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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 

Heidegger: Ο άνθρωπος και το έργο 

Στην εκπνοή του εικοστού αιώνα, η κατηγορηματική επικύρω-
ση ή διάψευση του χαρακτηρισμού του Martin Heidegger 0)ς 
ενός από τους δύο σημαντικότερους φιλοσόφους του αιώνα αυ-
τού (δίπλα στον Ludwig Wittgenstein) μοιάζει ακόμη πρόοϊρη 
και άκαιρη. Βέβαιο είναι πάντως ότι ο εικοστός πρώτος αιώνας 
μπορεί πλέον να δεξιωθεί και να προσλάβει το έργο του φιλο-
σόφου απαλλαγμένος από τις δύο βασικές παραμέτρους που 
καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό την πρόσληψή του κατά τη διάρ-
κεια του εικοστού. Η πρώτη ήταν η ανάγνωση του υπό το πρί-
σμα του λεγόμενου Υπαρξισμού. Η δεύτερη προέκυπτε από τη 
σκιά της πολιτικής του εμπλοκής και ανάμιξης στη Γερμανία της 
δεκαετίας του 1930. 

Ο Heidegger μοιράζεται αναμφίβολα με τους Γάλλους υπαρ-
ξιστές (όπως και με τον πρόδρομό τους Kierkegaard) το ενδια-
φέρον για τη μοίρα της ανθρώπινης ύπαρξης, αφιερώνοντάς της 
μερικές από τις πιο συγκλονιστικές σελίδες που έχουν πσι^ γρα-
φεί. Σε καμία περίπτωση, ωστόσο, δεν μοιράζεται μαζί τους τη 
δυσπιστία έναντι της φιλοσοφικής έννοιας, ούτε την αδιαφορία 
τους για τη φιλοσοφική παράδοση. Η σκέ\|>η του διαρρηγνύει τα 
στενά όρια των feuilletons και των παριζιάνικα>ν cafes, γι' cnrro 
και τα γραπτά του θα συνεχίσουν να διαβάζονται και να απο-
τελούν αντικείμενο φΛοσοφικής μελέτης και ανηπαρά^σης -
σε αντίθεση με κείμενα όπως ο Μύθος του Σισνφον ή το Emu 
και το Μηδέν, που θα ενδιαφέρουν αποκλ^σηχά τ<Μς 
κούς των ιδεών με ένα ειδικό ενδιαφέρον για το τρίτο τέτα^νο 
του προηγούμενου αιώνα. 

Η στράτευση του Heidegger στο εθνικοσοσιαλιστυω «κίνη-
μα» και η ανοικτή θέση που έλαβε το 1933 υπέρ τον va^tmiecw 
καθεστώτος αποτέλεσε τον δεύτερο καθοριστιΜό παοάγοννα 
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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 

ερμηνείας της σκέψης του κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Η αμ-
φισβήτηση της ενεργού υποστήριξης που παρέσχε ο φιλόσοφος 
στο καθεστώς δεν θα ήταν απλώς ανώφελη, αλλά και ιστορικά 
ανέντιμη. Τα γεγονότα είναι γνωστά:' ένταξη στο ναζιστικό κόμ-
μα, ανάληψη θέσης Πρύτανη του Πανεπιστημίου του Freiburg 
(21/4/1933 - 23/4/1934), πρυτανικός λόγος με θέμα την Αντοκα-
τάφαση τον γερμανικού Πανεπίστημίον (27/5/1933), απάλειψη 
της αφιέρωσης του Είναι και Χρόνος στον εβραϊκής καταγωγής 
δάσκαλό του Edmund Husserl (στην 5η έκδοση του 1941), σιω-
πή και απουσία κάθε αντίδρασης στις διώξεις Εβραίων πνευμα-
τικών ανθρώπων (ακόμη και πρώην φίλων του). Ακόμη και στο 
φιλοσοφικό έργο του τής περιόδου 1933-1945 δεν είναι λίγα τα 
χωρία που μπορούν να ερμηνευθούν ως έμμεση στήριξη του να-
ζιστικού καθεστώτος - παρ' όλο που τέτοιου είδους αναφορές 
ήταν συνήθως αμφίσημες, ώστε να μπορούν να εκληφθούν και 
ως απόπειρες αποστασιοποίησης από τη βαρβαρότητα της πο-
λιτικής καθημερινότητας. 

Ακόμη και όταν δεν ενεργούσε ως απερίφραστος υποστηρι-
κτής του ναζιστικού καθεστώτος, ο Heidegger υπήρξε ένας άν-
θρωπος δειλός, στερούμενος αρχών και ηθικού αναστήματος, με 
παθολογική εμμονή στην ικανοποίηση των στενά ατομικών του 
συμφερόντων και της ματαιοδοξίας του. Τέτοιου είδους χαρα-
κτηριστικά όμως δεν είναι σπάνια μεταξύ των λεγόμενων "πνευ-
ματικών ανθρώπων" - και προ πάντων, δεν είναι αυτά που κα-
θορίζουν την αξία του φιλοσοφικού του έργου. Το έργο αυτό 
μπορεί κατά καιρούς και σε κάποια σημεία της περιφέρειάς του 
να τέμνεται με τα πολιτικά φρονήματα του φιλοσόφου ,2 περιέ-

1. Ακόμη και μετά τα έργα των V. Parias {Heidegger et le nazisme, Lagrasse 
1987, Heidegger und der Nationalsozialismus, Frankfurt a.M. 1989) και R. Sa-
franski (Ein Meister aus Deutschland. Heidegger und seine Zeit, München 1994), 
η πλέον σφαιρική και νηφάλια βιογραφία του Heidegger παραμένει εκείνη του 
Hugo Ott: Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie, Frankfurt - New 
York 1988. 

2. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν κάποια σημεία του Επιλόγου κα-
τωτέρω, τα οποία επισημαίνονται και στα Σχόλια. 
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χοντας ·ψήγματα ενός «αντιδραστικού μοντερ^ιμού»,' ο πυρή-
νας του, όμως, παραμένει ανε|άρτητος από αυτά. Το ου<Λώ^ς 
φιλοσοφικό περιεχόμενο αυτοΰ του πυρήνα εμπεριείχε τη δυνα-
τότητα, όχι όμως και την αναγκαιότητα της εθνικοσοίΛαλιστίΓ 
κής παρέκκλισης- μπορούσε, αλλά δεν έπρεπε κατ' ανάγκη να 
οδηγήσει σε αυτή. Η προσέγγιση του έργου του Heidegger β>ς 
δείγματος «φασιστικής φιλοσοφίας» αποτελεί μια ανεπίτρεπτα 
συντετμημένη θεώρηση. 

Μάλιστα, η φιλοσοφικός σημαντική διάσταση της πολιτικής 
ανάμιξης του Heidegger εντοπίζεται πιθανότατα σε ένα σημείο 
που οι περισσότεροι μελετητές -πολέμιοι αλλά και συνήγοροι-
παρουσιάζονται απρόθυμοι να θίξουν και που αφορά στην 
αναγνώριση της ιδιαιτερότητας και αυτονομίας του πεδίου της 
πράξεως και συνακόλουθα της πρακτικής (και πολιτικής) φιλο-
σοφίας. Η έντονη πολιτική του δράση την περίοδο 1933/34 δεί-
χνει έναν άνθρωπο κυριευμένο από την αφελή πεποίθηση ότι 
μπορεί να αναλάβει την πνευματική καθοδήγηση του εθνιχοσο-
σιαλιστικού «κινήματος» και να το στρέψει προς την κατεύθυν-
ση που ο ίδιος θεωρούσε αναγκαία και ορθή. Αν προσπαθή-
σουμε για μια στιγμή να παραβλέψουμε την ιδιαιτερότητα κοα 
μοναδικότητα της ναζιστικής φρίκης, τότε είμαστε υποχρεούμε-
νοι να διαπιστώσουμε ότι ο Heidegger υπήρξε απλώς ο τελευ-
ταίος μιας σειράς μεγάλων φιλοσόφων που υπέπεσαν ταυτόχρο-
να σε δύο βαρύτατες πλάνες. Πίστεψαν, πρώτον, ότι η φιλοσο-
φία μπορεί να αποτελέσει μια δεξαμενή άντλησης αρχών και 
νόμων διαμόρφωσης της κοινωνικής πραγματικότητας, θεαιρη-
σαν, δεύτερον, ότι ως φιλόσοφοι μπορούν και πρέπει να (χνοΛά-
βουν οι ίδιοι ρόλο πνευματικού αρχιτέκτονα της ιστορικής εξέ-
λιξης της ανθρωπότητας. Αυτήν τη μακρά ακολουθία των φι-
λοσόφων εγκαινίασε ως γνωστόν ο Πλάτων, ενώ ο Marx με την 
11η Θέση για τον Feuerbach τής προσέφερε την πω διάσημη 
έκφραση. Στην αφελή προσπάθειά του να «οδηγήσει τον Ο ^ 

3. Πρβλ. σχετικά J. Herf, Ανηδραστρ<ός Μοντερνισμός, Τεχνολογία, xetU-
τονρα και πολιτική στη Βάϊμάρη χαι το Γ Ράιχ, Ηράχλειο 1996. 
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γό-Φύρερ»,"' ο Heidegger αποτέλεσε το τελευταίο, προς το πα-
ρόν, θύμα αυτής της πλάνης και αυταπάτης - χωρίς κανείς να 
μπορεί να αποκλείσει ότι θα ακολουθήσουν και άλλα στο μέλ-
λον. Επιβεβαίωσε πάντως έμμεσα για μία ακόμη φορά τη ρήση 
του Hegel: «Όσον αφορά στις νουθεσίες περί του πώς πρέπει να 
είναι ο κόσμος, ας σημειώσουμε ότι η φιλοσοφία ούτως ή άλλως 
φτάνει πάντοτε πολύ αργά για κάτι τέτοιο. Ως στοχασμός του 
κόσμου, εμφανίζεται μόνο αφού η πραγματικότητα έχει ήδη 
ολοκληρώσει τη διαδικασία της διαμόρφωσής της και έχει συ-
ντελεσθεί [...]. Όταν η φιλοσοφία ζωγραφίζει, γκρίζα σε γκρίζο 
φόντο, τότε μια μορφή ζωής έχει κιόλας γεράσει και το γκρίζο 
δεν την ξανανιώνει, αλλά την κάνει απλώς γνωστή και κατανοη-
τή· η γλαύκα της Αθηνάς αρχίζει το πέταγμά της μόνο με το 
σουρούπωμα.»^ 

Η πολιτική στάση του Heidegger σκιάζει το πρόσωπό του με 
μια ανεξίτηλη κηλίδα, την οποία κανένα από τα ψιμύθια που 
κατά καιρούς προσπαθούν να επιθέσουν οι άσπονδοι οπαδοί 
του δεν θα μπορέσει να επικαλύψει. Σε καμία περίπτωση, ωστό-
σο, η κηλίδα αυτή δεν επιτρέπεται να καταστεί το επίκεντρο της 
ενασχόλησης με τον φιλόσοφο. Η εμμονή σε αυτήν, η επίμονη 
και μονότονη επίκληση της, δεν είναι απλώς άδικη ενόψει του 
συνόλου του έργου του, αλλά και κάτι χειρότερο: είναι ανιαρή 
και πληκτική. Η ιστορία της φιλοσοφίας δεν απαρτίζεται από 
βιογραφίες, αλλά από φιλοσοφικά κείμενα. Ο 20ός αιώνας ασχο-
λήθηκε με το φαινόμενο Heidegger για πολλούς και ποικίλους 
λόγους, ένας εκ των οποίων σχετιζόταν και με το φαινόμενο «ο 
ναζί Heidegger». Ο 21ος όμως έχει ένα και μοναδικό κίνητρο 

4. «den Führer führen»: πρόκειται για διατύπωση του Jaspers· την παραθέτει 
ο Ο. Pöggeler στο κείμενο του «Den Führer führen? Heidegger und kein Ende», 
Philosophische Rundschau, τ. 32 (1985), σ. 27. 

5. Grundlinien der Philosophie des Rechts, εκδ. Suhrkamp, Frankfurt a.M. 
1970. a. 28. - Η νεοελληνική απόδοση είναι του γράφοντος. Το ίδιο ισχύει για 
όλες τις μεταφράσεις αποσπασμάτων που περιέχονται στην παρούσα έκδοση 
(Προλεγόμενα και Σχόλια), εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχει ειδική ανα-
φορά σε άλλον μεταφραστή. 
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ενασχόλησης μαζί του: τη φιλοσοφική σημασία του φιλοσοφι-
κού του έργου. 

Η Στροφή 
Ό , τ ι έχει γραφεί στο παρελθόν για τον Heidegger, αλλά και ό,η 
γράφεται ακόμη σήμερα, διέπεται από μια ιδιότυπη προσωρινό-
τητα. Δεν αναφερόμαστε απλώς στο οπωσδήποτε και απολύτως 
αδύνατο μιας καθολικής και "οριστικής" κατανόησης ενός φιλο-
σόφου ή ενός έργου, ούτε εννοούμε μόνο την ιδιότητα της κατα-
νόησης να είναι συγχρόνως ολοκληρωμένη και όχι απόλυτη, 
ολική αλλά και πρισματική. Ειδικά ενόψει του έργου του Hei-
degger, η προσωρινότητα κάθε ερμηνευτικής προσέγγισης επι-
τείνεται από την αποσπασματικότητα τον ίδιον τον έργον, (ύλά 
και από το γεγονός ότι σημαντικές πλευρές του παραμένουν 
ακόμη άγνωστες. 

Η συνεχής περιχττροφή του χαϊντεγγεριανού έργου γύρω από 
τη μαγική λέξη «Είναι», η επίμονη επίκληση της και η διαρκής 
περιδίνηση μέσα της, δεν αρκούν για να διασφαλίσουν την ου-
σιαστική ενότητα και αδιάσπαστη συνέχεια της σκέψης του φι-
λοσόφου. Θα έλεγε μάλιστα κανείς ότι το περίφημο «Είναι» δ«ν 
αποτελεί σε τελική ανάλυση παρά ένα προσωνύμιο που αποδί-
δεται από τον Heidegger σε ποικίλες και συχνά ασυναφείς έν-
νοιες, φαινόμενα, ερωτήματα ή παραμέτρους του οντολογικού, 
ιστορικού, αισθητικού ή κοινωνικού πεδίου.® Πίσω από το «Εί-
ναι» κρύβεται μια συνεχής και ακαταπόνητη αναζήτηση, μux 
σειρά πειραματισμών και ανολοκλήρωτων προσπαθειών, μαχ 
διαρκής ρευστότητα και αβεβαιότητα, μια αδιάκοπη αναμέτρη-
ση με τη γλώσσα και τα όριά της, μια διαδοχή αποτυχιών xca 
ανάληψης νέων προσπαθειών.' 

6. Η κυριότερη μεθοδολογική επιταγή προς κάθε ερμη'νευτη τον H»degger 
συνίσταται επομένως στο καθήκον "αποκρυπτογράφησης" xuw avoH)x>Q«bv tot» 
φιλοσόφου στο «Είναι», αντί της αστόχαστης ερμηνευτικής ανοηοραγοκ^^ x m 
συνεχών επικλήσεων αυτού του «Είναι». 

7. Η προσωρινότητα και αβεβαιότητα των χαϊντεγγεριανών ave^i]^ocwv 
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Ol στοχαστικές αυτές δοκιμές του Heidegger είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένες με τη δραστηριότητα του ως ακαδημαϊκού δα-
σκάλου και μορφοποιούνται μέσω αυτής. Η παράμετρος αυτή 
δεν μπορεί να μας απασχολήσει εδώ εκτενώς. Θα περιοριστού-
με να παραθέσουμε τον χαρακτηρισμό του Heidegger από τον 
Pöggeler ως του «μεγαλύτερου φιλοσοφικού δασκάλου μετά τον 
Hegel»,^ επισημαίνοντας συγχρόνως ότι ο Heidegger συνέβαλε 
καθοριστικά στη ριζική επαναθεώρηση της φιλοσοφίας ως πα-
νεπιστημιακού μαθήματος, μεταθέτοντας το βάρος από τις ανια-
ρές διαλέξεις περί φιλοσοφίας στη μελέτη των πρωτοτύπων κει-
μένων. Η βαθιά και άρρηκτη συνάρθρωση της φιλοσοφικής του 
διαδρομής με την ακαδημαϊκή του δραστηριότητα καθιστά τις 
ακαδημαϊκές του παραδόσεις και τα μαθήματά του σημαντικούς 
σταθμούς και ορόσημα της πολυκύμαντης εξέλιξης του στοχα-
σμού του. Ειδικά για την περίοδο πριν από και μετά το Είναι και 
Χρόνος (1927- στο εξής: ΕκΧ), κατά την οποία ο Heidegger 
δημοσίευσε ελάχιστα,' τα μαθήματά του αποτελούν τη μοναδι-
κή σχεδόν πηγή μελέτης της σκέψης του. Μόνο η ολοκλήρωση 

δηλώνεται και με τους τίτλους των δύο σημαντικότερων συλλογών κειμένων 
του: Holzwege - Δρόμοι στο 6άαος (Frankfurt a.M. 1950· τώρα στα Άπαντα, τ. 
5). και Wegmarken - Οόοόείκτες (Frankfurt a.M. 1967' τώρα στα Άπαντα, τ. 9). 
Στην πρώτη σελίδα της πρώτης από τις δύο συλλογές, ο Heidegger επεξηγεί τη 
σημασία της λέξης Holzweg, που σημαίνει κυριολεκτικά έναν «δρόμο στο δά-
σος» και μεταφορικά μια «απατηλή οδό»: «... Στο δάσος [Holz] υπάρχουν δρό-
μοι που συνήθως χάνονται στη βλάστηση, καταλήγοντας απότομα σε αδιέξοδα. 
Ονομάζονται Holzwege. Ο καθένας τους οδεύει χωριστά, αλλά στο ίδιο δάσος. 
Συχνά φαίνονται να μοιάζουν ο ένας με τον άλλο. Πρόκειται για επίφαση. Υλο-
τόμοι και δασοφύλακες γνωρίζουν τους δρόμους. Γνωρίζουν τι σημαίνει να 
βρίσκεσαι σε ένα δρόμο στο δάσος.» 

