nie jest dowolnym i przygodnie 
podejmowanym „myśleniem” nicości, lecz procesem leżącym 
u podstaw wszelkiego znajdowania się wśród tego, co już jest, 
i wymaga oświetlenia swej wewnętrznej możliwości środkami 
analityki Dasein, należącej do ontologii fundamentalnej.15

W tekście Czym jest metafizyka? kwestia samej nicości wysuwa 
się na plan pierwszy. Ju ż sam  tytuł inauguracyjnego wykładu, 
podobnie jak początkow e uwagi, sugeruje, że będzie mowa 
o metafizyce. Tematem wykładu jest jednak nicość. Ale nie m oż
na tu mówić o niezgodności między tytułem i treścią wykładu, 
bowiem —  jak twierdzi Heidegger —  każde pytanie metafizycz
ne obejmuje całość problematyki metafizycznej. Więcej: postę
pując w ten sposób, możemy nawet sięgnąć głębiej —  w materię 
samej metafizyki.

H eidegger chce więc zapytać o nicość jako o to, czego nie 
tematyzowała metafizyka, zaabsorbowana jedynie badaniem bytu 
jako bytu. Wypracowane w jej obrębie pojęcie nicości, jako za
przeczenia całości bytu, dociera, według niego, jedynie do for
malnego pojęcia nicości, natomiast nigdy do niej samej. „W łaś
ciwa” nicość, jak nazywa ją filozof, ujawnia się nie obok bytu, 
lecz pośród sam ego bytu, w trwodze. „Trwoga ujawnia nicość” 
—  to ustalenie analizy egzystencjalnej Dasein z Bycia i czasu za
chowuje swą ważność również w Czym jest metafizyka?, przy czym 
opis trwogi zostaje w trakcie wykładu rozwinięty i pogłębiony. 
„«Bycie-tu-oto» to: utrzymywanie się wewnątrz nicości”  —  za
pewne tak można by przetłumaczyć jedno z kluczowych stwier
dzeń, jakie przynosi omawiany tekst.16 „Bycie-tu-oto” to jednak, 
jak pamiętamy z Sein und Zeit, nic innego jak transcendowanie. 
W Czym jest metafizyka? Heidegger pojmuje już transcendowanie 
w relacji do nicości, która ujawnia się w trwodze. Czytamy tam 
bowiem: „Utrzymywanie się Dasein w nicości na gruncie skrytej 
trwogi jest przekraczaniem  bytu w całości: transcendencją” .17
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W tej ostatniej form ule zwraca uwagę osobliwa, syntaktyczna 
konstrukcja z dwukropkiem, którą niekiedy posługuje się H ei
degger. Najogólniej rzecz biorąc, używa on jej w znaczeniu iden
tyfikacji, zrównania bądź upodobnienia i traktuje jako „znak 
samoujawniania się”  (das Zeichen des Sichoffnens), którego używa 
zamiast słowa „jest”  będącego niejako językową konsekwencją 
myślenia metafizycznego en gros.

Z jednej strony, jeśli przyjąć, że transcendencja „właściwie” 
odsłania się dopiero w ujawniającej nicość trwodze jako podsta
wowym położeniu  Dasein , to rozpraw ę Czym je st metafizyka? 
można postrzegać jako swego rodzaju domknięcie problematyki 
transcendowania, którą H eidegger podjął już w Byciu i czasie. 
Z  drugiej strony uważna lektura tego inauguracyjnego wykładu 
pozwala dostrzec pewną zmianę w myśleniu autora. Polegałaby 
ona na tym, że uwaga H eideggera przenosi się z transcendo
wania na kwestię nicości jako takiej. D o  jakiego pojęcia nicości 
Heidegger dochodzi w swym fryburskim wykładzie? Wolfgang 
Janke przedstawia to w postaci kilku kluczowych tez, wywiedzio
nych z sam ego tekstu wykładu. Przytoczmy wpierw za Jankem  
cztery „negatywne” określenia nicości:

1. N icość  nie jest bytem; trw oga nie natrafia bowiem  na nic 
określonego.

2. N icość  nie jest jednak oddzielona od bytów, nie jest też 
czymś odrębnym , czymś obok jawnych bytów; nicość jest 
bowiem spotykana w trwodze razem  z bytami, jakkolwiek 
w wyślizgiwaniu się bytu w całości.

3. Dasein nie dociera do nicości przez unicestwienie bytu (Ver- 
nichtung des Seienden); trwoga jest bowiem stanem niemocy.

4. N icość  nie jest jedynie tym, co zaprzeczone w naszym  za
przeczeniu całości bytu; trwodze obca jest bowiem wyraźna 
negacja rozumowania. A  zaprzeczenie całości bytu zakłada 
nicość w sądzie.18
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Dalej Janke wskazuje na cztery istotne momenty, które 
Heidegger wydobywa, opisując fenomen nicości doświadczanej 
w trwodze:

1. N icość jest odpychająca. Oddala od siebie wszelkie określanie 
jej jako bytu. W trwodze „właściwie nie ma niczego” , ponie
waż nicość jako „przed czym” i „o  co” trwogi nie dopuszcza 
żadnego określenia.

2. N icość odsyła. Wskazuje na zanikanie bytu w całości. W trwo
dze bowiem wszystko się rozsnuwa, nie dając żadnemu by
towi już oparcia.

3. N icość nicestwi. Pozwala widzieć byt w jego wyślizgiwaniu 
się. W trwodze nachodzi Dasein nietrwałość rzeczy.

4. N icość czyni jawnym. Przywodzi w otwartość byt jako krań
cowo inny od niej samej. Trwoga uczy Dasein zdumienia tym, 
że jest byt —  a nie nicość.19

Raz jeszcze podkreślmy: to nicość czyni jawnym (D as Nichts 
macht offenbar). Novum, jakie w myśleniu Heideggera uwidocznia 
tekst Czym je st metafizyka?, polega na tym, że nicość nabiera 
w nim fundującego charakteru, i to nie tylko w stosunku do 
ujawniających się bytów, ale też w odniesieniu do samego Dasein, 
bowiem bez nicości nie byłoby ani „bycia sobą” , ani wolności.20 
Oznacza to odejście od myślenia, którego punkt wyjścia stanowi 
sfera subiektywności z transcendującym Dasein, ku refleksji nad 
tym, co może być jeszcze pierwotniejsze od tej sfery. Heidegger 
odchodzi w tym czasie od określania podm iotowości jedynie za 
pom ocą terminu Dasein i zaczyna mówić również o „człow ie
ku” , „byciu-tu-oto” , „jaw no-byciu” (Da-sein) czy o „ludzkim  
istnieniu” (das menschliche Dasein), którem u nicość umożliwia 
jawność bytu jako takiego21. „O stateczna wielkość człowieka” 
byłaby przechowywana w ujawniającej nicość trwodze. To my
ślenie H eideggera, w świetle którego człow iek zyskuje miano 
„strażnika miejsca nicości”  (Platzhalter der Nichts), zostało odczy-
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tane jako przejaw nihilizmu. Heidegger wspominał o tym jeszcze 
w 1963 roku w liście do Takehiko Kojimy.22 Niewątpliwie kwes
tia transcendencji, która wiąże się z postawionym jeszcze w Sein 
und Zeit pytaniem o sens bycia, dociera w Czym jest metafizyka? do 
miejsca, w którym przeobraża się w namysł nad nicością. Z  pew
nością  nie jest to jednak nicość rozum iana jako nieokreślone 
przeciwieństwo bytu w sensie nihil negativum, gdy nicość ujmuje 
się jako nieobecność bytu, czyli jako niebyt.

W wykładzie Czym je st metafizyka? H eidegger twierdzi, że 
bycie i nicość współtworzą się razem, ale nie dlatego, że zbiegają 
się w czymś nieokreślonym, tak jak rozumiał to Hegel (D as reine 
Sein und reine Nichts ist also dasselbe, „czysty byt i czyste Nic są tym 
samym”). N icość nie jest nieokreślonym przeciwieństwem bytu, 
lecz ujawnia się jako przynależna do jego bycia. Heidegger wiąże 
to z transcedencją, bycie jako skończone ujawnia się bowiem 
tylko w transcendencji dokonywanej przez Dasein przekraczające 
„byt ku nicości” .23

Z początkiem  lat trzydziestych X X  wieku w myśleniu H ei
deggera dokonuje się „zw rot” . „Zw rot” ten polegał na odejściu 
od „subiektywistycznego” punktu wyjścia zapytywania o bycie, 
który to punkt wyjścia reprezentuje jeszcze Bycie i czas, i przejściu 
do namysłu nad samym byciem oraz jego dziejami. Sam Heideg
ger wskazywał na „trzy kroki” na drodze swego myślenia. Kroki 
owe były wyznaczane następującym i kwestiami: „pytaniem  
o sens bycia” , „pytaniem o prawdę bycia” , „pytaniem o miejsce 
czy też siedzibę (Ortschaft) bycia” .24 „Zw rot”  byłby przejściem 
od „pytania o sens bycia” , będącego „pytaniem  przew odnim ” 
(L eifrage), do „pytania o prawdę bycia” , określanego przez 
Heideggera mianem „pytania podstawowego” (Grundfrage) oraz 
do tego, co nazywa on „topo logią  Bycia” (Topologie des Seyns). 
Friedrich-W ilhelm von H errm ann rozum ie ten „zw rot” jako 
przejście od wcześniejszej, egzystencjalno-transcendentalnej fazy 
myślenia Heideggera do fazy późniejszej, w której występują trzy 
wątki: aletheiologiczny, kosmologiczny i egzystencjalny.25
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Jeżeli Bycie i czas wydobyło niemyślaną przez metafizykę róż
nicę ontologiczną, to „po  zwrocie” , po wyczerpaniu subiekty- 
wistycznej perspektywy badań fenom enologicznych, co ozna
czało też kres projektu ontologii fundam entalnej, będzie już 
chodziło Heideggerowi o to, by myśleć samo bycie, bycie „nad” 
czy „poza” różnicą ontologiczną, „bycie bez bytu” , inaczej jesz
cze: sam  proces istoczenia, uobecniania czy jawienia się. Bycie 
tak rozumiane, bycie jako takie (Bycie), będzie Heidegger odróż
niał od „bycia”  różnicy ontologicznej i zapisywał za pom ocą 
słowa Seyn będącego archaiczną form ą Sein. Myślenie bycia bez 
bytu nie umniejsza wagi związku bycia z bytem ani go  też nie 
pom ija, ale wskazuje już raczej na myślenie bycia w niemeta- 
fizyczny sposób.

„Zw rot”  byłby zatem wprawieniem się myślenia Heideggera 
w ruch prowadzący od jawności bytu do jawności jako takiej, 
czyli nieskrytości. Byłby to ruch niejako „w  głąb” nieskrytości 
poprzez pytanie o podstaw ę, o źródło różnicy ontologicznej 
(będące zarazem pytaniem o źródło metafizyki), ogólnie: pyta
niem sięgającym podłoża. Oznaczałoby to zarazem dalszy krok 
na drodze przezwyciężenia metafizyki, przezwyciężenia, które 
zostało zapoczątkowane w Sein und Zeit. Jako pytanie o „prawdę 
Bycia” (Wahrheit des Seyns) byłoby to myśleniem „innego p o 
czątku” .

W kontekście „zwrotu” doświadczenie Bycia i czasu byłoby —  
według interpretacji H eideggera —  z jednej strony skutkiem 
zapom nienia bycia w m etafizyce, czyli niemyśleniem prawdy 
bycia jako nieskrytości, które z konieczności „w  jakiś sposób  
mówiło jeszcze językiem metafizyki” , z drugiej zaś oznaczałoby 
już pewne przebudzenie z ow ego zapom nienia.2 6  Bycie i czas 
stanowi bowiem próbę interpretacji bycia jeszcze w transcenden
talnym horyzoncie czasu, ale w rozumieniu późnego H eideg
gera, w rozprawie tej nie chodziłoby o wydobycie
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[...] przedmiotowości przedmiotu doświadczenia ukonstytuo
wanego w świadomości, lecz o obszar projektu określenia bycia, 
tzn. wyistaczania jako takiego, wydobyty z prześwitu jawno-bycia 
(Da-sein).27

Ta sam ointerpretacja H eideggera jest warta przytoczenia, 
gdyż wskazuje z jednej strony na ciągłość jego myślenia „sprzed” 
i „po  zwrocie” , a także na aktualność osiągniętych „przed zwro
tem” rezultatów badań fenomenologicznych, z drugiej zaś —  na 
przesunięcie akcentów w tym myśleniu. Przejście od Leifrage do 
Grundfrage to przejście od Dasein do Da-sein jako jawno-bycia, 
czyli pewnego, wyróżnionego sposobu bycia, do którego przy
należy człowiek podejmujący jawność, nie zaś człowiek myślany 
w metafizyczny, obecnościowy sposób. „Jawno-bycie” jest osto
ją (Bestand) istoczenia prawdy Bycia (Wahrheit des Seyns), czytamy 
w Przyczynkach do filozofii (1936—1938), najważniejszej chyba 
z prac H eideggera „p o  zw rocie” .28 W Przyczynkach.. . m ożna 
także zauważyć „zanikanie” bycia w samej jawności: „Jaw ność 
(D a) istoczy, a istocząc, m usi zostać przejęta w byciu jawno- 
-bycia” , „jawno-bycie —  ostoja jawności” .29 Jawność byłaby otwar
tością bytu jako takiego w całości, gruntem  bardziej źródłowo 
myślanej aletheia. „Znikanie” bycia w jawności, inaczej: coraz bar
dziej radykalane myślenie jawności, co może być też rozumiane 
jako dalsza redukcja fenom enologiczna, znajduje swe odbicie 
w terminologii późnego Heideggera, gdzie bycie jest w pewnym 
sensie już „zaw arte” w określeniach jawności, które je niejako 
obejmują: wydarzanie (Ereignis), Otwarte (Offene), Okolica (Ge- 
gend). Zobaczmy zatem, jak Heidegger myśli sam ą jawność.
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2. Jawność

Według Heideggera, przedstawione w Byciu i czasie badania feno
menologiczne były konieczną interepretacją tego, co najstarsza 
tradycja antycznej filozofii pierwotnie przeczuw ała, a także 
przedfenom enologicznie rozum iała, i co zostało przechowane 
w greckich pojęciach logos i aletheia. „Po zwrocie” interpretacja ta 
zostanie pogłębiona i to aż po myślenie tego, co niepomyślane 
w „greckim  początku” . W rozumieniu H eideggera dzieje bycia 
to dzieje jego rozumienia.

„Grecki początek” rozumie Heidegger jako „największy” po
czątek, ten, który „rozstrzyga wszystko” w dziejach bycia, czyli 
w dziejach jego rozumienia na Zachodzie.3 0  W trzech greckich 
pojęciach, aletheia, physis i logos dochodzi do głosu  źródłowe do
świadczenie bycia, które było udziałem Greków około dwa i pół 
tysiąca lat temu. Je st  to „pierwszy początek” (erste Anfang) za
chodniego myślenia. W fródle dzieła sztuki, rozprawie z połowy 
lat trzydziestych minionego wieku, czytamy: „Początek skrycie 
zawiera już [w sobie —  C. W.] koniec” .3 1  Jednocześnie, jak p o
wiada Heidegger, „ [ ...]  początek jako poczynający musi w pe
wien sposób pozostawić za sobą siebie sam ego” .3 2  Tym samym 
z konieczności skrywa się on w samym sobie. W tym sensie Hei
degger mówi, że pierwszy początek nie jest początkowym, pier
wotnym początkiem  (der anfangliche Anfang), to znaczy począt
kiem, który zarazem ujawnia obszar swej istoty (Wesensbereich).3 3  

Początkowość (Anfangnis) poczynającego początku wydarza się 
na ostatku. To, co poczęte w początku, nie jest w nim przecho
wywane inaczej jak tylko w ten sposób, że zostaje ono w swojej 
źródłowości bardziej źródłowo powtórzone. Mamy tu więc do 
czynienia z pewnym ruchem , który przebiega jednocześnie 
w dwóch kierunkach. Powtórzenie początku jest niejako ruchem 
z powrotem, w kierunku „istoty”  początku; gdy zbliżamy się do 
niego, następuje rów noczesne, skrywające przenoszenie jego
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istoty. Takie rozumienie poczynającego początku, który trwająco 
poczyna i rozwija się jednocześnie w jedności swych wewnę
trznych przeciwieństw, kierunków niejako przeciwstawnych 
w swym przebiegu, wykrystalizowało się w latach trzydziestych 
i czterdziestych dzięki namysłowi Heideggera nad poezją Holder- 
lina, przede wszystkim nad jego hymnami Germania, Ren i Ister.

M ożna zauważyć, że to, co powiedzieliśm y tu o początku 
jako takim, może też stanowić opis źródła. Poczynanie jest źród
łem, trwaniem, byciem wypływającym. Bez ciągłego wypływania 
ze źródła nie ma rzeki, nie ma strumienia. Źródło i to, co z nie
go wypływa, przynależą do siebie. Charakterystyka początku jest 
zatem charakterystyką bijącego źródła. Potwierdzenie tego od
najduje Heidegger u Holderlina w jego poetyckim wysłowieniu 
„źródła” (Ursprung) i „czystego wypływania” (das Reinentsprunge- 
ne). W dawnej niemczyźnie słowo Ursprung oznaczało dosłownie 
„źród ło” (Quelle).3 4  D opiero w późniejszym okresie jego zawar
tość semantyczna wzbogaciła się o takie współczesne znaczenia, 
jak „geneza” , „początek” , „pochodzenie” . „Czyste wypływanie” 
(„entspringen”  znaczy również: „wytryskać” , „wynikać” ) rozumie 
Heidegger jako „wypływanie źródłowe” czy też „wypływanie na 
sposób źródła” .3 5  „Czyste wypływanie” za Holderlinem określa 
mianem „zagadki” (Ratsel), albowiem jak czytamy w jego hymnie 
Ren: „E in  Ratsel ist Reinentsprungenes” ? 6 „Czyste wypływanie”  jest 
zagadką w swoim źródle, a więc również w całym swym byciu. 
Słowo „zagadka” należy rozumieć w sensie tajemnicy, którą jest 
nie tylko samo źródło, lecz również to, co z niego wypływa i co 
jako takie jest od niego nieoddzielne. Gdyby przenieść to na 
myślenie początku, to Tajem nica byłaby poczynająca w tym 
początku (Anfangnis) i stale przechowywana jako przesłonięta.

Słowo Ursprung dosłownie można przełożyć jako „praskok” : 
„D as Sein lasst jedes Seinde als ein solches ent-springen. D as Sein ist der 
Ursprung’? 1 Przetłum aczm y to niejako symultanicznie, zesta
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wiając dwie warstwy sem antyczne przytoczonego fragmentu: 
„Bycie pozwala wy-płynąć/w y-skoczyć każdem u bytowi jako 
takiemu. Bycie jest źpdłem/praskokiem” . Chociaż jest gruntujące, 
to sam o nie ma gruntu, podstawy: „O  ile bycie istoczy się jako 
grunt, nie ma żadnej podstaw y” —  czytamy w Der Sa tz  vom 
Grund.3 8  Wszelka próba ugruntowania bycia sprowadza je do 
jakiegoś bytu, ale „bycie pozostaje jako bycie bez-gruntowe 
(grund-los)” ? 9 W odniesieniu do bycia nie można mówić o jakiejś 
podstawie, która dopiero by je gruntowała. Ten stan rzeczy Hei
degger ujmie form ułą: „Sein: Abgrund” .4 0  Bycie to bez-gruncie, 
bezdenność, otchłań. Ten jednocześnie gruntujący i bez-grun- 
towy charakter bycia zostaje tak zapisany: „Bycie «jest» bez- 
-grunciem, o ile bycie i grunt: to Samo (das Selbe)” .4 1  Zauważmy, 
jak „przedm iot” tej wypowiedzi koresponduje z „form ą” jej za
pisu; H eidegger próbuje wypowiadać się w języku innym niż 
nieadekwatny już „język m etafizyki” z jego „przedstaw ienio- 
wością” i wiążącą się z tym problematycznością posługiwania się 
słowem „jest” . Podczas seminarium w Le T hor (1969) Heideg
ger powie, że nicość jest charakterystyką bycia i użyje podobnej 
formuły zapisu: „Bycie: N icość: To Sam o” .4 2  Nic bycia umożli- 
wa nawet przekreślenie samego słowa „bycie” , tak jak praktykuje 
to H eidegger w tekście W kwestii bycia z tom u Znaki drogi.4 3  

W przedm ow ie do trzeciego wydania Vom Wesen des Grundes 
z 1949 roku znajdujemy natomiast takie objaśnienie owego Nic 
bycia:

Nic jest Nie bytu i w ten sposób doświadczanym przez byt by
ciem. Różnica ontologiczna jest Nie pomiędzy bytem a byciem.
0  ile jednak bycie jako Nie w stosunku do bytu nie jest niczym 
w sensie nihil negativum, o tyle różnica jako Nie między bytem
1 byciem nie jest tylko wytworem umiejętności rozróżniania ro
zumu (ens rationis). Owo nicościujące Nie Nic i owo nicościujące 
Nie różnicy nie są wprawdzie takie same, ale są tym samym
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w znaczeniu tego, co współprzynależy do istoczącego się bycia 
bytu.44

Cezary Wodziński tak objaśnia te objaśnienia Heideggera:

Nic —  to zatem sam żywioł różnicowania się różnicy między 
byciem i bytem. Będąc źródłem różnicy ontologicznej, Nic prze
kracza samą tę różnicę. W nakładające się na siebie znaczenia 
Nic wpisany jest ruch podwójnej trangresji: przekraczane są nie 
tylko granice bytu i niebytu (ku różnicy ontologicznej), ale także 
granice bycia bytu (sama różnica).45

W Przyczynkach...  H eidegger stwierdzi, że nicość „ [ ...]  nie 
jest ani negatywna, ani nie jest «celem», lecz istotow ą wibracją 
(Erzitterung) samego Bycia (Seyn) i dlatego jest bardziej bytująca niż 
każdy byt” .46

Jeżeli bycie jawi się jako nicość, bez-gruncie, bez-podstaw- 
ność, a zarazem  jako źródło-początek, to „m usi”  się ono wy
darzać w sp o só b  niezapośredniczony (!). H eidegger m ówi tu 
o skoku (Sprung), o „swoistym skoku” jako „niezapośrednicza- 
nym początku z tego, co niezapośredniczalne” .47 Uobecnianie, 
istoczenie się miałoby charakter skoku, który ujmowany od stro
ny bycia jako bijącego źródła/praskoku  (Ursprung) byłby jego 
wy-pływem/wy-skokiem (Ent-sprung). To niezapośredniczanie, 
o którym  tu mowa, m ożna rozum ieć jako definitywną, o sta
teczną redukcję, która byłaby poszukiwaniem  istoty, podłoża, 
podstaw y jawienia się. N ie sp osób  bowiem dokonać dalszej, 
myślowej redukcji Nic-bez-gruntu. Ujmując rzecz bardziej obra
zowo: nie możemy już pomyśleć „mniej niż”  Nic. Nic wyznacza
łoby ostateczną, konceptualną granicę redukcji tego, co się jawi.

Zarazem odpowiedzią na pytanie o podłoże metafizyki oka
zuje się Nic-bez-gruntu. To wyznaczałoby już kres metafizyki. 
Tryb warunkowy nie jest tu użyty przypadkowo, bowiem kwestia 
przezwyciężenia m etafizyki nie wyczerpuje się w dotarciu do
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N ic jej podłoża. Przezwyciężenie metafizyki w sensie poprze
stania na owym N ic otwiera jedynie m ożliw ość nihilizmu, co 
byłoby już pewnym potwierdzeniem samej metafizyki. Przezwy
ciężenie metafizyki powinno zatem być jakimś wyjściem poza 
nią. Ale ku czemu? Derrida powiada, że filozofia Zachodu jest 
w sposób jednocześnie niedorzeczny i nieuchronny metafizyką, 
a pragnienie obecności jest nieusuwalne. Nie mamy innego języ
ka niż język metafizyki, mówimy językiem metafizyki.

Zauważm y jednak, że o ile zarysow ana powyżej redukcja 
byłaby poszukiwaniem źródła czy podstawy i nicość, Nic, bez- 
-grunt okazywałyby się nimi, to mielibyśmy tu do czynienia 
z podstaw ą w zupełnie osobliwym sensie, a mianowicie z pod
stawą w sensie bezistocia (Unwesen), bezdennej, źródłowej pustki. 
Heidegger powiada, że ta „«pustka» (Leere)”  jest „ [...]  właściwie 
pełnią tego, co jeszcze nierozstrzygnięte, co do rozstrzygnięcia, 
czymś bez-gruntowym, wskazującym na grunt, na prawdę bycia” 
(Heidegger opatruje słowo „pustka” cudzysłowem, być może po 
to, by wskazać, że pustka ta nie wyczerpuje się w „swojej pu s
tości” ).48 Cezary Wodziński tak to komentuje:

„O  takiej «pustce» nie można powiedzieć właściwie ani że «jest», 
ani że «nie jest», choć stanowi ona «warunek możliwości» wszel
kiego «będącego» i «niebędącego»” .49 Heidegger w Przyczyn
kach... mówi o bezgruntowym niewyczerpaniu tej pustki.50

Reasumując: bez-grunt (Ab-grund) okazuje się „być” pra-grun- 
tem (Ur-grund). O stateczna redukcja odsłania Nic, ale kwestia 
bycia nie wyczerpuje się w tym Nic, a wręcz przeciwnie, otwiera 
m ożliwość nienihilistycznego doświadczenia nicości jako bez- 
gruntu. Jak  jednak? By to objaśnić, powróćmy jeszcze do filo
zofii Derridy.

Użyte tu powyżej określenie „w arunek m ożliw ości”  po ja
wiało się wcześniej w kontekście rozważań wokół różni Derridy, 
gdy wspomnieliśmy, że Rorty dostrzega w umożliwianiu wszyst
kiego przez różnię „warunek możliwości” , w czym można by się
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doszukać m etafizycznego rysu myślenia Derridy, co zostało  
odrzucone przez G aschego argum entującego, że różnia jako 
warunek możliwości byłaby zarazem warunkiem niemożliwości, 
niem ożliw ości czystej, początkowej obecności. G ra śladu czy 
różni nie przynależy do niczego, różnia jest poza opozycją obec
ność — nieobecność i dlatego nie jest źródłem . Jak  ujmuje to 
D errida, „ [ . . .]  różnia jest nieprostym , niepełnym  «źródłem », 
źródłem  ustrukturowanym i różniącym różnice. A  więc nazwa 
«źródło» do niej nie pasuje” . Źródłow ość jako taka w rozumie
niu Derridy oznacza zawsze tożsam ą w sobie, czystą, począt
kową obecność, a to byłoby czymś niemożliwym, ponieważ to, 
co obecne, jest zawsze spóźnione i odroczone względem samego 
siebie. To źródło już ustrukturowane jako wytwarzanie różnic, 
quasi-źródło, czy też „strukturowalność owej struktury” , filo
zofia zawsze chciała zneutralizować czy też ograniczyć „ [ ...]  za 
sprawą gestu, który polegał na obdarzeniu jej pewnym centrum, 
na sprowadzeniu jej do pewnego punktu obecności, do pewnego 
trwałego źródła” . W tej wykładni źródło lub centrum byłoby 
zawsze —  w sposób  paradoksalny, lecz zarazem konieczny —  
źródłowo opóźnione. W ramach tej obecnościowej dialektyki nie 
m ożna źródłu /cen trum  przypisać tożsam ości czy obecności, 
gdyż to przypisanie od razu „uniem ożliw iałoby” źródło jako 
źródło, które „m usi się” różnicować, inaczej powtarzać, gdyż 
w przeciwnym razie nic nie m ogłoby się z niego wydostać czy 
wypłynąć. Ź ród ło  da się jedynie myśleć jako powtórzenie. 
W tym sensie to, co pierwsze, sprow adzałoby się do iteracji, 
sam o w sobie nie istniejąc. O becność źródła/centrum  byłaby 
zawsze zastępowana, ale zastępstwo to nie zastępuje niczego, co 
by w jakikolwiek sp osób  istn iało przed nim. N ie da się więc 
pom yśleć źródła/centrum  jako czegoś, co byłoby obecne, nie 
jest ono też jakimś stałym miejscem, a raczej „[...]  nie miejscem, 
w którym rozgrywają się w nieskończoność podstawienia zna
ków” . Wobec nieobecności centrum czy źródła, wszystko staje 
się dyskursem, w którym „[...]  stojące w centrum, źródłowe lub
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transcendentalne signifie nie jest nigdy absolutnie obecne poza 
pewnym systemem różnic” . Przypomnijmy jeszcze wypowiedź 
Derridy z 1966 roku: „I  dziś jeszcze struktura pozbawiona wszel
kiego centrum przedstawia rzecz nie do pomyślenia” .

Różnia różniąca różnice to quasi-źródło. Różni i rozsunięcia 
nic nie poprzedza, nic co byłoby obecne i nie-zróżnicowane. 
Niemożliwość źródłowości wiązałaby się u Derridy z niemożli
wością obecności źródła czy centrum. Heidegger rozumie bycie 
jako źródło, ale w sensie pustki, bez-gruntu, nicości. Ź ró d ło 
wość bycia wiązałaby się więc z pustką, bez-gruntem, nicością. 
Mamy tu zatem do czynienia z dwom a ujęciami źródłow ości: 
u Derridy źródłowość byłaby rozpatrywana w kontekście obec
ności, która rozspajana przez różnię jest jednak czymś niemożli
wym, u Heideggera zaś źródłowość byłaby myślana w relacji do 
pustki, bez-gruntu, nicości. U  obu filozofów dokonuje się znie
sienie dychotomii obecność — nieobecność, ale na inny sposób: 
u D erridy niknie ona w śladzie, u H eidggera w byciu jako ni
cości. Jeżeli za Levinasem  rozumieć filozofię Derridy jako p o 
twierdzenie m etafizyki obecności, to ten kontekst obecności 
wyznaczałby horyzont myśli Derridy. Ten horyzont obejmował
by zdecentrowaną a więc nieobecną podmiotowość, jak również 
n ieobecną tran scen den cję /In n ego /B oga. F ilozofia Derridy 
sprowadzająca wszystko do gry śladów, owych pozorów obecno
ści w ramach pewnego systemu różnic, sensu stricto byłaby filozo
fią nieobecności (vide jego metafora pustyni). Otwiera to m ożli
wość nihilizmu, oddalaną —  jak się wydaje —  wyjściem poza 
ontologię, w kierunku metafizyki utożsamionej z etyką. Pustka, 
bez-grunt, n icość H eideggera „ je st”  jednak czymś innym niż 
nieobecność Derridy, czymś, czego nie da się sprowadzić do nie
obecności. Je st  raczej ową sceną redukcji fenom enologicznej, 
którą w przeciwieństwie do różni Derridy m ożna „zobaczyć” 
i „dośw iadczyć” (!). D errida uznałby to zapewne za niem ożli
wość, za przejaw obecności metafizyki w myśleniu Heideggera.
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W szelkie doświadczenie jest przecież doświadczeniem  języko
wym, które określa „praca” różni:

[ . ]  czysta różnica, która konstytuuje obecność dla siebie żywej 
obecności, wprowadza do niej jednak wszelką nieczystość, którą, 
jak sądzono, można z niej wykluczyć. Żywa obecność tryska na 
gruncie swej nietożsamości ze sobą oraz możliwości retencjo- 
nalnego śladu. Zawsze już jest śladem.51

Jak  pamiętamy, Levinas uważa, że Derrida nie zna innej pod
miotowości poza podm iotowością refleksyjną. Derrida nie tylko 
zrównuje ją z podm iotow ością tout court, ale także poddaje de
konstrukcji. Czy jednak doświadczenie jako takie może się wym
knąć „terrorow i różni” ? W Głosie i fenomenie D errida zapisuje 
zdanie: „Zaczekajm y chwilę cierpliwie” .52 Zaczekajmy zatem 
chwilę c ierp liw ie .

Zarówno w przypadku różni, jak i w przypadku bycia mamy 
do czynienia z pewnym ruchem. W przypadku różni sprowadza 
się on do dyskursu jako gry śladów, „tekstu jak okiem sięgnąć” , 
pewnego semantycznego dryfu. Heidegger, nawiązując do G re
ków, mówi o niezdeterminowanym wypływie. Według H eideg
gera, greckie doświadczenie bycia oddaje ten niezdeterminowany 
wypływ pod pojęciem physis (фистц). Bycie odkrywa się Grekom 
jako physis, physis jest dla Greków pierwszą i główną nazwą bytu, 
samego i w całości. Byciem jest dla nich to, co samowzrastające, 
co nieprzym uszone w schodzi i wyłania się, powraca do siebie 
i zachodzi. W edług E lm ara Weinmayra, w tym opisaniu bytu 
jako фистц zawierają się trzy głów ne m om enty greckiego 
doświadczania bycia.53 Pierwszy z nich to nieprzymuszone sa- 
mowzrastanie, co oznacza, że w greckiej myśli byt przejawia się 
dzięki własnej źródłow ości, która nie jest przez nic determ i
nowana. Odkrywa się on w wolnym wschodzeniu i zanikaniu, 
wyłanianiu się i zachodzeniu. Byt nie jawi się więc jako coś, co 
jest zawsze i stale obecne, lecz jako to, co przechodzi (vergeht), co
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ujawnia się w swojej przechodniości (Verganglichkeit). To z kolei 
odsyła nas do drugiego i trzeciego momentu wczesnogreckiego 
doświadczenia bycia, którymi są skończoność bytu i jego dziania 
się. Byt ukazuje się w greckim świecie nie jako coś zawsze już 
danego, przedkładającego się (das Vorliegende), lecz jest nieroz- 
dzielnie związany z dzianiem  się, z „w ychodzeniem  na jaw” 
(Zum-Vorschein-Kommen), otwieraniem się ( Sich-Eroffnen).5 4  Ciąg
łość owego procesu wschodzenia bytów Heidegger określa mia
nem panowania, władania (Walten) фистц. Jego  rozważania na
wiązują tutaj do fragm entu B 16 Heraklita: „Jak  m ógłby ktoś 
ukryć się przed tym, co nigdy nie zachodzi?” .5 5  Jednocześn ie 
owe wschodzące byty, z racji swego nigdy niedomkniętego i osta
tecznie nieokreślonego bycia (źródło tego tkwi w ich przechod- 
niości), nie są  nieskończone. Heideggerowskie określenie skoń
czoności nie zasadza się zatem na relacji do nieskończoności, 
lecz wynika niejako z sam ego charakteru bycia bytu, z jego gra
nicą i końcem.

Ruchom ość (Bewegtheit) фистц nie powinna być postrzegana 
jako proste przeciwieństwo stałości (Bestandigkeit) bytu, jaką 
postulow ała późniejsza m etafizyka. Фистц jest „ [ . . .]  tym, co 
wschodzi sam o z siebie [... ] otwierającym się rozwijaniem, w ta
kim rozwoju ukazywaniem się, utrzymywaniem i pozostaw a
niem” .5 6  W tym znaczeniu mówi się o staniu (Stehen) czy o cza
sowej stałości wschodzących bytów. Jak  jednak pogodzić owo 
spoczywanie w sobie bytów z zarysowaną powyżej ruchliwością, 
dynam iką фиCTię? We w schodząco-przebywającym  (verweilend) 
władaniu фистц spoczynek (Ruhe) i ruch łączą się ze sobą i two
rzą źródłow ą jedność. D latego nie należy ich traktować jako 
przeciwieństwa, jak to się zwykle dzieje. Tak rozumiane wscho
dzenie фистц jest zarazem innym określeniem istoczenia (wesen) 
się bycia.

Wesen funkcjonuje we w spółczesnym  języku niemieckim 
przede wszystkim w znaczeniu „istoty” (essentia, quidditas). Rze
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czownik ten pochodzi od czasownika wesen, który w dawnej 
niemczyźnie znaczył „być” , „trwać” , „przebywać” , „m ieszkać” 
(dzisiejsze sein wywodzi się z dawnego wesen). Heidegger powra
ca do tego czasownikowego znaczenia, które w języku polskim 
można oddać jako „istoczyć się” , „tworzyć” , „kształcić” , „dawać 
istotę” .5 7  Wesen jako istoczenie się to w rozumieniu Heideggera 
proces zachodzenia bycia, wydarzanie się „jest”  w sensie obec
ności. Trzeba tu wspomnieć, że H eidegger jako synonimu cza
sownikowo pojm ow anego słow a das Wesen używa czasownika 
wahren („trw ać” , „przebyw ać” ). W jego tekstach pojaw iają się 
również dwa spokrewnione z wesen czasowniki anwesen i abwesen. 
W pierwszym dostrzegamy prefiks an- o takich znaczeniach, jak 
„tu” , „przy” , „u” , „w ” , które w niektórych czasownikach wyra
żają także kierunek czynności czy działania, natomiast w drugim 
prefiks ab- („o d ” ), którego podstaw ow ą funkcją sem antyczną 
jest wyrażanie „oddzielania” , „odłączania” . Jeśli ująć istoczenie 
się w jego „c o ” (inne określenie „różnicy ontologicznej”  bycia 
i bytu), to jest ono wówczas istoczeniem się owego „co” , inaczej 
mówiąc: jego uobecnianiem się (Anwesen). Według Heideggera, 
wnikając w sens greckich słów  einai (bycie) i eon (byt), możemy 
dostrzec, że Grecy pojmowali istoczenie się, bycie obecnym jako 
tu-, przy-, u-istoczenie, tu-, przy-, u-obecnianie się, które pozos
taje w sporze z od-istaczaniem się, nie-byciem obecnym (Wesen 
ist her-bei-, ist an-wesen im Streit mit ab-wesen).5 8  Nieco inaczej to 
wyrażając, powiedzielibyśmy, że jest to wzejście (Aufgang) w nie- 
skrytość, ale pozostającą w „polemicznym” (polemos) związku ze 
skrytością. Dlatego mówiąc o physis, Heidegger powiada o wscho
dzącym uobecnianiu (aufgehendes Anwesen), wyistaczaniu, istocze- 
niu (się). Istoczenie dzieje się, przeto jest dziejowe. „Dzieje bycia 
to sam o bycie i tylko ono” , powiada H eidegger.5 9  W pewnym 
„m om encie” , gdzieś w niepojętej przeszłości, w doświadczeniu 
physis zaczynają się zachodnie dzieje, a człowiek staje się czło
wiekiem dziejowym.6 0
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Inną charakterystyką physis, jako istoczącego się bycia, jest 
logos. Termin logos jest na gruncie filozofii oddawany jako „ro 
zum ” , „sło w o ” , „po jęcie” , „ są d ” , „m yśl” . Wiemy już, w jaki 
sposób Heidegger, opierając się na poglądach Arystotelesa, rozu
miał logos w Byciu i czasie. Rozważania Heideggera w Einfuhrung in 
die Metaphysik podejm ują problem relacji między physis i logos na 
gruncie interpretacji Heraklita, którego myśl u zarania zachod
niej tradycji po raz pierwszy podejmuje problem odniesienia mię
dzy bytem i myśleniem. Termin logos Heidegger wiąże z greckim 
czasownikiem legein (łaciński przekład: legere), który po niemiecku 
oddaje jako lesen, co znaczy „czytać” , „zbierać” , „wykładać” . Pier
wotne znaczenie lesen to „zbierać” , „skupiać” , „grom adzić” .61  

Zdaniem Heideggera, wnikając w myśl Heraklita, m ożna o logos 
powiedzieć:

(1) właściwa jest mu stałość (Standigkeit), trwanie (Bleiben);
(2) istoczy się on jako spójnia (Zusammen) w bycie, spójnia 

bytu, jako gromadzące, skupiające (das Sammelnde);
(3) wszystko, co się dzieje, to znaczy: co wchodzi w bycie, 

stoi w nim dzięki tej stałej spójni; jest ona władającym 
(das Waltende).6 2

Reasumując, Heidegger powie w Einfuhrung in die Metaphysik, 
że logos jest „pierwotną, skupiającą zbiorczością (Gesammelheit)” .63  

Logos, jako stała zbiorczość bytu, jest inną charakterystyką dzie
jącego się bycia —  physis. Dlatego, jak twierdzi Heidegger, physis 
i logos są  tym samym. Zarazem  istota prawdy w greckim rozu
mieniu jest możliwa do pom yślenia tylko razem z istotą bycia 
w greckim rozumieniu jako фистц. Jak  powiada Heidegger, tylko 
na gruncie tego jedynego w swoim rodzaju istotow ego powią
zania między фи стц i d  A/q 0 s ia  Grecy mogli powiedzieć, że byt 
jest jako byt prawdziwy. Prawdziwością, o której tu mowa, oczy
wiście jest nieskrytość. W wykładach z połow y lat czterdzies
tych, również poświęconych myśli Heraklita, H eidegger p o d 
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kreśla z kolei odpowiedniość aletheia i logos, przy czym ten ostatni 
term in pisze wielką literą dla odróżnienia od logos człowieka. 
Logos pisany wielką literą, jako skupiająca zbiorczość, pozwala 
bowiem temu, co się uobecnia, przed-łożyć się (vor-liegen) w nie- 
skrytość. Dlatego Heidegger stwierdza, że aletheia, physis i logos są 
tym samym. Trzy te pojęcia byłyby trzema poczynającymi (anfan- 
gliche) artykulacjami greckiego doświadczenia bycia, które H ei
degger odnajduje w zachowanych fragmentach trzech myślicieli 
presokratejskich: Anaksymandra, Parmenidesa i Heraklita. Tutaj 
też zaczynają się, jak uważa Heidegger, dzieje bycia w kulturze 
Zachodu.

W tekście z 1939 roku, Jak  w dniu świątecznym, opublikowanym 
w zbiorze Erlauterungen zu Holderlins Dichtung, Heidegger objaśnia 
фистц już w nieco innym kontekście:

„Фистц to wschodzące «powracanie w siebie» (In-sich-zuruck- 
Gehen), które nazywa uobecnianie się tego, co przebywa w tak 
istoczącym się wzejściu jako Otwartym” .64

Wszystko, co wcześniej powiedzieliśmy o istoczeniu się bycia, 
w innym ujęciu okazuje się staniem , przebywania czy też 
pozostaw aniem  w Otwartym фиCTię. Prawda jako nieskrytość 
istoczy się w Otwartym. O Otwartym i otw artości H eidegger 
pisał już w „przejściow ej”  rozprawie O istocie prawdy. Otwarte 
byłoby tym, co zachodnie myślenie u swego zarania nazwało та  
a  Ań 0 s ia  —  nieskrytością. Nazwanie przez Greków Otwartego 
nieskrytością wskazuje według H eideggera na to, że pojęcie to 
nie zostało  przez nich przemyślane. W wykładach z początku 
lat czterdziestych czytamy: „O tw arte nie jest w żaden sposób  
dopiero wynikiem i następstw em  odkrywania, lecz podstaw ą 
(Grund) i istotowym zaczynem nieskrytości” .65 W Przyczynkach... 
zaś znajdujemy passus, w którym Heidgger powiada, że Otwarte 
jako prześwit jest tym, w czym Bycie skupia się w swoją istotę.66 
Priorytetowy charakter Otwartego, jako istoty aAq 0 s ia , Heideg-
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ger określa również mianem bez-denności (Boden-losigkeit), którą 
zarazem łączy z wolnością. W jego pismach, obok Otwartego, 
często pojawia się określenie Wolnego (das Freie). Te dwa okre
ślenia nazywają „[...]  przestrzeń gry (Spielraum) jeszcze nie okre
ślonego i jeszcze nie zadecydow anego” .67 Richardson nazywa 
Otwarte „macierzą relacji” .68 Otwarte nie tylko łączy się z całym 
kompleksem dotychczas przez nas omawianych toposów  Hei- 
deggerow skiego myślenia, ale zdaje się je obejm ować. Je d n o 
cześnie Heidegger mówi o otwartości Otwartego, która zajmuje 
i wytrzymuje Otwarte:

Otwartość —  czyż nie jest czymś najbardziej pustym ze wszystkiego 
pustego [...]. Tak się ona przejawia, gdy próbujemy ująć ją nie
jako dla siebie jak jakąś rzecz.

Otwarte zaś, w które, skrywając się zarazem, wchodzi zawsze 
byt, i to nie tylko najbliższe, podręczne rzeczy, rzeczywiście jest 
czymś w rodzaju pustego środka, np. dzbana. Stwierdzamy tu jed
nak, że nie chodzi o dowolną, otoczoną tylko ścianami i nie 
wypełnioną „rzeczami” pustkę, lecz, przeciwnie, pusty środek 
jest określająco-kształtującym nośnikiem dla powstania ścian 
i ich krawędzi. Są one tylko promieniowaniem owego źródło
wego Otwartego, które pozwala istoczyć się swej otwartości, gdy 
narzuca wokół siebie i na siebie takie ściany (kształt naczynia). 
W ten sposób w tym, co otaczające, odbija się istoczenie Otwar-
tego.69

Rozróżnienie na Otwarte i otw artość byłoby rozwinięciem 
różnicy ontologicznej. Potwierdzeniem tego są  notatki H eideg
gera na m arginesie rozprawy Fródło dzieła sztuki, jakie filozof 
zapisał przed now ą edycją tekstu przez wydawnictwo Reclam 
(1960).70 O tw artość Otw artego m ożna rozumieć jako to, co 
otwarte Otwartego, inaczej: pewną konkretyzację Otwartego. Jak 
czytamy w Fródle dzieła sztuki, „ [ ...]  prześwit otwartości i urzą
dzenie (Einrichtung) w Otwartym współprzynależą do siebie” .71 
O ile otwartość Otwartego jest skrywaniem się, i to na dwojaki



Rozdział VIII 237

sposób (Versagen, Verstellen), o tyle jest równocześnie urządzaniem 
się (Sicheinrichten), czyli ustanawianiem się w bytach przebywa
jących w Otwartym. Innymi słowy, Otwarte, aby być Otwartym, 
m usi mieć jakąś strukturę, sw oją otw artość, którą H eidegger 
rozumie jako pewną stałość czy też stan (Stand), dzięki czemu 
utrzymywane jest sam o Otwarte. Cały ten proces należy p o j
mować w świetle greckiego terminu thesis (0e<CTię). H eidegger 
rozumie greckie thesis jako wystawianie w nieskrytość. Terminy 
„stawianie” (Stellen), „osadzanie”  (Setzen) i „kładzenie”  (Legen) są 
ze sobą powiązane, czego niejako potwierdzeniem jest łacińskie 
ponere, w którym mieszczą się ich znaczenia. „Stellen” myślane na 
grecki sposób  oznacza przyzwalanie powstawaniu (Erstehenlas- 
sen), przedłożenie (Legen). Tę charakterystykę „stawiania” m oże
my odnieść do tego, co wcześniej zostało powiedziane o фи стц, 
a jeszcze konkretniej o staniu jako czasowej stałości wschodzą
cych bytów. Heidegger łączy bowiem „stawianie” ze „staniem ” 
(Stehen) w Otwartym фистц jako pewną stałością jawienia się by
tów. „Stawianie” rozumiane na grecki sposób należy, co Heideg
ger wyraźnie podkreśla, odróżnić od „stawiania” w nowożytnym 
sensie jako „stawiania naprzeciw” (entgegenstellen), którego doko
nuje podmiotowe „ja”  (Ich-Subjekt). Przedmiot w sensie obiektu 
zostaje tutaj (u)stawiony wewnątrz sfery subiektywności świado
m ości (Kant, Hegel). Nowożytne „stawianie” Heidegger odróż
nia od przyzwolenia (Lassen) na dzianie się prawdy-nieskrytości, 
wszelako nie w znaczeniu jakiejś pasywności, lecz „najwyższego 
czynu” , właśnie w sensie 0естц jako wdawania się (Sicheinlassen) 
w nieskrytość bycia.72 Warto wspomnieć, że wszystko to łączy 
się z kluczową myślą Heideggera, mianowicie z jego koncepcją 
„bycia, które potrzebuje człowieka” , której pierwsze sform uło
wanie „od n alazł”  on u Anaksym andra. Anaksym ander mówi 
bowiem o byciu „używającym ” i potrzebującym  człowieka do 
swego istoczenia się (H eidegger tłum aczy Anaksym androwe 
chreon jako „Brauch” , to znaczy „używanie” , „potrzebowanie”).73
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Zdaniem  Heideggera, Grecy nie przemyśleli aletheia. To, co 
najbliższe w aletheia, zostało  przez nich „przeoczone” .7 4  Owo 
przeoczenie (Ubersehen) nie nastąpiło skutkiem nieuwagi, lecz 
konieczności, mającej swą przyczynę w bliskości początku. To, 
co w istocie najbliższe aletheia, równie trudno dostrzec jak to, co 
najbliższe w akcie widzenia, w którym najbliższe nie są  widzial
ne rzeczy, lecz „ [...]  jasność (Helle) i jej własna przejrzystość (das 
Durchsichtige)” .7 5  Jak  tłumaczy Heidegger, „ [...]  to, co z wszyst
kiego najbliższe, jest tym, czego z wszystkiego najtrudniej do
świadczyć” .7 6  Jest ono tak bliskie, swojskie, że nie wymaga przy
swojenia sobie. To, co najbliższe w istocie aletheia, zostało przez 
Greków przeoczone, ponieważ jest równie trudno dostrzegalne 
jak to, co najbliższe w akcie widzenia. Człowiek zwykle nie widzi 
tego, co najbliższe (das Nachste), lecz to, co jest za tym, co najbliż
sze, czyli to, co następne (das Ubernachste). Owym „najbliższym” 
są  jasność i jej w łasna przejrzystość: „Prześwit Otw artego jest 
zaś w najczystszej [postaci] postrzegalny (am reinsten vernehmlich) 
w przepuście (Durchlafi) przezroczystości jasności, w «świetle»” 
(Die Lichtung des Offenen wird aber am reinsten vernehmlich im Dur- 
chlass der Durchsichtigkeit der Helle, im „Licht”) ? 7 „Św iatło to na 
początku jest jasnością, lecz bez blasku i prom ienistości” , czy
tamy w Przyczynkach.. ,7 8

Helle tłumaczę tu jako „jasność” , co wymaga małego komen
tarza. Sens jasności, o której tu mowa, nie zasadza się jedynie na 
nazywaniu intensywności światła, oświetlenia czy blasku. Jasność 
ta raczej powinna być rozum iana we wskazywanych powyżej 
kontekstach świetlistości, przejrzystości, klarowności. Pamiętaj
my, że słowo „jasność” oddaje też wyrazistość, precyzję, pros
totę, tak jak dzieje się to w wyrażeniu „jasność stylu” . Samuel 
Bogum ił Linde w Słowniku języka polskiego jako polski o d p o 
wiednik Helle podaje nie tylko słowo „jasność” , ale także „klar” , 
które chyba najpełniej wyrażałoby ten kontekst Helle, w którym 
pojawia się ono w rozważaniach H eideggera, a więc kontekst



Rozdział VIII 239

tego, co „najbliższe”  w akcie widzenia.79 K lar nazywa jasność
0 cechach przejrzystości, ale słow o to niesie też z so b ą  i inne 
konotacje —  czystości i uspokojenia. „Klarow ać” to „stawać się 
czystym, jasnym” . Objaśniając klar, Linde przytacza zdanie: „Po 
n iepogodzie klar nastaw a” .80 Problem  jednak w tym, że choć 
translacja Helle jako „klar” wydaje się najtrafniejsza, to w dzi
siejszej polszczyźnie słowo to funkcjonuje jedynie w języku że
glarskim , nazywając porządek na pokładze statku czy jachtu, 
restytucja dawnego sensu „klar” m oże się zaś wydać zabiegiem 
sztucznym i zaciemniającym myśli Heideggera, które i tak wyra
żane są w niełatwym języku. D latego Helle tłumaczę jednak jako 
„jasność” .

W liście do swego przyjaciela, Bohlendorfa, napisanym po 
powrocie z południa Francji, Holderlin nazywa to światło „świa
tłem filozoficznym” . Komentując te słowa, Heidegger powiada, 
że światło to jest taką jasnością, która umożliwiając jawienie się, 
udziela wszystkiem u, co się uobecnia, „ jasn ości obecności, 
uobecnienia” (Helligkeit des Anwesens)8  W komentarzu do słów 
Holderlina Heidegger, przedstawiając swą wykładnię physis oraz 
Otwartego, zapisuje następujące zdanie: Die Helle lichtet und gibt 
allem Erscheinen erst das Offene und allem Erscheinenden erst die Ver- 
nehmlichkeit, co m ożna przetłum aczyć jako: „Jasn o ść  jaśnieje, 
udzielając całem u jawieniu dopiero O tw artego, a wszelkiemu 
jawiącemu się dopiero możliwość odbioru, przejęcia” (Vernehm- 
lichkeii)8  By lepiej zrozumieć sens tego zdania, trzeba tu 
wspomnieć o jednej rzeczy, do której zresztą jeszcze powrócimy: 
Heidegger, interpretując Parmenidesa, tłumaczy noein jako verneh- 
men („przejąć” , „spostrzegać” „być świadomym”), uważając, że 
tradycyjne tłumaczenie noein jako „myślenie”  nie do końca od
daje źródłow y sens Parm enidesow ego noein. Parm enides p o 
sługiw ałby się noein w znaczeniu „wsłuchiw ania się” , objęcia
1 aktywnego przejęcia tego, co się uobecnia.83 N ie chodzi tu 
zatem o lumen naturale intelektu, które samo miałoby swe źródło
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właśnie w Parmenidesowym noein. Istotne jest tu wskazywanie 
na krańcowo źródłowy charakter jasności. Ja sność byłaby naj
czystszą epifanią prześwitu Otwartego.

W rozprawie Pródło dzieła sztuki czytamy:

Pośród bytu w całości istoczy się otwarte miejsce (Stelle). Jest 
prześwit (Lichtung). Myślany od strony bytu, jest on bardziej 
bytujący niż byt. Dlatego ten otwarty środek nie jest otoczony 
przez byty; to raczej ten prześwitujący środek okala, podobnie 
jak nicość, którą ledwie znamy, wszystek byt.84

Ogólnie, „prześw it” byłby innym określeniem nieskrytości. 
Termin Lichtung po raz pierwszy pojawia się w Sein und Zeit, ale 
jeszcze w subiektywistycznym kontekście jako określenie Da. 
W Pródle dzieła sztuki, niejako zgodnie ze „zwrotem” , jaki nastą
pił w latach trzydziestych X X  wieku, filozof mówi już o prze
świcie w związku z prawdą-nieskrytością. Byt m oże być bytem 
tylko wtedy, gdy stoi w strefie rozjaśnienia (das Gelichtete) tego 
prześwitu, z której jednocześnie wystaje (herein- und heraussteht)8  
Prześwit daje i gwarantuje dostęp (Zugang) zarówno do bytów, 
którymi nie jesteśmy, jak i do bytu, którym sami jesteśmy. Dzięki 
prześwitowi byt jest w pewnym —  i zmiennym —  stopniu nie- 
skryty. Prześwit, w którym stają byty, jest jednocześnie skrywa
niem (Verbergung) bytu, które dzieje się na dwa sposoby. Pierwszy 
to odm owa (Versagen). Byt odmawia się nam już w chwili, gdy 
nie możemy o nim powiedzieć nic więcej ponad to, że jest. Gdy 
bowiem byt jawi się nawet w swym na pozór najbardziej błahym 
(Geringstes) „że jest” , jest on już zarazem w pewien sposób skryty. 
Jak  podkreśla Heidegger, „skrywanie jako odmowa nie jest do
piero i jedynie granicą poznania, lecz początkiem prześwitu stre
fy rozjaśnienia (Anfang der Lichtung des Gelichteten)” .86 Innymi 
słowy, już do samej istoty prześwitu należy skrywanie. Możemy 
sobie to unaocznić, odwołując się do dawnego znaczenia słowa 
Lichtung, określającego przerzedzone miejsce w lesie, z jego grą
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światła i cienia.8 7  Drugim sposobem , w jaki dzieje się skrywanie, 
jest zastawianie (Verstellen). W obrębie przeświecania prześwitu 
jeden byt zastawia drugi, co niejako „zakłóca” nasze odnoszenie 
się do bytu. Jak  powiada Heidegger, prześwit „[...]  nigdy nie jest 
nieruchom ą sceną ze stale podniesioną kurtyną, na której roz
grywa się gra bytu” .8 8  Prześwitu nie należy rozumieć jako jakie
goś statycznego stanu (Zustana), lecz jako dzianie się. N ajobszer
niejszy chyba opis prześwitu daje Heidegger w wykładzie Koniec 

filozofii i zadanie myślenia. Czytamy tam, że prześwit jest otwartą 
przestrzenią dla wszystkiego, co pojawia się i znika, jest pewnym 
otwarciem dającym możliwość świecenia i ukazywania się. H ei
degger podkreśla różnicę między prześwitem a światłem (Licht). 
Światło m oże wpaść w prześwit, wyzwalając w nim grę jasności 
i mroku, ale nigdy jednak światło nie tworzy dopiero prześwitu
—  odwrotnie, zakłada go. W szelka obeność zdana jest już na 
prześwit, dlatego byłby on „pew ną pra-rzeczą, przyczyną (Ur- 
sache)” .8 9  Siegając po słowo G oethego, tak rozumiany prześwit 
określa Heidegger także jako prazjawisko (Urphanomen). W wy
kładzie tym Heidegger zastanawia się też, czy

[ . ]  pewnego dnia myśl nie cofnie się przed pytaniem, czy prze
świt, wolna i otwarta przestrzeń, nie jest miejscem czystej przes
trzeni i ekstatycznego czasu, i wszystkiego, co w nich pojawia się 
i znika —  miejscem, które wszystko w sobie skupia i zawiera.9 0

Objaśniając poezję Holderlina, Heidegger używa też na okre
ślenie prześwitu O tw artego słow a Heitere, które jednocześnie 
nazywa przestwór bezchmurnego nieba, jego naturalną światłość 
(claritas), ale także jego pogodność i w zniosłość (serenitas). J a s 
ność ta jako źródło wszystkiego jest czymś, co najradośniejsze. 
N ie potrzebuje ona niczego dla siebie i nie jest „stojącym  na
przeciw” przed-miotem (Gegen-stand), ale też nie jest „niczym” .9 1  

Jako taka jest kompletna i tym samym źródłowo zbawcza (heil)
—  jest świętością. Z aznacza się tu numinotyczny i niemeta-
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fizyczny rys myślenia Heideggera. Jasność, o której tu mówimy, 
H eidegger nazywa także błękitem  (Blaue), pow iadając rów 
nocześnie, że jest ona zawarta w jego ciem ności.92 W jasności 
błękitu jaśnieje (leuchtet) bowiem zarazem jego ciem ność. Sam 
w sobie błękit nie jest zobrazowaniem sensu (Bildfur Sinn) świę
tości, lecz nią samą! Świętość jaśnieje z błękitu, ukrywając się 
zarazem w jego głębi.