8. Βλ. Otto Pöggeler, Heidegger in seiner Zeit, München 1999, σ. 11. Μια απο-
καλυπτική εικόνα της επίδρασης του Heidegger ως πανεπιστημιακού δασκάλου 
παρέχουν οι μαρτυρίες του Hans-Georg Gadamer- βλ. τα κείμενα της συλλογής 
Heideggers Wege (τώρα στα Άπαντα: Gesammelte Werke, τ. 3), και κυρίως τα 
«Martin Heidegger 75 Jahre» (σ. 186-196) και «Martin Heidegger - 85 Jahre» (σ. 
262-270). 

9. Του ΕκΧ προηγείται η δημοσίευση της επί υφηγεσία διατριβής: Die Kate-
gorien- und Bedeutungslehre des Duns Beatus (Tübingen 1916). Ακολουθεί το 

16 



ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 

της έκδοσης των Απάντων, τα οποία θα περιλάβουν κοα το σύ-
νολο των πανεπιστημαχκών του παραδόσεων, θα επιτοέ\|>ει το 
σχηματισμό μαχς πλήρους εικόνας για το έργο τουΛ« 

Η αποσπασματικότητα και διάχυση του έργου του Heideg-
ger, αλλά και η μερική και ανολοκλήρωτη εικόνα που έχουμε γι' 
αυτό, έχουν ως αποτέλεσμα την ιδιάζουσα προσοϊρινότητα κάθε 
ερμηνευτικής προσέγγισής του, για την οποία έγινε λόγος προη-
γουμένως. Μια θεμελιώδης υπόθεση εργασίας που επικαθόρκ^ 
ποικιλότροπα την ερμηνεία του χαϊντεγγεριανού έργου συνί-
σταται στην πεποίθηση ότι ο φιλόσοφος, μετά τη μερική δημο-
σίευση του ΕκΧ, επιτέλεσε μια «στροφή» η οποία τέμνει τη στο-
χαστική του διαδρομή σε δύο διακριτές περιόδους, ωθώντας 
μάλιστα κάποιους μελετητές να διακρίνουν μεταξύ Heidegger I 
και Heidegger ΙΙ." 

Τη χρήση του όρου «στροφή» (Kehre) καθιέρωσε ο ίδιος ο 
Heidegger, με την Επιστολή για τον «Ανθρωπιομό» (1943): 

«...κατά την έκδοση του ΕκΧ, το τρίτο Τμήμα του πρώτου 
Μέρους, το "Χρόνος και Είναι", παρέμεινε αδημοσίευτο 
(πρβλ. "Είναι και Χρόνος", σ. 39). Εδώ αντιστρέφεται το 

Kant und das Problem der Metaphysik (Βόννη 1929) και μοϊ σει^ά διαλέξεων 
που εκδίδονται μεμονωμένα και περνούν μάλλον απαρατήρτιτες (με εξαίρεση 
βέβαια το Τι είναι μεταφυσική;, Βόννη 1929). Τα έργα που θα αποκαλύ^ΚΜίν 
την κατεύθυνση που εν τω μεταξύ έχει λάβει ο χάίντεγγεριονός οτοχααμός θα 
εκδοθούν τη δεκαετία του 1940· βλ. κατωτέρω, σ. 50. 

10. Η έκδοοη αυτή (Gesamtausgabe) ξεκίνησε το 1975 και έχει σχεδιασθεί να 
περιλάβει 99 τόμους, από τους οποίους ως σήμερα έχουν εκδοθεί 60. Το πρώη> 
τμήμα (16 τόμοι) θα περιλάβει τα ήδη δημοσιευμένα έργο, το δεύτερο (44 τόμοι) 
τις παραδόσεις, το τρίτο (18 τόμοι) αδημοσίευτα κείμενα και διαλέξεις xm to 
τέταρτο (21 τόμοι) σημειώσεις, σχεδιάσματα, επιστολές και άλλα κείμενα αηό το 
αρχείο του φιλοσόφου. Το όλο εγχείρημα προχωρεί με μάλλον αργούς ρνβμοός 
και έχει δεχθεί πολλές επικρίσεις για συχνές παραβιάσΕίς tcov φιλολογικών 
κανόνων έκδοσης κειμένων. 

11. Πρβλ. χαρακτηριστικά WJ. Richardson Heidegger, Thnmgk ntatümmo-
logy to Thought, Hague 1974. Αντί Προλόγου, το έργο περιλαμβάνη, e3WXtaU\ 
του ίδιου του Heidegger (σ. ix-xxiii) που επιχειρεί να φοατίοει την «ροβλημαακή 
της «στροφής» μέσα από τη δική του οπτική γωνία. 
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όλον. Το εν λόγω Τμήμα παρέμεινε αδημοσίευτο, επειδή η 
σκέψη απέτυχε να εκφράσει επαρκώς αυτήν τη στροφή και 
να προχωρήσει με τη βοήθεια της γλώσσας της μεταφυσικής. 
Η διάλεξη "Περί της ουσίας της αλήθειας", που ετοιμάσθηκε 
και δόθηκε το 1930, δημοσιεύθηκε όμως μόλις το 1943, παρέ-
χει μια κάποια εικόνα του στοχασμού της στροφής από το 
"Είναι και Χρόνος" στο "Χρόνος και Είναι" [ι̂ ]. Η στροφή 
αυτή δεν είναι μια αλλαγή τοποθέτησης σε σχέση με το "Είναι 
και Χρόνος", αλλά η πρώτη έλευση της στοχαστικής απόπει-
ρας [του ΕκΧ] στην πολίχνη της διάστασης μέσα από την 
οποία πραγματοποιήθηκε η εμπειρία του "Είναι και Χρόνος", 
και μάλιστα ως εμπειρία βασισμένη στη θεμελιώδη εμπειρία 
της λήθης του Είναι.»ΐ3 

Σε αυτό το απόσπασμα, ο όρος «στροφή» χρησιμοποιείται με 
δύο διαφορετικές έννοιες: Χαρακτηρίζει τη μετάβαση από το 
δεύτερο στο τρίτο (αδημοσίευτο) Τμήμα του πρώτου Μέρους 
του ΕκΧ, αλλά και τη «στροφή» που διαγράφει η σκέψη του 
Heidegger μετά το ΕκΧ, με πρώτη έκφρασή της τη διάλεξη Περί 
της ουσίας της αλήθειας. Μια τρίτη διάσταση της «στροφής», 
στην οποία ο ύστερος Heidegger αποδίδει ιδιαίτερη σημασία. 

12. Το κείμενο Περί της ουσίας της αλήθειας δημοσιεύθηκε το 1943 (Vom 
Wesen der Wahrheit, Frankfurt a.M.· to κείμενο έχει μεταφρασθεί και στην ελλη-
νική από την Α. Ιωάννου, Αθήνα 1958) και, όπως σημειώνεται στην έκδοση, 
«περιέχει το πολλαπλώς επανεξετασθέν κείμενο μιας δημόσιας διάλεξης που 
παρουσιάσθηκε με τον ίδιο τίτλο αρκετές φορές από το 1930 και εντεύθεν». Η 
πρώτη παρουσίαση της διάλεξης έλαβε χώρα στο Marburg, στις 5-12-1930. Συ-
γκρίνοντάς το με στενογραφημένες σημειώσεις ακροατών της διάλεξης, οι" πε-
ρισσότεροι μελετητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το δημοσιευμένο κείμε-
νο δεν απέχει πολύ από εκείνο που είχε παρουσιασθεί το 1930. Αυτή η διαπί-
στωση, καθώς και οι πανεπιστημιακές παραδόσεις των ετών 1929-30, επιτρέ-
πουν να χρονολογήσουμε τη «στροφή» σε αυτήν την περίοδο. 

13. Brief über den Humanismus, Άπαντα, τ. 9, σ. 327-328. Η ανωτέρω μετά-
φραση βασίζεται (με κάποιες παραλλαγές) στην απόδοση του Γ. Ξηροπαίδη· 
Επιστολή για τον «Ανθρωπιαμό», Αθήνα 1987. Η Εισαγωγή του μεταφραστή 
περιέχει ένα ιδιαίτερα κατατοπιστικό κείμενο γι« τη «στροφή» (σ. 11-26). 
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αφορά σε μαχ «στροφή εντός της ιστορίας του Είναι», μια «σιρο-
φή της λήθης του Είναι στην αλήθεια του Είναι»." neoonoBcux 
του ύστερου Heidegger είναι να εμφανίσει όλες αυτές τις σημα-
σίες ως αλληλένδετες, αν όχι ως ταυτόσημες. Συσχετίζει την πρώ-
τη με τη δεύτερη, υποστηρίζοντας ότι η πορεία που ακολούθη-
σε μετά το 1930 δεν συνιστά «αλλαγή τοποθέτησης», αλλά υλο-
ποίηση των προθέσεων που είχε εξαγγείλει σης πρώτες σελίδες 
του ΕηΧ και που τώρα -μετά την απαγκίστρωσή του από τη 
μεταφυσική- μπορούν να πραγματωθούν.^^ Συνδέει επίσης τη 
δεύτερη με την τρίτη σημασία, επιθυμώντας να εμφανίσει το 
ύστερο έργο του ως πρώτο βήμα απεγκλωβισμού από τη «λήθη 
του Είναι», ως πρώτη ανθρώπινη ανταπόκριση στην «κλήση» 
και στο "σχέδιο" αποκάλυψης του ίδιου τού Ε ί ν α ι . Η δική του 
«στροφή» συμπίπτει με τη «στροφή» που επιτελείται στο πλαί-
σιο της όλης ιστορίας του Είναι. 

Η πρώτη και η τρίτη από τις σημασίες που προσδίδει ο Hei-

14. Πρβλ. μεταξύ πολλών άλλων Άπαντα, τ. 9, σ. 201, καθώς και το κείμενο 
«Η στροφή» («Die Kehre»), στο Die Technik und die Kehre, Pfullingen 1962 (σ. 
42). Πρβλ. επίσης Beiträge zur Philosophie (Λπαντα, τ. 65, σ. 4 f f f ) : «Η στροφή 
που ουσιοΰται στο Ιδιοσυμβάν αποτελεί το κρυφό θεμέλιο όλων των άλλαιν υπο-
δεέστερων στροφών και κύκλων [...], των οποίων η καταγωγή παραμένει σκο-
τεινή και ανεπερώτητη». [Πα την απόδοση του ρήματος wesen (ης «ουσωύμαι», 
βλ. κατωτέρω. Σχόλιο 45· για το «Ιδιοσυμβάν», Σχόλιο 81.] -Το «Είνε» αποδίδει 
την παλαιότερη γραφή του απαρεμφάτου das Seyn, την οποία ο ύστερος *αι 
αρχαΐζων Heidegger χρησιμοποιεί συχνά αντί του das Sein (χωρίς πάντοβς να 
επεξηγεί επαρκώς ή να τηρεί πιστά τη διάκριση· βλ. και Σ5(όλιο 52).- Ο χαροι-
κτηρισμός «ύστερος» αναφέρεται στο έργο του Heidegger μετά τη «στροφή» 
του 1930. 

15. Πρβλ. την Επιστολή στον Richardson, ό.π., σ. χνϋ: «Ο στοχασμός της 
στροφής είναι μια μεταστροφή στη σκέψη μου. Η μεταστροφή αυτή ωστόσο δβν 
συμβαίνει λόγω μιας αλλαγής τοποθέτησης, και πολύ λιγότερο λόγω της εγκα-
τάλειψης της ερωτηματοθεσίας του "Είναι και Χρόνος". Ο στοχασμός της σ ι ^ 
φής προκύπτει λόγω του ότι έμεινα πιστός στο προς-σχέψιν θ ^ "Εήκα, mw, 
Χρόνος", ερωτώντας για τη κατεύθυνση που ήδη στο "Είναι χαι Χρόνος" bor 
κνύεται με τον τίτλο "Χρόνος και Είναι".» 

16. Ό.π., σ. xxi: «Το "γίγνεσθαι" της στροφής, για το οποίο ρωτάτβ, "βίναι" το 
Είνε ως τέτοιο.» 
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degger στη «στροφή» δεν θα μας απασχολήσουν λεπτομερώς σε 
αυτά τα Προλεγόμενα. Θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας 
στη δεύτερη (που είναι εξάλλου και η κοινή σημασία του όρου, 
όταν αυτός χρησιμοποιείται για το έργο του Heidegger), και ει-
δικά στην απόπειρα του συγγραφέα να την ταυτίσει με την 
πρώτη σημασία, επιμένοντας ότι καμία «αλλαγή τοποθέτησης» 
δεν συντελέσθηκε στη σκέψη του μετά το ΕκΧ. Η ενδελεχής διε-
ρεύνηση αυτής της πεποίθησης θα προϋπέθετε τη συνεξέταση 
του συνόλου του χαϊντεγγεριανού έργου. Εδώ θα περιοριστού-
με σε μια ακροθιγή και συνοπτική διερεύνηση της πεποίθησης 
αυτής, παράλληλα με μια συνοπτική παρουσίαση της στοχαστι-
κής διαδρομής του φιλοσόφου, και με στόχο τη χωροθέτηση του 
κειμένου Τί είναι μεταφυσική·, (συμπεριλαμβανομένων του Επι-
λόγου και της Εισαγωγής) στο ευρύτερο αυτό πλαίσιο. 

Τα τρία αυτά κείμενα παρέχουν εξαιρετικά δείγματα των 
πολύμορφων φιλοσοφικών δοκιμών του Heidegger και αποτε-
λούν στη συνάφειά τους το πλέον κατάλληλο "υλικό" για τη δια-
μόρφωση μιας επαρκούς εικόνας της στοχαστικής του πορείας, 
και ειδικότερα για την κατανόηση του χαρακτήρα της Στροφής. 

Μια τέτοια προσπάθεια, πάντως, ελάχιστη βοήθεια μπορεί να 
αναμένει από τον ίδιο τον φιλόσοφο και τις δικές του αναφορές 
στο έργο του. Στην ανάλυση της «Κατανόησης» και της «Ερμη-
νείας», που περιέχεται στην περίφημη §32 του ΕκΧ, ο ίδιος ο 
Heidegger τονίζει ότι καμία ερμηνεία δεν επιτελείται χωρίς προ-
ϋποθέσεις, καθώς στηρίζεται αναγκαία σε μια «προ-κατανόη-
ση» του ερμηνευτή και στον «ερμηνευτικό κύκλο» που αυτός 
διανύει από την «προ-κατανόηση» στο προς-κατανόησιν και 
τανάπαλιν.'^ Η προτροπή του Heidegger να διατρέχουμε αυτόν 
τον κύκλο «με τον σωστό τρόπο» {ΕκΧ, σ. 153) αποτελεί πρωτί-
στως -αν όχι αποκλειστικά- μια έκκληση προς τον ερμηνευτή 
να επιδεικνύει διαρκή ερμηνευτική εγρήγορση, επιδιώκοντας 
πλήρη συνείδηση και επίγνωση της «προ-κατανόησής» του, 
αμφισβητώντας την και θέτοντάς την υπό ερώτημα. Ικανοποιεί 

17. Βλ. και Σχόλιο 24 κατωτέρω. 
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Ο ύστερος Heidegger αυτό το αίτημα; Η απάντηοη θύοκολχχ 
μπορεί να είναι καταφατική. Ο συγγραφέας διακατ^εται από 
την έμμονη πεποίθηση της ύπαρξης μιας αδιάσπαστης ενότητας 
του έργου του και από την επιθυμία του να πείσει ότι ο στοχα-
στικός του δρόμος κινήθηκε εξαρχής προς τη μία και μοναδική 
κατεύθυνση του στοχασμού του «Είναι». Δείχνει συγχρόνως μια 
βαθιά απροθυμία να επερωτήσει και να αμφισβητήσει αυτήν 
την «προ-κατανόηση». Αντίθετα, επιχειρεί διαρκώς να την επι-
βεβαιώσει μέσω βίαιων ερμηνειών χωρίων, εννοιών ή θεωρή-
σεων του ΕκΧ, αντιστρέφοντας συχνά πλήρως το αρχικό τους 
νόημα.18 Η πρώτη "μεθοδολογική" προϋπόθεση για την επαρκή 
σημασιοδότηση της Στρο(ρής συνίσταται επομένως στην κατη-
γορηματική απόρριχρη της αξίωσης του ύστερον Heidegger να 
αναλάβει ρόλο αυθεντικού ερμηνευτή των έργων της πρώτης 
περιόδου, και ειδικότερα του ΕκΧ. 