Skoro jasność ta jest „świeceniem prześwitu” (Lichten der Lich
tung) nieoddzielnym od wschodzenia w Otwartym Natury, to 
także i Natura może być określona jako świętość.93 „Zawsze już 
najpierwsza” (stets Einstige), a zarazem poczynająca, Natura p o 
zostaje w sobie cała, nietknięta i niew zruszona (unversehrt).94 
D opiero wychodząc od tego, można myśleć o uświęcaniu (Hei- 
ligen, sanctificare) przez świętość; dlatego „N atura-św iętość”  jest 
określana również za pom ocą przymiotnika „heil” , który oznacza 
„cały” , „nieuszkodzony” , „zdrowy” („heilig” i „heil”  są pokrewne 
etym ologicznie95). Ja k  wyjaśnia W olfgang Binder, św iętość 
myślana w swej własnej istocie jest tym, „co kompletne (heil), to 
znaczy całe” ; jako taka harmonicznie dopełnia ona do całości, 
którą sama jest, wszystko to, co cząstkowe i niepełne.96 W tym 
sensie świętość jest zbawieniem (Heil).

Tak pojmowana Natura jest świętością także i w innym sen
sie, a mianowicie takim, że stanowi niedające się sprowadzić do 
czegoś innego medium, możliwość zaistnienia. To umożliwianie 
uobecniania rozum ie H eidegger jako udzielanie przez N aturę 
prześwitu —  O tw artego —  w którym „N ieśm iertelni i Śm ier
telni, i każda rzecz m ogą się spotkać” .97 Heidegger wyjaśnia, że 
świętość to Natura (фистц), która jest „ponad bogam i Zachodu 
i O rientu” i która jest „starsza niż czasy” ludzi i rzeczy.98 Je st 
ona „ponad  bogam i” w tym sensie, że dopiero w niej jako 
w prześwicie —  inaczej: w Otwartym —  m ogą się oni pojawić, 
podobnie jak wszystko inne, które się uobecnia. Świętość (Hei-
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ligkeit) świętości —  czy m oże dokładniej: świętego (das Heilige) 
—  nie jest więc właściw ością Boga. Otwarte, będąc czymś, co 
nie daje się zapośredniczyć (das Unvermittelbare), zapośrednicza/ 
umożliwia (vermmitelt) odniesienie między wszystkim , co się 
uobecnia.99 Jako świętość, Natura jest jednocześnie Chaosem  
(dla Holderlina „świętym Chaosem ”), który pom ieszcza zróżni
cowanie tego, co się uobecnia.

Przede wszystkim zauważmy, że kwestia świętości łączy się 
tutaj z kwestią prawdy bycia: to prawda bycia jako nieskrytość 
zdaje się obejmować obszar świętości. Heidegger twierdzi też, że 
„[...]  świętość nie jest święta dlatego, że jest boska, lecz boskość 
jest boska dlatego, że na swój sposób  jest «święta»” .100 Takie 
rozumienie świętości-Natury wyłamuje się z ram „klasycznej” 
dychotomii sacrum — profanum. Pojęcie „sanctum”  czy też „sacrum”  
nie konweniuje ze znaczeniem pojęcia „św iętość” , jakim posłu
guje się Heidegger. Walter Biemel nazywa ją „świętością ontolo- 
giczną” , ponieważ jest ona „podstaw ą wszelkiego bycia w ogó
le” .101 W Liście o „humanizmie” znajdujemy często cytowany pas
sus, który potwierdza to explicite, a zarazem wskazuje na dziejową 
relację człowieka do Otwartego jako świętości:

Dopiero dzięki prawdzie bycia istota świętości daje się pomyśleć. 
Dopiero wychodząc od istoty świętości, można myśleć istotę 
boskości. Dopiero w świetle istoty boskości można pomyśleć 
i wyrazić to, na co chce wskazać słowo „B óg” [...] Jakże czło
wiek naszych czasów może pytać szczerze i rygorystycznie, czy 
Bóg przybliża się, czy oddala, jeśli zaniedbuje wmyślenia się 
w wymiar, w którym jedynie pytanie to może być postawione? 
Ten zaś wymiar jest wymiarem świętości. Pozostaje on, nawet 
jako wymiar zamknięty, jeśli otwartość bycia nie prześwituje 
i w swym prześwicie nie stoi w pobliżu człowieka. Być może 
dominującą właściwością naszych czasów jest zamknięcie się 
wymiaru tego, co zbawienne (das Heilen). Być może, to jedynie 
jest dla nas zgubne (Unheil)}02
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Jak  już wspom niałem , Heidegger twierdzi, że to, co najbliż
sze w aletheia, zostało w „[...]  pewien sposób zobaczone, ale nie 
spostrzeżone właściwie, a tym samym nie doszło do słow a” .1 0 3  

Grecka mowa milczy na temat Otwartego i otwartości, powiada 
H eidegger.1 0 4  Byłaby to jednak pewna konieczność wynikająca 
z „zasady początku” (Gesetz des Anfangs). Pierwszy, grecki począ
tek nie jest początkowym, pierwotnym początkiem (der anfangliche 
Anfang), to znaczy początkiem, który ujawnia obszar swej istoty 
(Wesensbereich). Początkowość (Anfangnis) poczynającego począt
ku ma się wydarzyć na ostatku. W Pródle... czytamy:

Prawdziwy początek jest już jako skok zawsze już skokiem 
wprzód, wypustem (Vorsprung), w którym to, co nadchodzące, 
jest już przeskoczone, chociaż równocześnie jest ono zakryte.1 05

„Z asada początku” wiąże się najściślej z „zasadą bliskości” 
(Gesetz des Nahe).

Już w Byciu i czasie Heidegger stwierdza, że Dasein jest ontycz
nie czymś najbliższym  (das Nachste), ontologicznie zaś czymś 
najdalszym  (das Fernste).1 6  W Liście o „humanizmie” H eidegger 
pisze:

Bycie —  to nie jest ani Bóg, ani zasada świata. Bycie jest dalej 
i zarazem bliżej człowieka niż wszelki byt, czy będzie nim skała, 
zwierzę, dzieło sztuki, maszyna, anioł czy Bóg. Bycie jest tym 
najbliższym. Lecz bliskość owa pozostaje dla człowieka czymś, 
co najdalsze.1 07

Bliskość i oddalenie nie są  tu oczywiście rozumiane tak, jak 
w przypadku trójwymiarowej przestrzeni, nie m ożna ich spro
wadzić do mierzalnych odległości. O ba określenia pozosta ją  
w związku z wydarzającym się byciem. W myśleniu Heideggera 
bycie zostaje określone jako to, co najbliższe. Ponadto mówi on 
o bliskości, którą w innym fragmencie Listu  opisuje jako prawdę 
bycia:
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A wszak bliższą niż to, co najbliższe, i zarazem dla zwykłego
myślenia dalszą niż to, co najdalsze [bycie], jest sama bliskość —
prawda bycia.1 0 8

W wykładach o Parmenidesie (1942/43) H eidegger wskaże 
na Otwarte i Wolne prześwitu jako na jądro aletheia i „to, co 
najbardziej bliskie ze wszystkiego” (das Allernachste).1 0 9  Ponieważ 
„zasada bliskości gruntuje w zasadzie początku” , m ożna przy
wołać to, co Heidegger określił jako najbliższe w istocie aletheia, 
czym byłaby jasność Otwartego, i wskazać jako na to, co naj
bardziej poczynające.1 1 0

Według Heideggera, zgodnie „z zasadą początku” , przeocze
nie tego, co najbliższe w aletheia, inaczej: pewne zaranne zam 
knięcie wymiaru Otwartego, zaznacza się już u trzech „poczy
nających” myślicieli presokratejskich, przede wszystkim  zaś 
u Parmenidesa.

Analizując fragmenty poematu, Heidegger wskazuje na pew
ną dwoistość (Zwiefalt), która cechowałaby filozofię Eleaty. Wed
ług Heideggera, pod nazwą eon (śóv) Parmenides nie nazywałby 
bowiem bytu sam ego w sobie, ale „bytujące” , które jest „myśla
ne raczej w dwoistości bycia i bytu, i wypowiadane imiesłowo- 
wo” .1 1 1  Według Heideggera, ta dwoistość bycia i bytu zaznacza 
się także w innych wyrażeniach Parmenidesa, takich jak „bycie 
bytującego” , „bytujące w byciu” . D w oistość ta nie stanie się 
jednak przedmiotem namysłu Eleaty. Heidegger powiada, że to, 
co się rozszczepia za sprawą owego „w ” w myśli Parmenidesa, 
skrywa się raczej, niż wskazuje na jego istotę, a istota tej nie- 
pomyślanej przez Parmenidesa dwoistości rozpływa się już u za
rania zachodniej myśli. Rozpłynięcie się dwoistości bycia i bytu, 
co Heidegger określa także zarannym jej odpadnięciem (Wegfall), 
określa greckie myślenie w jego początku. Jak  powiada, „prze
świt bycia bytu skrywa się jako prześw it” .1 1 2  Odkrytość para
doksalnie oznacza bowiem także wzmożenie skrytości: „ aletheia 
jest przeciw zakryciu, a w tym «przeciw» zarazem za skryciem” .113



246 Okamgnienie. Doświadczenie źródłowe a granice filozofii

O gólnie rzecz ujmując: na gruncie przem ilczanej dw oistości 
bycia i bytu, inaczej: pewnego już wzmożenia odkrytości w „by
tującym” , w którym dokonuje się odkrywanie, w myśli Parm e
nidesa zachodzi niepomyślenie sam ego prześwitu, Otwartego. 
Heidegger dochodzi do wniosku, że Eleata pozostawia „w  nie- 
powiadanym, na czym polega istota AAn0eia. Pozostaje również 
niepomyślane, w jakim sensie boskości AAqOsia jest boginią” .114 
Istota aletheia pozostaje zasłonięta.

Szczególny w dziejach myśli zachodniej jest moment, w któ
rym Parmenides odkrywa kwestię wypowiadania odkrywającego 
się bytu, co dokonuje się poprzez uzgodnienie z tym, co wyłania 
się ze skrytości. Jak  czytamy w jego poemacie (tłumaczenie Hei
deggera):

Tym samym bowiem jest myślenie i bycie.115

H eidegger uważa, że poem at Parm enidesa należy interpre
tować w kontekście presokratejskiego Logos, a więc to myślenie 
przynależałoby do bycia. Heidegger tłumaczy noein jako verneh- 
men („przejąć” , „spostrzegać” , „być świadomym”), uważając, że 
tradycyjne tłumaczenie noein jako „myślenie”  nie oddaje w pełni 
sensu myśli Paremenidesa. Parmenides miałby bowiem posługi
wać się noein w znaczeniu „wsłuchiwania się” , objęcia i aktyw
nego przejęcia tego, co się uobecnia, zgodnie z presokratejską 
wykładnią logos.116

W edług H eideggera, „Aeyew, ^óyoę oznaczają w greckim  
określeniu istoty człowieka odniesienie, na gruncie którego do
piero skupia się to, co się uobecnia wokół człowieka i dla nie
g o ” .117 Właśnie tak rozumiany logos, jako presokratejskie określe
nia istoty człowieka, musimy łączyć z czasownikiem noein, który 
zwykle jest przekładany jako „m yślenie” . H eidegger oddaje je 
jako vernehmen, co w języku polskim zwykle jest przekładane jako 
„postrzegać” . Noein jako vernehmen to odbiór, przyjęcie, ale też 
zarazem przyzwolenie na uobecnianie się bytu. Noein jest „przyj
mującym wwodzeniem-w-stanie tego, co się jawi” .118 Nie znaczy
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to jednak, że physis jako byt w całości jest w jakiś sposób  de
terminowana przez człowieka, lecz że ma odniesienie do czło
wieka. D o odkrycia bytu należy bowiem to, że jest ono przyjmo
waniem (Vernehmung); odkrycie bytu nigdy nie dzieje się bez tego 
przyjmowania. Jak  stwierdza Heidegger, „ [ . ..]  do istoty фистц 
[...] należy przyjmowanie, jej władanie jest współwładaniem przyj
mowania” .119 Byt w całości jest odniesiony do człowieka, który 
go przyjmuje. Można więc powiedzieć, że odkrywanie bytu dzie
je się w przyjmowaniu go przez człowieka: „Grecki człowiek jest 
jako ten, który przyjmuje byt” .120 Zarazem należy pamiętać, że 
owo przyjmowanie dzieje się dla bycia i ze względu na nie. Bycie 
greckiego człow ieka ma bowiem  sw ą podstaw ę w otw artości 
bytu w ogóle. Człow iek uczestniczy w nim, a to oznacza, że 
należy do bycia. Jak  mówi H eidegger, „Isto tę  i spo só b  bycia 
człowieka m ożna określić tylko z istoty bycia” .121 Czasownik 
vernehmen późny Heidegger przekłada również jako „zważanie” , 
„branie pod uwagę” ('In-die-Acht-nehmen).

Noein musimy więc widzieć łącznie z legein. Noein i legein skła
dają się na strukturę (Gefuge), w ramach której człowiek myślany 
na grecki sposób  uczestniczy w procesie uobecniania się bytu, 
który to proces, jak już powiedzieliśmy, zarazem określa istotę 
człowieka. W owej strukturze legein i noein przynależą do siebie, 
choć, jak zaznacza Heidegger, legein rozwija się w noein, stąd legein 
można przypisać wiodący charakter względem noein. Wiąże się to 
z „odbiorczym ” , a jednocześnie partycypującym w physis charak
terem noein, które zawsze jest już legein. Zgodnie z Heidegge- 
rowską wykładnią Heraklita, logos-vernehmen to „godzenie się z” , 
„odpowiadanie” (Entsprechung) „mówiącemu” samowschodzeniu 
bytów, czyli Logos pisanem u wielką literą jako pierwotnej, sku
piającej zbiorczości tego, co uobecnia się w nieskrytość: „Aoyoę 
nazywa owo coś, które wszystko uobecniające się zbiera w obec
ność i pozwala się mu w niej przedkładać” .122 Tym samym cały 
proces dziania się physis charakteryzuje pewna dwoistość. Logos 
i legein można bowiem rozważać z dwóch stron: od strony pier-
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wotnej zbiorczości physis jako Logos oraz od strony odbiorczego 
(vernehmen), a zarazem przyzwalającego (lassen) odnoszenia się do 
tego procesu, które może podjąć stojący w prześwicie bycia czło
wiek: „A,śyisv i vosi'v pozwalają temu, co się uobecnia, przedkła
dać się w świetle uobecnienia” .123 Źródłem  procesu uobecniania 
się bytów jest Logos, którego funkcjonowanie ujmuje Heraklitej- 
ska form uła En-Panta, „Jedno w wielu” . L ogos jako skupiająca 
i jednocząca zbiorczość czyni każdy byt tym, czym on jest (we
dług Heideggera, zbiorczość Logosu  została przechowana w sa
mej mowie, np. w niemczyźnie jako przedrostek „ Ge-” , który 
występuje w wielu słowach, takich jak Gebirg, Geschick, Geheif, 
Gelassenheit). Bez owej „aktyw ności”  L ogosu  nie m ożna sobie 
wyobrazić wejścia jakiegokolwiek bytu w obecność, to znaczy: 
nie m oże się istoczyć bycie. Greckie myślenie ujmuje człowieka 
jako otwarte pole (Da), w którym m oże się rozwijać Aóyoę, ale 
niejako pod warunkiem, że legein człowieka zgadza się (entspre- 
chen) z pierwotnym Aóyoę A,śysiv. W związku z tym Heraklit m ó
wi o „słuchaniu” L ogosu  przez człowieka. L ogos „m ów i” b o 
wiem skupiającą zbiorczością to znaczy istoczeniem się samego 
bycia. Taka też jest istota mowy jako mowy, mowy rozumianej 
w szerokim, greckim sensie: mowa pozwala przedkładać się by
tom w nieskrytość. Ogólnie, dla Heideggera, „grecki człowiek” 
jest tym, który „przyjmuje, odbiera byt” (der Vernehmer des Seien- 
den), co miałoby charakter jeszcze premetafizycznego doświad
czenia. Byt w całości jako samowschodząca physis nie jest odno
szony do człow ieka, nie jest przezeń przedstawiany. „G recki 
człowiek” nie pyta też o subiektywność jako o możliwość bytu, 
czy o warunki doświadczenia. Subiektywistyczna refleksja nie 
jest główną cechą greckiej umysłowości. D latego można mówić 
o pewnej bezpośredniości uobecniających się fenom enów .124 
H eidegger powiada: „D la  Greków, rzeczy pojaw iają się. D la 
Kanta, rzeczy pojawiają się mnie” .125

Powracając do H eideggera wykładni noein u Parm enidesa: 
H eidegger uważa, że noein z poem atu Parm enidesa byłoby już
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określane przez ową przemilczaną dwoistość bycia i bytu, byłoby 
już „w  drodze ku dw oistości bycia i bytu” .126 Noein-myślenie 
byłoby nakierowane czy skupione na dwoistości bycia i bytu, na 
wyistaczaniu czegoś wyistaczającego się. D latego m ożna p o 
wiedzieć, że noein rozwija się u Parmenidesa ze względu na eóv. 
Heidegger następująco określa ten stan rzeczy: „ [...]  dwoistość, 
z racji której śmiertelni znajdują się w myśleniu, sama dom aga 
się dla siebie takiego myślenia” .127 Można też powiedzieć: dwo
istość eóv niejako uruchamia odbiór-myślenie, które m oże się 
poruszać jedynie w horyzoncie tej dwoistości. Potwierdzeniem 
tego byłby fragment poematu, w którym Parmenides powiada: 
„nie znajdziesz bowiem myślenia” bez bytującego (śóv), w któ
rym jest on jako on wypowiedziany.128 H eidegger uważa, że 
Parmenides powiada tu właściwie, że nie ma niczego poza wy- 
istaczaniem czegoś wyistaczającego się. Dalej więc pozostajemy 
w sferze wydarzającego się, prześwitującego jawienia, choć już 
przesłoniętego przez dw oistość bycia i bytu. Tradycyjna trans
lacja tej sentencji brzmi jednak „nie znajdziesz bowiem myślenia 
bez bytu” . D w oistość wydobyta przez H eideggera jest w tej 
translacji już nieobecna.

Poemat Parmenidesa, zachowany we fragmentach i niełatwy 
w interpretacji, wciąż jest przedmiotem dyskusji. Fundamentalną 
kwestią wydaje się to, jak można rozumieć pojawiające się w nim 
po raz pierwszy terminy t o  sóv  i ś c t t i . Ten pierwszy jest tłu
m aczony przeważnie jako „byt” lub „będące” , drugi zaś jako 
„istnieje” , „bytuje” . Charles K ahn stwierdza:

Pojęcie bytu u Parmenidesa i Platona —  i w zależnej od nich 
tradycji —  jest pierwotnie zrozumiane przez odniesienie do 
pojęcia prawdy i odpowiadającego jej pojęcia realności. Problem 
bycia to przede wszystkim kwestia natury rzeczywistości lub struk
tury świata, przy bardzo ogólnym pojęciu słowa „świat” , które 
obejmuje wszystko to, co możemy wiedzieć lub badać, co mo
żemy opisywać w prawdziwych lub fałszywych wypowiedziach. 
Zagadnienie bytu dla greckich filozofów oznacza zatem: jak jest
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ustrukturowany świat, by jego badanie, wiedza o nim i prawdzi
wy dyskurs były możliwe? W terminologii lingwistycznej ozna
cza to, że za podstawowe użycie czasownika „być” w powstaniu 
tzw ontologii greckiej należy przyjąć zastosowanie, które nazy
wam funkcją werytatywną (veridical use), gdzie czasownik ś c t t i  

oznacza „jest prawdziwym” lub „jest faktem” , „zdarza się” , 
„zachodzi” .129

Według Kahna, „egzystencjalne” znaczenie ś c t t i , jako „istnie
je” , jest w czasach Parm enidesa niewiarygodne z językowego 
punktu widzenia i niezadowalające zarówno w interpretacji poe
matu, jak i w próbie zrozumienia wpływu Parmenidesa na Pla
tona.130 Parmenides operuje tym czasownikiem w takim sensie, 
w jakim funkcjonuje on w języku przedfilozoficznym, tzn. w roli 
predykatywnej z wyakcentowaniem znaczenia praw dziw ościo
wego. Wydawać by się m ogło, że K ahn potwierdza tu w zasadzie 
Heideggera odczytanie Parmenidesa: Parmenidesowe ś c t t i  wyin
terpretowane przez Heideggera jako „bytuje”  jest czymś innym 
niż ś c t t i  w sensie „istn ieje” . Problem  jednak w tym, że wery- 
tatywne rozum ienie bycia tak czy owak implikuje już pojęcie 
egzystencjalne, czyli metafizyczne. Pojęcie prawdy implikuje już 
bytow ość prawdy, prawdo-byt, prawdę jako byt. Reasum ując: 
Parmenides byłby twórcą metafizycznej koncepcji prawdy jako 
bytu. H eidegger pow iada jednak, że Parm enides „w  żadnym 
razie nie myśli bytu w sobie” .131 Heideggera interpretacja Par
menidesa pokazuje, że koncepcja prawdy jako bytu byłaby już 
efektem zapomnienia o prawdzie w sensie nieskrytości, inaczej 
zapomnienia różnicy ontologicznej, która u Parmenidesa zaryso
wuje się je szcze/ju ż  w postaci dw oistości bycia i bytu. Wraz 
z Parmenidesem jesteśmy niejako na progu obecności, znacze- 
niowości, przedstawiania, ogólnie: metafizyki. Jak  bowiem p o 
wiada Heidegger: „Dlaprzedstawiania wszystko staje są  bytem” } 32 

Heidegger uważa, że szczególna rola w zapomnieniu o praw
dzie w sensie nieskrytości przypada Platonowi. Według Heideg-
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gera, to u Platona m iałaby się dokonać przem iana, skutkiem 
której aletheia-prześwit przyjęła postać idea-świecenie. Sens tej 
przemiany polegałby na tym, że to idea-świecenie czyni widzial
nym, przy czym to, co umożliwia owo widzenie via idea, a co 
byłoby sam ą widzialnością jako taką, nie zostaje już przez Plato
na przemyślane. W tekście Platona nauka o prawdzie (1930), który 
powstał mniej więcej w tym samym czasie, co rozprawa O istocie 
prawdy, przedstawia Heidegger interpretację siódmej księgi Pań
stwa, która zawiera słynną metaforę jaskini. Heidegger dopatruje 
się tu momentu, w którym aletheia —  nieskrytość przyjmuje pos
tać idei-świecenia. Idea —  w rozum ieniu H eideggera —  jest 
czystym świeceniem w sensie wyrażenia „słońce świeci” ... Istota 
idei tkwi w świeceniowości i w idzialności.1 3 3  To, co nieskryte, 
u Platona staje się „dostępn e” (zuganglich) wyłącznie poprzez 
idee, które czynią byt widzialnym, innymi słowy: czynią go  tym, 
czym on jest (Was-sein, quidditas).1 3 4  D latego dla autora Państwa 
bycie ma już sw ą istotę w „byciu czym ś” .1 3 5  U Platona bycie 
niejako przechodzi do ow ego „czym ” : „praw dziw e” bycie to 
bycie idei. Dzięki nim ukazuje się nieskrytość, one też zapew
niają jej postrzeganie —  można więc mówić o pewnej dwoistości 
ich „funkcjonowania” .

Heidegger nie zgadza się z tradycyjnym pojmowaniem N aj
wyższej Idei jako „d o b ra” , uważając, że trzeba o niej mówić 
raczej jako o „przydatności” , która przynależy każdej z idei jako 
możliwości przejawiania się bytu. Jego  zdaniem, Grecy rozumieli 
t o  a  ya06v jako ideę idei, źródło i istotę świeceniowego cha
rakteru każdej z nich, czyli to, co umożliwia przejawianie się 
w widzialności tego wszystkiego, co się uobecnia.1 3 6  Sam Platon 
w Państwie nazywa t o  (6ya0óv również t o u  o v t o ^  ф av óтaтo v , 
co byłoby samym przejawianiem się, sam ą św ietlistością bytu 
(w przekładzie H eideggera: „das Erscheindste (Scheinsamste) des 
Seienden” ). Nawet gdyby idea idei, t o  ay a0óv , była byciem jako 
takim, nie zmienia to faktu, że dla Platona widzialność bytu nie
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tyle byłaby konsekwencją bycia jako nieskrytości, ile raczej jego 
jedynym sensem  (Heidegger uważa za znaczące, że Platon nie 
wspomina o nieskrytości jako takiej: wewnątrz jaskini słońce jest 
niewidoczne, niemniej cienie, które się w niej pojawiają, powstają 
dzięki jego światłu). Podkreślmy to: światło, resp. Platońska idea- 
-świecenie nie tworzy prześwitu. To właśnie prześwit jest obsza
rem, w którym m oże się dopiero pojawić światło, a także mrok. 
Nieskrytość jest więc już przez Platona ujmowana jako coś wi
dzialnego, widzialnego w sensie idei. Teraz to idea określa nie- 
skrytość, sama nie będąc przy tym już pojmowana w kontekście 
nieskrytości. U  Platona zaznacza się więc prym at idea nad 
aletheia, nieskrytość zostaje niejako sprowadzona do bycia idei, 
„popada w ich jarzm o” , jak to ujmuje H eidegger.137 To idee 
tworzą sferę obecności czy też bytowości bytu, bowiem tylko 
im przyznane zostaje bycie, one też determ inują proces isto- 
czenia się.

To, że istota bycia jako nieskrytości sprowadza się do jego 
„bycia czymś” (idei), ma reperkusje również dla procesu percep
cji (v o ś i v , Vernehmen), w tym oczywiście dla jego prawdziwości. 
Skoro nieskrytość jest widzeniem w świetle idei, to idea staje się 
dla widzenia nieskrytości tym, co widziane, a w zasadzie tym, co 
ma zostać „zobaczone” . O d tej pory odniesienie poznania do 
idei określa akt poznania. N o ś w  staje się I S ś w , a prawdziwość 
trafnością, odpowiedniością widzenia jako I S ś w idei. W ten spo
sób —  jak stwierdza Heidegger w zakończeniu rozprawy Platona 
nauka o prawdzie —  z prymatu IS śa  i I S ś w nad aA,ń0śia wynika 
transformacja istoty prawdy. Prawda staje się óp0ÓT"qę, trafnością 
percepcji i wypowiedzi. Inaczej rzecz ujmując, sens prawdy jako 
nieskrytości zostaje przez tradycję filozoficzną zagubiony. M ó
wiąc hasłowo, aletheia ulega przemianie w veritas. U  Platona „m ia
rodajny pozostał jeszcze tylko przyczynowy związek oświetlania, 
aż w końcu wszystko ześliznęło się w nieokreśloność «św iado
mości» i perceptio” .138
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Także w filozofii Arystotelesa zuważalna jest supremacja by- 
towości nad aletheia i physis, jednak w swym myśleniu Arystoteles 
byłby „bardziej grecki” niż P laton.139 Chodzi tu o to, że p o
m im o dom inacji ousia nad aletheia i physis Arystoteles pojm uje 
jeszcze proces uobecniania się bytu jako kres, granicę (nópaę) 
wychodzenia-na-jaw physis w sensie spełniania go  w ruchu, sku
piania go, inaczej jeszcze, jego spoczynku. Ten proces istoczenia 
się bytu określany jest w Fizyce jako energeia. Swoje rozumienie 
filozofii Arystotelesa H eidegger tak ujmuje: „Pom iędzy energeia 
a poczynającą istotą bycia (aletheia — physis) stoi idea” .140

Ogólnie: filozofia grecka w m om encie swych narodzin i 
kształtowania pojęć miała jeszcze, według Heideggera, dostęp 
do źródłowego doświadczenia bycia. Później —  do czego przy
czynili się głównie Platon i Arystoteles —  kostnieje ona w trady
cję, która przy braku namysłu nad nią, pod tą czy inną postacią, 
toczy swój żywot w dziejach filozofii Zachodu. Wiąże się to 
z tym, że już w „greckim  początku” pominięte zostaje pytanie
0 to, „ [...]  w jakiej mierze prawda, to znaczy odpowiedniość wy
powiedzi, dana jest tylko w żywiole prześwitu obecn ości” .141 
Aletheia jako prześwit obecności i uobecniania w myśli i wypo
wiedzi zostaje „ [ ...]  natychmiast ujęta ze względu na орош стц
1 adaequatio, to znaczy ze względu na dostosow anie w sensie 
zgodności przedstawiania z tym, co obecne.” 142 Heidegger za
pytuje w związku z tym:

[...] na czym to polega, że dla naturalnego ludzkiego doświad
czenia i naturalnego sposobu wypowiadania się a  A/60śia, nie
skrytość, jawi się tylko jako odpowiedniość i niezawodność? Czy 
polega to na tym, że esktatyczny pobyt człowieka w otwarciu 
uobecniania zwrócony jest tylko ku temu, co obecne, i ku zacho
dzącemu obok niego uobecnianiu się obecnego? Czy nie znaczy 
to, że obecność jako taka, a tym bardziej umożliwiający ją prze
świt pozostają niezauważone? Doświadczone i pomyślane jest 
tylko to, co umożliwia aA/r|0śi.a jako prześwit, a nie ona sama.143
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H eidegger twierdzi, że aA ń 0 śia , jako prześwit, pozostaje 
w ukryciu nie tylko z powodu jakiegoś zaniedbania ludzkiego, ale 
również dlatego, że Лр0р —  skrywanie się, skrycie, należy do 
'A ^ ń 0 ś ia .  Prześwit byłby jednak nie tylko prześwitem obec
ności, ale także prześwitem skrywającej się obecności, prześwi
tem skrywającego się ukrywania. To dlatego, że Лр0р należy do 
a  An) 0 ś ia , ta ostatnia byłaby głównie doświadczana ze względu 
na dostosow anie w sensie zgodności przedstawiania z tym, co 
obecne. Zadaniem myślenia byłoby pomyślenie prześwitu jako 
takiego.