OL αφετηρίες: Ύπαρξη και αποδόμηση 

Στην Επιστολή του προς τον Richardson, προσπαθώντας να 
περιγράψει την πορεία που τον οδήγησε στο ΕκΧ, ο Heidegger 
την χαρακτήριζε ως «μια περιπεπλεγμένη διαδικασία, που ακό-
μη και για μένα τον ίδιο παραμένει αδιευκρίνιστη».!' Η ομολο-
γία αυτή δεν επιτρέπεται βέβαια να ανακόψει τις απόπειρες ερ-
μηνείας εκείνης της πορείας, καθώς -σύμφωνα και με τον Kant 
{Κριτική τον Καθαρού Λόγου, σ. Β 370)- σκοπός κάβε ερμη-
νευτικού εγχειρήματος είναι να «κατανοήσει τον συγγραφέα 
καλύτερα απ' ό,τι εκείνος κατανόησε τον εαυτό του». Ειδικά η 
περίοδος που μεσολάβησε μεταξύ της επί υφηγε(κα διχτερφής 

18. Χαρακτηριστικές αυτής της τάσης και στάσης είναι«. χεΐίθόγΐθαΐ{κς "λο-
ρατηρήσεις περιθωρίου", που κατά καιρούς κατέγραφε ο H e i d ^ g » σιο jeef^r 
θώρια αντιτύπων των έργων του, και που δημοσιεύονται τώρα σνψ έχδοοη) 
των Απάντων. 

19. Ό.π., σ. χν. 
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του Heidegger (1916) και της δημοσίευσης του ΕκΧ (1927) ανή-
κει στις πλέον ευνοημένες από τις εξελίξεις των τελευταίων χρό-
νων, λόγω του νέου "υλικού" που τέθηκε στη διάθεση των μελε-
τητών. Οι παραδόσεις της πρώτης περιόδου του Freiburg (1919-
1923) και εκείνης του Marburg (1923-1928) έχουν εκδοθεί σχε-
δόν στο σύνολό τους, παρέχοντας μας τη δυνατότητα της εκ του 
σύνεγγυς παρακολούθησης της εξέλιξης του φιλοσόφου και 
θέτοντας αυτήν την περίοδο στο επίκεντρο του ερευνητικού 
ενδιαφέροντος. 

Τα πλέον ενδιαφέροντα και κρίσιμα ερωτήματα που αναφέ-
ρονται σε αυτήν την περίοδο είναι δύο. Το πρώτο αφορά στον 
τρόπο ένταξής της στο σχήμα της Στροφής: Αρκεί να διακρί-
νουμε απλώς «πρώιμο» και «ύστερο» Heidegger, θέτοντας ως 
σημείο τομής το 1930 και αντιμετωπίζοντας ολόκληρο το έργο 
της δεκαετίας του 1920 ως εν πολλοίς ενιαίο σώμα; Το δεύτερο 
ερώτημα αφορά στην παραδοσιακή αντίληψη που αναζητεί στη 
Φαινομενολογία του Husserl τη μοναδική πηγή έμπνευσης και 
το αφετηριακό σημείο της σκέψης του πρώιμου Heidegger: Ερ-
μηνεύουμε επαρκώς την εξέλιξή του, όταν την ανάγουμε απο-
κλειστικά σε μια σταδιακή απομάκρυνση από την παραδοσιακή 
Φαινομενολογία του δασκάλου του ή σε μια προσπάθεια ριζι-
κού μετασχηματισμού της; Και στα δύο αυτά ζητήματα οφεί-
λουμε να τοποθετηθούμε αρνητικά. Ούτε το ΕκΧ επιστεγάζει 
μια ομαλή και ευθύγραμμη εξέλιξη, ούτε το σχήμα μιας σταδια-
κής απομάκρυνσης από τη χουσσερλιανή Φαινομενολογία 
αρκεί για να ερμηνεύσει την εξέλιξη της χαϊντεγγεριανής σκέ-
ψης κατά τη δεκαετία του 1920?" 

20. Η οριστική ρήξη του Heidegger με τη ΦαινομενολογίΛ συντελείται μετα-
ξύ 1927 και 1929. Στην παράδοση του 1927 με θέμα Τα θεμελιώδη προβλήματα 
της Φαινομενολογίας, ο Heidegger καθιστά εξαρχής σαφές ότι δεν θα ασχολη-
θεί με τη Φαινομενολογία ως ένα σύγχρονο φιλοσοφικό ρεύμα, αλλά «με αυτό 
με το οποίο η ίδια ασχολείται» (Απαντα, τ. 24, α. 1), χαρακτηρίζοντας ακολού-
θϋ)ς τη «Φαινομενολογία» ως λέξη που χαρακτηρίζει τη «μέθοδο της επιστημο-
νικής φιλοσοφίας εν γένει» (σ. 3). Το Χειμερινό Εξάμηνο 1930/31, ο Heidegger 
θα αποποιηθεί κάθε σχέση του με τη Φαινομενολογία: «Πολύ καλά θα κάνουμε 
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To σημαντικότερο ίσως γεγονός των τελευταίων ετών <πον 
χώρο των χαϊντεγγεριανών σπουδών υπήρξε η ανακάλυψη και 
δημοσίευση του κειμένου εκείνου που είχε χαρακτηρισθεί ως ο 
«χαμένος συνδετικός κρίκος» στη φιλοσοφική εξέλι^ του Hei-
degger της δεκαετίας του 1920.21 Πρόκειται για ένα κείμενο του 
1922 που φέρει τον τίτλο Φαινομενολογικές Ερμηνείες στον 
Αριστοτέλη. Κατάδειξη της ερμηνευτικής κατάστασης (στο 
εξής: Φ Ε Α) και που γρά(ρτηκε σε συνθήκες έντονης πίεσης χρό-
νου, με στόχο να υποβοηθήσει την υποψηφιότητα του Heideg-
ger για μια θέση καθηγητή Φιλοσοφίας στα Πανεπιστήμια του 
Marburg και του Göttingen.^z Παρά το γεγονός ότι το κείμενο 
είχε σχεδιασθεί ως Εισαγωγή σε ένα μείζον έργο για τον Αρι-

στο μέλλον να αποκαλούμε Φαινομενολογία μόνο αυτό που δημιούργη<^ ο 
iöujg ο Husserl» (Άπαντα, τ. 32, σ. 40). Στο τέλος της δεκαετίας του 1950, απα-
ντούσε στο ερώτημα για το τι συνδέει ΕκΧ και χουσσερλιανη Φαινομενολογία 
με ένα μονολεκτικό «τίποτε!» (το περιστατικό αναφέρεται από τον Gadamer, 
στα Απαντά του, τ. 3, σ. 274). 

21. Πρβλ. Th.J. Kisiel: «The Missing Link in the Eariy Heidegger», oto JJ. 
Kockelmans (ed.): Hermeneutic Phenomenology: Lectures and £ss<^s,Washii^on 
D.C. 1988, σ. 1-40. 

22. To κείμενο δημοσιεύθηκε το 1989 στο DUthey-Jahrbuch (τ. 6, σ. 237-269) 
από τον H.-U. Lessing με τίτλο Phänomenologische Interpretationen zu Ari-
stoteles. Anzeige der hermeneutischen Situation. Παρόμοιο τίτλο φέρει και η πανε-
πιστημιακή παράδοση του χειμερινού εξαμήνου 1921/22: Phänomenohgiscke 
Interpretationen zu Aristoteles. Einführung in die phänomenologische Forschung. 
Ο Th.J. Kisiel έδειξε ωοτόσο ότι το κείμενο που εκδόθηκε στα Απανια (τ. 61) 
περιέχει μεταγενέστερες προσθήκες του Heidegger, που εκτείνονται ως το 1924 
(βλ. The Genesis of Heidegger's "Being and Time", Berkeley - Los Angeles -
London 1993, σ. 232-238). - To αριστοτελικό έργο κατείχε ανέκαθεν μια εξέχου-
σα θέση στις χαϊντεγγεριανές αναφορές στη φιλοσοφική παράδοση. Είναι γνω-
στή η εξιστόρηση από τον ίδιο τον φιλόσοφο της επίδρασης που του άοκηοε η 
ανάγνωση, σε ηλικία 18 μόλις ετών, της μελέτης του Franz Brentano για το αρι-
στοτελικό πολλαχώς L·γόμεvov του Όντας (Von der mannigfachen Bedeutung 
des Seienden nach Aristoteles, Freiburg 1862· πρβλ. τις αυτοβιογραφικές αναφο-
ρές του Heidegger στο κείμενό του «Mein Weg in die Phänomenoiope», Zur 
Sache des Denkens, Tübingen 1969, σ. 81). To ενδιαφέρον για τον Αρκποτέλη ανα-
θερμαίνεται το 1921 στο πλαίσιο της διδακτικής δραστηριότητας του Heid^ger. 
διατηρούμενο αμείωτο ως τον θάνατο του φιλοσόφου. 
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στοτέλη, πρόκειται για ένα προγραμματικό κείμενο ευρύτε-
ρης σημασίας, του οποίου το βεληνεκές υπερβαίνει κατά πολύ 
τον τίτλο του. σκιαγραφώντας αδρά και συνοπτικά τις ουσια-
στικές φιλοσοφικές επιδιώξεις του Heidegger εκείνης της πε-
ριόδου. 

Το ενδιαφέρον των ΦΕΑ επικεντρώνεται εξαρχής στην αν-
θρώπινη ύπαρξη: «Αντικείμενο της φιλοσοφικής έρευνας είναι 
το ανθρώπινο Dasein, το οποίο αυτή επερωτά σε σχέση με το 

23. ΦΕΑ, σ. 238. Η λέξη Dasein έχει γνωρίσει πολλές μεταφραστικές αποδό-
σεις στην ελληνική, από τις οποίες καμία δεν μπορεί να θεωρηθεί απολύτως 
ικανοποιητική. Πρόκειται για ένα ουσιαστικοποιημένο απαρέμφατο που στην 
κοινή του χρήση σημαίνει την «ύπαρξη» ενός όντος. Με φιλοσοφική σημασία 
χρησιμοποιείται για πρώτη φορά από τον Christian Wolff, ο οποίος αποδίδει 
έτσι στη γερμανική την existentia. Τη βαρύτητα φιλοσοφικής έννοιας προσλαμ-
βάνει το Dasein στην εγελιανή Επιστήμη της Λογικής, όπου έπεται του Είναι, 
του Μηδενός και του Γίγνεσθαι, δηλώνοντας το «προσδιορισμένο Είναι» (έτσι 
αποδίδει το «Dasein» και ο Γ. Τζαβάρας, στη μετάφραση της «μικρής Λογικής» 
από την Εγκυκλοπαίδεια των φιλοσοφικών επιστημών, Αθήνα 1991, §89). Η 
χρήση της λέξης με την ειδική σημασία της «ανθρώπινης ύπαρξης» εμφανίζεται 
στο έργο του Karl Jaspers και καθιερώνεται οριστικά από τον Heidegger. Απα-
ραίτητες για την ορθή κατανόηση της σημασίας της είναι οι εξής επισημάνσεις: 

α) Η απαρεμφατική μορφή υποδηλώνει Γίγνεσθαι, διάρκεια, και άρα μια 
αναφορά στον χρόνο και τη χρονικότητα. 

β) Η λέξη είναι σύνθετη, παραγόμενη από το Da («Εδώ») και το Sein («Εί-
ναι»), Βάσει αυτής της ετυμολογικής παραγωγής, το Dasein θα συσχετισθεί στο 
ΕκΧ τόσο με την ανθρώπινη «διανοικτότητα» (Erschlossenheit) που δηλώνει το 
Da (βλ. κυρίως §28,29) όσο και με το ερώτημα για το νόημα του Είναι εν γένει, 
στο οποίο οφείλει να καταλήξει η όλη πορεία του ΕκΧ (λαμβάνοντας την αφε-
τηρία της από τη «θεμελιώδη ανάλυση» του Dasein και του Είναι του). 

γ) Ο ύστερος Heidegger προτιμά τη γραφή Da-sein, δίνοντας έμφαση στη 
σχέση της ανθρώπινης ύπαρξης με το «Είναι», και περιστέλλει τη σημασία του 
Dasein, εκλαμβάνοντάς το ως ένα πεδίο, εντός του οποίου το Είναι «εμφανί-
ζεται» και «αποκαλύπτεται» (βλ. σχετικά και κατωτέρω, Ειααγωγή, σ. 109-110). 
Παράλληλα, ο ύστερος Heidegger επανασημασιοδοτεί κάθε προηγούμενη ανα-
φορά του στο Dasein, επιμένοντας ότι αυτό ανέκαθεν δήλωνε το «εδώ» του 
«Είναι». 

Πιστεύω ότι καμία από τις προταθείσες μεταφράσεις του όρου στην ελληνι-
κή δεν μπορεί να αποδώσει το σύνολο των ανωτέρω χαρακτηριστικών. Η 
«χ'παρξη» δεν επιτρέπει τη διάκριση μεταξύ Dasein και Existenz, συσκοτίζοντας 
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Είναι του».» Ο Heidegger επιχειρεί να συλλάβει τον άνθρωπο 
όπως αυτός εμορανίζεται στην καθημερινή, πραγματική ζοοή 
(faktisches Leben), στη «βιοτική πραγματικότητα» (Faktizität).^* 
Ίδιον αυτής της πραγματικότητας είναι η εξατομίκευση του 
Dasein και η ενασχόλησή του με τον ίδιο του τον eatrto και το 
Είναι του· η «μέριμνα» (Sorge) εμπεριέχει το «θεμελιώδες νόημα 
της πραγματικής κινητικότητας της ζίοής».^ Στον πυρήνα της 
πραγματικής ζωής βρίσκεται όμως παράλληλα η τάση του 
Dasein να αποφεύγει να αντιμετωπίσει τον εαυτό του, την ατο-
μικότητα του και το βάρος της ευθύνης που αυτή συνεπάγεται, 
να «αποξενώνεται» και να «εκπίπτεu> σε φερέφωνο της «δημο-
σιότητας» και των « π ο λ λ ώ ν » Η διάγνωση αυτή οδηγεί τον 
Heidegger στη διατύπωση μιας επιδίωξης με αποφασιστική ση-

παράλληλα τη σχέση μεταξύ Dasein και Sein. Το «ώδε-Είναι» αντμιετωπίζει την 
ένσταση ότι το «ώδε» δεν έχει μόνο τοπική, αλλά και τροπική σημασία. (Δεν 
επιτρέπεται πάντως να παραβλέψουμε ότι μια τροπική διάσταση ενυπάρχει 
πράγματι και στο Da του Dasein: Το επίρρημα δεν δηλώνει απλώς παρεΰρεση 
σε έναν χώρο, αλλά τη «διανοικτότητα» ως τρόπο της ανθρώπινης ύπαρξης.) 
Το ακραία δημοτικίζον «εδωνά-Είναι» του Γ. Τζαβάρα, όπως και το «αυτσύ-
Είναι» που πρότεινε πρόσφατα ο Γ. Φαράκλας (στη μετάςρρασή του του κεμιέ-
νου του Heidegger Διαμονές, Αθήνα 1998, σ. 17-18), είναι περιφραστικοί νεο-
λογισμοί που επικαλύπτουν το γεγονός ότι το Dasein αποτελεί μια κοινή (και 
ενιαία) λέξη της γερμανικής. Εν ολίγοις, κάθε απόδοση του Dasein στα ελληνι-
κά δημιουργεί περισσότερα προβλήματα απ' όσα επιλύει. Ακολουθώντας μια 
τάση που τείνει πλέον να επικρατήσει διεθνώς, προτιμούμε να το αφήσουμε 
αμετάφραστο, υπενθυμίζοντας έτσι και τα όρια της μεταφρασιμότητας τβίν χοίί-
ντεγγεριανών κειμένων. 

24. Το επίθετο faktisch προέρχεται από το Faktum («γεγονός»). Το ovouum-
κό Faktizität θα προσδιορισθεί στο ΕκΧ ως ο ειδικός τρόπος ύπαρξης του αν-
θρώπινου Dasein, στην αντιδιαστολή του προς όλα τα υπόλοιπα όντα, τ«»ν ο-
ποίων την «πραγματικότητα» δηλώνει το επίθετο tatsächlich (βλ. ο. 56,135 κ.α.). 
Προτιμούμε να αποδώσουμε τη Faktizität ως «βιοτική πραγμαηκότητο», απο-
φεύγοντας το νεολογισμό «γεγονότητα» που επίσης έχει προταθεί. 

25. ΦΕΑ, σ. 240. 
26. ΦΕΑ, σ. 242-244· οι σελίδες αυτές περιέχουν ένα εκπληκτικά πυκνό jiqo-

σχέδιο της «Θεμελιώδους Αναλυτικής του Dasein» που θα αναπτυχθεί ατο 
πρώτο Τμήμα του ΕκΧ. 
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μασία: Η αντίδραση στην «τάση για κατάπτωση» οφείλει να λά-
βει τη μορφή μιας «αποόόμησης» (Destruktion)^'^ της βιοτικής 
πραγματικότητας, μιας απομάκρυνσης των επικαλύψεων που 
επιθέτει η πτωτικότητα και μιας ανάδειξης των «αποφασιστι-
κών δυνατοτήτων» της ύπαρξης. 

Στο πλαίσιο αυτό, η φιλοσοφία εμφανίζεται ως μία μεταξύ 
πολλών μορφών της «πραγματικής ζωής» και συνάπτεται προς 
τη ζωή και την ύπαρξη. Δεν συνιστά πλέον καθαρή θεωρίαν, 
αλλά αναλαμβάνει να εκφράσει ρητά τη «μέριμνα» του Dasein 
για το Είναι του, καθώς και να συμβάλει στην αντιπαράθεση 
με την «κατάπτωση» και με το «αυτονόητο» της καθημερινότη-
τας, φέρνοντας στο φως την «αυθεντική» ύπαρξη. Μια φιλοσο-
φία που επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στο φαινόμενο της 
πραγματικής ζωής λαμβάνει έτσι τον χαρακτήρα μιας «φαινο-
μενολογικής ερμηνευτικής της βιοτικής πραγματικότητας».^« 
Εδώ ακριβώς συνίσταται η σημασία του Αριστοτέλη, που φαί-
νεται να είναι ο πρώτος (και ίσως ο μόνος) φιλόσοφος της παρά-
δοσης, του οποίου το εννοιακό οπλοστάσιο μαρτυρεί μια επί-
γνωση της βαθιάς συνάφειας και διασύνδεσης φιλοσοφίας και 
ζωής. Ο Αριστοτέλης αντιμετωπίζεται από τον Heidegger ως ο 
πρώτος οιονεί φαινομενολόγος, ο πρώτος φιλόσοφος που στρά-
φηκε σε «αυτά τούτα τα φαινόμενα» της βιοτικής πραγματι-

27. Οι ενδιαφέρουσες σκέψεις του Β. Μπιτσώρη (στη μετάφραση του της 
διάλεξης του Heidegger Ti είναι η φιλοσοφία;, Αθήνα 1986, σ. 216) σχετικά με 
τη μετάφραση του γερμανικού Destruktion και του γαλλικού deconstruction 
οδηγούν σε ένα συμπέρασμα διαμετρικά αντίθετο εκείνου που επιχειρεί να εξα-
γάγει ο ίδιος: θα ήταν εύλογο η Destruktion να αποδίδεται ως «αποδόμηση», 
ενώ η deconstruction ως «αποσύνθεση». Προς τούτο δεν συνηγορεί μόνο η ετυ-
μολογική παραγωγή των δύο λέξεων, αλλά -κυρίως- η βαθύτερη φύση του 
εγχειρήματος της μεταμοντέρνας deconstruction, που αποβλέπει στην «αποσύν-
θεση» κάθε νοήματος. 

28. ΦΕΑ, σ. 247- πρβλ. και την ενδελεχή διασάφηση του όρου, στην πανεπι-
στημιακή παράδοση του Θερινού Εξαμήνου του 1923 με θέμα «Οντολογία. Ερμη-
νευτική της βιοτικής πραγματικότητας» (Ontotogie. Hermeneutik der Faktizität, 
Απαντα, τ. 63). 
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κότητας, προσλαμβάνοντας τα όπως ακριβώς εμφανίζονκ» 
αφ' εαυτών. 

Μπορεί όμως η σύγχρονη φιλοσοφία να προσβλέπει σε μια 
άμεση και απρόσκοπτη απευθείας πρόσβαση στα βιοτικά φαι-
νόμενα; Η κατηγορηματικά αρνητική απάντηση του Heidegger 
σε αυτό το ερώτημα αποκαλύπτει τη δεύτερη -και σημαντικότε-
ρη- διάσταση της σημασίας που αποκτά γι' αυτόν η αριστοτελι-
κή σκέψη. Όπως η ζωή εν γένει, έτσι και η φιλοσοφία τοποθε-
τείται πάντοτε στο πλαίσιο συγκεκριμένων καταστάσεων και 
ειδικών συνθηκών - στο πλαίσιο μιας καθορισμένης «βιοτικής 
πραγματικότητας» και μιας σχέσης του εκάστοτε Dasein με το 
Είναι του. Όπως η ζωή, έτσι και η φιλοσοφία υπόκειται στην 
«κατάπτωση», τείνοντας να εκπέσει σε μια αυτόματη και «αυ-
τονόητη» διαδικασία άκριτης πρόσλη-ψης και διαχείρισης της 
παράδοσης ή και σε μια στείρα ακαδημαϊκή ενασχόληση χωρίς 
αναφορές στην πραγματική ζωή. Όπως η ζωή, έτσι και η φιλο-
σοφία διέπεται από μια τάση επικάλυψης του πραγμοπτικού χα-
ρακτήρα της, τείνοντας να παραβλέπει τη βαθιά εξάρτησή της 
από το παρελθόν και από τις παραδεδομένες έννοιες και τρό-
πους σκέψης. Όπως στη ζωή, έτσι και στη φιλοσοφία είναι επο-
μένως απαραίτητη μια αντίδραση και αντίσταση σε αυτήν την 
τάση «κατάπτωσης», στην άκριτη πρόσληψη της παράδοσης και 
στην υποταγή σε αυτήν. Η αντίδραση αυτή λαμβάνει τον χαρα-
κτήρα επιστροφής της φιλοσοφίας στις απαρχές της και επανά-
κτησης της χαμένης σχέσης των εννοιών με τη ζωή και τα πράγ-
ματα - λαμβάνει τον χαρακτήρα «αποόόμηοης» της φιλοσοφι-
κής παράδοσης. 

Αποβλέποντας στην κατανόηση της πραγματικότητας της 
ανθρώπινης ύπαρξης, η φιλοσοφική αποδόμηση της ßunucif^ 
πραγματικότητας απολήγει έτσι σε μια ΐΛτορική αποδ^ηση της 
φιλοσοφίας. Αυτή πάντως δεν επιτελείται ως άλμα υπε(^ασΐ)ς 
του χρόνου, ούτε απευθύνει μομφές κατά της παράδοσης. CX 
κριτικές προθέσεις του Heidegger δεν έχουν (ος στόχο τους την 
ίδια την παράδοση, αλλά τη σημασία που αυτή αποκτά στη σύγ-
χρονη ζωή. Η κριτική αποδόμηση όεν αποβλέπει στο ι^ρελΘόν, 
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αλλά στο παρόν: «Πάντοτε η κριτική της ιστορίας δεν είναι πα-
ρά κριτική του παρόντος».^' Η κριτική αποδόμηση δεν αποβλέ-
πει στην απάλειψη της επίδρασης της παράδοσης ή στην εκ του 
μηδενός παραγωγή νέων εννοιών. Επιθυμεί απλώς «να χαλαρώ-
σει τους παραδεδομένους και κυρίαρχους τρόπους ερμηνείας» 
της παράδοσης,^" αποδυναμώνοντας την αυτονόμηση και σχη-
ματοποίηση των εννοιών και δείχνοντας σε πόσο μεγάλο βαθμό 
η παράδοση ενυπάρχει στο παρόν μας και πόσο αποφασιστικά 
μας προσδιορίζει. Αυτή η κατανόηση απολήγει σε μια μορφή 
στοχαστικής απελευθέρωσης από τα δεσμά ενός ανεπερώτητου 
παρελθόντος. Ως αντίδραση στη λήθη που επισωρεύεται όσο 
απομακρυνόμαστε από τις απαρχές των φιλοσοφικών εννοιών, 
η «αποδόμηση» ταυτίζεται τελικά με τη φιλοσοφική α-λήθεια. 

Οι φιλοσοφικές έννοιες, που προέκυψαν ως εκφράσεις άμε-
σων βιωμάτων και εμπειριών, έχουν αυτονομηθεί στη μακραίω-
νη ιστορική διαδρομή τους, προσλαμβάνοντας ένα βαρύ φορτίο 
σημασιών και ερμηνειών που επικαθορίζει τη σημερινή κατα-
νόηση και χρήση τους. Μόνο η αποκάθαρση αυτών των επιβα-
ρύνσεων και επικαλύψεων θα αποκαλύψει την αυθεντική σχέση 
των εννοιών με την πραγματική ζωή, μια σχέση που βρίσκεται 
στο αποκορύφωμά της τη στιγμή της παραγωγής τους. Η ανά-
στροφη ιστορική πορεία της αποδόμησης οδηγεί αναγκαστικά 
στην ελληνική φιλοσοφία: «Η φιλοσοφία στη σημερινή [της] κα-
τάσταση κινείται σε μεγάλο βαθμό αναυθεντικά εντός της ελ-
ληνικής εννοιολογίας, η οποία μάλιστα έχει διέλθει μέσα από 
μια αλυσίδα ποικίλων ερμηνειών. Οι θεμελιώδεις έννοιες έχουν 
απολέσει τις αρχέγονες [...] εκφραστικές λειτουργίες τους». Ο 
Heidegger σπεύδει εντούτοις να προσθέσει ότι οι έννοιες αυ-
τές, «παρά τη [...] σχηματοποίηση που έχουν υποστεί, διατη-
ρούν κάποια στοιχεία της καταγωγής τους, φέρουν ακόμη πάνω 
τους ένα κομμάτι γνήσιας παράδοσης του αρχέγονου νοήματός 

29. ΦΕΑ, σ. 239. 
30. ΦΕΑ, α. 249· στο ΕκΧ η «αποδόμηση» εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται 

ως «χαλάρϋ^ση της σκληρυμένης παράδοσης» (σ. 22). 
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τους».31Η αναζήτηση των ιχνών της αρχέγονης συνάφειας φ«λο-
σοφίας και βιοτικής πραγματικότητας είναι επομένοος δυνατή 
και εφικτή. 

Αν η φιλοσοφία θέλει πράγματι να εμφανίζεται ως έκφραση 
της -εγγενώς ιστορικής- βιοτικής πραγματικότητας, οφείλει να 
διαστοχάζεται και τη δική της ιστορικότητα. Η αντίδραση στην 
«κατάπτωση» της καθημερινότητας και η αναζήτηση της δυνα-
τότητας μιας αυθεντικής ύπαρξης εμφανίζεται εδώ για πρώτη 
φορά σε στενή αλληλουχία με την επίγνωση της ιστορικότητας 
των εννοιών και την αναγκαιότητα μιας ανάστροφης πορείας 
προς την απαρχή τους. Η ανάλυση του Dasein xm η ααιοδόμηση 
της φιλοσοφικής παράδοσης αποτελούν στις ΦΕΑ όνο όψείζ τον 
ίδων νομίσματος. Η κίνηση της "αποδομητικής" γνώσης προς την 
απαρχή της φιλοσοφικής παράδοσης αναζητεί το σημείο εκείνο 
όπου οι φΛοσοφικές έννοιες προκύπτουν ως απόσταγμα μιας 
άμεσης εμιπειρίας των αυθεντικών δυνατοτήτων της ανθρώπινης 
ύπαρξης: «Η αποδόμηση είναι η αυθεντική οδός στην οποία οφεί-
λει να πορευθεί το παρόν [...], και μάλιστα έτσι ώστε μέσα από 
την ιστορία το παρόν να έρχεται διαρκώς αντιμέτωπο με το ερώ-
τημα κατά πόσο μεριμνά για την οικειοποίηση ριζικών δυνατο-
τήτων θεμελιωδών εμπειριών και για την ερμηνεία τους.»^ Ο 
σημαντικότερος σταθμός αυτής της πορείας ιστορικής αποδό-
μησης δεν μπορεί παρά να είναι ο Αριστοτέλης, στη φιλο€(θφία 
του οποίου συντελείται η πρώτη -και καθοριστική- διαμόρφω-
ση των φιλοσοφικών εννοιών, η «ολοκλήρωση και συγκεκριμένη 
μορφοποίηση [ολόκληρης] της προηγούμενης φιλοσοφίας».^ 

Δεν μπορούμε εδώ να υπεισέλθουμε στις επιμέρους κατευ-
θύνσεις της ερμηνευτικής προσέγγισης του Αριστοτέλη, όπως 
αυτές σκιαγραφούνται στο υπόλοιπο του χάίντεγγεριανού κει-
μένου. Είναι αναγκαίο, ωστόσο, να επισημάνουμε ότι οι ΦΕΑ 
αποτελούν τον πρώτο σημαντικό σταθμό μιας εντατικής ενα-

31. ΦΕΑ, α. 249. 
32. Φ£Λ,σ.249. 
33. ΦΕΑ,α. 251. 

29 



ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 

σχόλησης του Heidegger με το αριστοτελικό έργο, η οποία θα 
κορί'φωθεί με τη δημοσίευση του ΕκΧ. Το έργο αυτό προκύπτει 
ως αποτέλεσμα διαρκών τροποποιήσεων και διευρύνσεων του 
αρχικού σχεδίου του φιλοσόφου να γράψει ένα βιβλίο για τον 
Αριστοτέλη, του οποίου την Εισαγωγή θα αποτελούσαν οι 
ΦΕΑ.^ Το ΕκΧ όχι μόνο αφορμάται από μια ερμηνεία του Στα-
γιρίτη φιλοσόφου, αλλά παραμένει ως την τελική του μορφή μια 
μεγαλεπήβολη απόπειρα αναμέτρησης μαζί του. Ο Heidegger 
της δεκαετίας του 1920 βρίσκει στον Αριστοτέλη ΐη στοχαστική 
αφετηρία του, αλλά και το εφαλτήριο για το δικό του μεγαλε-
πήβολο -και τελικά μετέωρο- φιλοσοφικό άλμα του ΕκΧ. Όπως 
κάθε μεγάλη φιλοσοφική ερμηνεία, έτσι και η χαϊντεγγεριανή 
προσέγγιση του Σταγιρίτη δηλώνει πάντως μια στάση αμφίση-
μη. περιλαμβάνοντας και κατεξοχήν "αντι-αριστοτελικές" ανα-
γνώσεις του αριστοτελικού έργου.^^ Κομβικό σημείο αυτής της 
αμφισημίας αποτελεί η χαϊντεγγεριανή πρόσληψη και ο μετα-
σχηματισμός της σχέσης θεωρίας και πρακτικής φρονήσεως. Η 
μορφή που λαμβάνει αυτή η σχέση στις ΦΕΑ συγκλίνει σε μια 
καθ' όλα αντι-αριστοτελική αμφισβήτηση της παραδοσιακής 
αυτονομίας και των πρωτείων της θεωρίας, στην απόδοση σε αυ-
τήν μιας "φρονητικής" διάστασης και στην εμφάνιση της οντο-
λογίας και της μεταφυσικής ως αποστάγματος της καθημερινής 
πράξεως, της «βιοτικής πραγματικότητας» και της πρακτικής 
μέριμνας.36 

34. Βλ. σχετικά την εξαιρετική ανασύνθεση της «γένεσης» του ΕκΧ από τον 
Kisiel, στο The Genesis... 

35. Έτσι εξηγείται πιθανώς και ο περίεργος τίτλος του κειμένου, που κάνει 
λόγο για «ερμηνείες στον» (zu) -και όχι «του»- Αριστοτέλη. Ο ίδιος ο Heidegger 
διευκρινίζει ότι η πραγματική κατανόηση της παράδοσης μπορεί να επιτελείται 
μέσω της «πιο οξείας κριτικής» και σε συνθήκες «παραγωγικής αντιπαλότητας» 
(ΦΕΑ. α. 239). 