To, co nieprzem yślane w „greckim  początku” , który, choć 
„decydujący” , nie jest jednak w swojej istocie „poczynający” , 
„przesyła się” w dziejach bycia. Proces ten oddaje m etafora 
„źród ła” i jego „czystego wypływania” . „W kraczając”  w dzieje, 
„pierwszy początek” jakby oddala się od samego siebie, a jedno
cześnie jest w tych dziejach „stale” obecny. M ożna powiedzieć, 
że aletheia w tym sensie jest stale „obecna” . Heidegger powiada: 
„Trwanie jako nadchodzenie (Kommen) jest zapomnieniem tego, 
co początkowe w początku” .144 Jego  skryta istota przemieszcza 
się jednak niejako w drugim kierunku (Zurnckwesen), co oznacza, 
że rozwijanie się w dziejach jest zarazem procesem przyswajania 
(Aneignung) początku, który wydarzy się kiedyś w przyszłości. To, 
co mu własne (das Eigene), a za własne powinniśmy tu myśleć 
„zapom niany” prześwit Otwartego, wzejdzie kiedyś niczym ro
ślina, która —  skryta zimą w ziemi —  wschodzi na wiosnę. Owo 
„pow rotne istoczenie się” początku możem y łączyć z tym, co 
w posłowiu do rozprawy O istocie prawdy zostało określone mia
nem „zwrotu wewnątrz dziejów bycia (Seyn)” .

Skrywając swą istotę, aletheia przesyła się w dziejach Zachodu, 
przyjmując w ich trakcie różnorakie postaci. Tak więc dzieje 
Zachodu są  właściwie dziejam i aletheia. Z godnie z H eidegge- 
rowskim rozumieniem, począwszy od Platona i Arystotelesa, aż
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po N ietzschego z jego „w olą m ocy” , aletheia toczy swe dzieje 
pod zapomnieniową postacią metafizyki.

Metafizyka nigdzie [...] nie odpowiada na pytanie o prawdę bycia,
ponieważ nigdy tego pytania nie stawia. Nie stawia, gdyż bycie
przemyśliwa, tylko przedstawiając sobie byt jako byt.145

Aletheia, choć wspom niana w zaczątku filozofii, nie zostaje 
jednak w dalszych jej dziejach przemyślana. Nihilizm, metafizyka 
i ontoteologia są  różnymi nazwami tego zapom nienia. Istota 
nihilizmu sprowadza się, w edług H eideggera, do zapomnienia 
bycia. Zapomnienie pytania o bycie, zapomnienie, które wyda
rzyło się w m etafizyce, stanowi więc punkt wyjścia myślenia 
H eideggera w Sein und Zeit. Myślenie, które chce myśleć bycie, 
m usi podjąć kwestię jego zapom nienia w m etafizyce, inaczej: 
„powrócić w jej podłoże” . W nawiązaniu do Kartezjańskiej me
tafory filozofii jako drzewa, którego korzenie stanowi metafizy
ka, Heidegger stwierdza, że zadanie to nie polega na wyrywaniu 
korzenia filozofii, lecz na okopywaniu i oraniu gleby w okół 
niego. Owa gleba to zapom niana przez filozofię prawda bycia 
—  aletheia. Heideggerowska destrukcja, przezwyciężenie (Uber- 
windung) czy też zwinięcie (Verwindung) metafizyki, rozum iane 
z perspektywy „greckiego początku” i będące „krokiem wstecz” 
(Schritt ząruck) przed metafizykę, we w czesną myśl grecką, jest 
jednocześnie ruchem zbliżania się do pierwszego początku. Tym 
samym „w ypełnia się”  niejako „zasada początku” , zgodnie 
z którą „początek skrycie zawiera już [w sobie] koniec” .146 Tym 
końcem  zdaje się kres metafizyki jako spełnienie pierw szego, 
niemetafizycznego, „zapom nieniow ego” i „niepoczątkow ego” 
początku. Jego  powtórzenie (Wiederholung), a więc przemyślenie 
jego niepoczątkowości, otwiera możliwość ponownego „wejścia” 
w bliskość, inaczej mówiąc: w wydarzenie się innego początku.
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3. Przebywanie w prześwicie a metafizyka

Chodzi więc o to, by na pow rót znaleźć się w bliskości bycia 
(Nahe des Seins). M ożliw ość owej b liskości daje sam o bycie. 
W Liście o „humanizmie” H eidegger stwierdza, że to „ [ ...]  prze
świt zapewnia bliskość bycia [...]. W tej bliskości, w prześwicie 
owego «tu oto» (Da), mieszka człowiek [. ..]” .147 Prześwit zaś to 
otwarta przestrzeń dla wszystkiego, co pojawia się i znika.148

Istotę i sposób bycia człowieka można określić tylko z istoty 
bycia, powiada Heidegger, i w tym zawiera się w zasadzie całe 
jego rozumienie człowieka.149 W Liście... czytamy też, że wszel
kie określenie człowieka, zakładające wykładnię bytu bez pytania
0 prawdę bycia, jest świadomie lub nieświadomie metafizyczne. 
D latego każdy humanizm jest metafizyczny. Humanizm nie tyl
ko nie pyta o związek bycia z istotą człowieka, ale nawet prze
szkadza takiemu pytaniu, jako że pochodząc z metafizyki, ani je 
zna, ani pojm uje. D la myślenia, które nie myśli bycia i w za
pomnieniu oddala się od bycia, staje się ono czymś najdalszym. 
To, co najdalsze dla zwykłego (gewohnliche) myślenia (bycie) i co 
skrywa się pod m aską bytu, który jawi się temu myśleniu jako to, 
co najbliższe, jest zarazem tym, co najbliższe. Wydobywa się ono 
spod maski bytu i „dochodzi do g ło su ” wtedy, gdy zaczynamy 
„słuch ać” bycia, „odbierać”  bycie. Jednocześn ie powoduje to 
zmianę „odległości”  między byciem i człowiekiem. „O dległość” 
ta zmienia się bowiem z chwilą podjęcia namysłu nad byciem, co 
można traktować jako swoisty ruch zbliżania się do siebie bycia
1 człowieka. Człow iek m oże wówczas zamieszkiwać (Wohnen) 
w pobliżu bycia, w jego bliskości. M oże bowiem dla myślenia, 
które nie myśli bycia, dalsza niż „najdalsze” bycie jest sama blis
kość jako prawda bycia. Bliskość i oddalenie są  nazwami relacji 
człowieka do wydarzającego się bycia. Bycie jest tym, co naj
bliższe.
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Jak  jednak znaleźć się w bliskości bycia, w otwartej przestrze
ni prześwitu?

Heidegger stwierdza, że sam prześwit musi się stać „obiek
tem zainteresowania myśli” , ale nie na zasadzie tworzenia jakichś 
wyobrażeń na podstawie samych słów.150 Chodzi tu raczej o to, 
by zwrócić uwagę na jedyną w swoim rodzaju rzecz, jaką jest 
prześwit jako wolna, otwarta przestrzeń. Motyw zwracania uwagi 
(In-die-Acht-nehmen) jest nam znany z Heideggerowskiej wykładni 
logos i noein. W nawiązaniu do tej wykładni H eidegger rozumie 
myślenie jako „przyjm ow anie” , „od b iór” , „słuchanie” , „zw a
żanie na” bycie, co łączy się ściśle z jego wykładnią „p rzed
kładającego się” Logos. Wymaga to jednak przyzwalającej (lassen) 
postawy człowieka wobec Logos jako procesu uobecniania się 
fenomenów. Mówiąc o zważaniu na prześwit w późnym tekście 
Koniec filozofii i zadanie myślenia, Heidegger przywołuje Goethego, 
który w jednej z maksym powiada: „N ie szukajcie niczego poza 
zjawiskami: one same uczą” .151 Nawiązując do Goethego, Hei
degger powie, że sam prześwit, stawia nas przed pewnym zada
niem: „ [...]  mamy uczyć się z niego, kierując ku niemu pytania, 
to znaczy —  mamy dać powiedzieć coś sobie” .152 Sam prześwit 
ma nam zatem coś powiedzieć.

Niewątpliwie Heideggera określenie myślenia wiąże się z jego 
wykładnią greckiego Logos i dlatego ogólnie można je rozumieć 
jako otwartą, zwrotną receptywność bycia. D la Heideggera py
tanie o „greckiego człowieka” jest pytaniem o w spółczesnego 
człowieka Zachodu, ale jak ową receptywność pojmować poza 
jej „greckim kontekstem” ? Jak  receptywność owa ma się choćby 
do refleksji?

Podmiotowość Dasein z jej momentami bycia-w czy bycia-w- 
-świecie jest już w Sein und Zeit traktowana na tyle szeroko, że 
późny H eidegger będzie ją  nawet rozum iał w sensie pewnego 
obszaru  wyistaczania się, który to obszar został wydobyty 
z prześwitu jawno-bycia (Da-sein). Inaczej jeszcze rzecz ujmując:
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granica między wnętrzem a zewnętrzem Dasein zaczyna się 
w Sein und Zeit zacierać, i to m im o jeszcze transcendentalnej 
perspektywy prowadzonych tam badań. M ożna powiedzieć, że 
od sam ego początku u Heideggera wewnętrzność nie jest rady
kalnie oddzielona od zewnętrzności, a więc prawdziwa prze
strzenność nie jest od nas „oddzielona” i nie m ożna jej pojm o
wać jako zewnętrzności radykalnej z porządku partes extra partes, 
lecz przeciwnie, powinno się ją „ponownie umieścić” wewnątrz 
horyzontu przynależności czy to-samości (Gleichheit).153

M usiało to w jakiś sp osób  wpływać na kwestię percepcji, 
a mówiąc konkretniej, na jej swoistą, H eideggerow ską onto- 
logizację. H eidegger nawiąże do greckiej koncepcji poznania 
opartej na zasadzie głoszącej, że „podobn e poznaje się przez 
podobn e” (Gleiches wird nur durch Gleiches erkannt), co zostanie 
odniesione do odbioru, doświadczania bycia.154 To, co do nas 
przemawia, m ożna odebrać tylko poprzez nasze odpowiadanie. 
Nasze odbieranie jest w sobie odpowiadaniem. Heidegger objaś
nia to na przykładzie zmysłu słuchu:

To, co w danym wypadku usłyszeliśmy, nie wyczerpuje się 
w tym, co odbiera nasze ucho jako w pewien sposób wyodręb
niony organ zmysłowy. Dokładniej mówiąc: kiedy słuchamy, 
wtedy do tego, co przyjmuje ucho, nie tylko coś się dołącza, lecz 
to, co odbiera ucho i tak jak ono odbiera, jest już dostrojone 
i nastrojone przez to, czego słuchamy, choćbyśmy słuchali tylko 
sikorki, rudzika i skowronka. Wprawdzie nasz organ słuchu jest 
pod pewnym względem koniecznym warunkiem naszego słu
chania, ale nie jest warunkiem wystarczającym —  jest czymś, co 
dostarcza nam i przyznaje to, co mamy we właściwy sposób od-
bierać.155

Fragm ent ten dobrze ilustruje H eideggera rozum ienie re- 
ceptywności, odbioru bycia przez człowieka. Jej głów ną cechą 
byłaby zw rotność, zw rotność poruszająca się w horyzoncie 
współprzynależności człowieka i bycia, przy przekroczeniu dua
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lizmu w nętrze/zew nętrze. H eidegger twierdzi, że zm ysłowa 
percepcja nigdy nie jest czysto zmysłowym odbieraniem. O dróż
nienie czy wręcz rozdzielenie tego, co zmysłowe, od tego, co 
niezmysłowe, tego, co fizyczne, od tego, co niefizyczne, jest dla 
niego nieodłączną cechą zachodniego myślenia jako metafizyki. 
Dualizm  wnętrze/zewnętrze, zm ysłowe/niezm ysłowe znajduje 
swe przełożenie w sferze języka, który w metafizyce ogólnie jest 
rozumiany jako zewnętrzny w stosunku do świata. H eidegger 
powiada wręcz: „Zrozum ienie niewystarczalności rozróżnienia 
tego, co zmysłowe i niezmysłowe, odbiera metafizyce rangę mia
rodajnego sposobu  myślenia” .156 Znakiem szczególnym języka 
metafizyki jest m etafora, która przenosi so b ą  to rozróżnienie. 
M etafora odsyła nas do innego z wyróżników myślenia m eta
fizycznego, do kwestii przedstawienia. Kwestia przedstawienia 
wiąże się najściślej z kwestią subiektywizmu, który dla H eideg
gera jest nowożytną postacią metafizyki. Myślący podm iot „sta
wia sobie naprzeciw” , „przed sobą” całość bytu, a jednocześnie 
przed-stawia się sam  sobie. Ta relacja podw ójnego przed-sta- 
wiania implikuje pojęcie prawdy jako pewności i poszukiwanie 
wiedzy pewnej przy założeniu obecności jej przedmiotu. Byt jest 
do opanowania i jest opanowywany przez człowieka dzięki my
śleniu, które Heidegger określa jako rachujące. W skrócie: myśle
nie zostaje utożsam ione z przed-stawieniem, jest przedstawia
jącym odniesieniem  do tego, co przedstawiane, jest pewnym 
„atakiem” (Angriff) na byt w całości.157 Źródła tego stanu rzeczy 
m ożna upatrywać w interpretacji Parmenidesowej maksymy to 
gar auto noein estin te kai einai, która receptywność bycia sprowadza 
do pasyw nego rozum ienia konceptualnego. Jak  zostało  to 
wspomniane już powyżej, Heidegger będzie się sprzeciwiał takiej 
wykładni Parmenidesowego noein.

Dlatego myślenia poruszającego się w horyzoncie współprzy- 
należności człowieka i bycia, czyli myślenia w sensie odbioru, 
słuchania czy widzenia bycia, nie należy sprowadzać do czystej 
metafory. Heidegger powiada:
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Jeżeli swoistość naszego śmiertelno-ludzkiego słuchania i pa
trzenia nie polega na czysto zmysłowym doznawaniu, to nie jest 
również rzeczą zupełnie niezwykłą, że to, co słyszalne, można 
zarazem zobaczyć, skoro myślenie słuchając patrzy, a patrząc
słucha.1 5 8

Jak  zauważa Franęois Dastur, ta tautologia Heideggera „ [...]  
nie jest bynajmniej jałowym  zam knięciem  się języka w sobie 
samym, ale doskonale współbrzm i z «rehabilitacją» ontologicz- 
nego, a nie tylko ontycznego wymiaru przestrzenności” .1 5 9

W wykładach o Heraklicie, które Heidegger wygłaszał w la
tach czterdziestych minionego wieku, czytamy:

Być może refleksja należy do istoty człowieka. Być może nie
szczęście refleksji nie tkwi w jej zwrotności (Ruckbiegung) jako takiej, 
lecz w tym, do czego ona powraca i ku jakiej istocie człowieka 
się skłania (geneigt).1 6 0

„N ieszczęście  refleksji”  tkwiłoby w jej relacji, sk łonności 
(Neigung) do Ja. „Grając słowami” , Heidegger stwierdza dalej, że 
być m oże do istoty człowieka przynależy „wewnętrzna re-flek- 
sja”  (Re-flexion), pierwotny zwrot (Zukehr), który byłby zarazem 
pewnym po-wrotem (Ruck-kehr), a jednocześnie odwrotem (Ab- 
kehr) od tego, co zasadza się na aktywności subiektywnego Ja. 
Refleksja jako aktywność podm iotu byłaby tylko pochodną czy 
odm ianą refleksji (A bart der Reflexion) w sensie bardziej źródło
wym, co nie sprowadzałoby się już do aktywności Ja. Heidegger 
sugeruje tu zatem  m ożliw ość źródłowej receptywności, która 
byłaby refleksją w niesubiektywistycznym sensie. Jej źródłem  
byłaby nie podm iotow ość Ja , ale sam o przebywanie człowieka 
w prześwicie.

W związku z tym Michel Haar zapytuje:

Jak możemy rozumieć jaźń indywidualną (ipseity), która w ogóle 
nie przyjmuje formy świadomości przedstawiającej i która dłużej 
już nie jest ugruntowana w „Ja” ? Jak da się odrzucić „Ja” , abstra
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hując nawet od tego, czy jest ono rozumiane substancjalnie czy 
formalnie, by zdekonstruować zarówno podmiot, jak i przed
stawienie, a zarazem paradoksalnie utrzymać „refleksję” jako 
istotę człowieka? Czym byłaby niesubiektywna, nieindywidualna 
refleksja, która zarazem miałaby też mieć cechę jaźni indywi
dualnej, nie będącą jednak absolutną samo-refleksyjnością?161

Haar twierdzi, że Heidegger posunął się za daleko nie tylko 
w swojej próbie przezwyciężenia metafizycznego podmiotu, ale 
także i jaźni indywidualnej jako postaci indywiduum.1 6 2  By roz
patrzyć te kwestie, powróćmy na chwilę do zagadnienia destruk
cji podmiotu w myśli Heideggera.

W trakcie analiz Sein und Zeit Heidegger dokonuje destrukcji 
metafizycznie ujmowanego podmiotu. Skutkuje to z jednej stro
ny dysolucją nieautentycznego podmiotu Się-Nikt, z drugiej zaś 
Dasein, jako „utrzymany” , transcendentalny podm iot tych analiz, 
nie zawęża się już do sfery egocentrycznej, do sfery ontycznie 
izolow anego podm iotu, choć zarazem niejako podlega im pe
ratywowi autentyczności i rozumianej na sposób  H eideggera 
indywidualizacji. W „przejściow ej”  rozprawie O istocie podstawy 
Heidegger twierdzi, że transcendencja Dasein jest wolnością, ale 
nie w znaczeniu własności czy uposażenia człowieka. Człowiek 
„ [ ...]  nie «posiada» wolności jako właściwości, lecz co najwyżej 
odwrotnie: wolność, ek-sistentne, odkrywające bycie-tu-oto po
siada człowieka” .1 6 3  Dlatego wolność odsłania się Heideggerowi 
jako „pozwalanie bytowi być” (Seinlassen von Seinden).1 6 4  Wolność 
jako transcendencja nie jest pewnym „rodzajem ” podstawy, lecz 
źródłem  podstaw y w ogóle. W olność jest w olnością do p o d 
stawy. W olność jako podstawa jest jednocześnie bez-podstaw- 
nością (Ab-grund) Dasein, co umożliwia wdanie się (sich einlassen) 
w Otwarte i jego otw artość.1 6 5  Ek-sistentnemu bytowaniu jako 
wdawaniu się w Otwarte przeciwstawia H eidegger in-sistentne 
bytowanie, które nakierowane jest na „najbliższy byt” . M ożna się 
w tym dopatrzeć pewnego rozwinięcia rozróżnienia na auten
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tyczną i nieutentyczną egzystencję Dasein z Sein und Zeit, ale także 
i ewolucji wydobytej tam możliwości indywidualizacji Dasein. Po 
„zwrocie” termin ek-sistencja zostaje porzucony jako mylnie koja
rzony z „filozofią egzystencji” .166 Heidegger tak objaśnia w Przy
czynkach...  nowy kontekst jego rozumienia:

Jawno-bycie jako ex-sistere: bycie wystawionym i wystawianie 
w otwartość Bycia. Stąd dopiero określa się Co, tzn. Kto i sobość 
(Selbst) jawno-bycia. Ex-sistencja —  ze względu na jawno-bycie, 
tzn. na gruntowanie prawdy Bycia.167

Ruch w bliskość, jako wdanie się w bycie, jest przesunięciem 
się w otwartość bycia, co dałoby się też rozumieć jako przejście 
od Dasein do Da-sein jako jawno-bycia. W iązałoby się to jednak 
z przezwyciężeniem subiektywności. W Przyczynkach. czytamy 
bowiem: „«Bycie» («Seyn») nie jest wytworem «podmiotu», z isto- 
czenia Bycia wypływa raczej jawno-bycie jako przezwyciężenie 
wszelkiej subiektyw ności” .168 „Zanikanie” bycia w jawności, 
inaczej: coraz bardziej radykalne myślenie jawności, oznacza 
więc jednoczesne „zanikanie” podmiotu, aż „po przezwyciężenie 
wszelkiej subiektywności” .

Odpowiedź na zacytowane powyżej pytania Haara dotyczące 
charakteru niesubiektywistycznej refleksji skrywa się zapewne 
w owym „Co, tzn. Kto i sobości (Selbst)”  jawno-bycia. Heidegger 
w Przyczynkach... powiada, że „so bo ść” ta jest istoczeniem jaw
no-bycia: „B ycie-Sobą jest istoczeniem  jawno-bycia, a bycie- 
-Sobą człowieka dokonuje się dopiero na gruncie wytrwałości 
(Instandigkeit) w jawno-byciu” .169 Sobość ta byłaby „ [...]  bardziej 
źródłowa niż każde Ja, Ty, My. Te skupiają się najpierw jako takie 
w Sobie i w ten sposób  każde staje się «sobą»” .170 Według H ei
deggera, istota Siebie nie jest do osiągnięcia na drodze pojmowa
nia „siebie” jako przedstawieniowego odniesienia Ja  do „siebie” , 
przy utożsamieniu przedstawiającego z przedstawionym. Bycie- 
-Sobą człowieka nie jest właściwością człowieka obecnego (kursywa
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C. W.) i tylko na pozór jest dane wraz ze „świadomością Ja ”  (Hei
degger odróżnia w Przyczynkach... bycie-Sobą człow ieka jako 
istoczenia się jawno-bycia od jego m etafizycznego, przedsta
wieniowego „sieb ie” ) .171 Reasum ując: by być blisko bycia, by 
wdać się w jawno-bycie, niezbędne jest porzucenie metafizycznej 
subiektywności z jej przedstawieniowością. H eidegger tak to 
uzasadnia:

Nieprzezwyciężalna wydaje się trudność, by wychodząc od 
takiego przed-stawiania (pozorowania) świata, znaleźć punkt 
oparcia do uczynienia jawno-bycia możliwym do doświadczenia 
i uwidocznienia, bo musi brakować: przesłanki wszyskiego, siły 
do stawiania pytań i woli jasności. Jakże jednak na tym pustko
wiu najwyższe pytanie o bycie ma się stać pytaniem!172

W tekście Koniec filozofii i zadanie myślenia H eidegger od po
wiada na to pytanie, określając „zadanie myślenia” :

Nie wiadomo bowiem jeszcze, jak należałoby doświadczyć tego, 
do czego myśl może dotrzeć bez pomocy jakiegokolwiek dowo
du. Czy jest to dialektyczna mediacja, czy źródłowo prezentująca 
oczywistość, czy też ani jedno, ani drugie? Problem ten można 
rozstrzygnąć tylko na podstawie właściwości tego, co przede 
wszystkim wymaga, byśmy otworzyli mu drogę. Jak jednak, za
nim to zrobimy, podjąć decyzję? W jakim to kole poruszamy się 
tu —  i to z konieczności?

Czy jest to suyó yAsoę 'AApOsln, sama dobrze zaokrąglona 
nieskrytość, pomyślana jako prześwit?

Czy nazwa dla zadania myślenia nie brzmi w takim razie; 
„prześwit i uobecnienie” (Anwesenheit), a nie bycie i czas? (Sein 
und Zeit)?

Skąd jednak i jak jest (gibt es) prześwit? Co można usłyszeć 
w tym E s gibt?

Zadaniem myśli byłoby w tym wypadku porzucenie dotych
czasowego sposobu myślenia o tym, jak określać rzecz myśli.173
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Zatrzymajmy się na chwilę przy tym fragmencie. Heidegger 
stwierdza w nim, że „zadanie m yślenia” m yślącego „prześw it 
i uobecnienie” , myślenia porzucającego „dotychczasowy sposób 
m yślenia” (a więc metafizyczny, przedstawieniowy) wiąże się 
z doświadczeniem , do którego myślenie dociera „bez pom ocy 
jakiegokolwiek dowodu” . Czytamy w L iś c ie .: „Jeżeli człowiek 
ma raz jeszcze znaleźć się w pobliżu bycia, musi wpierw nauczyć 
się egzystować w tym, co bezimienne [. . .] ” .174 Doświadczenie 
„bez pom ocy dowodu” wskazuje tu zapewne na możliwość do
świadczenia bezpośredniego i niedyskursywnego —  dośw iad
czenia „poza metafizyką” . Podczas seminarium na temat wykła
du „C zas i bycie”  (1962) H eidegger powiedział, że metafizyka, 
„znajdując się przypuszczalnie na końcowym etapie swoich dzie
jów, nie dopuszcza do pojawienia się «innego myślenia», mimo 
że ono przecież jest” } 13

Według Derridy, dla filozofii Heideggera „po  zwrocie” cha
rakterystyczne są dwa motywy: pierwszy z nich to motyw bycia 
jako obecności, obecności rozumianej, co prawda —  jak zazna
cza to Derrida —  w pewnym bardziej pierwotnym sensie aniżeli 
w m etafizycznych i ontycznych określeniach obecności bądź 
obecności w czymś obecnym, drugi zaś to motyw bliskości bycia 
wobec istoty człowieka. Oto fragmenty, w których wyłuszcza on 
swoje rozumienie tych dwóch Heideggerowskich motywów:

Ontologiczną odległość dzielącą Dasein od tego, czym ono jest 
jako egzystencja, i od D a z Sein, odległość, która jawiła się naj
pierw jako ontyczna bliskość, musi zredukować myślenie bycia. 
Stąd dominacja w dyskursie Heideggera całej metaforyki blis
kości, prostej i bezpośredniej obecności [...]. Okazuje się, że 
bycie, które nie jest niczym, może się wypowiedzieć jedynie 
dzięki metaforze ontycznej. [ . ]  I Heidegger całkowicie zrekon
struował władzę tego, co obecne, nad metafizyką, po to by nakłonić 
nas do przemyślenia tego, co obecne. [ . ]  Właśnie w ten sposób 
pierwszeństwo przyznane fenomenologicznej metaforze, wszelkim 
odmianom phainesthai, świetlistości, jasności, prześwitowi, Lich-
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tung itd., otwiera przestrzeń obecności i obecność przestrzeni 
rozumiane w ramach przciwieństwa tego, co bliskie, i tego, co 
odległe. Tak jak pierwszeństwo przyznane nie tylko językowi, 
lecz językowi mówionemu (głos, słyszenie itd.) współbrzmi 
z motywem obecności jako obecności dla siebie. Dlatego to, co 
bliskie, i to, co własne, rozumiane jest tutaj przed opozycją czasu 
i przestrzeni, a zgodnie z otwarciem pewnego uprzestrzennienia, 
które nie nalejy ani do czasu, ani do przestrzeni, lecz wytwarza 
i rozmieszcza wszelką obecność czegoś obecnego.176

Tak więc, zdaniem Derridy, Heidegger w swym myśleniu blis
kości bycia rekonstruuje „władzę tego, co obecne, nad metafizyką” . 
Ta interpretacja wpisuje się w to, co D errida określa mianem 
rozpoznaw ania w „tekście H eideggerow skim ” „ [ ...]  znaków 
przynależności do metafizyki lub do tego, co nazywa on [Heideg
ger —  C. W.] onto-teologią” .177 Derrida uważa, że H eidegger 
dokonuje w swej filozofii pewnego od-graniczenia, które pole
gałoby na przejściu od węższego określenia obecności do mniej 
zawężonego jej określenia, co byłoby też przejściem od obecno
ści ku bardziej pierwotnej myśli o byciu jako obecności (Anwesen
heit)}18 Byłby to „pierwszy gest”  Heideggera. Niekiedy jednak 
H eidegger kwestionowałby to pierwotne określenie obecności, 
co oznaczałoby już zamknięcie tradycji grecko-zachodniej. Wów
czas Heidegger chciałby myśleć Wesen, które nie byłoby jeszcze 
nawet Anwesen. Byłby to „drugi gest”  H eideggera, gest —  jak 
twierdzi D errida —  „[•••]  trudniejszy, ze wszech miar niesły
chany i kwestionujący, ten do którego jesteśmy najmniej przy- 
gotowani” .179 Derrida powiada, że daje się on odczytać jedynie 
w zarysie —  zapowiada się bowiem w niektórych szczelinach 
tekstu metafizyki.