36. Παράλληλα ο Heidegger καταλογίζει στον Αριστοτέλη ότι αντιμετώπισε 
την φρόνησιν και την πράξιν με πρότυπο τη θεωρία και την οντολογία, προβαί-
νοντας σε έναν αποκλειστικά «οντολογικό χαρακτηρισμό» τους και παραβλέ-
ποντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, με πρώτο την «κινητικότητά» τους 
(ΦΕΑ.α.260-261). 
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Εκτός από τον φανερό πρωταγαχνιστή τους, τον Αρακοτέλη, 
οι ΦΕΑ έχουν πάντως και κάποιους αφανείς φιλοσοφικούς 
ήρωες. Ένας από αυτούς είναι βέβαια ο Kierkegaard, στον 
οποίο μπορούν να αναχθούν το εγχείρημα μιας φιλοσοφίας θε-
μελιωμένης στη «βιοτική πραγματικότητα» και την ατομικότητα 
της ύπαρξης, ο ρόλος της συνείδησης, η σύνδεση φιλοσοφικής 
έννοιας και υποκειμενικού βιώματος. Ο δεύτερος, λιγότερο εμ-
φανής, αναμφίβολα όμως πιο σημαντικός ήρωας των ΦΕΑ δεν 
είναι άλλος από τον Hegel. Δεν αποτελεί υπερβολή να υποστη-
ρίξει κανείς ότι από τα πρώτα του βήματα ως τα τελευταία ο 
Heidegger αντίκριζε στην εγελιανή φιλοσοφία το "αντίπαλο 
δέος" του δικού του φιλοσοφικού προτάγματος. Χαρακτηριστι-
κές είναι οι φράσεις που περιέχονται στο τελευταίο κεφάλαιο 
της επί υφηγεσία διατριβής του και που δίνουν την εντύπωση 
ότι μόνο από τον Hegel θα μπορούσαν να έχουν γραφεί: «Το 
ζωντανό Πνεύμα ως τέτοιο αποτελεί ουσιωδώς ιστορικό Πνεύ-
μα, με την ευρύτερη έννοια της λέξης [...]. Το Πνεύμα συλλαμ-
βάνεται μόνο όταν η όλη πληρότητα των έργατν του, δηλ. η ιστο-
ρία τον, συναιρείται εντός του.»37 Με το πέρασμα των χρόνων οι 
αναφορές στον Hegel περιορίζονται, και ο χώρος που του αφιε-
ρώνεται στο συγγραφικό έργο και στη διδακτική δραστηριότη-
τα του Heidegger είναι πολύ μικρότερος σε σύγκριση με τον 
Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, τον Kant και τον Nietzsche, ή 
ακόμη τον Leibniz, τον Schelling και τον Hölderlin. Όσο λιγότε-
ρο εμφανής γίνεται η παρουσία του, ωστόσο, τόσο πιο αισθητή 
πέςπει η σκιά του στη χαϊντεγγεριανή σκέ·ψη. 

Ειδικά στις ΦΕΑ, η επίμονη υπόμνηση της ιστορικότητας της 
φιλοσοφίας αποτελεί σαφέστατο δείγμα εγελιανής κληρονο-
μιάς. Αυτό είναι και το σημαντικότερο επίτευγμα του κειμένου 

37. Άπαντα, τ. 1, σ. 407-408· στη συνέχεια ο Heidegger θα αναφερθεί ρητά 
στην ανάγκη αναμέτρησης με το «μέγιστο όσον αςρορά στην πληρόπιτα, οτο 
βάθος, στην ποικιλία βιωμάτων και στη δημιουργία εννοιών σύστημα» του 
Hegel, το οποίο «έχει συναιρέσει εντός του όία τα προηγηθέντα θεμελιώδη φι-
λοσοφικά κίνητρα προβληματισμού» (σ. 411). 
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αυτού: η ανάδειξη της φιλοσοφίας ως μια δραστηριότητας που 
δεν αιωρείται στο κενό, αλλά παραμένει εγγενώς ιστορική, έχο-
ντας επίγνωση των καταβολών της και της παράδοσης. Η πραγ-
ματικά συστηματική φιλοσοφία δεν αντιπαρατίθεται προς μια 
ιστορική θεώρηση, αλλά την προϋποθέτει ως αναπόσπαστη διά-
στασή της. Η μελέτη της ιστορίας της φιλοσοφίας δεν υπαγο-
ρεύεται πλέον από κάποια ακαδημαϊκή υποχρέωση, αλλά βρί-
σκεται στον πυρήνα κάθε φιλοσοφικής αναζήτησης: «Η φιλοσο-
φική έρευνα αποτελεί [...] με μια ριζική σημασία '"ιστορική" γνώ-
ση».-'® Θεμελιώδη προκείμενη του Heidegger, και συγχρόνως 
σημαντικότερη επικύρωση του «εγελιανισμού» του,̂ ^ αποτελεί η 
πεποίθηση ότι το υποκείμενο και η φιλοσοφία μοιράζονται την 
ίδια δομή και διέπονται εξίσου από ιστορικότητα, με αποτέλε-
σμα ο αυτοπροσδιορισμός του ιστορικού ανθρώπου και η συ-
στηματική αποστολή της φιλοσοφίας τελικά να ταυτίζονται. 

Ο Heidegger δεν αναφέρεται πλέον ρητά στην έννοια του 
«Πνεύματος», επικυρώνει ωστόσο τη βαθιά σύνδεση του παρό-
ντος με το παρελθόν και την αντιμετώπισή του ως τμήματος 
μιας μακράς και δυναμικής εξελικτικής διαδικασίας. Εμφατική 
είναι και η επισήμανση του ρόλου της «άρνησης» στο αποδομη-
τικό εγχείρημα, όταν τονίζεται ότι «η άρνηση κατέχει ένα αρχέ-
γονο προβάδισμα έναντι της θέσης».'^ Σε αντίθεση βέβαια με 
την εγελιανή, η χαϊντεγγεριανή «άρνηση» λαμβάνει στο πλαίσιο 
της ιστορικής αποδόμησης μια κατεύθυνση αντίθετη προς το 
βέλος του χρόνου. Δεν προχωρεί τελεολογικά, αρνούμενη μορ-
φές του πνεύματος και παράγοντας τις διάδοχές τους, αλλά 
στρέφεται αρχαιο-λογικά προς τη γένεση των εννοιών, αποκα-
θαίροντας τις επικαλύψεις της «αρχέγονης» σημασίας τους. Το 
παρόν εντάσσεται μεν οργανικά στην ιστορική εξέλιξη, δεν απο-

38. ΦΕΑ, σ. 249. 
39. Μια εξαίρετη ανάλυση του «εγελιανισμού» του νεαρού Heidegger περιέ-

χεται στο (αδημοσίευτο) κείμενο του Th. Schwarz «Heideggers früher Hegeha-
nismus». 

4(). ΦΕΑ,α. 245. 
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τελεί ωστόσο κατάληξη μιας πορείας αυτοδιαύγασης (του Πνεύ-
ματος), αλλά σημείο συσσωρευμένης συσκότισης. Το δε παρελ-
θόν δεν φωτίζεται αναδρομικά από το παρόν, αλλά καλείται 
αντίθετα το ίδιο να φωτίσει την παροντική μας θέση και κατά-
σταση. 

"Είναι και Χρόνος" 

«Το "Είναι και Χρόνος" υπήρξε μια αποτυχία.» Η θέση αυτή 
δεν τεκμηριώνεται μόνο από το γεγονός ότι ο Heidegger δημο-
σίευσε δύο μόνο από τα τρία Τμήματα του πρώτου από τα δύο 
Μέρη του έργου,"! εγκαταλείποντας στη συνέχεια το σχέδιο ολο-
κλήρωσής του. Αντλεί προ πάντων την επιβεβαίωση της από την 
ουσιαστική αποτυχία του φιλοσόφου να επαναδιατυπάκτει το 
παραδοσιακό οντολογικό ερώτημα για το «νόημα του Είναι» 
εισάγοντάς το στον «υπερβατολογικό ορίζοντα του χρόνου» και 
να του δώσει την ικανοποιητική απάντηση που ο ίδιος είχε δια-
κηρύξει ότι ανέμενε. Ας υπενθυμίσουμε κατ' αρχάς τη δομή του 
όλου έργου σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του, όπως εκτί-
θεται στο διάγραμμα της §8: 
I. Η ερμηνεία του Dasein ως προς τη χρονικότητα [Zeitlichkeit] 

και η ερμηνευτική ανάδειξη [Explikation] του χρόνου ως 
υπερβατολογικού ορίζοντα του ερωτήματος για το Eivau 
1. Η προκαταρκτική θεμελιώδης ανάλυση του Dasein. 
2. Dasein και Χρονικότητα. 
3. Χρόνος και Είναι. 

II. Βασικά στοιχεία μιας φαινομενολογικής αποδόμησης της 

41. Η συγγραφή του δημοσιευμένου τμήματος του έργου ολοκληρώνεται εν 
πολλοίς σε διάστημα ενός μηνός, το Μάρτιο του 1926, υπό την «ίεση της προο-
πτικής εκλογής του Heidegger σε θέση τακτικού καθηγητή στο Πανεπιστήμιο 
του Marburg. Ο Heidegger κάνει ευρεία χρήση σημειώσεων από τις πανεπιστη-
μιακές παραδόσεις του ολόκληρης της δεκαετίας του 1920, καθώς και χάπΟΜίΐν 
αδημοσίευτων μελετών του. Βλ. σχετικά Th. Kisiel, The Genesis... 
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ιστορίας της Οντολογίας, με οδηγό την προβληματική της 
Χρονικότητας [Temporalität]. 
1. Η Καντιανή θεωρία περί σχηματισμού και χρόνου ως προ-

στάδιο μιας προβληματικής της Χρονικότητας. 
2. Το οντολογικό θεμέλιο του Καρτεσιανού cogito ergo sum 

και η πρόσληψη της μεσαιωνικής Οντολογίας στην προ-
βληματική της res cogitans. 

3. Η Αριστοτελική πραγματεία περί χρόνου ως σημείο διά-
κρισης της φαινομενικής βάσης και των ορίων της αρχαίας 
Οντολογίας. 

Η πρώτη διαπίστωση που πρέπει να γίνει εδώ με αφορμή τη 
διάκριση των δύο Μερών είναι ότι η ανάλυση του Dasein και 
της σχέσης του με το Είναι, η ανάλυση της «βιοτικής πραγματι-
κότητας» και της ύπαρξης, διαχωρίζεται πλέον από το εγχείρη-
μα «αποδόμησης» της φιλοσοφικής παράδοσης και μπορεί προ-
φανώς να διεκπεραιωθεί (στο πρώτο Μέρος) χωρίς τη βοήθειά 
της. Όσο κι αν σπεύδει ο Heidegger (§6) να εξάρει τη σημασία 
της ιστορικότητας του Dasein, στην οποία θα αφιερώσει εκτενές 
τμήμα του έργου (Πέμπτο Κεφάλαιο, §§72-77), γεγονός παρα-
μένει ότι η ιστορικότητα αυτή δεν εντάσσεται οργανικά -όπως 
στις ΦΕΑ- στην ανάλυση του Dasein και της ύπαρξης, ως ανα-
πόσπαστη συνιστώσα της. Είναι προφανές ότι μεταξύ 1922 και 
1927 ο Heidegger αναθεώρησε τη βεβαιότητα ότι «η φιλοσοφική 
έρευνα αποτελεί ''ιστορική" γνώση»,επιχειρώντας μια κατ' αρ-
χάς ανιστορική οντολογική αναζήτηση που θεμελιώνεται σε ένα 
εξω-ιστορικό Dasein. Η φιλοσοφία δεν συνίσταται πλέον σε «ερ-
μηνευτική της βιοτικής πραγματικότητας», αλλά οφείλει να «συ-
γκροτηθεί ως επιστήμη» με κύρια αποστολή την «εξαντικειμενί-
κευση του Είναι» εντός του ορίζοντα του χρόνου''^ - ενός χρό-
νου ανιστορικού, που ήδη από το 1924̂ ·̂  έχει υποκαταστήσει την 

42. ΦΕΑ, α. 249. 
43. Πρβλ. Απαντα, τ. 24, σ. 455-461. 
44. Πρβλ. τη διάλεξη του Ιουλίου 1924 με θέμα «Η έννοια του χρόνου» {Der 

Begriff der Zeit. Vortrag vor der Marburger Theologenschaft, εκδ. Η. Tietjen, 
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ιστορία ως πεδίο διατύπωσης και απάντησης των θεμελιωθών 
φιλοσοφικών ερωτημάτων. Ο Heidegger δείχνει εδώ να υποπί-
πτει στην πλάνη του Ιστορισμού, που αποπειράται να υπερβεί 
την ιστορικότητα των εννοιών αναζητώντας ένα εξω-ιστορικό 
αρχιμήδειο σημείο από το οποίο θα μπορούσε να καταστήσει 
την ιστορία αντικείμενο "επιστημονικής" πραγμάτευσης. 

Η φιλοσοφική σκέψη δεν κινείται πλέον προς την απαρχή της 
φιλοσοφικής παράδοσης, με στόχο να επανακτήσει τη δυνατό-
τητα εννοιακής έκφρασης και άμεσης περιγραφής της ζωής και 
της ύπαρξης. Η φιλοσοφική δραστηριότητα δεν έχει το χαρα-
κτήρα «ιστορικής γνώσης», ούτε η ιστορικότητα του Dasein ταυ-
τίζεται με την επιτέλεση της αποδόμησης. Η αποκάλυψη τατν 
βασικών δομών του Dasein, η «θεμελιώδης ανάλυσή» του, δεν 
είναι πια παρά ένα «προκαταρκτικό βήμα» προς την κατεύθυν-
ση της «χρονικότητας», προκειμένου αυτή να μας συνδέσει με 
το «ερώτημα για το Είναι». Προ πάντων, όμως, ο διαχο)ρισμός 
«θεμελιώδους ανάλυσης του Dasein» και αποδομητικής προ-
σέγγισης έχει συνέπειες για τον ίδιο τον χαρακτήρα της αποδό-
μησης. Αν και διατηρείται το σχήμα της αντίχπροφης πορείας 
προς το χρονικά πρότερο με κατεύθυνση το έργο του Αριστοτέ-
λη (ΙΙ.3), η φιλοσοφία του Σταγιρίτη δεν αποτελεί πλέον τον χώ-
ρο σύνδεσης εννοιών και βιώματος, ούτε η κατάληξη σε αυτόν 
οδηγεί σε απελευθέρωση από τις αδιάσκεπτες και αυτονομημέ-
νες σκιές της παράδοσης. Ο αναγγελθείς τίτλος του ΙΙ.3 καθιστά 
σαφές ότι και η αριστοτελική εννοιολογία διέπεται από περιορι-
στικά όρια τα οποία οφείλουν να ξεπερασθούν. Η επιστροφή 
στον Αριστοτέλη δεν αποτελεί πλέον σκοπό αλλά μέρος της 
αποδόμησης. Το αριστοτελικό έργο οφείλει να υπαχθεί εξίσου 
στον αποδομητικό τροχό. 