Zdaniem  Derridy, prawie cały „tekst H eideggerow ski” zaj
muje „tekst metafizyki” , tekst „wewnątrzmetafizycznych prze
mieszczeń” . Ta interpretacja jest oparta na podstawowej „tezie” 
Derridy:
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[ . ]  żaden sens (jakkolwiek się go rozumie —  jako istotę, jako 
znaczenie dyskursu, jako kierunek ruchu między archią i telos) 
nigdy nie mógł być pomyślany w historii metafizyki inaczej niż 
na podstawie obecności jako obecności. Pojęciem sensu kieruje 
cały system określeń, które tu zostały przyjęte, i za każdym ra
zem, kiedy stawia się kwestię sensu może się ona pojawić wyłącz
nie w zamknięciu metafizycznym. A zatem, krótko i węzłowato, 
próba oderwania kwestii sensu jako takiej (czasu lub czego
kolwiek innego) od metafizyki lub od systemu pojęć zwanych 
„potocznymi” jest z góry skazana na niepowodzenie.180

W świetle tych poglądów można zrozumieć przypisanie przez 
Derridę „Heideggerowskiego tekstu” metafizyce. O becność —  
pod tą czy inną postacią —  byłaby dla Derridy czymś nieunik
nionym, nie da się bowiem oderwać kwestii sensu jako takiej od 
metafizyki. D errida postrzega „tekst H eideggerow ski” z tej 
w łaśnie perspektywy, dlatego bliskość bycia czy prześwit są  
w jego rozumieniu momentami wewnątrzmetafizycznych prze
mieszczeń, momentami obecności. „Zamknięcie metafizyczne” , 
w które wpisuje on „prawie cały” tekst Heideggera, wyklucza też 
m ożliw ość dośw iadczania „p o za” obecnością, a więc „p o za ” 
metafizyką. Czytamy u Derridy:

[...] pojęcie doświadczenia jest [...] bardzo kłopotliwe. Jak 
wszystkie pojęcia [ . ]  należy ono do historii metafizyki i może
my go używać tylko jako przekreślonego. „ Doświadczenie” zawsze 
oznaczało odniesienie do obecności, bez względu na to, czy 
odniesienie to przybiera postać świadomości, czy też nie.181

„N ie  ma takiego doświadczenia, które dałoby się przeżyć 
inaczej jak tylko w obecności”  —  twierdzi D errida.182 D o p o 
wiedzmy tu jeszcze, że wszelka obecność, w edług niego roz- 
spajana przez różnię, byłaby obecnością na sposób śladu. Takie 
rozumienie doświadczenia pozwala Derridzie uniknąć zarówno 
jego „naiwnych” krytyk, jak i sprowadzenia go do „empiryzmu” .
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Jak  zostało to już wcześniej wspomniane, kwestia obecności 
i stosunek do niej wyznacza obszar „sporu” Derridy z H eideg
gerem. Derridy interpretacja H eideggera ma swe źródło —  co 
jest oczywiste —  w jego własnym  stanowisku filozoficznym , 
które, przypomnijmy to raz jeszcze, można rozumieć jako pewne 
potwierdzenie metafizyki. Derrida uważa, a można w tym nawet 
dostrzec pew ną analogię do Parm enidesa!, że poza tekstem  
metafizyki, poza jej zamknięciem nie ma niczego, co dałoby się 
pomyśleć. Nieobecne nie dawałoby nam bowiem nic do myśle
nia lub też byłoby negatywnym trybem obecności. Transgresja 
metafizyki musiałaby być przekroczeniem w stosunku do całej 
możliwej obecności-nieobecności, całego wytwarzania lub zani
kania jakiegoś bytu w ogóle, „ [...]  a w ja k iś  sposób przecież zna
czyć: w sposób niedający się sformułować przez metafizykę jako 
taką” .183 Przekroczenie metafizyki wym agałoby więc wpisania 
w tekst metafizyczny jakiegoś śladu, który daje znak skierowany 
nie ku innej obecności lub innej form ie obecności, ale ku cał
kiem innemu tekstowi. Takiego śladu nie sposób pomyśleć more 
metaphysico. Jak  powiada D errida, żaden filo zo f nie jest przy
gotowany na to, by go opanować, opanować daje się bowiem 
tylko obecność. D latego też nie da się opanow ać Platońskiej 
chory (umiejscowienie, miejsce, usytuowanie, uprzestrzennienie) 
z Timajosa, która jest poza opozycją bytu i niebytu, poza wszelką 
określonością rodzajową:

[...] chora pozostaje absolutnie obojętna i obca wszelkim proce
som objawienia historycznego lub doświadczenia antropoteo- 
logicznego, które zakładają charakterystyczną dla niej abstrakcję. 
[ . ]  chora nie przedstawia się bowiem nigdy jako taka.184

„Chora jest niczym (niczym będącym i niczym teraźniejszym), 
ale nie Niczym, które w trwodze Dasein otwierałoby się jeszcze 
na pytanie o bycie” , powiada Derrida, wydobywając z całą wyra
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zistością różnicę stanowisk obu filozofów w kwestii rozumienia 
Nic i możliwości przekroczenia metafizyki.18 5

Jak  zatem m ożna rozum ieć owe „szczeliny tekstu m etafi
zycznego” , w których zapowiadałaby się transgresja metafizyki? 
Ponieważ wpisanie śladu, który byłby skierowany ku innemu 
tekstowi niż tekst metafizyki, jest niemożliwe, pozostaje zacie
ranie sam ego śladu. Derrida nawiązuje tu do tekstu Heideggera 
Powiedzenie Anaksymandra, w którym  mówi on o zapom nieniu 
bycia jako o „wczesnym śladzie” (die fruhe Spur) różnicy istocze- 
nia się i tego, co się istoczy:

Zapomnienie bycia jest zapomnieniem rojnicy dzielącej bycie od bytu [...]. 
Różnica odpada. Zostaje zapomniana. Najpierw odkrywa się to, 
co odróżnione: wyistaczające się i wyistaczanie (das Anwesende 
und das Anwesen) —  ale nie jako  odróżnione. Także wczesny ślad 
(die fruhe Spur) różnicy zostaje zamazany przez to, że wyistacza
nie jawi się tak samo jak to, co się wyistacza (das Anwesen wie ein 
Anwesendes erscheint), i swe pochodzenie znajduje w najwyższym 
wyistaczającym się (in einem hochsten Anwesenden).1 86

Według Derridy, zatarcie „wczesnego śladu” w „greckim po
czątku” wytycza już swą drogę w tekście metafizycznym. W tym 
kontekście obecność m ożna określić jako „ślad  śladu” , „ślad 
zacierania śladu” .1 8 7  Wszystkie określenia tego śladu przynależą 
zatem do tekstu metafizyki chroniącej ów ślad, a nie do samego 
śladu. Derrida powiada: „N ie istnieje sam ślad, ślad właściwy” .1 8 8

W myśleniu Derridy kwestia nieistniejącego samego śladu za
myka się zatem w wytyczanym przezeń tekście metafizyki i nie 
istnieje poza jego jedynym, obecnościowym kontekstem. Prze
kroczenie tekstu metafizyki zaczyna się i kończy u Derridy na 
podważeniu m ożliw ości obecności, co dokonuje się dzięki 
wydobyciu pracy różni różniącej różnice, różni, która byłaby 
„starsza” od różnicy ontologicznej:
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Ta bezustannie różnicująca (się) różnica ponad byciem i bytem 
(sama) by (się) wytyczała. Owa rójnia byłaby pierwszym lub 
ostatnim śladem, jeśli można by tu jeszcze mówić o początku 
i końcu. Taka różnia dawałaby nam do przemyślenia pismo bez 
obecności i bez nieobecności, bez historii, bez przyczyny, bez 
archii, bez telos, naruszając absolutnie całą dialektykę, całą teo
logię, całą ontologię.189

Reasum ując: dla D erridy filozofia H eideggera z jej próbą 
przekroczenia metafizyki, sprow adza się do pewnej restytucji 
obecności, co wpisywałoby się w jego koncepcję nieuchronnie 
m etafizycznego charakteru filozofii na Zachodzie. Filozofię, 
której jedyną możliwą postacią byłaby metafizyka, m ożna jedy
nie poddać dekonstrukcji, co byłoby „[...]  prawdopodobnie naj
śm ielszym  sposobem  przygotowania się do uczynienia kroku 
poza metafizykę” . W związku z tym deklarowaną przez Heideg
gera chęć transgresji poza metafizykę będzie Derrida postrzegał 
jako „najgłębszą” i „najsilniejszą obronę” tego, co dekonstrukcja 
nazywa „myślą obecności” .

Derridy krytyka H eideggera wzbudza jednak pewne wątpli
wości: pierwsza z nich dotyczy odczytania myślenia Heideggera 
jako przejścia od w ęższego do mniej zaw ężonego określenia 
obecności, co byłoby też przejściem od obecności ku bardziej 
pierwotnej myśli o byciu jako obecności (Anwesenheit). Derrida 
w ogóle nie dostrzega u Heideggera motywu zapytywania o obec
ność, zapytywania o sens obecności, co zaznacza się już w Sein 
und Zeit., i co prowadzi do stałej redukcji obecności, do jej odgra
niczania, aż po myślenie N ic i dalej do myślenia aletheia, której 
nie da się już utożsamić z obecnością. Jak  podkreśla John Sallis, 
aletheia nie jest określeniem obecności, ale jej odgraniczeniem, 
nie tylko czyni ją możliwą, ale także ogranicza.190 Problem pole
ga na tym, że Derrida wyklucza możliwość jakiegokolwiek sensu, 
który byłby oderwany od metafizyki, sensu, który sytuowałby się
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poza horyzontem  obecności, a jednocześnie sens ten od razu 
poddaje dekonstrukcji. Dlatego prześwit, czy też nawet Otwarte, 
m ogą zostać zinterpretowane w „tekście Derridiańskim” co naj
wyżej jako metafory ontyczne. Samo to, że Derrida bierze je za 
metafory, jest dowodem na to, że jego interpretacja nie wychodzi 
poza obręb metafizyki. N ie ma takiego doświadczenia, które 
dałoby się przeżyć inaczej jak tylko w obecności —  twierdzi 
D errida. D odajm y: obecności zdekonstruowanej, quasi-obec- 
ności, gdyż innej obecności Derrida zdaje się nie znać.

M ożna jednak zapytać: na jakiej podstawie Derrida twierdzi, 
że doświadczenie wyczerpuje się w tak rozumianej obecności, 
czy też w ogóle wyczerpuje się w metafizycznej obecności? T ą  
podstawą jest samo „zamknięcie metafizyczne” filozofii. De facto 
oznacza to, że nie ma tej podstawy w ogóle —  wciąż bowiem 
pozostajemy w kręgu metafizyki. Czytamy u Heideggera:

[...] ponieważ metafizyka jest w ogóle tym, czym jest, jedynie 
z racji kłopotów z Byciem (Seyn), tedy ani ten związek, ani nawet 
jego poprawne ujęcie nigdy nie wejdą w zakres jej kompe-
tencji.191

W wykładzie Koniec filozofii i zadanie myślenia, dociekając nad 
istotą racjonalności, H eidegger zapytuje, co oznacza podstawa 
i zasada, co w filozofii oznacza zasada wszystkich zasad? O dpo
wiada na to pytanie pytaniami:

Czy da się to kiedykolwiek zadawalająco rozstrzygnąć, nie do
świadczając aA/rj9eia, tak jak Grecy, jako nieskrytości i nie 
myśląc jej następnie, idąc dalej niż oni, jako prześwitu? [...] 
D opóki nie będzie wiadomo, czym właściwie są ratio i racjo
nalność, dopóty zarzut irracjonalizmu będzie bezpodstawny. [ . ]  
Czy [...] to, co da się dowieść, wyczerpuje jawność bytu? Czy 
obstając przy tym, co dowodliwe, nie zamykamy sobie drogi do 
tego, co jest?192
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Wiemy już, że według Heideggera istotę i sposób bycia czło
wieka określa bycie. Człowiek nie należy do siebie, ale przyna
leży do jawno-bycia, przynależy do prześwitu, w którym prze
bywa. Ta przynależność pozwala mu odnaleźć jego niesubiekty- 
wistyczną istotę —  bycie Sobą. Jak  tłumaczy Heidegger, źród
łem Siebie jest „panowanie w łasności”  (Eigen-tum), panowanie 
właszczenia (Eignung) w wydarzaniu (Ereignis).193

Trzeba w prosty sposób doświadczyć właszczenia (Eignen), 
w którym człowiek i bycie są u-właszczeni, tzn. trzeba wstąpić 
w wydarzanie.194

Heidegger od lat trzydziestych posługiwał się słowem Ereig
nis, które z czasem stało się jednym z podstawowych, przewod
nich (Grundwort, Leitwort) jego późnego myślenia. O garnięcie 
wielorakich znaczeń Ereignis jest zadaniem trudnym, podobnie 
jak jego przekład na język polsk i.195 Początkowo H eidegger 
używał tego słowa w znaczeniu „wydarzenia” jako szczególnego 
„zdarzenia” , szczególnej „zmiany” czy też „zw rotu” w dziejach 
bycia (Seinsgeschichte), a także jako określenia na samo dziejące się 
bycie (Seinsgeschehen). D latego słowem Ereignis określał inny p o 
czątek. Późny H eidegger łączy Ereignis z eigen (własny, swój), 
eignen (być właściwym komuś, być czyjąś właściwością) i ereignen 
(przyswajać). Czasownik eignen pojmuje w znaczeniu udzielania, 
w starej polszczyźnie powiedzielibyśmy: „właszczenia czegoś, co 
właściwe, własne” . Ereignis można zatem rozumieć jako darzące 
wydarzanie, które wszystko obdarza tym, co jest temu wszyst
kiemu własne, właściwe.196 Jak  podkreśla sam Heidegger, słowo 
Ereignis jest rzeczownikiem używanym przez niego tylko w licz
bie pojedynczej (singulare tantum), co opatruje jednak taką uwagą: 
„To, co ono nazywa, wydarza się tylko w liczbie pojedynczej, nie, 
nawet już nie w jakiejś liczbie, lecz jedynie” .197

Właszczenie Ereignis, obdarzanie wszystkiego tym, co własne, 
trzeba rozum ieć jak najszerzej. Chodziłoby tu o obdarzanie
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wszystkiego w łasną istotą, ale w sensie umożliwiania zaistnienia 
fenomenów w różnorakich postaciach, co można też rozumieć 
jako ich w łasne postaci czy istoty. W tym sensie wydarzanie 
dawałoby im bycie. Wydarzanie nie „jest” , ale „daje” , wydarza 
czas i bycie. Zwrot E s gibt, który w języku niemieckim funkcjo
nuje w znaczeniu „jest” , w dosłownym  przekładzie znaczy „to 
daje” . W owym „T o” (Es) przemawia, zdaniem Heideggera, wy
darzanie: „To, co określa zarówno czas, jak i bycie, w tym, co im 
właściwe, nazywamy wydarzaniem” .1 9 8  Wydarzanie jest zarazem 
wywłaszczaniem  (Enteignis), co zapobiega niebezpieczeństw u 
ontycznego pojmowania tego, co własne. Sam Heidegger wska
zuje, że słow o Enteignis w kontekście wydarzania podejm uje 
greckie lethe.1 9 9  Jak  pamiętamy, Wesen można rozumieć czasowni
kowo. Bycie istoczy się jako wydarzanie, stwierdza w Przyczyn
kach...  Heidegger. Ereignis określa istotę Bycia (Wesen des Seyns). 
W późnym tekście Zeit und Sein (1962), eksplikując rozumienie 
Ereignis, Heidegger powiada, że wydarzanie nie jest nową, dzie
jow ą charakterystyką bycia, lecz odwrotnie, bycie przynależy 
wydarzaniu, wycofując się weń. Jak  powiada Heidegger, „bycie 
znika w wydarzaniu” . Jako  posyłające bycie, wydarzanie jest 
bezdziejowe, sam o nie przesyła się. Jeżeli m etafizyka byłaby 
zapomnieniem bycia, zapomnieniem skrycia i wycofania (Entzug) 
tego, co daje bycie, to wkroczenie myślenia w wydarzanie (Er- 
denken des Ereignis) byłoby równoznaczne z końcem owego wy
cofania. H eidegger powiada: „Wraz z przebudzeniem w wyda
rzanie zapomnienie bycia zostaje «zniesione»” , choć metafizyka 
chciałaby istnieć nadal.2 0 0  W ten sposób Heidegger obwieszcza 
koniec m etafizyki, koniec filozofii. „N ie  istnieje nic, z czego 
m ożna by było wywieść wydarzanie, a tym bardziej nic, czym 
można by je było wyjaśnić” .2 0 1  Początkiem jest samo Bycie (Seyn 
selbst) jako wydarzanie, skryte panowanie źródła prawdy bytu 
jako takiej.2 0 2  Ereignis jest nieprzedstawialne i niewypowiadalne. 
W 1969 roku, podczas seminarium w Le Thor, powiedział on, że 
w „wydarzaniu nie zostało już pomyślane nic greckiego” .2 0 3
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Nieprzedstawialne i niewypowiadalne wydarzanie jako „o d 
niesienie wszelkich odniesień” określa jednak w spółprzyna- 
leżność bycia i człowieka, stając się „zadaniem  myślenia” przy 
„końcu filozofii” . Heidegger mówi o wstąpieniu, przebudzeniu 
w wydarzanie. W Protokole z  seminarium na temat wykładu „C zas 
i bycie” czytamy, że „ [...]  przebudzenia w wydarzanie nie sposób 
dowieść, trzeba go  dośw iadczyć” .204 „Jawno-bycia nie da się 
wykazać ani opisać jako czegoś obecnego” .205 W trakcie tego 
seminarium H eidegger podkreślił, że „inne m yślenie” i d o ś
wiadczanie nie m ogą być przeciwstawiane, nie stanowią bowiem 
alternatywy:

To, co dzieje się podczas seminarium, stanowi próbę przygo
towania myślenia, a przeto doświadczania. Przygotowując się, 
już myślimy, doświadczenie nie jest bowiem czymś mistycznym, 
nie jest aktem iluminacji, lecz wkroczeniem w pobyt w wyda-
rzaniu.206

Mówienie o możliwości myślenia czy doświadczania czegoś, 
co jest nieprzedstawialne i niewypowiadalne, siłą rzeczy wzbu
dza wątpliwości. Heidegger jest tego świadom:

Czy jednak wszystko to nie jest bezpodstawną mistyką, a nawet 
złą mitologią, w każdym zaś razie zgubnym irracjonalizmem, 
zaprzeczeniem rozumu?207

Zarazem  wskazuje on na zastanawiającą zgodność racjona
lizmu i irracjonalizmu w kwestionowaniu „ [...]  możliwości tego, 
by myślenie m ogło stanąć w obliczu wyzwania wykraczającego 
poza albo-albo racjonalizmu i irracjonalizmu” .208 Tym wyzwa
niem byłoby źródłowe doświadczenie bycia.

„F ilozofia  otwiera doświadczenie [...]  F ilozofia zawsze jest 
początkiem i wymaga przezwyciężenia siebie” —  powiada H ei
degger w Przyczynkach. 209 D roga do tego, co jest, myślenie 
prześwitu, przebudzenie w wydarzanie, znalezienie się w bliskoś
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ci bycia —  a wszystko to byłoby tym samym, wymaga porzu
cenia dotychczasowego, m etafizycznego i przedstawieniowego 
sposobu myślenia, co oznacza porzucenie metafizycznej subiek
tywności. Istoczenie jest czymś,

[ . ]  w co musimy wjechać (einfahren). To właśnie oznacza tutaj 
«doświadczanie» (Erfahrung); wjeżdżać, aby w nim stać i mu do
stać, co dzieje się jako jawno-bycie i jego gruntowanie (Grun- 
dung).210

Jawno-bycie, jako bycie wyróżniające człowieka, stanowiłoby 
jego „najwyższą możliwość” , ale —  paradoksalnie —  w pewnym 
sensie już bez sam ego człowieka. Jak  powiada filozof, jawno- 
-bycie nie wymaga bowiem wcale dopow iedzenia „ludzkie” .211 
Wymaga jednak od człowieka wyrzeczenia (Gelassenheit) i .  sko
ku (Sprung).

4. Wdawanie się w jawność: Gelassenheit/Skok

Chodziłoby więc o to, by odstąpić od metafizycznej subiektyw
ności z jej przedstawieniowym sposobem  myślenia i wdać się 
w bycie. W ówczas możliwy byłby powrót do bycia-Sobą, czyli 
przebudzenie w wydarzanie, inaczej: „stanie w prześwicie” . Pod
kreślmy to: ten powrót jest możliwy tylko dlatego, że to sam o 
bycie określa bycie i istotę człowieka jako jawno-bycie, udzielając 
tym samym możliwości przezwyciężenia metafizycznej subiek
tywności.

Powrót ten wymaga jednak modyfikacji relacji do bycia, pew
nego przestrojenia receptywności człowieka, tak by umożliwić 
źródłowy odbiór bycia. Ta modyfikacja zaznacza się już w Sein 
und Zeit, gdzie Heidegger odróżnia autentyczną egzystencję D a
sein od nieautentycznej. Ogólnie m ożna powiedzieć, że auten
tyczne doświadczenie bycia wiąże się tam z jednej strony z do
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świadczeniem trwogi, jako pewnym zerwaniem więzi ze światem, 
z drugiej zaś —  z podjęciem  w zdecydowaniu otw artości D a. 
Modyfikację relacji człowieka do bycia najpełniej chyba ucieleś
nia koncepcja Gelassenheit. Ogólnie, Gelassenheit łączy się najściślej 
z Heideggerowskim motywem dopuszczania (Lassen) jako luzo- 
wania, opuszczania, odchodzenia, tzn. uwalniania w Otwarte. 
Termin Gelassenheit oznacza „wyrzeczenie” albo „wyzwolenie” . 
W kontekście filozofii Heideggera obie te translacje uzupełniają 
się, wskazując na istotne sensy przemiany odbioru bycia. Sam 
termin został przez niego przejęty z języka mistyki nadreńskiej. 
„W ydaje się, że w łaśnie Gelassenheit jest czymś, dzięki czemu 
człowiek [ . ]  dotrze do samego wydarzania i w nie wejdzie” —  
pisze Janusz Mizera.212

Gelassenheit w sensie wyrzeczenia oznaczałoby, według H ei
deggera, rezygnację z przedstawieniowego sposobu  myślenia, 
czy też —  sięgając do terminologii z dialogu Zur Erorterung der 
Gelassenheit —  myślenia jako „transcendentalno-horyzontalnego 
przedstawiania” .213 Myślenie takie przedstawia nam przedmioty 
w ramach pewnego horyzontu, który H eidegger rozumie jako 
zwróconą do nas stronę otaczającego nas Otwartego. To Otwar
te umożliwia horyzont jako horyzont. W dialogu Gelassenheit 
(1944/45) Otwarte, jako wolny przestwór, zostaje także określo
ne mianem okolicy (Gegend) lub okołu (Gegnet). Czytamy tam, że 
okół istoczy, okalając. W okole wszystko spoczywa. Je st on „roz
ległością, która skupiając wszsytko, otwiera się w sobie w taki 
sposób, że ustanawia i utrzymuje Otwarte, które każdej rzeczy 
pozw ala wzejść i spocząć w samej sobie” .214 O kół otacza nas 
i ukazuje się nam jako horyzont. Wyrzeczenie się transcenden- 
talno-horyzontalnego przedstawiania byłoby wyrzeczeniem się 
myślenia powiązanego z subiektywną wolą, chceniem (Wollen). 
Według Heideggera, istota myślenia jest czymś innym niż my
ślenie zamknięte w wolicjonalnym horyzoncie Ja . H eidegger 
objaśnia —  chyba nie bez pewnych trudności —  że chodzi tu
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o chcenie nie-chcenia, które byłoby „poza wszelkiego rodzaju 
chceniem ” .215 Wdanie się (einlassen) w istotę myślenia nie jest 
możliwe w ramach utartego, przedstawieniowego myślenia-chce- 
nia. Ogólnie można powiedzieć, że bez uwolnienia myślenia od 
trancendentalno-horyzontalnego, podmiotowo-przedmiotowego 
schematu, nie jest możliwe uwolnienie (Lassen) samej istoty myś
lenia. Tym samym uwolnienie istoty myślenia wiąże się z des
trukcją metafizycznego podmiotu.

Gdy zachodzi uwolnienie myślenia od ow ego schematu —  
jak zaznacza H eidegger, związek „ [ ...]  między Ja  a przedm io
tem, nazywany często związkiem podmiotowo-przedmiotowym, 
jest, rzecz jasna, tylko dziejową odmianą stosunku człowieka do 
rzeczy” —  przedstawiające myślenie przemienia się w myślenie 
jako „czekanie na okół” .216 Czekanie na okół jest „[...]  czekaniem 
na to, że wpuści on naszą istotę w okół, to znaczy należenie do 
n iego” .217 O statecznie istotą myślenia okazuje się wyzwolenie 
do okołu (Gelassenheit zur Gegnet) jako wolnego przestworu. My
ślenie zostaje teraz niejako przeniknięte, wchłonięte przez okół, 
co Heidegger określa jako „okolenie wyzwolenia”  (Vergegnis der 
Gelassenheit).

Związek okołu z wyzwoleniem nie jest ani relacją przyczyno
wo-skutkową, ani stosunkiem horyzontalno-transcendentalnym. 
Jak  powiada Heidegger, „ [...]  związku między okołem a wyzwo
leniem, jeżeli w ogóle jest tu jeszcze jakiś zwiazek, nie m ożna 
myśleć ani ontycznie, ani o n to lo g icz n ie .” .218 Wynika to niejako 
z samej istoty okołu, a konkretniej związku okołu z rzeczami, 
którym pozwala on przebywać, co nie jest ani „[...]  sprawianiem 
ani powodowaniem; nie jest też umożliwianiem w sensie czegoś 
tran scen den ta ln ego .” .219 O kół urzecza (bedingt) rzecz w rzecz. 
U-rzeczenie (Bedingnis) urzecza rzecz. Tego urzeczenia (Bedingen) 
rzeczy, które byłoby samym koleniem okołu, doświadcza czło
wiek jedynie wówczas, gdy doświadcza on istoty myślenia, czyli 
wyzwolenia do okołu.
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N ietrudno zauważyć specyficzną form ę językową tych roz
ważań H eideggera w okół Gelassenheit. Podm iotowo-orzeczni- 
kowa, metafizyczno-przedstawieniowa struktura zdania nie jest 
w stanie oddać charakteru wydarzania się okołu —  kolenia oko- 
łu. Ju ż w Sein und Zeit Heidegger stwierdzał, że dla uchwycenia 
bytu w jego byciu brak nie tylko słów, ale przede wszystkim 
gramatyki. Tautologie, które pojawiają się nie tylko w kontekście 
tych rozważań, ale są  czymś charakterystycznym dla całego 
„tekstu H eideggerow skiego” , są  językową ekspresją niemeta- 
fizycznego doświadczenia bycia: umniejszona zostaje w nich rola 
substancjalnego podm iotu, zwiększona zaś rola „czasow nika” , 
co podkreśla sam o dzianie się, wydarzanie, bycie danego feno
menu. Charakterystyczna dla języka metafizyki struktura pod- 
miotowo-orzecznikowa zostaje tu przynajmniej osłabiona, o ile 
nie zatarta.220 M ożna w tym miejscu przywołać autokomentarz 
Heideggera o formule „wydarzanie wydarza” :

Cóż można powiedzieć? To tylko: wydarzanie wydarza. Powia
damy w ten sposób o Tym Samym z Tego Samego i ze względu 
na To Samo. Na pozór niczego to nie mówi. I nie powie ni
czego, dopóki słyszeć będziemy tylko same zdania i oddamy je 
logice na przesłuchanie.221

W rozumieniu Heideggera w wyzwalaniu do okołu dokonuje 
się przem iana człow ieka rozum ianego przez m etafizykę jako 
animal rationale z jego głównym rysem —  relacją podmiotowo- 
-przedmiotową: animal rationale uwalnia się od transcendentalno- 
-horyzontalnego przedstawiania. Dokonuje się to bez zapytywa
nia o pierwszą przyczynę, rację czy warunki możliwości. Istota 
człowieka jest teraz określana przez przynależność do okołu, czy 
też inaczej, jak ujmuje to Heidegger, „[...]  istota człowieka zosta
wiona (gelassen) jest okołow i” .222 M ówiąc inaczej, istota cz ło 
wieka jest teraz określana przez Otwarte jako wolny przestwór. 
Jak  tłumaczy Heidegger, wdanie się w przynależność do okołu 
potrzebowało odrobiny chcenia, które jednak zanika we wdawa
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niu się weń, w wyzwoleniu zaś zupełnie wygasa. Gdy wdajemy 
się w wyzwolenie do okołu, chcemy nie-chcenia. Heidegger cha
rakteryzuje spoczywanie w Gelassenheit za pom ocą kilku określeń: 
Ausdauer (wytrwałość), Instandigkeit (wytrwałość, stanie-w), Ver- 
haltenheit (wytrzymałość). Spoczywanie w wyzwoleniu do okołu 
charakteryzuje się spontanicznością i sam orzutnością myślenia 
(Spontaneitat des Denkens), co określałoby jego prawdziwą (echte) 
istotę.223 Myślenie to nie jest już przedstawianiem, twierdzi Hei
degger. W tym sensie wyzwolenie do okołu, które przemieszcza 
człowieka w jawno-bycie, jest bezimienne, nieprzedstawiające, 
„bezprzedm iotow e” . Takie myślenie m ożna określić mianem 
medytatywnego czy kontemplacyjnego. H aar powiada, że H ei
degger realizuje w nim fenom enologiczną ideę epoche, której nie 
udało się urzeczywistnić mniej radykalnemu od niego Husser- 
lowi.224 Myśleniu kontemplacyjnemu, które wnika w sens (Sinn) 
tego, co jest, a co Heidgger nazywa także namysłem (Besinnung), 
przeciwstawia on „myślenie rachujące” , które cechuje: (1) sam 
tylko odbiór tego, co wstepnie dane (nous), (2) rachunek i wyjaś
nianie (ratio), (3) planowanie i zabezpieczanie. Myślenie rachujące 
nie myśli istoty prawdy jako nieskrytości, rozum  rachujący jest 
na nią zamknięty.225 Heidegger tak je charakteryzuje:

Myślenie takie również wtedy pozostaje rachowaniem, gdy nie 
operuje liczbami, nie używa maszyn liczących ani żadnej wielkiej 
aparatury obliczeniowej. Rachujące myślenie kalkuluje. Kalkuluje 
bezustannie nowe, coraz bardziej obiecujące i korzystne możli
wości. Rachujące myślenie skacze od jednej szany do drugiej. 
Rachujące myślenie nigdy się nie wycisza, nie prowadzi do na
mysłu. 226

Wyzwolenie do okołu, jako wyzwolenie ku rzeczom, wyzwo
lenie od myślenia rachującego, byłoby też pewnym wyzwoleniem 
samego człowieka. Oznacza ono bowiem takie

[ . ]  wyzwolenie, które przyzwala na rzeczy, otwiera się na nie, 
lecz jednocześnie nie uzależnia się od nich. Pojmowane w ten
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sposób wyzwolenie jest stanem, tworzącym w nas swojego ro
dzaju pozytywną pustkę, która przepuszcza rzeczy, nie zatrzy
mując ich.227

Wyzwalanie do okołu ma charakter dynamiczny. Posiłkując 
się 122. fragmentem z Heraklita (składa się on z jednego słowa 
аууфаст^п), Heidegger objaśnia je jako „zbliżanie się” , „podą- 
żanie-w-bliskość” , „zapuszczanie-się-w -bliskość” (Herangehen). 
Inny, dynamiczny rys Gelassenheit to „niespokojne tam i z p o 
wrotem między Tak i N ie” przyswojenia okołowi.228 „Jesteśm y 
poniekąd zawieszeni między obom a” , „pobyt w tym Pomiędzy 
jest czekaniem” , powiada Heidegger.229 Czekaniem zapewne na 
skok —  skok w Bycie (Sprung ins Seyn).