Ας δούμε ωστόσο εγγύτερα τη στρατηγική που ακολουθείται 
κατά την ανάπτυξη του ερωτήματος για το Είναι στο ΕχΧ, με τη 

Tübingen 1989), καθώς και την παvεπuJτημιακή παβάδοση του θερινού Εξα-
μήνου 1925 Προλεγόμενα στην ιατορία της έννοκις τον χρόνου {Prolegomata 
zur Geschichte des Zeitbegriffes, Απαντα, r. 20). 
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βοήθεια της εξαιρετικής σημασίας παραγράφου 2. Πριν στραφεί 
στο ερώτημα για το Είναι, ο Heidegger επιχειρεί μια ενδιαφέ-
ρουσα και πειστική ανάλυση της μορφής και δομής που διέπει 
κάθε ερώτημα, διακρίνοντας το «ερωτώμενο» (Gefragtes), το 
«επιζητούμενο» (Erfragtes) και το «επερωτώμενο» (Befragtes) 
κάθε ερώτησης.''·' Το «ερωτώμενο» του ερωτήματος για το Είναι, 
το περιεχόμενο της ερώτησης, είναι προφανώς το ίδιο το Είναι, 
«αυτό που ορίζει τα όντα ως όντα», χωρίς ωστόσο «αυτό το ίδιο 
να "είναι" ον». Το «επιζητούμενο», ο «πραγματικός σκοπός» του 
ερωτήματος, το σημείο στο οποίο το ερώτημα «φτάνει στον στό-
χο του», είναι το «νόημα του Είναι», το οποίο «θα απαιτήσει μια 
ιδιαίτερη εννοιολογία». Ποιο είναι όμως το «επερωτώμενο», 
εκείνο «προς το οποίο απευθύνεται το ερώτημα», και πού θα 
στραφεί το ερώτημα αναζητώντας την απάντηση; Το «επερωτώ-
μενο» μιας ερώτησης δηλώνει την υποστασιακή πραγματικότη-
τα προς την οποία θα απευθυνθεί το ερώτημα, λειτουργώντας 
συγχρόνως ως διαμεσολαβητικό στοιχείο που οδηγεί από το 
«ερωτώμενο» στο «επιζητούμενο» και καθιστώντας δυνατή την 
επιτυχή έκβαση της όλης ερωτηματοθεσίας. Καθώς λοιπόν έχει 

45. Βλ. σ. 5-9. Ως καλός μαθητής του Αριστοτέλη, ο Heidegger αντλεί εδώ 
κοινές λέξεις από την καθημερινή γλώσσα, αποσπώντας τες από το σύνηθες 
πλαίσιο χρήσης τους και ανάγοντας τες σε φιλοσοφικές έννοιες με ειδική σημα-
σία. - Επιτυχείς είναι οι περιφραοττικές αποδόσεις των δύο πρώτων όρων από 
τον Γ. Τζαβάρα (στην ελληνική έκδοση του ΕκΧ, τ. Α', Αθήνα 1978), ο οποίος 
μεταφράζει το Gefragtes ως «αυτό για το οποίο ρωτούμε» και το Erfragtes ως 
«αυτό που μέλλει να βρεθεί». Λιγότερο εύστοχη είναι αντίθετα η απόδοση του 
Befragtes ως «κάποιου που ρωτιέται»: το Befragtes δεν δηλώνει ε | αρχής «κά-
ποιον», δηλ. ένα πρόσωπο, αλλά «κάτι», προς το οποίο απευθύνεται το ερώτη-
μα. Γι" αυτό και ο Heidegger χαρακτηρίζει αρχικά ως Befragtes του ερωτήμα-
τος του Είναι «αυτά τούτα τα όντα» εν γένει (ΕκΧ, ο. 6). Μόνο αργότερα θα 
επιλέξει ένα από αυτά τα όντα, την ανθρώπινη ύπαρξη (Dasein), ως σημείο 
«εκκίνησης» του ερωτήματος (σ. 7). - Το σχήμα "ερωτώμενο-επιζητούμενο-επε-
ρωτώμενο" εμφανίζεται για πρώτη φορά στην παράδοση του χειμερινού εξα-
μήνου 1924/25 για τον πλατωνικό Σοφιστή (Απαντα, τ. 19, σ. 447-8). Στην πα-
ράδοση του επομένου εξαμήνου (τ. 20, σ. 195), το «επιζητούμενο» θα ταυτισθεί 
με τον «ορίζοντα» του ερωτήματος. 
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τονισθεί εξαρχής ότι «Είναι σημαίνει πάντοτε Είναι των όντων», 
είναι φυσικό ως επερωτώμενο του εροοτήματος για το Eivca να 
προσδιορίζονται «τα ίδια τα όντα». Αυτά είναι που «τρόπον 
τινά θα επερωτηθούν όσον αφορά ατο Είναι τους». Θεμιτή είναι 
και η συνακόλουθη αναζήτηση ενός όντος που θα επιτελέσει 
μια «παραδειγματική» λειτουργία, αποτελώντας την «αφετη-
ρία» της προσέγγισης του Είναι εν γένει. Το ον αυτό δεν μπορεί 
να είναι άλλο από το Dasein, την ανθρώπινη ύπαρξη. Η ρητή 
κατονομασία του Dasein θα συνοδευθεί ωστόσο από μια ανα-
πάντεχη μεταστροφή της χαϊντεγγεριανής συλλογιστικής. Το 
Dasein δεν θα αποτελέσει απλώς «επερωτώμενο» του ερωτήμα-
τος για το Είναι, αλλά θα αναδειχθεί σε ιδιαίτερο αντικείμενο 
ενός νέου ερωτήματος: «Η επεξεργασία του ερίοτήματος για το 
Είναι σημαίνει επομένως: ανάδειξη του εριοτώντος όντος στο 
Είναι του» (σ. 7). Εφόσον κάθε ερώτημα, κάθε προσέγγιση, κά-
θε κατανόηση επιτελούνται ελτ;ός του Dasein, προϋποθέτουν 
την ανάλυση του Dasein· η απάντηση οποιουδήποτε ερωτήμα-
τος παραμένει έωλη, αν δεν έχει προηγηθεί η (χπάντηση στο 
ερώτημα για το Είναι του Dasein. 

Το χαϊντεγγεριανό tour de force δεν είναι πειστικό. Το γεγο-
νός ότι όλα τα ερωτήματα τίθενται από τον άνθρωπο δεν συνε-
πάγεται βέβαια ότι η απάντησή τους είναι αδύνατη χωρίς την 
απάντηση του ερωτήματος «τι είναι ο άνθρωπος;». Ήδη από την 
§2 του ΕκΧ, η αναποφασιστικότητα του Heidegger, όσον αφορά 
στους σκοπούς του έργου, είναι προφανής και το Dasein επι-
φορτίζεται με πολλαπλές και συγκεχυμένες λειτουργίες. Επιλέ-
γεται αρχικά ως ον που καλείται να αναλάβει έναν αποκλειστι-
κά «παραδειγματικό» ρόλο, αποτελώντας την «αφετηρία» της 
οντολογικής αναζήτησης. Σε ένα δεύτερο βήμα, αποκτά μια 
«προτεραιότητα» έναντι των υπολοίπων όντων και η «εποίρκής 
ερμηνευτική ανάδειξη» του Είναι του (χποτελεί το απαροάτητο 
προκαταρκτικό «προαπαιτούμενο» της «ρητής και διαυγούς 
ερωτηματοθεσίας για το νόημα του Είναι» εν γέvεu Λίγο αργό-
τερα, η διερεύνηση του Dasein θα ταυτισθεί με το ερώττρα γκχ 
το Είναι: «Η οντολογική αναλυτική του Dasein αποτελεί τη 
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θεμελιώδη οντολογία εν γένει» (σ. 14), δηλαδή την οντολογία 
που θέτει το ερώτημα για το «Είναι εν γένει», και που οφείλει 
μάλιστα να στηριχθεί σε ένα «οντικό θεμέλιο»: στο Dasein/^ 
Στην προτελευταία σελίδα του δημοσιευμένου κειμένου (σ. 436), 
τέλος, θα επιστρέψουμε στην αρχική εκδοχή: «Η ανάδειξη της 
σύστασης του Είναι του Dasein παραμένει εντούτοις απλώς και 
μόνο ένας δρόμος. Ο σκοπός είναι η επεξεργασία του ερωτή-
ματος για το Είναι εν γένει.» Ο σκοπός αυτός ουδέποτε επιτεύ-
χθηκε. 

Το αυθεντικό ενδιαφέρον του Heidegger για την ύπαρξη, για 
το Dasein και τη «βιοτική του πραγματικότητα» και το συνακό-
λουθο μέλημα του να στρέψει την αναζήτησή του προς αυτήν την 
κατεύθυνση πρέπει να θεωρούνται δεδομένα. Η διαρκής ανα-
ποφασιστικότητα του στο ΕκΧ οφείλεται προφανώς στη δυσχέ-
ρεια του να συνδυάσει αυτήν την επιδίωξη με το εγχείρημα μιας 
επαναδιατύπωσης του παραδοσιακού οντολογικού ερωτήματος 
για το «Είναι εν γένει». Ενώ το Dasein εισάγεται από τον Hei-
degger ως μέσο που θα οδηγήσει στο Είναι, τείνει εξαρχής να 
υπεισέλθει το ίδιο στη θέση του «επιζητούμενου», εκβάλλοντας 
το Είναι - και εν τέλει το επιτυγχάνει, αφήνοντας το ΕκΧ ανο-
λοκλήρωτο. Επιστρέφοντας στο διάγραμμα της §8, μπορούμε 
τώρα να αναγνωρίσουμε στα δημοσιευμένα Τμήματα 1.1-2 τη 
στοχαστική απόπειρα που στον τίτλο του πρώτου Μέρους ανα-
φέρεται ως «ερμηνεία του Dasein ως προς τη χρονικότητα». 

46. Η §4 του ΕκΧ είναι αφιερωμένη στην κατάδειξη της «οντικής προτεραιό-
τητας του ερωτήματος για το Eivau> - δηλαδή της θεμελίωσής του σε ένα ον: 
στο Dasein. Στην προτελευταία δημοσιευμένη σελίδα του έργου, η αναγκαιό-
τητα ενός «οντικού θεμελίου» της θεμελιώδους οντολογίας επικυρώνεται εκ 
νέου·. «Είναι δυνατή μια οντολογική θεμελίωση της οντολογίας, ή μήπως χρειά-
ζεται και εδώ ένα οντικό θεμέλιο, και ποιο είναι το ον που μπορεί να αναλάβει 
τον ρόλο της θεμελίϋίσης;» (σ. 436). Η ανάγκη ενός «οντικού θεμελίου» εξακο-
λουθεί να υπογραμμίζεται εμφατικά στα Θεμελιώδη προβλήματα της Φαινομε-
νολογίας (Απαντα, τ. 24, σ. 26). Από την άλλη πλευρά, στο ίδιο κείμενο (σ. 27) 
ο Heidegger επιμένει να αποδίδει στο Είναι το χαρακτήρα του πρότερον έναντι 
κάθε όντος και να το αναγορεύει σε αντικείμενο «απριορικής γνώσης». 
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Στην απόπειρα αυτή, το «επερωτώμενο» του ερωτήματος για το 
Είναι τελικά θα αυτονομηθεί και δεν θα μπορέσει να λειτουρ-
γήσει ως γέφυρα μετάβασης στο επιζητούμενο «νόημα του Εί-
ναι», που στο 1.3 επρόκειτο να προσεγγισθεί μέσω της «ερμη-
νευτικής ανάδειξης του χρόνου ως υπερβατολογικού ορίζοντα 
του ερωτήματος για το Eivau>. 

Πώς όμως γεννιέται στη σκέψη του Heidegger το ερώτημα 
για το «Είναι εν γένει» και η ανάγκη να τεθεί εκ νέου; Τι συμ-
βαίνει μεταξύ του 1922, όταν αυτό για το οποίο γίνεται λόγος είτ 
ναι αποκλειστικά το «Είναι του Dasein», δηλ. η ανθρώπινη βιο-
τική πραγματικότητα, και του 1927, οπότε το «Είναι εν γένει» 
αναγορεύεται σε ύψιστη επιδίωξη της χαϊντεγγεριανής αναζήτη-
σης; Το κρίσιμο σημείο εντοπίζεται χρονικά στο Χειμερινό Εξά-
μηνο 1924/25, όταν στο πλαίσιο μιας πανεπιστημιακής παράδο-
σης για τον πλατωνικό Σοφνστη ο Heidegger θα έλθει εκ νέου 
αντιμέτωπος με το ερώτημα του Ελεάτη Ξένου: τί ποτε βονλε-
σθε σημαίνειν οπόταν ον φθέγγησθε·, (Σοφ. 244a). Το ερώτημα 
αυτό για το «νόημα του Eivau> επανασυνδέει τον Heidegger με 
την οντολογική προβληματική που είχε καθορίσει αποφασιστι-
κά τα πρώτα στάδια της φιλοσοφικής του ανάπτυξης, τότε που 
επεδίωκε να κατανοήσει το αριστοτελικό πολλαχώς λεγόμενον 
του δντος ή τη διασύνδεση λογικής και οντολογίας στην ύστερη 
μεσαιωνική φιλοσοφία. Η οντολογική ερωτηματοθεσία εμφα-
νίζεται ωστόσο στο ΕκΧ δραματικά μεταλλαγμένη. Δεν αποτε-
λεί μορφή της παραδοσιακής θεωρίας, αλλά εμφανίζεται (ος 
«απότοκος μορφή» μιας εγγενούς στο Dasein «προ-οντολογι-
κής κατανόησης του Eivau>.·»·' Η σκιά της αριστοτελικής διάκρι-
σης φρονήσεως και σοφίας είναι και εδώ προφανής και καθο-
ριστική. 

Αναζητώντας ένα «επερωτώμενο» προς το οποίο θα απευ-
θυνθεί το ερώτημα για το Είναι, το ΕκΧ εκκινεί ως «προκαταρ-

47. Πα μια εξαιρετική ανάλυση της οχέσης μεταξύ οντολογικής oxeViS χαι 
προ-οντολογικής κατανόησης, βλ. Γ. Ξηροπαίδης, Ο Heidegger kcu το XQ^Xtf-
μα της Οντολογίας, Αθήνα 1995. σ. 183-186. 
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κτική θεμελιώδης ανάλυση του Dasein» (1.1), προσεγγίζοντας 
την ύπαρξη όπως αυτή εμφανίζεται στην καθημερινότητα, στις 
συνηθισμένες δοσοληψίες και πρακτικές επιδιώξεις, στη βιομέ-
ριμνα και στην πρακτική ζωή. Η «αρχέγονη», προ-θεωρητική 
«σχέση του Dasein με το Είναι του» και η αντίστοιχη προ-οντο-
λογική «κατανόηση του Είναι» δεν αποτελούν παρά μετωνυμίες 
της αριστοτελικής φρονήσεως, στις οποίες ο Heidegger θα προ-
σπαθήσει να ιχνηλατήσει το πρωτογενές εκείνο υλικό που, διυ-
λιζόμενο, θα μετατραπεί σε «θεμελιώδη οντολογία». Το Τμήμα 
1.2 που επιγράφεται «Dasein και Χρονικότητα» αποτελεί ήδη μια 
υπέρβαση της προ-οντολογικής κατανόησης, μια στροφή προς 
την σοφίαν. Η σκέψη του Heidegger ξεφεύγει εδώ από την «κα-
θημερινότητα», διακρίνει αυθεντικότητα και αναυθεντικότητα, 
θέτει το ερώτημα για το «Είναι εν γένει». Όσο όμως ξεφεύγει 
από το καθημερινό πράττειν τόσο περισσότερο αυτονομείται και 
"εκπίπτει" σε απλή θεωρία, τόσο περισσότερο απομακρύνεται 
από τον στόχο που στις ΦΕΑ (1922) οριζόταν ως «αποδόμηοη»: 
από την αναγωγή των φιλοσοφικών εννοιών στην καθημερινή 
ζωή και την άμεση σύνδεσή τους με την ανθρώπινη ύπαρξη. 

Ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικομάχεια επικύρωνε την αξία 
της φρονήσεως παραβάλλοντάς την με την σοφίαν και επιση-
μαίνοντας ότι και στην φρόνηοιν είναι ενεργός η παρουσία του 
λόγον (1140b 5) και του νον (1143a 35). Ο Heidegger αντίθετα 
αξιολογεί την σοφίαν!θεωρίαν με γνώμονα τη συνάφεια της 
προς την πρακτική γνώση, επιχειρώντας να περιγράψει την 
ανάδυσή της μέσα από μια "φρονητική" προ-θεωρητική «κατα-
νόηση του Eivau>. Η απόπειρα εμφάνισης της φιλοσοφίας ως 
μιας δραστηριότητας που εκπηγάζει από μορφές απλής ύπαρ-
ξης και συνείδησης δεν αποτελεί βέβαια χαϊντεγγεριανή πρωτο-
τυπία. Συναντάται μεταξύ άλλων και στους δύο σημαντικότε-
ρους φιλοσοφικούς ήρωες του Heidegger: στον Αριστοτέλη και 
στον Hegel.'^ Τόσο ο Αριστοτέλης όσο και ο Hegel έχουν ωστό-

48. Τα δύο πρώτα κεφάλαια του πρώτου βιβλίου των Μετά τα Φυσικά εμφα-
νίζουν τη θεωρητική φιλοσοφία να γεννιέται και να αναπτύσσεται ως εξελιγμένη 
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σο συνείδηση της ιδιαιτερότητας και σε τελική ανάλυση της αυ-
τονομίας της φιλοσοφικής δραστηριότητας ως θεωρίας. Συγχρό-
νως, αντιμετωπίζουν την κατάληξη μιας εξελικτικής διαδικασίας 
ως αξιολογικά ανώτερη από την αφετηρία της. Πα τον Heideg-
ger, αντίθετα (και τούτο ισχύει ήδη από τις ΦΕΑ), το στάδιο του 
"τέλους" είναι το πλέον απομακρυσμένο από μια αυθεντική κοα 
«αρχέγονη» αφετηριακή δομή. Ο προσανατολισμός στο "τέλος" 
υποκαθίσταται από μια αναζήτηση της "αρχής" ως «προέλευ-
σης». Στο ΕκΧ, η "αρχή" αυτή δεν συλλαμβάνεται πλέον ιστορι-
κά, αλλά αναζητείται σε ένα ανιστορικό Dasein και στην εκ μέ-
ρους του προ-θεωρητική «κατανόηση του Είναι». 

Με το ΕκΧ, ο Heidegger προβαίνει σε ένα διττό αντι-αριστο-
τελικό διάβημα: αμφισβητεί τόσο τη διάκριση θεωρίαςίσοφίας 
αφενός και πράξεως!φρονήσεως αφετέρου όσο και το προβάδι-
σμα της πρώτης. Η αριστοτελική επισήμανση της συνεχούς πρα-
κτικής εμπλοκής της ύπαρξης, η διαρκής υποχρέωσή της να 
πράττει και να λαμβάνει αποφάσεις, η πρακτική δραστηριότητα 
και μέριμνα της καθημερινότητας, η μορφή κίνησης που προσι-
διάζει στην ύπαρξη, μεταφράζεται από τον Heidegger σε μερι-

μορφή της πρακτικής γνώσης (βλ. και το σχετικό απόσ3ΐασμα των ΦΕΑ, σ. 261-
263, όπου ο Heidegger επιχειρεί να εμφανίζει το «ρίζωμα» της σοφίας σιη «βιο-
τική πραγματικότητα» ως προβάδισμα της φρονήσεως έναντι μιας καθαρά θεω-
ρητικής γνώσης). Η Φαινομενολογία του Πνεύματος, εξάλλου, περιγράφει μια 
μεγαλειώδη και πολυκύμαντη πορεία προς την απόλυτη γνώση, της οποίας η 
αφετηρία βρίσκεται στην πλέον απλή και "ανόητη" μορφή συνείδησης: τη «φυ-
σική βεβαιότητα». Η διαφορά είναι ότι ο Αριστοτέλης εκκινεί την πραγμάχϊυση 
αυτής της εξελικτικής πορείας με το θεμελιώδες αξίωμα πάντες άνθρωποι τον 
εΐόέναι ορέγονται φύσει - εκλαμβάνει δηλαδή την επιθυμία ανάπτυξης και 
επαύξησης της γνώσης ως μια ανθρωπολογική σταθερά που οδηγεί από μήνη 
της στην καθαρή επιστήμη και θεωρία, αποφεύγοντας τη θεμελίωοή της σε 
κτικές επιδιώξεις. Ο Hegel με τη σειρά του δεν διστάζει μέσω της παρεμβολής 
της προσωπικής αντωνυμίας «εμείς» να υπενθυμίζει διαρκώς ότι χ ο ) ^ την πα-
ρουσία του «φαινομενολόγου» και τις παρεμβάσεις του, που σε κάθε μορφή συ-
νείδησης εντοπίζουν την αντί:ραση μεταξύ αυτάρεσκης «βεβαιότητας» >«ιι πραγ-
ματικής «αλήθειας» ωθώντας στην υπέρβαοή της, καμία διαλεχτιχή πρόοδος 
δεν θα ήταν δυνατή. 
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μνα του Dasein για το Είναι του, σε μια πρώτη «κατανόηση του 
Είναι». Ο Heidegger ερμηνεύει την άμεση γνώση του εαυτού 
μας. των αναγκών μας και της βιοτικής μας πράξης ως σχέση με 
το Είναι μας, και προσπαθεί ακολούθως να την αναβαθμίσει 
οντολογικά, αναγορεύοντας την σε «θεμελιώδη οντολογία». Η 
εμμονή του να εμφανίσει το ερώτημα για το Είναι εν γένει ως 
άμεση μετεξέλιξη της προ-οντολογικής δραστηριότητας του 
Dasein και της καθημερινής, πρακτικής γνώσης, η άρνησή του 
να αποδεχθεί την ιδιοσυστασία της σοφίας και της "καθαρής" 
θεωρίας, θα τον εμποδίσουν να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. 
Η φιλοσοφία, όπως και κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, «πη-
γάζει» μεν από το Dasein και «επιστρέφει» σε αυτό (σ. 38), ουδέ-
ποτε όμως μπορεί να θεμελιωθεί στην «καθημερινότητά» του. Η 
χαϊντεγγεριανή προτίμηση στον Αριστοτέλη των Ηθικών Νικο-
μαχείων έναντι εκείνου των Φυσικών και των Μετά τα Φυσικά 
συνυπάρχει με μια απόπειρα θεωρητικής κατάδειξης των πρω-
τείων της πράξεως. Ωστόσο, η απόπειρα να επιστρατευθεί η θεω-
ρία (κατά το επινόημα του Wittgenstein, αλλά και του Σέξτου 
του Εμπειρικού) ως "σκάλα" που θα μας οδηγήσει στην πρακτι-
κή δραστηριότητα αποτυγχάνει: είναι αδύνατο να χρησιμοποιή-
σουμε αυτήν τη σκάλα και ακολούθως να την «πετάξουμε». 

Αλλά και η προσπάθεια μιας «ερμηνευτικής ανάδειξης του 
χρόνου ως υπερβατολογικού ορίζοντα του ερωτήματος για το 
Είναι», όπως έχει σχεδιασθεί για το 1.3, θα φανεί ανέφικτη, κα-
θώς η «Χρονικότητα» (Temporalität) του Είναι οφείλει να ανα-
δυθεί μέσα από τη «χρονικότητα» (Zeitlichkeit) ως καταστα-
σιακή αρχή της ιδιάζουσας κινητικότητας του Dasein. Η διά-
κριση των δύο εννοιών στις πρώτες κιόλας σελίδες του ΕκΧ (§5) 
μαρτυρεί μια σιωπηρή αναγνώριση των αξιώσεων της καθαρής 
θεωρίας, οι οποίες ωστόσο ουδέποτε θα ικανοποιηθούν. Έχο-
ντας πλέον εγκαταλείψει την προτεραιότητα που είχε στις ΦΕΑ 
η χρονική διάσταση του παρελθόντος και έχοντας αναγνωρίσει 
την προτεραιότητα του μέλλοντος στο πλαίσιο της «χρονικό-
τητας» του Dasein, ο Heidegger ουδέποτε θα μπορέσει να χρη-
σιμοποιήσει τα δυσνόητα «ορίζοντα σχήματα» (horizontale 
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Schemata)"' ως βάση μuxς οντολογικής Χρονικότητας του ίδιου 
του Είναι. «Οδηγεί κάποιος δρόμος από τον αρχέγονο χρόνο 
στο νόημα του Είναι·, Αποκαλύπτεται ο ίδιος ο χρόνος ως ορί-
ζοντας του Είναι;» (σ. 437) Το ερώτημα αυτό, με το οποίο κλεί-
νει το δημοσιευμένο κομμάτι του έργου, έλαβε την έμπρακτα 
αρνητική απάντησή του με την απόφαση του Heidegger να εγκα-
ταλείψει το σχέδιο δημοσίευσης του τρίτου Τμήματος. Το άλμα 
από την προ-οντολογική κατανόηση στη (θεμελιώδη) οντολογία 
παραμένει ένα άλμα στο κενό. Το ΕκΧ καταγράφεται τελικά 
στην ιστορία της φιλοσοφίας ως μια μεγαλειώδης «αποτυχία». 

Η λέ|η αυτή περικλείεται από εισαγωγικά για δύο λόγους. 
Πρώτον, διότι ο χαρακτηρισμός αυτός δεν προέρχεται από τον 
γράφοντα, αλλά από τον ίδιο τον Heidegger-^o δεύτερον, διότι 

49. Ο όρος χρησιμοποιείται από τον Heidegger για πρώτη και μοναδική φο-
ρά οτην §69c, χαρακτηρίζοντας την «κατεύθυνση» των τριών χρονικών «εκστά-
σεων». Πηγή έμπνευσης αποτελεί εδώ προφανώς ο καντιανός «σχηματισμός», 
ως τρόπος διαμεσολάβησης καθαρών εννοιών και εποπτείας (πρβλ. Κριτική 
τον Καθαρού Λόγου, Β 176-187). Ο τρόπος με τον οποίο εισάγονται τα «οχή-
ματα» στο ΕκΧ ωθεί τον Ο. Pöggeler να τα χαρακτηρίσει ως ένα «εξωχρονικό 
σύστημα αρχών» (πρβλ. «Destruktion und Augenblick», στο Heidegger in seiner 
Zeit, Μόναχο 1999, σ. 74). - Η πανεπιστημιακή παράδοση του θερινού Εξαμή-
νου 1927 με θέμα Τα θεμελιώδη προβλήματα της Φαινομενολογίας (Die Grund-
probleme der Phänomenologie, Άπαντα, τ. 24) συμπυκνώνει και επαναδιατυ-
πώνει τις βασικές θέσεις του ΕκΧ, επιχειρώντας συγχρόνως στο τελευταίο τμή-
μα της να βαδίσει προς την κατεύθυνση που είχε αναγγελθεί ως αποστολή του 
Τμήματος 1.3 του ΕκΧ. Η αποτυχία της να πραγματευθεί ικανοποιητικά το 
θέμα της Χρονικότητας (βλ. §§20-22- πρβλ. επίσης G. Rgal, Heidegger zur 
Einßhrung, Hamburg 1992, σ. 95-99· ο F.-W. von Hermann αντίθετα προσπαθεί 
να αποδείξει ότι τα Θεμελιώδη προβλήματα... περιέχουν ουσιαστικά το αδι̂ ΛΟ-
σίευτο Τμήμα 1.3: πρβλ. Heideggers Grundprobleme der Phänomenologie, Frmk-
furt a.M. 1991) αποτέλεσε για τον Heidegger την πρώτη προειδοποέηση ότι το 
ΕκΧ επρόκειτο τελικά να παραμείνει ημιτελές. Ήδη οπό την αρχή της 
σης ο Heidegger κάνει λόγο πολύ προσεκτικά για μια «πιβανή [m<^tidK] eju.-
βεβαίωση της θέσης: Ο ορίζοντας, μέσα από τον οποίο γίνεται κατανοητό χάη 
σαν το Είναι εν γένει, είναι ο χρόνος.» (σ. 22· η έμφαση διχή μου). 

50. Βλ. τη φράση που παρατέθηκε και ανωτέρω (σ. 33) και που περιέχεται οε 
επιστολή του Heidegger στον Max Kommerell (Μ. Kommer^ ΒΗφ und 
Aufzeichnungen 1919-1944, Olten/Freiburg 1967, σ. 405). 
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μόνο εντός εισαγωγικών μπορεί να χρησιμοποιείται η λέξη αυτή 
για ένα έργο που, παρά την αποσπασματικότητα του, αποτέλε-
σε την «πιο βαθιά τομή στη γερμανική φιλοσοφία μετά τον 
Hegel».-'̂ ' Επιχειρώντας να διερευνήσουμε επιγραμματικά τα 
αίτια της «αποτυχίας» του ΕκΧ επισημάναμε ως τώρα: (α) την 
εγκατάλειψη της διασύνδεσης ιστορικότητας και φιλοσοφίας, το 
διαχωρισμό της ανάλυσης του Dasein από την αποδόμηση της 
παράδοσης, την εμφάνιση της ανθρώπινης ύπαρξης ως εξω-
ιστορικής και οιονεί "αιώνιας"· (β) την αναποφασιστικότητα 
και τις αμφιταλαντεύσεις στον προσδιορισμό της σχέσης «ανά-
λυσης του Dasein» και «θεμελιώδους οντολογίας»· (γ) τη μεταλ-
λαγμένη -και εν τέλει παραμορφωτική- κατανόηση της φρονή-
σεως. της σοφίας και της μεταξύ τους σχέσης, την εμμονή ανα-
γωγής της θεωρητικής φιλοσοφίας στην πρακτική ζωή και γνώ-
ση και την εμφάνισή της ως αποτόκου μορφής της προ-οντολο-
γικής «κατανόησης του Είναι» (της φρονήσεως)· (δ) την υποκα-
τάσταση της ιστορίας από τον «χρόνο», ο οποίος καλείται ανε-
πιτυχώς να λειτουργήσει ως «ορίζοντας» για το ερώτημα του 
Είναι, αναδυόμενος μέσα από την «αυθεντική χρονικότητα» του 
Dasein. Ένα τελευταίο στοιχείο, που θα αναδείξει τη σημασία 
που έχει για την κατανόηση του ΕκΧ το κείμενο Τι είναι μετα-
φυσική·,, πρέπει να αναζητηθεί (ε) σε έναν ιδιότυπο θεμελιωτι-
σμό που καθορίζει αποφασιστικά τις θέσεις και προθέσεις του 
ΕκΧ, αποδεικνύεται ομως εν τελεί ασύμβατος με την χαιντεγγε-
ριανή σύλληψη της ανθρώπινης ύπαρξης. 

Έγινε ήδη λόγος για το Dasein ως «οντικό θεμέλιο» της οντο-
λογίας, καθώς και για τη «θεμελιώδη οντολογία» που θα «θεμε-
λιώσει» όλες τις υπόλοιπες ειδικές οντολογίες, στηριζόμενη με 
τη σειρά της στο «θεμέλιο» μιας «θεμελιώδους ανάλυσης του 
Dasein». Η πεποίθηση αυτή του Heidegger, ότι η οντολογία δεν 
μπορεί να (αυτο-) θεμελιωθεί οντολογικά, ανάγεται στην εμμο-
νή του να αναγάγει κάθε μορφή θεωρίας σε μια πρακτική "φρο-

51. J. Habermas, «Heidegger - Werk und Weltanschauung», Πρόλογος στο έο-
) του V. Parias Heidegger und der Nationalsozialismus, Frankfurt a.M. 1989, σ. 13 
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νητική" δραστηριότητα. Η «υπαρκτική αναλυτική» του Dasein 
οφείλει να αποτελέσει αφετηρία και βάση κάθε οντολογικής 
αναζήτησης. Αφού το Είναι δεν διαφέρει από το «νόημά» του 
(σ. 152) και αφοΰ το «νόημα» δεν αποτελεί παρά «υπαρκτικό 
χαρακτηριστικό (Existenzial) του Dasein» (σ. 151), το Είναι δεν 
μπορεί παρά να συνίσταται σε μια προβολή (Entwnrf) του 
Dasein (σ. 315)· παραμένει «εξαρτημένο από την κατανόηση 
του Είναι» (σ. 212), η οποία επιτελείται στο Dasein και «υπόκει-
ται ως θεμέλιο σε κάθε Είναι» (σ. 325). «Το Είναι "είναι" μόνο 
εντός της κατανόησης» (σ. 183), και «μόνο ενόσω είναι το 
Dasein [...] "υπάρχει" και Είναι» (σ. 212). Επομένως, το ίδιο το 
Είναι «θεμελιώνεται τρόπον τινά σε ένα ον: στο Dasein. Το Είναι 
υπάρχει μόνο όταν υπάρχει κατανόηση του Είναι, δηλαδή 
Dasein.»52 f j «απριορικότητα» του Είναι, που έναντι κάθε όντος 
οφείλει να παραμένει ένα πρότερον, και η συνακόλουθη ανάγκη 
προσέγγισης του μέσω μιας «απριορικής γνώσης»^^ θα παρα-
μείνουν ανεκπλήρωτες υποσχέσεις και διακηρύξεις χωρίς αντί-
κρισμα. Εκτός από το Είναι, ο χαϊντεγγεριανός θεμελιωτισμός 
και αναγωγισμός θα εμφανίσει και την αλήθεια, τον κόσμο, την 
ελευθερία, τον χρόνο, την ιστορικότητα και τη γλώσσα ως «υπαρ-
κτικά χαρακτηριστικά» του Dasein, προσεγγίζοντάς τα με μονα-
δικό μέλημα να αναδείξει την εξάρτησή τους από το Dasein και 
να καταδείξει τη θεμελίωση τους σε αυτό. 

Ο Heidegger αναζητεί στο Dasein ένα fundamentum incon-
cussum, στο οποίο θα θεμελιώσει υπερβατολογικά την οντολο-
γία ως «επιστημονική φιλοσοφία»^. Το εγχείρημα αυτό αποτυγ-
χάνει. Δεν είναι τυχαίο ότι, μερικά χρόνια αργότερα, ο Heideg-
ger θα χαρακτηρίσει ως μεταφυσική απόκλιση και θα αποκηρύ-
ξει κάθε αναφορά στην έννοια του «θεμελίου» και της «θεμε-

52. Τα θεμελιώδη προβλήματα της Φαινομενολογίας, Άπαντα, τ. 24, α 26. Το 
εισαγίογικό μέρος της παράδοσης παρέχει την πλέον σαφή εικόνα του χαϊντεγ-
γερuxvoΰ θεμελιωτισμού. 