Heiddegger powiada, że skok w bycie wymaga najdłuższego 
przygotowania, które zawiera w sobie „ [...]  zupełne oderwanie od 
bycia jako bytości i «najogólniejszego» określenia” .230 Jednostka, 
która się na to poważy, musi być przygotowana na niewyczerpy- 
walność tego, co proste, aby nie wymknęło jej się już ono wsku
tek błędnego uznania go za coś pustego.

Jak  powiada Heidegger:

To coś prostego, w czym skupiło się wszelkie istoczenie, trzeba 
odnaleźć w każdym bycie, nie, raczej każdy byt w tym czymś. 
Osiągniemy to zaś tylko wtedy, gdy przechowamy ów byt, każdą 
rzecz, w przestrzeni gry jej tajemnicy i nie będziemy mniemać, 
że pochwycimy Bycie poprzez analizę naszej utrwalonej już zna
jomości jego własności.231

Heidegger daje nam na tyle zdumiewający opis owego skoku, 
że przytoczę go tu w większym fragmencie:

Jesteśmy poza nauką. Stoimy natomiast na przykład przed kwit
nącym drzewem, a drzewo stoi przed nami. Przedstawia się nam. 
Drzewo i my przedstawiamy się sobie, kiedy drzewo stoi tutaj, 
my zaś stoimy naprzeciw. Ustawieni przed sobą w związku ze 
sobą, drzewo i my jesteśmy. W takim przedstawieniu nie chodzi
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więc o „przedstawienia” , które krążą w naszym umyśle. Zatrzy
majmy się tu przez chwilę, jak wówczas, gdy wstrzymujemy od
dech przed skokiem i po nim. Właśnie bowiem skoczyliśmy, 
odskakując od znanego obszaru nauk, a nawet —  jak się okaże 
—  od filozofii. A dokąd skoczyliśmy? Może w bezgrunt (Ab- 
grunt)? Nie! Raczej na jakieś podłoże; na jakieś? Nie! Lecz na 
podłoże, na którym żyjemy i umieramy, jeżeli nie damy się zwo
dzić. Osobliwe to, a nawet niezwykłe, że dopiero musimy sko
czyć na podłoże, na którym właściwie stoimy.232

Ogólnie skok znaczy u Heideggera wstąpienie człowieka we 
w spółprzynależenie do bycia, wstąpienie w przynależenie do 
wydarzania, co byłoby już skokiem „poza” metafizykę, ale ina
czej też krokiem wstecz (Schritt zuruck), w jej podłoże, pomnie- 
niem (Andenken) tego, co w metafizyce niepomyślane. Wiąże się 
to —  jak już wiemy —  z odstąpieniem od postawy nakierowanej 
na myślenie przedstawieniowe, co H eidegger objaśnia w kon
tekście skoku w nieco inny sposób niż wtedy, gdy rozważał owo 
odstąpienie w trakcie rozważań nad Gelassenheit. O dstąpienie 
można też rozumieć jako sus (Sat%), sus w sensie skoku.233 Skok 
jako skok jest zarazem  odskokiem  od gruntu człow ieka jako 
animal rationale, co m oże się stać skokiem w nihilistyczny bez- 
grunt, jeżeli odskok ten jest rozumiany w ramach przedstawie
niowego myślenia metafizycznego. N ie jest takim, jeżeli skacze
my, wypuszczając się (loslassen) tam, gdzie już jesteśmy dopusz
czeni: w przynależenie do bycia. Skok jest, zdaniem Heideggera, 
konieczny, aby w sposób  zamierzony doświadczać „współpr^y- 
nalejenia człowieka i bycia” .234 Skok jest „natychm iastowością 
bezpośredniego wstąpienia w to przynależenie” .235 Poźny H ei
degger określa też „sk o k ” jako „otw ierające rzucenie się «w» 
jawno-bycie” . 236 To skok gruntuje jawno-bycie. To, dokąd on, 
otwierając, skacze, gruntuje się dopiero przez sam skok. Sobość 
jawno-bycia zostaje przyswojona dopiero w skoku —  jak p o 
wiada Heidegger —  otwiera się ona w nim bezgruntowo. Skok jako 
taki byłby skokiem w bez-grunt, w którym chodziłoby o to, by
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bez-grunt „przem ierzyć i mu sprostać” .237 Bez-grunt byłby 
pierwszym prześwitem Otwartego jako „pustki” , powiada H ei
degger.238 Bez-grunt ma więc wymiar fotyczny. Bez-grunt nie 
jest pustą  nicością, ani ciemnym chaosem , lecz wydarzaniem. 
Bez-grunt ma też wymiar czasowy i przestrzenny: bez-grunt 
jako pierwotne istoczenie gruntu gruntuje (pozwala gruntowi 
istoczyć jako gruntowi) na sposób czasowania i przestrzenienia. 
W tym kontekście skok w bez-grunt byłby w-skokiem (Ein- 
sprung) w okamgnieniowość miejsca najścia (Augenblicklichkeit der 
Statte des Anfalls). O tym skoku jako w-skoku w okam gnienio
wość m iejsca najścia zdaje się traktować inny fragm ent opisu 
doświadczania kwitnącego drzewa:

Stoimy naprzeciw drzewa, przed nim, a drzewo przedstawia się 
nam. Kto tu właściwie przedstawia? Drzewo, czy my? A może 
i drzewo, i my? Albo żadne? Stoimy, tak jak jesteśmy, nie tylko 
umysłem czy świadomością, naprzeciw kwitnącego drzewa, 
a drzewo przedstawia się nam takie, jakie jest. A może drzewo 
nadeszło wcześniej niż my? Może drzewo już wcześniej nam się 
przedstawiło, abyśmy mogli znaleźć się naprzeciw (in das Gege-
nuber) niego?239

O pis doświadczania kwitnącego drzewa kończy H eidegger 
następującym passusem:

Jeżeli zastanowimy się, co to znaczy, że kwitnące drzewo przed
stawia się nam w taki sposób, że możemy stanąć naprzeciw 
niego, to przede wszystkim nie możemy porzucać kwitnącego 
drzewa, lecz musimy pozwolić mu nareszcie stać tam, gdzie stoi. 
Dlaczego mówimy „nareszcie” ? Ponieważ dotychczas myślenie 
nigdy jeszcze nie pozwoliło mu stać tam, gdzie stoi.240

Oczywiście to metafizyczne, przedstawieniowe myślenie nie 
pozwala drzewu „stać tam, gdzie stoi” . Wydaje się, że drzewo 
m oże „stać tam, gdzie stoi”  tylko w okamgnieniu jako źródło
wym doświadczeniu jawności. Jak  jednak m ożna myśleć to nie- 
metafizyczne, nieprzedstawieniowe okamgnienie?
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5. Czas-przestrzeń Otwartego

Jak  pamiętamy, term in „okam gnienie” pojawia się w Sein und 
Zeit, we fragmentach rozprawy dotyczących czasowości Dasein. 
Czytamy tam, że „ [...]  w spółczesność trwogi trzyma okamgnie
nie, w postaci którego jest ona —  i tylko ona —  możliwa, w goto
wości do skoku”  (au f dem Sprung). Rozważania H eideggera nad 
tem poralnością w Sein und Zeit docierają do punktu, w którym 
wydobywa on właściwą czasowość Dasein. Okazuje się nią wy- 
biegająco-powtarzające okamgnienie (der vorlaufend-wiederholende 
Augenblick), w łaściwa w spół-czesn ość (Gegen-wart, dosłow nie 
naprzeciw-wyczekiwanie, wyczekiwanie tego, co naprzeciw), któ
ra „ [...]  pozwala dopiero spotkać to, co jako poręczne czy obecne 
m oże być «w jakimś czasie»” . H eidegger podkreśla, że termin 
„okamgnienie” należy rozumieć w sensie aktywnym jako ekstazę 
i dlatego nie da się go  rozjaśnić, wychodząc od „teraz”  będącego 
fenomenem czasowym należącym do wewnątrzczasowości: „«te- 
raz», «w którym» coś powstaje, przemija lub jest obecne” . W tym 
sensie okamgnienie, ściśle rzecz ujmując, nie jest terminem zwią
zanym z czasem, czasem  rozumianym potocznie jako linearne 
następstwo „teraz” . W okamgnieniu nic nie może zajść —  twier
dzi H eidegger. W okam gnieniu w spółczesn ość jest nie tylko 
wydobywana z rozproszenia na to, co najbliższe w zatroskaniu, 
ale jest także „zatrzymywana w przyszłości i byłości” . W oka
mgnieniu następow ałaby unifikacja trzech ekstaz czasow ości 
w ich właściwych modi, a Dasein „staw ałoby się”  rozpostartą, 
ekstatyczną ciągłością. Zatrzymywanie w przyszłości i byłości 
oznacza też, że w okamgnieniu Dasein wybiega w przyszłość, 
wprowadzając się jednocześnie powtórnie w najbardziej własną 
m ożność bycia. W wybiegającym zdecydowaniu zarówno naro
dziny, jak i śm ierć zostają „wciągniete w egzystencję” , tak by 
Dasein m ogło  rzucenie w łasnego „tu  o to ” przyjąć w sposób  
jeszcze bardziej „pozbaw iony iluzji” . W okam gnieniu Dasein
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zarazem  wchodzi w sw ą najbardziej w łasną m ożność bycia, 
„w cześniejszą” nawet niż narodziny i śmierć, w cześniejszą niż 
czas. Okamgnienie byłoby doświadczeniem  otwartości Dasein, 
w której Heidegger upatruje najbardziej źródłowego fenomenu 
prawdy. Poszukiwanie źródłowości Dasein osiąga w okamgnieniu 
swój kres, w nim też wyczerpuje się subiektywistyczna perspek
tywa Sein und Zeit. Okam gnienie wyznacza granicę transcen
dentalnych analiz Heideggera w Sein und Zeit.

Planowany trzeci dział Sein und Zeit nie ukazał się, a przy
czyną były trudności z przejściem od rozważań nad czasowością 
(Zeitlichkeit) Dasein jako sensem jego bycia do namysłu nad sen
sem bycia rozpatrywanego od strony czasu. Wydobyta jednak 
w tym dziele źródłowa czasowość Dasein przyniosła ujęcie czasu, 
które odbiegało znacznie zarówno od potocznego, przedfilozo- 
ficznego jego pojmowania, gdzie jest on rozumiany jako konti
nuum „biegnących” , kolejnych „teraz” , oraz różniło się zarówno 
od filozoficznych koncepcji czasu (począwszy od Arystotelesa, 
dla którego jest on „liczbą ruchu” , aż po Bergsona i Husserla), 
jak i od naukowego, obiektywnego i parametrowego ujęcia cza
su. Strukturę czasowości Dasein charakteryzują przede wszystkim 
ekstatyczność i horyzontalność, ona sam a zaś czasuje (zeitigt) 
(się). Ekstatyczna czasowość polega na tym, że jest ona zawsze 
„poza sobą” , co ujawniają fenomeny byłości (Gewesenheit), współ
czesności (Gegenwart) i przyszłości (Zukunft), niejako trzy kie
runki czasowości, zwane ekstazami. Czasowość to jedność tych 
trzech ekstaz, która czasuje się jako „stająca się byłą-uwspółcześ- 
niająca-do-szłość” (gewesende-gegenwawartige Zu-kunft). Skończona 
czasowość Dasein czasuje się z do-szłości, czyli tego, co zwykle 
nazywamy przyszłością.

Istota czasu ma charakter ekstatyczny, a ekstatyczną strukturę 
czasu cechuje horyzontalny charakter: nie mija on ani nie trwa, 
lecz czasuje się. Czas nie jest związany ze zmysłowością, lecz jest 
bardziej pierwotny niż zm ysłowość, umysł czy intelekt. Czasu,
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który konstytuuje ciągłość Dasein, nie da się ująć, jeżeli Dasein 
byłoby sprowadzane do takich teoretycznych schematów, jak 
cało ść  psychiczna, kognitywno-wolicjonalny podm iot, sam o
św iadom ość, czy jako jedność ciała, duszy i um ysłu. W roz
ważaniach nad czasow ością ekstatyczną H eidegger dociera do 
punktu, w którym powiada, że jej horyzontu nie powinniśmy 
utożsamiać z żadnym bytem ani też lokalizować go  w podm io
towości. H oryzont ten nigdzie się nie znajduje, nie jest żadnym 
określonym bytem, nie jest ani czasowy, ani przestrzenny w p o
tocznym  rozum ieniu tych dwóch terminów. Je st  to horyzont 
możliwości w ogóle. H oryzont ten manifestuje się w ekstazach, 
poprzez nie, zawsze jako ich jedność. Heidegger określa tę jed
ność jako pierwotną czy źródłową i ukuwa dla niej termin ekste- 
ma, co dałoby się może rozumieć jako ekstatyczne wymierzenie 
czy ekstatyczny wymiar (jak sam objaśnia, tworzy ten termin od 
ekstasis, analogicznie, jak dzieje się to przykładowo w wypadku 
pary sistema — sistasis)?4

Jeżeli ów ekstematyczny horyzont nie jest bytem, to czym jest? 
Je st  nicością, ale nie nicością jako nihil absolutum. Ekstatyczna 
jedność horyzontu czasowości jest bowiem „ [...]  temporalnym 
warunkiem możliwości świata i jego istotowej przynależności do 
transcendencji\ 2 4 2  W tym kontekście trzeba rozumieć zdanie z wy
kładu Czym je st metafizyka?, w którym  H eidegger powiada, że 
„w  byciu bytu dzieje się nicestwienie nicości”  —  zdanie, które 
stało się przedmiotem głośnej krytyki Carnapa.2 4 3  Świat nie jest 
nicością w sensie nieobecności, nieobecności niczego. Heidegger 
proponuje inne ujęcie nicości: świat jest nicością jako czasująca 
się czasow ość. W tym rozum ieniu n icość byłaby warunkiem 
możliwości świata i dlatego miałaby względem niego charakter 
fundujący. H eidegger określa tak pojm ow aną nicość mianem 
nihil originarium. N icość w tym sensie jest nieoddzielna od tem- 
poralności jako „wolnej oscylacji (Schwingung) całości źródłowej 
czasow ości” .2 4 4  Czasowanie byłoby pierwotnym fenomenem
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(Urphanomen) „ruchu” (Bewegung) n ieodłącznego od „w ejścia 
świata” :

[ . ]  to, co ekstematyczne czasuje się oscylująco jako światowa- 
nie; tylko wtedy, gdy czasowość czasuje się jako to ekstatyczne 
oscylowanie, wydarza się wejście świata” („Das Ekstematische 
zeitigt sich schwingend als ein Welten; nur sofern dergleichen 
wie ekstatische Schwingung als je eine Zeitlichkeit sich zeitigt, 
geschieht Welteingangj.245

H eidegger określa to „wejście św iata”  jako pradzieje, pra
historię (Urgeschichte), która wydarza się tylko wtedy, gdy czasuje 
ekstatyczna oscylacja. Je st  to już próba opisu sposobu , w jaki 
wydarza się uobecnianie czy istoczenie (Anwesen), co byłoby 
myślane od strony wymiaru czy raczej prawymiaru (ekstema), 
który by je w ogóle umożliwiał.

Z  perspektywy lat Heidegger stwierdzi, że już w Sein und Zeit 
czas „ [...]  myślany jest w odniesieniu do а  A/q 0 s ia  (nieskrytości) 
i od strony greckiej oó a t a  (wyistoczenia)” .246 Według Heideg
gera, to dzięki temu odniesieniu do aletheia czas z góry został 
tam pozbaw iony potocznego znaczenia i uzyskał nowy sens. 
W Sein und Zeit „ponad czasowością” Dasein „ [ ...]  uzyskane zo
staje pojęcie czasu, to, co własne «czasu», z którego wy-darza się 
(er-gibt) «bycie» jako w yistaczanie” .247 Nazw a „czas” jest tam 
tylko tymczasową nazwą późniejszej „prawdy bycia” , „pierwszą 
nazwą (Vorname) źródłowej istoty aA/q0si,a” .248

Za ostateczne —  choć w opinii samego Heideggera, „wstęp
ne” —  ujęcie kwestii tem poralności (Temporalitat) sam ego już 
bycia m oże uchodzić tekst Czas i bycie z 1962 roku. N a samym 
jego początku Heidegger zapytuje, dlaczego czas i bycie są  wy
mieniane razem. Pośrednio odpowiada na to pytanie, wskazując, 
że od zarania tradycji zachodniej bycie po dziś dzień jest pojm o
wane jako uobecnianie, wyistaczanie (Anwesen), resp. jako obec
ność, wyistoczenie (Anwesenheit), co z kolei odsyła do w spółczes
ności (Gegenwart). Jak  jednak mają się do siebie czas i bycie?
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K ażda rzecz, o której mówimy, że „jest” , trwa w czasie, ma 
swój czas. Bycie nie jest jednak rzeczą, nie można nawet powie
dzieć, że w ogóle jest. Nie będąc rzeczą, bycie nie jest w czasie. 
Zarazem  bycie jako obecność, wyistoczenie —  to znaczy jako 
w spółczesność —  jest określane przez czas. Stale mijający czas, 
który —  podobnie jak bycie —  nie jest rzeczą, trwa (bleiben) jako 
czas. Jak  wywodzi H eidegger, trwać to nie znikać, a więc być 
uobecnionym (anwesen). Czas jest zatem określany poprzez bycie. 
Bycie i czas dają się wzajemnie określić w następujący sposób: 
„Bycie i czas określają się wzajemnie, tak jednak, że ani bycie nie 
m oże być uznawane za czasowe, ani czas za bytujący” .249 H ei
degger zaraz dopow iada jednak, że rozważając to wszystko, 
popadam y na każdym kroku w sprzeczność. Dotykamy tu nie
łatwego problemu. Jak  bowiem można mówić o byciu i czasie za 
pom ocą przedstawieniowego języka metafizyki, skoro ani bycie, 
ani czas nie są  rzeczami w sensie bytu? Nie będąc bytem, zostają 
one jednak nazwane „rzeczą” (Sache) myślenia, któremu są  za
dane (z jednej strony mówienie o byciu i czasie natrafia na nie
możliwość wyrażania ich w języku metafizyki, z drugiej zaś myś
lenie jest niejako skazane na podejmowanie namysłu nad „sw oją 
rzeczą” ). Nawiązując do zwrotu E s gibt, Heidegger stwierdza, że 
o byciu i czasie nie powiemy, że „bycie jest, czas jest, lecz: To 
daje bycie. To daje czas” . Jak  pamiętamy, w owym „To” przema
wia wydarzanie. Bycie, które oznacza wyistoczenie, obecność, 
a także —  jeśli uwzględnić to, co się uobecnia —  przyzwalanie 
na to uobecnianie (Anwesenlassen), to znaczy odkrywanie i przy
wodzenie obecnego w Otwarte, jest z perspektywy wydarzania 
myślane przez Heideggera jako darzenie czy dawanie, dawanie, 
które daje jedynie swoją dań (Gabe), przy czym sam o siebie od
suwa i nie wyjawia. Ereignis jest nieczasowe.

Myślenie bycia jako wyistoczenia, obecności, wychodzące od 
„dającego” wydarzania, prowadzi nas do nam ysłu nad „daw a
nym” czasem. H eidegger powiada, że w spółczesność w sensie
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uobecniania tak dalece różni się od w spółczesn ości w sensie 
„teraz” (teraźniejszości), że ta pierwsza w żaden sposób nie daje 
się określić, gdy za punkt wyjścia przyjmujemy tę drugą. W rze
czywistości jest na odwrót: pierwsza określa drugą. Musimy tutaj 
jednak dobrze zrozumieć, co oznacza w spółczesność w sensie 
uobecniania. Zdaniem Heideggera, uobecnianie oznacza trwanie 
(Wahren), ale nie w znaczeniu zwykłego trwania jako potrwania 
(Dauer) czegoś przez mierzalny przeciąg czasu. Trwanie (jako 
Wahren) powinniśmy pojmować jako przebywanie (verweilen, wei- 
len) tego, co nas jako ludzi nachodzi, nie jednak w ramach relacji 
przedm iotowo-podm iotowej (wydaje się, że „przebyć” m ożna 
rozum ieć jako uczasow ione „być” ). Jak  objaśnia H eidegger, 
przedrostek „gegen-”  w słowie Gegenwart nie oznacza „naprzeciw 
(Gegenuber) podm iotu” , lecz wskazuje na „otw artą Okolicę nie- 
skrytości, w której i wewnątrz której przebywa to, co przychodzi 
(Beigekommene)” . 2 5 0

To, co wyistoczone, uobecnione jest tym, co nadeszło i prze
bywa w Okolicy. To, co odistoczone, nieuobecnione jest tym, co 
albo jeszcze nie n adeszło i nie przebywa w Okolicy, albo już 
z niej odeszło. Byłość i przyszłość nie są tym, co nieuobecnione 
—  również one są  wyistoczone, tyle że poza O kolicą nieskryto
ści. Heidegger nazywa to „niew spółczesną obecnością” . Byłość 
i przyszłość jako to, co niewspółcześnie uobecnione, także się 
istoczą, ale „na swój własny sp o só b ” . B y łość  nie jest jedynie 
tym, co minione (das Vergangene), bowiem „prawdziwy czas jest 
nadejściem tego, co byłe” .2 5 1  Byłość udziela, rozciąga się (reicht) 
na w spółczesność. To sam o m ożna powiedzieć o przyszłości, 
albowiem przyszłość nie zaczyna się w momencie odejścia tego, 
co w spółczesne, lecz w jakiś sposób  zawsze już nas nachodzi, 
czy też nas dotyczy, a więc m ożna powiedzieć, że wyistacza się 
równie bezpośrednio jak byłość.

Zarysowuje się tu pewien bardzo osobliwy stan rzeczy: nie 
każde wyistaczanie musi być koniecznie współczesnością. W od-
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istaczaniu byłości i przyszłości odnajdujemy taki sposób  isto- 
czenia, który w ogóle nie pokrywa się z uobecnieniem w bez
pośredniej w spółczesności, czyli teraźniejszości. Jak  objaśnia 
Heidegger,

[ . ]  związek wymiany byłości i przyszłości dosięga i dostarcza 
zarazem współczesności. Mówimy „zarazem ” i przypisujemy 
czasowy charakter dosięganiu-się-nawzajem przyszłości, byłości 
i współczesności, tzn. ich własnej jedności.2 5 2

Byłość, w spółczesność i przyszłość przenikają się i udzielają 
się sobie nawzajem (Sich-einander Reichen), a wraz z tym rozświetla 
się (lichtet sich) czas-przestrzeń (Zeit-Raum). Czas-przestrzeń na
zywa Otwarte owego wzajemnego udzielania się byłości, w spół
czesności i przyszłości, czego nie powinniśmy sprowadzać do 
czasoprzestrzeni z liniowo płynącym czasem. Czas-przestrzeń 
jest w sobie przedprzestrzenny (vor-raumlich) w tym znaczeniu, że 
dopiero wychodząc od niego, m ożem y myśleć przestrzeń jako 
taką. Czas-przestrzeń w odróżnieniu od czasu jednowymiarowe
go z następstwem kolejnych „teraz” to „czas właściwy” . Posłu
gujemy się tu jeszcze nazwą „czas” , choć ta jedność dosięgania- 
-się-nawzajem nie jest czymś czasowym; jak mówi Heidegger, 
słowo „czas”  przestaje już w kontekście czas-przestrzeni ozna
czać następowanie po sobie „teraz” . „C zas właściwy” nie jest 
bowiem czymś czasowym, tak sam o jak nie jest czymś bytują
cym. D latego —  jak powiada H eidegger —  „[•••]  nie możemy 
się zgodzić z twierdzeniem, że przyszłość, byłość i w spółczes
ność są «zarazem» dane, obecne (vorhanden)” .2 5 3  Nie ma tam jesz
cze „ramy” przedstawienia rzeczy ani przepływania jednego-po-
-drugim.2 5 4

N ieczasow a w swojej istocie jedność przyszłości, byłości 
i współczesności, jako trzech wymiarów (Dimension) czasu w łaś
ciwego, stanow iłaby jego czwarty wymiar: czas właściwy jest 
czterowymiarowy jako rozświetlające się rozciąganie czy roz
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postarcie (lichtende Reichen). Wymiar czasu rozum ie H eidegger 
jako przemierzanie, prześwitujące dosięganie, przykładowo do
sięganie naszłości (Ankunft jako określenie przyszłości) przez 
byłość (zauważmy, jak daleko odeszliśmy tu z Heideggerem od 
potocznego ujęcia czasu z jego jednokierunkowym  upływem 
chwil). Heidegger wskazuje na przewodni charakter tego czwar
tego wymiaru w stosunku do byłości, w spółczesności i przy
szłości, powiadając, że jest on wymiarem wszystko określającym 
i poczynającym, wymiarem, w którym spoczywa jedność właści
wego, czterowymiarowego czasu. To właśnie jemu powinniśmy 
przypisywać każdorazowe odpowiednie uobecnianie się trzech 
wymiarów czasu, co byłoby też pewnym kierowaniem ich w blis
kość (Nahe). Właściwy czas miałby charakter zbliżni (Nahheit) 
przeszłości, w spółczesności i przyszłości, byłby zbliżającą B lis
kością (die naherende Nahe), Bliskością, która jednocześnie oddala
łaby je od siebie, utrzymując byłość w otwarciu i odmawiając jej 
nadejścia jako w spółczesności oraz —  podobnie —  utrzymując 
w otwarciu nachodzenie z przyszłości, co byłoby zatrzymaniem 
(vorenthalten) nadejścia w spółczesności. Reasum ując: zbliżnia 
utrzymuje Otwarte czas-przestrzeni i przechowuje to, co zostało 
odmówione w byłości, oraz to, co pozostaje zatrzymane w na
szłości. Czas właściwy to „[...]  troiste, prześwitujące rozciąganie 
(się) jednoczącej B liskości uobecniania ze w spółczesności, 
byłości i p rzyszłości” .255 M ożemy powiedzieć: czas czasuje. 
Czasować znaczy: „powodować dojrzewanie, umożliwiać wscho
dzenie” .256 Inaczej ujmując teraz ten proces: czas czasuje równo
czesne (das Gleich-zeitige) czasu, tzn. byłość (Gewesenheit), obecność 
(Anwesenheit) i wy-czekiwanie (Gegen-wart), które czeka naprzeciw 
nas i które zwykle zwie się przyszłością (Zukunft). Czasując, czas 
„[...]  odsuwa (entmckt) nas w swą trojaką równo-czesność, przy
nosząc (pubringt) nam otwierające się przy tym równo-czesności, 
zgodność byłości, obecności, wy-czekiwania” .257 Czasując się 
w jedności tej równo-czesności, czas przestrzeni (einraumt) czas-
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-przestrzeń. Uwzględniając tę rów no-czesność, H eidegger p o 
wie: „ [...]  sam czas, w pełni swej istoty, nie porusza się, spoczy
wa nieruchomo (ruht still)” .258

To sam o m ożna powiedzieć o przestrzeni. Przestrzeni ona 
miejsca, zwalnia je, a zarazem odprawia w nie (entlasst) i podej
muje równoczesność jako przestrzeń-czas (Raum-Zeit). Podobnie 
jak w przypadku rozważań o czasie, Heidegger próbuje myśleć 
przestrzeń, dystansując się od jej wcześniejszych filozoficznych 
koncepcji, jak również od jej matematyczno-filozoficznego defi
niowania. Heidegger byłby prawdopodobnie pionierem myślenia 
aktywności przestrzeni. Tak jak czas, który czasuje, a nie jest, tak 
i przestrzeń nie „jest” , ale przestrzeni (Raum raumt). Heidegger 
posługuje się czasownikiem raumen, nawiązując do jego źródło
wego sensu: „tworzenie polan (Lichtung), karczowanie lasu w ce
lu uprawy ziem i” .259 Przestrzeń jest też dalej myślana przez 
niego jako zajmowanie, zasiedlanie (Einraumen) miejsc. M a to 
dwa momenty: dozwalania (Zulassen) i urządzania (Einrichten). 
D opuszczan ie wskazuje na potencjalność pom ieszczającego 
(Einraumen) O tw artego, urządzanie na poszczególną postać 
przestrzenienia. Sama przestrzeń w pełni swojej istoty nie p o 
rusza się, spoczywa nieruchomo.

Czas i przestrzeń współprzynależą do siebie: rozciągłe przes- 
trzenienie przestrzeni konweniuje z rozciąganiem  (reichen) się 
czasu w jego trzech ekstazach. Jedn oczesn ą aktywność czasu 
i przestrzeni, ich jedność, na którą próbuje tu wskazać H eideg
ger, m ożem y odnaleźć w wyrażeniu „m ieć m iejsce” . G dy m ó
wimy, że coś m iało m iejsce (aspekt przestrzenny), mamy na 
myśli fakt, że to coś się po prostu wydarzyło (aspekt czasowy), 
i odwrotnie: wydarzanie się czegoś znaczy, że m iało to miejsce. 
W Przyczynkach.. . H eidegger mówi zamiennie o „m iejscooka- 
m gnieniu” i „okam gnieniom iejscu” . O dsuw ająco-przynoszące 
czasu i przestrzeniąco-dopuszczająco-odprawiające przestrzeni
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w spółprzynależą do tego sam ego, co H eidegger nazywa czas- 
-przestrzenią-gry (Zeit-Spiel-Raum).

Teraz, wraz z Heideggerem , schodzimy o jeszcze jeden p o 
ziom  niżej w rozpatrywaniu czasu. Je st  to już chyba poziom  
ostatni. Przedstawione powyżej próby opisania przez H eideg
gera, jak się mają czas i przestrzeń do uobecniania, co dokonało 
się głównie przez ukazanie „pracy” trzech wymiarów czasu jako 
zbliżni, zostają teraz przez Heideggera pogłębione jeszcze roz
ważaniami o relacji O tw arte — czas-przestrzeń, a w zasadzie 
o tym, jak czas-przestrzeń wyłania się z O tw artego (głównie 
paragrafy 238—247 Przyczynków. ..) .  Tym samym myślany też 
będzie przez Heideggera proces istoczenia się od strony Otwar
tego.

Otwarte, pustka i prześwit, podobnie jak troisty czas właści
wy, myślane są przez Heideggera jako coś absolutnie niesubstan- 
cjalnego. Być m oże jesteśm y tu już poza m etafizyką, jakim 
jednak językiem opisać stany czy procesy dziejące się w tej nie- 
substancjalnej sferze, skoro mówimy przedstawieniowym języ
kiem metafizyki. Przyczynki do filozofii są  wręcz dramatycznym 
świadectwem zmagania się Heideggera z tym problemem, próbą 
języka nieprzedstawiającego.

Pierwszym prześwitem  O tw artego jako pustki byłby bez- 
-grunt. W rozumieniu Heideggera bez-grunt byłby źródłowym 
istoczeniem gruntu, co byłoby też innym nazwaniem wydarzania 
wydarzania. Bez-grunt to „pozostawanie gruntu z dala” .260 N aj
pełniej wyraża to chyba form uła „Bez-grunt to bez-grunt” , w któ
rej dostrzegam y zabieg akcentowania różnych części pisanego 
z dywizem słowa Ab-grund, co pozwala na przenoszenie znacze
nia i wydobycie podwójnej, dynamicznej, bezgruntowo-gruntują- 
cej „istoty” bez-gruntu (podobnie postępuje Heidegger w swojej 
medytacji nad Nichts ist ohne Grund Leibniza). Pozostawanie grun
tu z dala jest jego odmawianiem siebie, tzn. otwieraniem pustki,
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ale nie w sensie pustej próżni, lecz jako dzianie się źródłowego 
prześwitu, będąc w ten sp o só b  przywodzeniem  w Otwarte. 
Odmawianie-siebie gruntu, będące źródłowym  sposobem  p o 
zostawania niewypełnionym, pustym, byłoby już otwieraniem. 
W ten sposób bez-grunt istoczy grunt, istoczy jako grunt. Grunt 
przenika to, co do ugruntowania, skrywając się w niesieniu grun
towanego, zgruntowywanego. Gruntowanie bez-gruntu ma cha
rakter otwartego procesu, co Heidegger określa mianem waha
nia się czy też pewnego niezdecydowania (Zogerung) bez-gruntu. 
Gruntowanie jako takie byłoby drganiem, falowaniem (Erzittern) 
niewyczerpywalnej wibracji (Schwingung) wydarzania, która roz
chodziłaby się w Otwartym, przenikała (durchragen) je.261 Ter
miny te nasuwają skojarzenia z niesubstancjalną sferą, w której 
rozchodzi się energia lub dźwięk. Z pewnością Heidegger ma tu 
na myśli inny rodzaj ruchu niż ruch w sensie lokalnej zmiany 
położenia.

Bez-grunt jako czas-przestrzeń jest źródłową jednością prze
strzeni i czasu, jednością jednoczącą, która zarazem pozwala im 
się rozejść w ich oddzielność. Bez-grunt, jako pierwotne istocze- 
nie gruntu, gruntuje (pozwala gruntowi istoczyć jako gruntowi) 
na sposób czasowania i przestrzenienia. By to zachodziło, grun
tujący bez-grunt musi siebie wahająco odmówić, niejako wyco
fać się, co umożliwia przysunięcie (Beruckung) w Otwarte. Odma- 
wianie-siebie gruntu jako otwieranie pustki byłoby w kontekście 
czas-przestrzeni przem ieszczaniem , odsuwaniem (Entruckung) 
w przyszłościow ość (Kunftigkeit), co byłoby zarazem  pewnym 
wyodrębnieniem (Aufbrechen) byłującego (Gewesendes). Byłujące, 
spotykając się z przyszłościującym (Kunftigend), stanowi (ausmacht) 
w spółczesność jako wsunięcie (Einruckung) w opuszczenie (Ver- 
lassenheit), niejako „puste miejsce” czas-przestrzeni, umożliwione 
przez odmawiający siebie bezgrunt. To odmawianie siebie bez- 
-gruntu w wahaniu będące zarazem  najbardziej źródłowym
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przysuwaniem w Otwarte określa Heidegger mianem uspajania 
(Fugung) odsuwania czasowania. Przysuwanie w Otwarte byłoby 
obejm ą (Umhalt) skupienia (Sammlung). H eidegger powiada, że 
przestrzeń byłaby tym, co przysuwające obejmy, a czas tym, co 
odsuwające skupienia. Joan  Stambaugh proponuje, w celu una
ocznienia tych złożonych konceptów Heidggera, by wyobrazić 
sobie czasowanie jako ruch odśrodkowy, przestrzenienie zaś jako 
ruch dośrodkow y względem  centrum , którym  byłoby wyda
rzanie.262 Rozejście się jedności czas-przestrzeni polega na jej 
wewnętrznej przeciwstawności: czas zasiedla (einraumt), nigdy nie 
przysuwając, przestrzeń uczasowia, nigdy nie odsuwając.

O bejm a zatrzymuje okamgnienie, a wraz z nim czasowanie. 
Byłby to niejako czas-przestrzenny odpowiednik przysunięcia 
w Otwarte. Czasow anie jest nieoddzielne od przestrzenienia: 
okamgnienie ma miejsce, co ujmowane od strony przestrzenie- 
nia i bez-gruntu, byłoby gruntowaniem „m iejsca okamgnienia” 
(Statte des Augenblicks). To w nim wydarzałaby się wibracja wyda
rzania jako czas-przestrzeń. Reasumując za Heideggerem:

Czas-przestrzeń jako jedność źródłowego czasowania i uprzes- 
trzenniania sama źródłowo jest miejsco-okamgnieniem, a ta bez- 
-gruntową, istotową czas-przestrzennością otwartości skrywania, 
tzn. jawności.263

Podkreślmy tu raz jeszcze jedną rzecz: czas-przestrzeń, owo 
rozwinięcie istoty istoczenia jako jawności, nie ma jeszcze w so 
bie nic ze znanych obiegowo „czasu ” i „przestrzeni” . Pytanie 
o „gdzie” czasu i czas-przestrzeni nie ma sensu. O bszar czasu 
właściwego jest przed-przestrzenny, to on dopiero umożliwia to 
„gdzie” .

Czas nie jest wytworem (das Gemachte) człowieka, a człowiek 
nie jest wytworem czasu, wszelako —  jak dopowiada Heidegger 
—  nie m a (gibt es nicht) czasu bez człowieka. N ie należy tego 
rozumieć w ten sposób, że bez człowieka nie byłoby czasu —
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nie jest on przecież wytworem człowieka. Raczej chodzi tu o re
lację czas — człowiek: człowiek należy do czasu, a m oże lepiej 
byłoby tu powiedzieć, do Otwartego, którego czas byłby pew
nym derywatem. W tym sensie „czas człowieka” byłby pewnym 
modusem otwartości Otwartego. Zwierzę, które według określe
nia Heideggera cieszy się „m niejszą otwartością” , ma zapewne 
swój „inny” , „mniejszy czas” . Żadne wytwarzanie jednak tu nie 
zachodzi. Czas właściwy dosięgnął już człowieka tak, że czło
wiek m oże być człowiekiem  tylko wtedy, gdy stoi wewnątrz 
troistego, prześw itującego rozpostarcia. Przyjmowanie bycia, 
jako stanie wewnątrz prześwitu, wewnątrz czasu właściw ego, 
wprowadza człowieka w to, co dla niego własne (in sein Eigenes 
bringt). Będąc w ten sposób  uwłaszczonym  (geeignet), człowiek 
należy (gehort) do wydarzania jako czasu w sensie prześwitują
cego dosięgania czas-przestrzeni. Późny Heidegger rozumie to 
jako zwrot wewnętrz bycia czy wydarzania i zapisuje w formule 
bez orzeczenia: „Czas-przestrzeń jako miejsce-okamgnienia ze 
zwrotu wydarzania” .2 6 4  W ten sposób  dokonywałoby się zisz
czenie człowieka. D o  tego potrzebny jest jednak skok w bez- 
-grunt, czyli w-skok (Ein-sprung) w okam gnieniowość m iejsca 
najścia, czyli w czas-przestrzeń. Człowiek dociera wówczas do 
czas-przestrzeni.

Jak  powiada Heidegger, „ [...]  «czas» powinien być dostępny 
dośw iadczeniu jako «ekstatyczna» przestrzeń gry prawdy B y
cia” .2 6 5  Jak  jednak byłoby to możliwe i co dałoby się powiedzieć 
o takim doświadczeniu? Jeszcze w 1928 roku, w trakcie wykła
dów  kursowych H eidegger twierdził, że eskstazy „ [ ...]  nie są 
z pew nością ani wiedzą, ani świadom ością, a jeszcze mniej wi
dzeniem (Schauen)” .2 6 6

Joan  Stam baugh twierdzi, że skąpe uwagi w Przyczynkach... 
na temat okamgnienia czy „m iejsca okamgnienia”  (Augenblick- 
statte) świadczą o tym, że Heidegger nie przedstawia tam jakiejś 
bardziej rozwiniętej teorii okamgnienia.2 6 7  Stambaugh zauważa
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też, że są  to raczej pewne intuicje, wglądy, które H eidgger p o 
zostawia nieopracowanymi. G łów ną przyczyną tego stanu rze
czy byłoby zapewne to, że doświadczenie okamgnienia jako —  
według określenia Heideggera z Przyczynków... —  „podstawowe 
doświadczenie jaw ności” , byłoby po prostu niewypowiadalne. 
Nie znaczy to jednak, że nie da się nic o nim powiedzieć.

6. Okamgnienie jako źródłowe doświadczenie 
jawności

Okamgnienie byłoby doświadczeniem czas-przestrzeni jako roz
świetlającego się rozpostarcia, a jako takie nie byłoby doświad
czeniem określanym przez czas rozumiany konwencjonalnie jako 
upływ kolejnych chwil. Według Heidggera, byłaby to wieczność, 
ale wieczność nie w sensie czegoś stale trwającego:

To, co wieczne, nie jest czymś stale-trwającym, lecz czymś co 
w okamgnieniu może się wycofać, by kiedyś powrócić. Czymś, 
co może powrócić nie jako takie samo, lecz jako przemieniające 
się na nowo, jedno-jedyne, Bycie, które w tej otwartości nie jest 
od razu rozpoznawane jako toż-same!268

Według Augustyna, wieczność to stanie, bycie poza czasem, 
co byłoby przynależne jednak tylko Bogu. Wieczność ekstatycz
nej czasow ości miałaby pozaczasow y charakter dzięki wyjściu 
poza czas rozumiany potocznie, ale przy jednoczesnym wejściu 
w czasow ość ekstatyczną. W pewnym sensie nie jesteśm y tu 
poza czasem, ale raczej w „głębi czasu” . Przypomnijmy, że „[...]  
sam czas, w pełni swej istoty, nie porusza się, spoczywa nieru
chomo (ruht still)” . Zdaniem Heideggera, wieczność nie jest ani 
semperitas, czyli nieskończonym, nieprzerwanym przepływaniem 
czasu (nuncfluens), ani aeternitas, czyli nieruchomym, stale trwa
jącym „teraz” . Ź ródła obu tych pojęć w ieczności H eidegger
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upatruje w potocznym  pojmowaniu czasu jako upływu kolejno 
następujących po sobie „teraz” . Wieczność nie jest tym, co „da
lej trwające” (das Fortwahrende) w powyższym  znaczeniu, lecz 
tym, co może się odsunąć, wycofać się w okamgnienie, by kiedyś 
powrócić.

H eidegger wskazuje tu na to, że doświadczenie czas-przes- 
trzeni jest czymś nieciągłym. W okamgnieniu czas-przestrzeń 
m oże się otworzyć i uwolnić i w tym znaczeniu pow racająco 
nadejść. Czytamy w wykładzie Czas i bycie:

Owo przyjmowanie nadejścia wyistaczania polega na staniu we 
wnętrzu (Innestehen) obszaru dosięgania, prowadzącego do nas 
czterowymiarowego, właściwego czasu.269

Wtedy wydarza się „właściwy czas” , a z nim wieczność. Po
dobna relacja między chwilą i wiecznością pojawiła się wcześniej 
u K ierkegaarda i N ietzschego. Trzeba tu zaznaczyć, że oka
mgnienie byłoby określeniem doświadczenia „właściwego cza
su” , natomiast chwila momentem, „atom em ” potocznie pojm o
wanego czasu. Czytamy w Przyczynkach. . . : „Czas-przestrzeń trzeba 
rozwinąć w jej istocie jako miejsce okamgnienia. Nigdy jednak «oka
mgnienie» nie jest tylko znikomą pozostałością trudno uchwyt
nego «czasu»” .270 Termin „okamgnienie” nie ma rysu czasowej 
ulotności —  raczej należy go  łączyć z Instandigkeit i Verhaltenheit 
nazywających „m om ent”  pew nego zatrzymania w czasow ości 
ekstatycznej. Kierkegaard uważał, że chwila jest ingerencją Boga 
jako wieczności w sprawy doczesne i tym samym przerwaniem 
naturalnego biegu dziejów. Jako „dar niebios” jest ona tym, „co 
nie tkwi w okolicznościach, ale jest nowym wtrętem wieczno
ści” .271 Kierkegaard w opinii H eideggera nie wychodzi poza 
potoczne pojęcie czasu i sytuuje wieczność poza czasem. Rów
nież Nietzschego koncepcja „wiecznego nawrotu takiego sam e
go (das Gleiche)”  i chwili jako „bramy wieczności”  (Tor der Ewig- 
keit) opiera się, według Heideggera, na potocznym  rozumieniu
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czasu. Ta uwaga Heideggera w żaden sposób nie podważa rangi 
afirm atywno-ekstatycznego doświadczenia chwili jako wiecz
ności u Nietzschego, wydobywa jednak podstawową kwestię: jak 
właściwie rozumieć owe „bycie poza czasem” w kontekście cza
su rozumianego potocznie, jeżeli odpowiedź nie ma się jedynie 
sprowadzać do ogólnej formuły „intuicji mistycznej” ?

Według Heideggera, czas właściwy byłby nieciągły, nieciągły 
w sensie jego doświadczenia, co niewątpliwie kłóci się z naszym 
potocznym rozumieniem czasu jako nieskończonego biegu na
stępujących po sobie chwil. Heidegger mówi, że „właściwy czas” 
składa się z okamgnieniowych „wierzchołków” czasu (Gipfel der 
Zeit), między którym i rozciąga się bezczas (Unzeit) jako w ła
dające nami bezistocie czasu (Unwesen der Z eit)?12 Ju ż  w Byciu 
i czasie stwierdzał on, że egzystencja m oże „na okam gnienie” 
zawładnąć dniem powszednim, ale nie może go nigdy wymazać. 
W Przyczynkach...  czytamy, że doświadczenie jawno-bycia jest 
jeszcze dla nas czymś „[...]  nadzwyczaj osobliwym, czego nigdy 
nie znajdujemy, do czego tylko wskakujemy we w skoku” .273 
Przejście, a raczej przeskok od „czasu  zw ykłego” do „czasu  
właściwego” , ma charakter nieoczekiwany i gwałtowny. Heideg
ger posługuje się tu nie tylko figurą „skoku” , ale mówi również 
o pewnym „pchnięciu” (Stoss) w dośw iadczenie jawno-bycia. 
Wydarzanie bycia w okam gnieniu m a nagły i niespodziewany 
charakter. M a nagły i niespodziewany charakter, ale zarazem nie 
jest całkowicie niezależne od człowieka, człow iek należy b o 
wiem do wydarzania, o ile przyjmuje i przejmuje (ver- und iiber- 
nehmen) nadejście obecności w jej czas-przestrzennym sensie, co 
dla Heideggera oznacza wdanie się w wydarzanie.

Ogólnie: doświadczenie okamgnienia nie byłoby już doświad
czeniem w kontekście czasu rozumianego potocznie. Pociąga to 
za sobą destrukcję całej metafizycznej struktury doświadczania, 
na którą składałyby się: czas rozumiany potocznie, możliwość 
„żywej obecności” , schemat podmiotowo-przedmiotowy, przed
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stawienie. Po owej destrukcji coś jednak pozostaje, albo m oże 
lepiej powiedzieć —  coś dopiero odsłania się. Tym czymś jest 
sobość jawno-bycia. Spróbujmy wyinterpretować to Selbst jawno- 
-bycia.

„Czasow ością” sobości jawno-bycia byłaby czas-przestrzeń, 
świetlista rozciągłość czasu ekstatycznego, ale jako okamgnienie. 
Nieczasowy charakter ekstatycznego czasu nadawałby okamgnie
niu rys bezpośredniej, czystej receptywności. N a tym zapewne 
polegałaby niesubiektywistyczna „wewnętrzna re-fleksja” , o któ
rej pow iada H eidegger w trakcie wykładów o Heraklicie, czy 
owa „okamgnieniowość miejsca najścia” . Bezpośredni charakter 
receptywności, zwrotność wydarzania, oznacza bliskość sobości 
jawno-bycia jawieniu się, jeżeli nawet już nie m ożliwość bycia 
samym jawieniem się. M ożna to także rozum ieć jako „bycie 
sceną fenomenologiczną” . W Gelassenheit Heideggerowskie lassen 
jako przysuwanie jawno-bycia w jawność, niejako scala Da-sein 
z Da, co znosi transcendentalno-horyzontalną perspektywę re
ceptywności, otwiera dla niej przestwór Otwartego, dając możli
wość sw obodnego uwalniania w nim fenomenów. W związku 
z tym m ożna powiedzieć, że przestw ór O tw arego w pewien 
bardzo osobliw y spo só b  (jest) „starszy” od różni. Charakter 
obecności sobości jawno-bycia byłby określany przez przestwór 
O tw artego jako pola przepływu. N ie byłaby to żadna „żywa” 
obecność sama dla siebie, żadna obecność wiążąca się z subiek
tywnością określaną przez dualistyczną, przedstawieniową re
fleksję. Byłaby to niesubiektywistyczna, bezpośrednia obecność 
stania w prześwicie Otwartego. Okamgnienie, jako doświadcze
nie krańcowo otwartej receptywności, byłoby doświadczeniem 
czystej, pustej kognicji, kognicji „wcześniejszej”  od kognicji na 
podstawie referencji. N ie mylmy tego jednak z czystym empi- 
ryzmem, choć można powiedzieć, że doświadczenie okamgnie
nia byłoby w pewien sposób wolne od semantycznej, językowej, 
czyli metafizycznej „ram y” doświadczenia (nie ma tam jeszcze
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„ram y” przedstawienia rzeczy ani przepływania jednego-po- 
-drugim). Byłby to kres modyfikacji relacji człowieka do bycia 
zapoczątkowanej przez Heideggera jeszcze w Sein und Zeit., kres 
polegający na braku modyfikacji bycia.

Przypomnijmy, co Derrida powiada o czasie. Czas przynależy 
po części do metafizyki i jest nazwaniem panowania obecności. 
Dlatego być może nie istnieje „potoczne pojęcie czasu” . Potocz- 
ność czasu byłaby kultywowana przez system metafizycznych 
pojęć. N ie można mu jednak przeciwstawić innego pojęcia czasu, 
skoro czas w ogóle przynależy do metafizycznej pojęciowości. 
Według Derridy, kreując takie inne pojęcie czasu, prędko byśmy 
się przekonali, że wymaga ono innych predykatów m etafizycz
nych lub ontoteologicznych.

Wydaje się, że trudno znaleźć te metafizyczne czy ontologicz- 
ne predykaty w przedstawionej powyżej koncepcji okamgnienia. 
To pozw alałoby przypisać doświadczeniu okam gnienia cechę 
źródłow ości, o ile z góry nie przesądza się, że nie ma wyjścia 
poza m etafizykę i że każde dośw iadczenie m a nieodwołanie 
metafizyczny charakter. M ożliwość takiego rozstrzygnięcia jest 
jednak pewnym złudzeniem samej metafizyki.

Doświadczenie okamgnienia, jako pustej kognicji, nie ozna
cza, że jest to doświadczenie, w którym  niczego nie ma. D o 
świadczenie to cechuje intensywność, św ieżość i klarow ność 
widzenia, owa Helligkeit des Anwesens, jasność uobecniania, 
o czym możemy się przekonać choćby na podstawie Heideggera 
opisu kwitnącego drzewa czy listu Holderlina do Bohlendorfa. 
Okamgnienie byłoby doświadczeniem tego, co najbliższe w ale- 
theia —  jasności Otwartego, doświadczeniem tego, co najbardziej 
poczynające. W kilkakrotnie przytaczanym  przez H eideggera 
wariancie elegii Chleb i wino Holderlin mówi o bieli i jasności 
okamgnienia. Okamgnienie jest epifanią bycia. Wydarzanie by
cia ma charakter „unaocznienia (Eraugen), to znaczy ujrzenia 
(erblicken)” .214 W Zasadzie identyczności H eidegger powiada:
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„U -w łaszczyć (er-eignen), znaczy pierwotnie: u-naoczniać (er- 
augen), tzn. wypatrywać, przywoływać w spojrzenie, przy-swajać 
(an-eignen)” .2 7 5

Heideggera rozumienie „widzenia” czy „patrzenia” wiąże się 
także z jego wykładnią „greckiego początku” . Przede wszystkim 
nawiązuje on tu do 64. fragmentu z Heraklita, który przekłada 
następująco: „W szystkim (co uobecniające się) steruje jednakże 
(w uobecnianiu) błyskawica (Blitz)” .2 7 6  Nagły rozbłysk „przed
kłada wszystko, co się uobecnia w świetle swojej obecności” .2 7 7  

Bycie (Seyn) staje się wówczas widzialne, jawne (Offenbarwerden).2 7 8  

W Zasadzie identyczności czytamy o „rozbłyskiwaniu wydarzania” . 
Związek między rozświetleniem się Bycia i jego widzialnością 
jest, według Heideggera, wskazywany przez pokrewieństwo ety
m ologiczne słów  Blitz i Blick („w idok” , „rzut oka” , „spo jrze
nie”), które dla Heideggera są „tym samym słowem” .2 7 9  Wykła
dając istotę greckiego doświadczenia bogów  (theoi), Heidegger 
wywodzi ich nazwę od czasownika theonai, który znaczy „p a 
trzeć” , „spoglądać” . Heidegger tłumaczy theonai jako Blicken.2 8 0  

„Patrzenie bogów ” należy do „widzenia” jako odkrywania, wy
darzania się bycia i to na ten sposób, że bogowie jako „patrzący” 
jednocześnie przedstawiają sobą człowiekowi widok bycia (An- 
blick bieten). „Patrzenie” w znaczeniu theonai, Blicken nie oznacza 
przedstawiającego „widzenia” , ale takie „patrzenie” , w którym 
„patrzane” samo się „ukazuje, przejawia i jest «tu oto» (Da)” .2 8 1

Takie rozumienie „patrzenia” czy „widzenia” w okamgnieniu 
trzeba ściśle łączyć z Heideggera koncepcją myślenia poruszają
cego się w horyzoncie współprzynależności człowieka i bycia, 
czyli myślenia w sensie odbioru, słuchania czy widzenia bycia, 
czego jednak nie należy sprow adzać do metafory. Trzeba też 
pamiętać, że jest to jednocześnie widzenie „źródłowego N ic” , co 
byłoby „najwyższym rozbłyskiem ” ukazu czy wskazu (Wink), 
jak to powiada w Przyczynkach... Heidegger.2 8 2  Wink nazywałby 
dyskretne przejście tego, co pozakonceptualne bycia, w to, co
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konceptualne. Byłby to więc prymarny moment jego językowej 
epifanii. Jak  jednak owo źródłowe N ic m oże zostać wyrażone 
w języku, skoro jest ono czymś niedyskursywnym, pozakoncep- 
tualnym?

7. Mowa jawności

H eidegger posługiw ał się kilkoma określeniam i języka (Rede, 
Sprache, Sage). Sprache należy oddawać raczej za pom ocą słowa 
„m ow a” , a nie „język” (podobne rozróżnienie, choć dość od 
ległe od wykładni Heideggera, występuje na przykład w języku 
francuskim: parole — langue). H eideggera poglądy na język będą 
ewoluowały, ale zawsze w związku z ogólnymi przemianami jego 
myślenia. N a początku Sein und Zeit Heidegger nawiązuje jeszcze 
do poglądów Arystotelesa na naturę języka i powiada za nim, że 
logos to taka mowa, która wydobywa na jaw to, o czym w mowie 
jest mowa.2 8 3  Logos pozwala to, o czym się mówi, widzieć (grec. 
фаАестЭал) od strony niego samego. W mowie —  o ile jest ona 
prawdziwa —  to, co zo stało  powiedziane, wypływa z tego, 
o czym się mówi. H eidegger sięga tu po jedną z trzech trady
cyjnych wykładni pojęcia logos, która wskazuje na „podmiotowy” 
charakter w mowie tego, o czym się rozmawia. H eidegger p o 
wołuje się tu na pogląd Arystotelesa, który taką funkcję mowy 
określał jako атсофаАестбап M iędzy logosem  i fenom enem  
istnieje wewnętrzny związek, gdyż logos jako ал о ф а^ ест0 аг  
pozwala widzieć (фаАест0а 1, sehenlassen) to, o czym jest mowa. 
Tak rozum iana mowa ujawnia to, o czym się mówi i czyni to 
dostępnym dla innych.

W Sein und Zeit H eidegger odchodzi już jednak od trady
cyjnych poglądów na naturę języka czy mowy, jakie do filozofii 
wprowadzili Platon i Arystoteles, twierdząc, że fenomen mowy
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jest elementem struktury bycia Dasein. Analityka egzystencjalna 
Sein und Zeit wydobywa mowę jako jeden z trzech m om entów 
otwartości (Da) Dasein. Mowa jest jednym z egzystencjałów D a
sein. Funkcją mowy jest językowe artykułowanie zrozum iałości 
bycia-w-świecie Dasein. „Wypowiadalność mowy to język” , a sa
mo „[...]  mówienie jest «znaczącym» rozczłonkowywaniem zro
zum iałości bycia-w-świecie” .284 Heidegger odróżnia mowę jako 
moment struktury Dasein od języka jako ontycznej całości o cha
rakterze werbalno-leksykalnym, która to całość m iałaby swe 
źródło w mowie jako egzystencjale. W § 35 Sein und Zeit zostanie 
opisany przeciętny, codzienny modus mowy —  gadanina (Gere
de), który to m odus wiąże się z upadaniem Dasein w zbiorowe, 
nieosobowe „Się” .

Według Heideggera, język rozumiany ontycznie, „jest czymś 
metafizycznym w sobie” .285 Mowa, która przeważnie uchodzi za 
środek komunikacji czy przekazu i jest traktowana jako nośnik 
pewnych znaczeń, nie jest jednak tylko dźwiękową i graficzną 
ekspresją tego, co ma być przekazane, ale przenosi w słowach 
i zdaniach to, co jawne lub zasłonięte, które jako takie ma zostać 
przekazane w mowie. To mowa wwodzi byt jako byt w Otwarte, 
Otwarte będące macierzą wszystkich relacji czy odniesień. Mowa 
czyni byt jawnym. Byt nie istoczy się przed mową, ale to właśnie 
ona czyni go  jawnym. Zdaniem  H eideggera, „ [ . ..]  o ile mowa 
nazywa byt po raz pierwszy, wwodzi go  ona dopiero w takim 
nazywaniu w słowo i w przejawianie się” .286 Nie oznacza to, że 
nazywanie dopiero wwodzi byt w jego bycie, ale to, że pozwala 
ono bytowi przejawiać się jako to, czym on jest. Mowa niejako 
wyzwala bycie bytu. Tak pojmowane nazywanie określa Heideg
ger mianem powiadania (Sage, Sagen).

Te myśli o języku form ułuje H eidegger już po porzuceniu 
transcedentalno-subiektywistycznej perspektywy Sein und Zeit, 
gdy myśli on już nieskrytość (aletheia) samego bycia, Otwarte. To 
pociągnęło także za so b ą  ewolucję poglądów  H eideggera na
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język, czego potwierdzenie odnajdujemy w jego późniejszych 
pismach. Rozumienie języka przedstawione w Sein und Zeit oka
zuje się niewystarczające, a ontologizacja pojęcia „język/m ow a” 
zostaje pogłębiona dzięki jej powiązaniu z procesem  dziania się 
bycia jako takiego.

W rozumieniu Heideggera, co zresztą potwierdziły badania 
filologiczne, logos w sensie źródłowym nie oznacza języka, lecz 
zbiór i dobór, kładzenie jednego przy drugim , grom adzenie, 
skupianie. Logos byłby źródłowym skupianiem, źródłową zbior- 
czością. Zdaniem  Heideggera, Heraklitejski logos byłby nazwa
niem bycia bytu. Tak źródłowo rozumiany logos czy legein określa 
dopiero pochodzenie języka: logos przechodzi bowiem niejako 
w powiadanie i mówienie. W wykładach z połowy lat czterdzies
tych, również poświęconych myśli Heraklita, H eidegger p o d 
kreśla odpowiedniość aletheia i logos, przy czym ten ostatni termin 
pisze wielką literą dla odróżnienia od logos człowieka. L ogos 
pisany wielką literą, logos aletheiczny, jako skupiająca zbior- 
czość, pozwala temu, co się uobecnia, przed-łożyć się (vor-liegen) 
w nieskrytość. Stąd w jednym z wykładów z lat czterdziestych 
Heidegger stwierdza, że aletheia, physis i logos są  tym samym.

Tak więc dla Heideggera mowa w swej istocie nie ogranicza 
się do bycia narzędziem komunikacji, gdyż nie tylko przekazuje 
„dalej”  to, co się uobecnia, lecz najpierw wwodzi byt w Otwarte. 
L ist o „humanizmie” posługuje się znaną m etaforą mowy jako 
„dom ostw a bycia” .287 To mowa udziela bycia, w którym coś 
m oże się dopiero pojawić jako bytujące (etwas als Seiendes 
erscheint)?8  Ostateczne sform ułowanie jego rozumienia mowy 
przynosi zbiór Unterwegs zur Sprache, który grom adzi prace p o 
wstałe w latach pięćdziesiątych. H eidegger stara się tu dociec 
istoty mowy, niejako wsłuchując się czy też zagłębiając się w nią 
samą, zamiast docierać do niej z zewnątrz, poprzez uprzedmio- 
towujące ją wypowiedzi. Istoty języka nie da się określić inaczej 
niż poprzez nazwanie jego źródeł. Inaczej ujmując, chodzi o to,
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by „m ow ę jako mowę przywieść do mowy” .2 8 9  Tę „strategię” 
H eideggera odnośnie do języka/m ow y wyrażają dwa stwier
dzenia:

1. Mowa mówi (Die Sprache spricht).
2. Istota mowy: mowa istoty (D as Wesen der Sprache: Die Sprache des

Wesens).

Jak  m ożem y rozum ieć te dwie form uły? Przede wszystkim 
musimy cały czas pamiętać, że H eideggerow skie ujęcie mowy 
jest bardzo odległe od jej potocznego pojmowania jako narzę
dzia komunikacji werbalnej, którym człowiek m oże swobodnie 
dysponować. Heidegger uważa, że „[...]  powiadanie (Sagen) i m ó
wienie (Sprechen) nie są  tym samym. K to ś m oże mówić, mówić 
bez końca, lecz wszystkie jego słow a niczego nie powiadają. 
K toś natomiast milczy, nie mówi, i wiele m oże powiadać w tym 
nie-mówieniu” .2 9 0  Jak  wobec tego m ają się do siebie język, m o
wa i powiadanie? Czym są?

Zdaniem Heideggera, do istoty mowy nie m ożna dojść, jeśli 
się jej źródło sytuuje w mówiącym człowieku. D latego punkt 
wyjścia jego rozważań o mowie stanowi pytanie: w jaki sposób 
wydarza się mowa? Pierwsza odpow iedź brzmi: Mowa mówi. 
Mówi nie tyle człowiek, ile sama mowa, której człowiek jedynie 
od-pow iada, od-mawia (H eidegger wykorzystuje tu grę słów  
sprechen i entsprechen). D ostrzegam y w tym inną postać podsta
wowej Heideggerowskiej tezy o zwrotnym odbiorze bycia przez 
człowieka.

Z wymienionych powyżej H eideggera określeń mowy naj
później w jego tekstach pojawia się termin Sage, które wywodzi 
się od staro-wysoko-niemieckiego czasownika sagan. Odwołując 
się do etymologii sagen, zatem niejako wsłuchując się w to, co 
mówi sam  język, H eidegger stwierdza, że w tym rozum ieniu 
sagen, o jakie mu chodzi, słowo to znaczy: „ukazywać” (zeigen), 
„pozwalać jawić się” , „pozwalać widzieć i słyszeć” .2 9 1  Sage (po
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wiadanie) stanowi dla H eideggera istotę mowy w ogóle: D as 
Wesende der Sprache ist die Sage als die Zeige.2 9 2  Możemy to przeło
żyć następująco: „Tym, co istoczy (się) w mowie, jest powiadanie 
jako ukaz” . Heidegger powiada, że

[ . ]  ukazywanie nie opiera się na jakimkolwiek znaku, to raczej 
wszystkie znaki wywodzą się z ukazywania, w którego obszarze 
i dla którego celów mogą być znakami” .2 9 3

Zauważmy, że H eidegger nie łączy tu znaku z przedstawia
niem, ale z samym procesem  ukazywania, jawienia się bycia, co 
otwiera możliwość niemetafizycznego ujęcia znaku. Pochodność 
znaku względem sam ego ukazywania się bycia nie sprowadza 
bowiem znaku do metafizycznej relacji przedstawiania z jej wy
mogiem słuszności. Prawda jako otwartość jest miarodajna dla 
prawdy jako słuszności, pow iada H eidegger. Być m oże tylko 
znak rozumiany niemetafizycznie może naprawdę znaczyć.

O w ego ukazywania nie należy przypisywać jedynie aktyw
ności człowieka. Je śli powiadanie (Sage) jest ukazywaniem, to 
jednak nie jest ono „[...]  w żadnym razie jakimś wtórnym, języ
kowym wyrazem jawiącego się; to raczej wszelkie jawienie się 
i odjawianie opiera się na ukazującym powiadaniu” .2 9 4  Mowa 
mówi, gdy powiada, to znaczy ukazuje.

Jej powiadanie wypływa z niegdyś wymówionego oraz z jeszcze 
niewymówionego powiadania. Mowa mówi, gdy jako ukaz, się
gając wszystkich okolic (Gegenden) obecności, pozwala przejawiać 
się i odjawiać temu, co z nich każdorazowo się uobecnia.2 9 5

Powiadanie uwalnia (befreit) to, co się uobecnia, w jego własną 
obecność, i zwalnia (befreit) w nieobecność to, co w nią odcho
dzi. Logos w wykładni późnego H eideggera oznacza zarówno 
powiadanie, jak i bycie. To słowo dopiero udziela rzeczy bycia, 
nie da się jednak powiedzieć, czym jest słowo jako słowo, wciąż 
bowiem brak „słow a” określającego istotę słowa. Jak  ujmuje to
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Heidegger, powiadanie i bycie, słowo i rzecz przynależą do sie
bie na sposób  zakryty, nie pom yślany i nie do wymyślenia.296 
Powiadanie potrzebuje wybrzmienia w słowie. N ie każde słowo 
jest jednak słowem „powiadającym” .

W edług H eideggera, bycie nie jest bynajmniej produktem  
myślenia. Myślenie istotne jest natom iast wydarzaniem bycia. 
Nasłuchuje bycia i pozwala (Lassen) mu dojść do słowa. W języ
kowym wydarzaniu bycia mamy do czynienia nie tyle z m om en
tem pośredniczenia jako przedstawiania, ile z m om entem  bez
pośredniej prezentacji, uobecniania w słowie. Można to zapewne 
rozumieć jako swego rodzaju językową epifanię bycia. Z  tym też 
należy łączyć zainteresowanie H eideggera etym ologią słów. 
Prezentujący i przedstawiający m om ent słow a zdają się prze
nikać, chociaż to pierwszy warunkuje drugi, co jednak w akcie 
pow szedniego używania języka pozostaje poniekąd ukryte. 
Heidegger rozróżnia tutaj „mówienie mowy” i „posługiwanie się 
mową” , jej „wykorzystywanie” (benutzen).

Zgodnie z powyżej przytoczonymi wyimkami, mowa, której 
istotą jest Sage-powiadanie, byłaby nazywaniem w sensie pozy
wania do słów. Takie rozumienie nazywania i słowa, jakie pro
ponuje Heidegger, znacznie odbiega od tradycyjnego pojmowa
nia, zgodnie z którym słowo jest niejako „etykietką”  przyklejaną 
do danego bytu. Zdaniem  H eideggera istota słow a wiąże się 
z jego prezentującym, apofantycznym, a dopiero w dalszej kolej
ności z jego przedstawiającym  m om entem . K ażd a  nazwa jest 
słow em , ale wydaje się, że dla H eideggera słow o jest nie tyle 
najm niejszą całością sem antyczną czy częścią zdania, ile „ s ło 
wem ” w znaczeniu nazywającego, poczynającego wydarzania 
językowego jako istotnej, ważkiej wypowiedzi resp. sentencji czy 
nawet wyroku, na który m oże się składać kilka słów  czy nawet 
kilka zdań. D latego w Unterwegs zur Sprache czytamy, że „słow a” , 
jako powiadające wydarzanie językowe (Worte), pozw alają za
istnieć słow om  w ich „słow nikowym ” znaczeniu jako znakom
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językowym (Worter). N ie każde słow o jest „słow em ” pow ia
dającym; Sage-powiadanie powiada ustam i myślicieli i poetów. 
M yślenie i poezja są  bowiem  dwom a wyróżnionymi form am i 
powiadania. Takie rozumienie słow a pociąga za sobą koniecz
ność namysłu nad możliwością, miejscem i czasem  jego wypo
wiedzenia, a nawet nad jego „dziejami” .

Ju ż  we Wprowadzeniu do metafizyki odnajdujemy następujące 
stwierdzenie: „D op iero  w słow ie, w mowie rzeczy stają się 
i są” .297 D opiero słowo udziela (verschafft) rzeczy bycia. Nie spo
sób jednak powiedzieć, czym jest słow o jako słow o, bowiem 
wciąż brak „słow a” określającego istotę słowa. Niemniej H ei
degger charakteryzuje słowo jako relację, która utrzymuje w so 
bie rzecz, tak iż ona „ jest” . O ile Sage-powiadanie daje „ je st” , 
o tyle słow o m ożna rozum ieć jako m edium powiadania. H ei
degger zaznacza jednak, że „powiadanie i bycie, słow o i rzecz 
przynależą do siebie w zakryty i ledwie rozważony sposób, który 
nie daje się wymyślić” .298

Wydarzanie się bycia jako nieskrytości ma zatem immanent- 
nie językowy charakter, jeśli mowę rozumieć właśnie w ten, sze
roki sposób. Bycie mówi. W nawiązaniu do pierwotności Logos 
H eidegger „p o  zw rocie” będzie rozwijał myśl, że bycie prze
mawia (ansprechen, zusprechen) do człowieka, który mu odpowiada 
(entsprechen), a jego odpowiedź w skali dziejów bycia wyznacza 
różne epoki jego wykładni. „Słuchanie” Logosu (horen) łączy się 
z przynależnością (gehoren) do Logosu, z dawaniem mu posłuchu 
(Gehor). Człowiek m oże mówić o tyle, o ile należy do Sage-po- 
wiadania.

Dlatego mowa jest zarazem pogłosem  ciszy. N a pierwszy rzut 
oka uderza nas paradoksalność tych słów. M usimy jednak pa
miętać, że dla filozofa cisza nie jest brakiem dźwięku: „Czym jest 
cisza? Bynajmniej nie jest ona jedynie bezdźw ięcznością” .299 
Bezdźw ięczność jest jedynie nieruchom ością dźwięków, która 
ma przyczynę w spoczywaniu. Heidegger zdaje się tu wskazywać
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na pewną dw oistość, immanentnie tkwiącą w powiadaniu: p o 
wiadanie jako istota mowy powiada z ciszy. Innymi słowy: p o
wiadanie m oże się wydarzyć tylko jako cisza —  w ciszy. Mowa 
jest jej pogłosem . W prelingwistycznej ciszy spoczywa preling- 
wistyczne powiadanie jako istota mowy. Zależność między m o
w ą i c iszą jest kom plem entarna, ale to „m ow a jest pogłosem  
ciszy” , co zdaje się wskazywać na pewien prym at ciszy. Cisza 
niejako przenika mowę, albo lepiej powiedzieć: obejm uje ją, 
podobnie jak nicość, która „obejmuje wszelki byt” .300 Czy m oż
na zatem  powiedzieć, że u H eideggera mowa ma swe źródło 
w ciszy? Pytanie to zostawimy tutaj bez odpowiedzi, zważając 
jednak na to, co gdzie indziej stwierdza on o byciu i nicości:

Bycie i nicość nie są gdzieś obok siebie. Jedno ujmuje się za 
drugim w pokrewieństwie, którego pełnia istoty nie została jesz
cze w ogóle pomyślana.301

Mowa nie jest przeciwieństwem ciszy, tak jak bycie nie jest 
przeciwieństwem nicości.

Pogłos ciszy zarazem nie jest niczym ludzkim.302 Czym więc 
jest? Z  wypowiedzi H eideggera m ożna wysnuć, że jest on za
pewne prelingwistyczną warstwą ciszy tego wszystkiego, co cho
ciaż nazwane w mowie, nie m oże zostać przez nią wyczerpane 
i jako niewypowiadalne stale jest obecne w mowie.

Wszelkie poczynające i właściwe nazywanie powiada niewypo
wiedziane (Ungesprochenes), i to w taki sposób, że owo niewy
powiedziane pozostaje niewypowiedziane.303

Pogłos ciszy jest zarazem  m ilczeniem ciszy (Schweigen der 
Stille).304 Powiadanie wydarzania jest bezdźwięczne.

Z milczeniem ciszy koresponduje milczenie Śmiertelnych, 
które odpowiada, a w zasadzie od-mawia (entspricht) „ [ . ..]  bez
głośnem u pogłosow i ciszy wydarzająco-ukazującego powiada
nia” .305 W dialogu Z rozmowy o mowie pomiędzy Japończykiem i Py
tającym, który powstał w latach 1953—1954, Heidegger stwierdza,
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że „autentyczna, właściwa mowa” w sensie powiadania (Sagen) 
byłaby „p o  prostu  milczeniem o m ilczeniu” .306 K tóż jednak 
potrafi —  pyta tam Pytający —  po prostu milczeć o milczeniu? 
Niewątpliwie możliwość milczenia wydaje się czymś naturalnym 
i każdemu znanym. Jest to jednak milczenie rozumiane jako brak 
dźwięków. Wiemy jednak, że dla filozofa czyjeś milczenie może 
być bardziej powiadające niż mowa kogoś innego. Co to zatem 
znaczy: milczeć o milczeniu? Wydaje się, że milczenie jest tutaj 
analogonem  ciszy bycia, natom iast milczenie Śmiertelnych ma 
być naszym właściwym powiadaniem (Sagen) o nim. Nie znaczy 
to jednak, że gdy po prostu milczymy, to milczymy już o milcze
niu. Możemy je przecież też przemilczeć (verschweigen). Milczenie 
Śmiertelnych musi powiadać o milczeniu bycia. M ożna by p o 
wiedzieć, że milczeć o milczeniu sensu stricto potrafi jedynie cisza. 
Śmiertelni m uszą milczeć o jej milczeniu, powiadając. M ożna 
powiedzieć, że „stale mówiący” Śmiertelni są skazani na mowę, 
poza którą nie m ogą wyjść.307 Sage-powiadanie jako takie nie 
daje się uchwycić w żadnej wypowiedzi, stwierdza Heidegger.

Jak  więc m ożna m ilczeć o m ilczeniu? Przede wszystkim 
wydaje się, że milczenie, o które tutaj chodzi, nie jest brakiem 
dźwięków i przeciwieństwem mowy, lecz należy do sam ego p o 
wiadania (Sagen), które zgodnie z tym, co zo stało  wcześniej 
powiedziane, m oże je nawet obejmować sobą. Milczenie o mil
czeniu jest możliwe jedynie jako niepowiadające powiadanie; im 
bardziej jest ono niepowiadające, tym wyraźniej istota pow ia
dania jako milczenie ciszy dochodzi do (po)głosu. Jak  stwierdza 
Heidegger,

[ . ]  najwyższe powiadanie myśliciela (denkerische) polega na tym, 
aby to, co właściwie powiada on w powiadaniu, nie zostało po 
prostu przemilczane, lecz zostało nazwane w nie-powiadaniu 
(Nichtsagen): powiadanie myśliciela jest wymilczaniem (Ersch- 
weigen). To powiadanie odpowiada (entspricht) także najgłębszej 
istocie mowy, która ma swe źródło w milczeniu.308
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Tego rodzaju powiadanie, które nie ma nic wspólnego z m ó
wieniem o milczeniu, lecz polega na wymilczaniu, H eidegger 
nazywa sygetyką (Sigetik, od greckiego sigan). Zgodnie z projek
tem Przyczynków.. . sygetyka ma być „nowym ” językiem, w któ
rym zostanie podjęte pytanie podstawowe o bycie. N ie możemy 
jednak bezpośrednio powiadać sam ego Bycia, zwłaszcza wów
czas, gdy wyłania się ono w skoku.3 0 9  Wszelki język jest m eta
fizycznym językiem bytu. N ow ego języka do powiadania bycia 
nie da się wymyślić. Wymagałoby to bowiem stanowienia języka 
—  jak to ujmuje Heidegger —  „uwolnionego poniekąd od związ
ków ” .3 1 0  N ie wiadom o też, na czym ów język miałby zostać 
ugruntowany, skoro „ [ ...]  obecność języka w sobie jawnie się 
przeciwstawia każdemu doświadczeniu” .3 1 1

Jedn o pozostaje: „ [ ...]  powiadać najszlachetniejszym , d o j
rzałym językiem w jego prostocie i przemożnej istocie, powiadać 
językiem bytu jako językiem Bycia” .3 1 2  Logiką tego języka byłoby 
wymilczanie. Milczenie ma wyższe reguły niż jakakolwiek logika, 
powiada Heidegger.
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Zakończenie

P rzedstawiliśmy interpretację okamgnienia w filozofii Hei
deggera. Próbowaliśm y pokazać, że H eideggerow skie 
okamgnienie ma cechy doświadczenia źródłowego oraz 

to, w jakim sensie byłoby to doświadczenie źródłowe. Ta inter
pretacja okamgnienienia m oże wpisywać H eidggera w poczet 
filozofów, którzy —  jak to ujmuje K arl Albert -  rozumieją filo
zofię „jako drogę ku ostatniem u i ostatecznem u poznaniu” .1 
Albert wymienia w tym kontekście Platona, Plotyna, Augustyna, 
Pseudo-D ionizego Areopagitę, M istrza Eckharta, Jakuba Boh- 
mego, Louisa Lavelle’a. Nie wymienia jednak Heideggera.

Albert twierdzi, że doktryny wymienionych przez niego filo
zofów różnią się znacznie między sobą, ale w końcu odpowiada 
to temu, co twierdził m łody N ietzsche, że mianowicie różni 
filozofow ie nie próbow ali n iczego innego, jak tylko tego, by 
„lepiej wyrazić” zdanie, iż „w szystko jest jednym ” , co każdy 
z nich w gruncie rzeczy uznawał.

Nie będziemy tu rozstrzygać, czy Heidegger, mówiąc, że „wy
darzanie wydarza” , też chce nam powiedzieć, że „wszystko jest 
jednym” . Pamiętajmy jednak, że zdaniem sam ego Heideggera, 
w wydarzaniu nie zostało już pomyślane nic greckiego. W Unter- 
wegs zur Sprache powiada on, że „wszystko jest drogą” :
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Słowo „droga” jest przypuszczalnie prasłowem języka, które 
przyrzeka się kontemplującemu człowiekowi. Przewodnim sło
wem poetyckiego myślenia Lao Tsy jest tao, które oznacza 
„właściwie” drogę. Ponieważ jednak drogę beztrosko przed
stawia się tylko zewnętrznie jako odcinek łączący dwa miejsca, 
pochopnie uznano nasze słowo „droga” za nieodpowiednie do 
nazwania tego, co powiada tao. Dlatego tao przekłada się jako 
rozum, duch, rozsądek, sens, logos.

Tymczasem tao mogłoby być wszystko drożącą drogą, czymś 
z czego dopiero moglibyśmy myśleć to, co właściwe, tzn. ze swej 
istoty, chciałyby powiadać rozum, duch, sens i logos. Być może 
w słowie „droga” , tao, skrywa się tajemnica wszystkich tajemnic 
myślowego powiadania, jeżeli pozwolilibyśmy tym nazwom po
wrócić w ich niewypowiedziane i podołali temu przyzwoleniu. 
Być może także zagadkowa siła (Gewalt) dziejowego panowania 
metody, zwłaszcza ona, bierze się stąd, że metody, niczego nie 
ujmując ich skuteczności, są jednak tylko odpływami jednego 
wielkiego ukrytego strumienia, wszystko drożącej, wytyczającej 
wszystkiemu jego koleinę drogi. Wszystko jest drogą.2

Heidegger chce zapytać w swojej filozofii o ową drogę jako 
o proces istoczenia czy uobecniania się, wchodzenia w obec
ność, jawienia się. M etafizyka nie pyta o to, jak m ożliwa jest 
obecność jako taka. Myślenie bycia oznacza zatem podjęcie pró
by destrukcji metafizyki i to z całym arsenałem jej pojęć, takich 
jak: podstawa, obecność, podm iot, przedstawienie, znaczenie, 
także i czas, który również należy do metafizycznej pojęciowości. 
Dokąd wówczas możemy dotrzeć? Derrida w swej dekonstrukcji 
dociera do m etafory pustyni, ale zapewne rację ma Levinas, 
powiadając, że jedyny sens, jaki zna D errida, to sens konsty
tuowany przez negację, sens będący wynikiem zdecentrowania 
poznawczo-teoretycznego sensu metafizyki jako filozofii. W jed
nej z rozmów Derrida mówi:

Próbuję pisać przestrzeń i pisać w przestrzeni, w której pojawia 
się pytanie o mówienie i znaczenie. Próbuję zapisać pytanie: (co
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znaczy) znaczenie? Jest więc koniecznością, aby w takiej przes
trzeni i prowadzone przez takie pytanie, pismo dosłownie nic- 
-nie-znaczyło. Nie aby było absurdalne z powodu tej absur
dalności, która zawsze tworzyła system za pom ocą znaczenia 
metafizycznego. Podtrzymując stale swoje próby, pismo usiłuje 
kurczowo trzymać się tam, gdzie znaczenie wstrzymuje oddech. 
Ryzykować, aby nic-nie-znaczyć, to wejść do gry, a przede 
wszystkim do gry różni, która sprawia, że żadne słowo, żadne 
pojęcie, żadna główna wypowiedź nie wyraża i nie rządzi ru
chem i tekstowym rozsunięciem różnic w oparciu o teologiczną 
obecność centrum.3

M erleau-Ponty i H eidegger proponują inne rozwiązanie, 
które m ożna ogólnie rozumieć jako fenomenologiczny powrót 
do doświadczenia źródłowego. Merleau-Ponty przyznaje „ciału 
w łasnem u” ontologicznie pierwszorzędny status i bada różne 
zachowania percepcyjne i skorelowane z nią ekspresje, próbując 
dotrzeć do dośw iadczenia źródłow ego, co dopiero m iałoby 
dostarczyć klucza do rozwiązania najbardziej fundamentalnych 
kwestii filozoficznych. W Sein und Zeit H eidegger wskazuje, że 
destrukcja metafizyki wiąże się z dotarciem do źródłowych do
świadczeń, na gruncie czego dopiero będzie m ożna postawić 
pytanie o bycie. W obu tych przypadkach kluczowe staje się 
doświadczenie, ale -  zauważmy -  nie poddawane jakiejś redukcji, 
tylko ujmowane w jego źródłowości.

Bardziej bezkompromisowy wydaje się tu Heidegger, którego 
filozofię charakteryzuje ciągła i coraz bardziej radykalna orien
tacja na to, co źródłowe. Ju ż  w Sein und Zeit opis bycia Dasein 
wydobywa takie momenty, jak bycie-w-świecie, otwartość, trwo
ga czy nastrój, co wskazuje na otwartość „bardziej otwartą” niż 
wszelka otwartość transcedentalnej podmiotowości. Analizy Sein 
und Zeit, choć popadają w impas, czego rezultatem będzie nie- 
powstanie trzeciego działu rozprawy, w której miała być podjęta 
kwestia sensu bycia, wydobywają jednak jako źródłowy wymiar
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bycia Dasein, ekstatyczny horyzont pierwotnej czasowości. H ei
degger, dociekając nad czasowością ekstatyczną, twierdzi, że jej 
horyzontu nie powinniśmy utożsamiać z żadnym bytem ani też 
nie lokalizować go —  przykładowo —  w podmiotowości. H ory
zont ten nigdzie się nie znajduje, nie jest żadnym określonym 
bytem, nie jest ani czasowy, ani przestrzenny w potocznym rozu
mieniu tych terminów. Ekstatyczna czasowość, „wcześniejsza” 
niż wszelka obecność, nie „ je st” , lecz czasuje się —  powiada 
Heidegger. W ten sposób  H eidegger wstrząsa podstawam i za
chodniej metafizyki. Ten horyzont jako quasi-warunek wszelkie
go  uobecniania się fenom enów jest jednak przeważnie zakryty 
w codziennej egzystencji, w której dom inuje hipostazow anie 
obecności, zarówno podm iotu, jak i zewnętrznych względem 
niego obiektów. Heidegger wskazuje na możliwość modyfikacji 
sposobu bycia poprzez relację do tego horyzontu jako nieskry
tości, prześwitu czy Otwartego jako macierzy wszelkich relacji. 
Źródłow em u doświadczeniu towarzyszy specyficzny m om ent 
kognitywny nazywany przez Heideggera właśnie okamgnieniem. 
To w okamgnieniu dopiero coś m oże zaistnieć w czasie rozu
mianym potocznie. W tym kontekście H eidegger mówi także 
o jasności i przejrzystości, które są  najtrudniejsze do dośw iad
czenia. Reasum ując: H eidegger zdaje się nam powiadać, że 
możliwy jest prymarny moment kognitywny, moment transcen- 
dujący obecność, czas, podmiotowość, ogólnie: wszelkie katego
rie metafizyczne -  moment, który byłby czymś w rodzaju pustej, 
świeżej kognicji samego jawienia się.

„M etafizyka, znajdując się przypuszczalnie na końcowym 
etapie swoich dziejów, nie dopuszcza do pojawiania się innego 
myślenia, m im o że ono przecież je s t ” —  powiada H eidegger.4 
W wykładzie Koniec filozofii i zadanie myślenia czytamy, że człowiek 
myślący powinien doświadczyć sedna nieskrytości, owego miejs
ca ciszy skupiającego w sobie to, co dopiero udziela nieskrytości, 
doświadczyć prześwitu O tw artego. Choć jest to zarazem  d o 
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świadczenie bezpodstawności, doświadczenie źródłowego Nic, 
byłoby to, według Heideggera, doświadczanie tego, co jest. W ten 
sposób  Heidegger odsłania nam możliwość niemetafizycznego 
doświadczenia źródłowego.

Przypisy do Zakończenia

1 K. Albert, O Platońskim pojęciu filozofii, przeł. J. Drewnowski, 
Warszawa 1991, s. 44.

2 M. Heidegger, W drodze., op. cit., s. 146, 141.
3 J. Derrida, Pozycje. Rozmowy z Henri Ronsem, Julią Kristerą, Jean- 

-Louise Houdebinem, Guy Scarpettą, przeł. M. Dziadek, Bytom 1991, 
s. 11.
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