53.Ό.π.,σ.27. 
54. Πρβλ. Απαντα, τ. 24, σ. 3. 
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λιακής οντολογίας».'' Η αναζήτηση στο Dasein ενός ακλόνητου 
θεμελίου για τη φιλοσοφία ως οντολογία δεν σήμαινε όμως 
απλώς την υιοθέτηση παραδοσιακών μεταφυσικών αιτημάτων 
αποδείχθηκε προ πάντων ασύμβατη με την όλη σύλληψη του 
Dasein στο ΕκΧ. Το Dasein είναι αδύνατο να αποτελέσει «θεμέ-
λιο» -και μάλιστα «αδιάσειστο»-, αφού κύριο χαρακτηριστικό 
του είναι η διάρρηξη όλων των παραδοσιακών καθορισμών που 
αφορούσαν στην ανθρώπινη ύπαρξη και απέβλεπαν σε σαφώς 
περιγεγραμμένες εννοιολογικές περιγραφές της ως υποστασια-
κής πραγματικότητας. Σε αυτές τις περιγραφές, στην παραδο-
σιακή κατανόηση της ύπαρξης ως υπόστασης ή υποκειμένου, ο 
Heidegger αντιτάσσει ένα απο-κενχρωμένο Dasein, εμφανίζο-
ντας το ως «ανοικτό» και εν πολλοίς διαχεόμενο στον περιβάλ-
λοντα κόσμο. 

Εκκινώντας από την κεφαλαιώδη θέση ότι «η "ουσία" του 
Dasein συνίσταται στην ύπαρξη του» (σ. 42), ο Heidegger προσ-
διορίζει την «ύπαρξη» (Existenz) πρωτίστως ως «εκάστοτε δική 
μου» (je meine, σ. 42). Το Dasein δεν δηλώνει το σύνολο των 
ανθρώπων ή κάποιον υποθετικό "μέσο όρο" τους, δεν αναφέρε-
ται στο "ανθρώπινο γένος" ή σε απαράλλακτες ανθρωπολογι-
κές σταθερές, αλλά οφείλει να εκφέρεται πάντοτε με αναφορά 
στην προσωπική αντωνυμία: «εγώ είμαι», «εσύ είσαι» (σ. 42). Η 
αναζήτηση κοινών δομικών στοιχείων και σταθερών «υπαρκτι-
κών χαρακτηριστικών» του Dasein (η γενικευτική θεωρία) βρί-
σκεται εξαρχής σε μια αμετρίαστη ένταση με την «οξεία εξατο-
μίκευση» της πρά|εως.Το ερώτημα σε ποω Dasein, σε ποια ατο-
μική ύπαρξη θα θεμελιωθεί το οντολογικό εγχείρημα μένει τελι-
κά αναπάντητο, θέτοντας τη "θεμελιωτική" λειτουργία και απο-
στολή του Dasein εν αμφιβάλω. 

Ο ακραίος μεταφυσικός θεμελιωτισμός του Heidegger δεν 
περιορίζεται ωστόσο στην απόπειρα «θεμελίωσης» της οντολο-
γίας και του συνόλου των φιλοσοφικών εννοιών στο Dasein και 
στις πρακτικές έγνοιες του, αλλά στρέφεται και προς το ίδιο το 

55. Βλ. και κατωτέρω. Επίλογος, σ. 90 και Σχόλιο 69. 
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Dasein, διατυπώνοντας το ερώτημα για τα δικά του θεμέλια. 
Πού θεμελιώνεται λοιπόν το Dasem-θεμέλιο; «Από πού» έρχε-
ται και «προς τα πού» κατευθύνεται; Η διατύποοση αυτών τοον 
δύο ερωτημάτων είναι κατά τον Heidegger τόσο αναγκαία όσο 
απόλυτη είναι και η αδυναμία να απαντηθούν. Ο άνθροΜίος 
βρίσκεται «ερριμμένος» (geworfen) στην ύπαρξη του, χωρίς να 
το έχει επιλέξει και χωρίς να είναι σε θέση να προσδιορίσει εγγύ-
τερα αυτήν τη «ρίψη». Ο άνθρωπος συγχρόνως «προβάλλεται» 
(sich entwerfen) πάνω στις μελλοντικές δυνατότητες που του 
διανοίγονται, επιλέγοντας και απορρίπτοντας, βρίσκεται ωστό-
σο διαρκώς αντιμέτωπος με την «πιο δική μου», «ασχέτιστη», «μη 
παρακάμψιμη», «αόριστη» αλλά και «πιο βέβαιη» δυνατότητα: 
τον θάνατο, ως «το Μηδέν της δυνατής αδυναμίας της ύποχρξής 
του» (§53). Ακόμη και η «ολότητα» του επίδοξου θεμελίου-
Dasein καθίσταται με αυτόν τον τρόπο ρευστή, ασταθής και ου-
σιαστικά αυτοαναιρούμενη, αφού συλλαμβάνεται μόνο ως «πρό-
ληψη» του θανάτου (§62) και ολοκληρώνεται όταν το Dasein 
παύει πλέον να υπάρχει. Ως «ερριμμένη προβολή» (geworfener 
Entwurf, §31), το εξατομικευμένο Dasein δεν «ρίπτεται» από κά-
ποιο υπέρτατο ον, ούτε έχει την ευχέρεια να «προβάλλεται» σε 
δυνατότητες που το ίδιο αυτόνομα παράγει. Αναζητώντας το 
θεμέλιο του Dasein, ο χαϊντεγγεριανός θεμελιωτισμός οδηγείται 
τελικά στη «μηδαμινότητα που προσδιορίζει το Dasein orto θΐ-
μέλΐΌ του - θεμέλιο που υφίσταται και το ίδιο ως ερριμμένο προς 
θάνατον»· τη «μηδαμινότητα» αυτή αποκαλύπτει «το Μηδέν, 
ενώπιον του οποίου οδηγεί η αγωνία» (σ. 308). 

Αυτό ακριβώς το Μηδέν, η «μηδαμινότητα» και η «αγοϊνία» 
θα αποτελέσουν τα θέματα της διάλεξης Τι είναι μεταφυσική; 
(στο εξής: ΓεΛί), καθιστώντας την ένα κείμενο-κλειδί για την 
κατανόηση της χαϊντεγγεριανής φιλοσοφικής πορείας προς τη 
Στροφή. Το Dasein, που στο ΕκΧ καλείται να αναλάβει τον ρόλο 
θεμελίου της οντολογίας, του συνόλου των φιλοσοφικών εν-
νοιών και του ίδιου του Είναι, έχει πλέον αποκαλυφθεί με τη 
σειρά του ως θεμελιωμένο οτο Μηδέν. Αυτό το Μηδέν αναλο^Α-
βάνει πλέον τη λειτουργία που στο £«Α'επιτελού€« ο «κόσμος» 
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αποκαλύπτοντας την «ολότητα των όντων». Σύμφωνα με τον 
ουσιώδη προσδιορισμό του, ο άνθρωπος δεν βρίσκεται «Εν-τω-
κόσμω», αλλά "Εν-τω-Μηδενί" της αγωνίας, και μόνο έτσι έρ-
χεται αντιμέτωπος με τα όντα, την παραδοξότητά τους και τη 
σχέστ] του μαζί τους. 

Μπορεί όμως το Μηδέν, αυτό το άνόητον και άνώνυμον,^(> να 
αποτελέσει αντικείμενο εννοιολογικής πραγμάτευσης και ση-
μείο αναφοράς; Μπορεί το Είναι και η οντολογία να θεμελιω-
θούν σε ένα Dasein, του οποίου η βαθύτερη ουσία είναι διαπο-
τισμένη από «μηδαμινότητα»; Η πραγμάτευση της έννοιας του 
Μηδενός στο ΤεΜ θα αποκαλύψει μια ακόμη διάσταση της 
«αποτυχίας» του ΕκΧ: πρόκειται τελικά και για μια ήττα του 
Heidegger στην αναμέτρησή του με τον Ελεάτη Παρμενίδη, για 
μια αποτυχία του να αναιρέσει την παρμενίδεια απόρριψη της 
«ανάμιξης» Είναι και Μηδενός και της θεμελίωσης εκείνου σε 
τούτο: εστί γαρ είναι, μηδέν ό' ονκ εστίν.Η θεά του Παρμενί-
δη ήταν κατηγορηματική στην προειδοποίησή της έναντι της 
οδού του Μηδενός: «Η άλλη [εκείνη οδός], πως δεν είναι και 
πως ανάγκη να μην είναι, αυτή σου λέω είναι μια στράτα δίχως 
καθόλου γνώση· γιατί ούτε να γνωρίσεις το μη-ον θα μπορούσες 
-πράγμα ανέφικτο- ούτε να το εκφράσεις.» Η «αποτυχία» του 
ΕκΧ επέρχεται και ως συνέπεια της χαϊντεγγεριανής "απεί-
θειας" έναντι εκείνης της απαγόρευσης και, συγχρόνως, ως η πιο 

56. Παρμενίδης. Β 8.17. Πρβλ. επίσης Π. Θανασάς, Ο πρώτος «δεύτερος 
Μονς'». Είναι και Κόσμος στο ποίημα του Παρμενίδη, Ηράκλειο 1998. 

57. Β 6.1-2. - Παρόμοια είναι και η προσέγγιση του Jacob Taubes («Vom 
Adverb "nichts" zum Substantiv "das Nichts". Überlegungen zu Heideggers Frage 
nach dem Nichts», στο Poetik & Hermeneutik, τ. 6, Positionen der Negativität, εκδ. 
Η. Weinrich. Μόναχο 1975). Ήδη η «προκλητική σύζευξη "Είναι" και "Χρό-
νου"» (σ. 143) αντιτίθεται ολοφάνερα στην παρμενίδεια αποσύνδεση του Είναι 
και της οντολογίας από κάθε χρονική διάσταση (βλ. Β 8.5-6, 8.19-20). Οι ανα-
φορές του ΕκΧ και του ΤεΜ στο Μηδέν ωθούν τον Taubes να κάνει λόγο για μια 
«αντι-παρμενίδεια ανάπτυξη του ερωτήματος για το Είναι» στα τέλη της δεκα-
ετίας του 1920 (σ. 147)· ειδικά το ΤεΜ αποτελεί μια «διαρκή αντιπαράθεση με 
τον Παρμενίδη», μια «πραγματεία εναντίον του Παρμενίδη» (σ. 143-4). 
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πρόσφατη -και οριστική;- επιβεβαΰοσή της. Η προσφυγική crto 
Μηδέν της αγωνίας θα σηματοδοτήσει την κατάρρευση τον χαϊ-
ντεγγεριανού θεμελιωτιαμού. 

Σε ένα εξαιρετικής διεισδυτικότητας και σημασίας κείμενο 
του με θέμα τη «Θέση του Heidegger στην ιστορία της φιλοσο-
φίας», ο Walter Schulz χαρακτήριζε τη φιλοσοφία του Heideg-
ger ως «το εγγενές τέλος του γίγνεσθαι της μεταφυσικής της 
Εσπερίας», και ειδικά τη διάλεξη Tl είναι μεταφυσνκή; ως «το 
τελευταίο έργο της παραδοσιακής μεταφυσικής».^« Με μεγαλύ-
τερη βεβαιότητα θα υποστήριζε κανείς ότι το έργο αυτό αποτε-
λεί το τελευταίο προϊόν του χαϊντεγγεριανοΰ θεμελιωτισμού και 
συγχρόνως τη συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας της υπέρβα-
σης του μέσω της Στροφής που ακολούθησε. Ο θεμελιωτισμός 
του ΕκΧ οδήγησε στην «άβυσσο» του Μηδενός και έπρεπε 
πλέον να εγκαταλειφθεί. Το ΤεΜ αποτελεί την "αλήθεια" του 
ΕκΧ, οδηγώντας πέραν αυτού. 

Η Στροφή ως επιστροφή 

Η χωριστή δημοσίευση το 1929 του βιβλίου για τον Kant,̂ » το 
οποίο σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό επρόκειτο να αποτε-
λέσει το πρώτο Τμήμα του δευτέρου Μέρους του ΕκΧ, επιβε-
βαίωσε οριστικά τη ματαίωση του εγχειρήματος ολοκλήρακτης 
του έργου. Η περίφημη διάλεξη του 1930 Περί της ουσίας της 

58. «über den philosophiegeschichtlichen Ort Martin Heideggers», στο 
Heidegger. Perspektiven zur Deutung seines Werkes, εκδ. Ο. Pöggeler, K t o 1%9, 
Königstein ^1984, σ. 106,110 (πρώτη δημοσίευση ατο Philosophische Rundschau, 
τ. 1,1953/54, σ. 65-93 και 211-232). 

59. Kant und das Problem der Metaphysik, Βόννη. - Μια πρώτη αναβολή της 
δημοσίευσης του τρίτου Τμήματος του πρώτου Μέρους του ΕχΧ είχε απο«{ΐαοι-
σθεί ήδη τον Ιανουάριο του 1927, όταν ο Heidegger επισκέφθηκε τον Jägers χοη. 
συνειδητοποίησε μέσα από τις συζητήσεις που είχαν ότι η ως τότε επ^εργοσία 
ήταν «ανεπαρκής» (πρβλ. την εξαιρετική καταγραφή όλων των σχετικών λεπτο-
μερειών στο χρονικό του Th. Kisiel, The Genesis..., α. 477-489). 
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αλήθειας θα αποτελέσει την πρώτη εκδήλωση της Στροφής. Θα 
ακολουθήσουν το απονενοημένο πολιτικό διάβημα του Heideg-
ger, η ενασχόληση με την τέχνη,® με την ποίηση και τον «ποιητή 
της ποίησης» Hölderlin,αλλά και με τον Friedrich Nietzsche.® 
Η ταραγμένη και πολυκύμαντη δεκαετία του 1930 θα κλείσει με 
τις περίφημες Συμβολές στη Φιλοσοφία·, μια τιτάνια προσπά-
θεια συνολικής και εν πολλοίς συστηματικής έκθεσης της σκέ-
τ|»ης του Heidegger, η οποία διήρκεσε από το 1936 ως το 1939 
και έμεινε επίσης ανολοκλήρωτη.®^ Τα πρώτα κείμενα που παρέ-
χουν μια σαφή εικόνα της σημασίας και του διαμετρήματος της 
Στροφής θα δημοσιευθούν το 1943. Πρόκειται για τη διάλεξη 
Περί της ουσίας της αΐήθειας^ και τον Επίλογο που θα προστε-
θεί στην επανέκδοση του Τι είναι μεταφυσική; Οι βασικοί προ-
σανατολισμοί της δεκαετίας του 1930 θα εξακολουθήσουν να 
κατευθύνουν τη σκέψη του φιλοσόφου ως το τέλος της ζωής του. 

Πώς μπορούν όμως να περιγραφούν αυτοί οι προσανατολι-

60. Πρβλ. τη διάλεξη για την «Προέλευση του έργου τέχνης» που παρουσιά-
σθηκε το 1935/36, δημοσιεύθηκε όμως επαυξημένη για πρώτη φορά το 1950 στη 
συλλο^,η Holzwege (τώρα Άπαντα, τ. 5, σ. 1-74, καθώς και ελληνική μετάφραση 
του Γ. Τζαβάρα, Αθήνα-Γιάννινα 1986). 

61. Πρβλ. τη διάλεξη με θέμα «Ο Hölderlin και η ουσία της ποίησης» που 
παρουσιάσθηκε στη Ρώμη το 1936. Δημοσιεύθηκε στο Das Innere Reich, τ. 3 
(1936), σ. 1065-1078, ενώ ακολούθως περιλήφθηκε στον τόμο Erläuterungen zu 
Hölderlins Dichtung (Frankfurt a.M. 1944" πρβλ. και την ελληνική μετάφραση 
του Θ. Αδράστου, Θεσσαλονίκη 1997). 

62. Οι πανεπιστημιακές παραδόσεις για τον Nietzsche θα διαρκέσουν από το 
1936 έως το 1940 και θα αποτελέσουν το υλικό για τους δύο τόμους που εκδί-
δονται το 1961: Nietzsche I, II, Pfullingen. 

63. To έργο εκδόθηκε γιο πρώτη φορά μετά θάνατον: Beiträge zur Philo-
sophie. Απαντα, τ. 65, Frankfurt a.M. 1989. Θέλοντας να υπογραμμίσει τη σημα-
σία τυιν Beiträge, ο Ο. Pöggeler τόνιζε: «Μόνο όταν παρέλθουν πενήντα χρόνια 
από τη δημοσίευση των Beiträge, θα μπορεί να συζητηθεί εκ νέου αν ο Heideg-
ger της δεκαετίας του 1930 κατάφερε ή όχι να παραγάγει έργο που θα μείνει» 
(«Den Führer führen? Heidegger und kein Ende», Philosophische Rundschau, 
τ. 32,1985. σ. 64). 

64. Vom Wesen der Wahrheit, Frankfurt a.M. 1943· βλ. και ανωτέρω, σ. 18, 
σιιμ. 12. 
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σμοί; Σε τι συνίσταται τελικά η Στρος)η; Μια απόπειρα περιεκτι-
κής και εμπεριστατωμένης απάντησης σε αυτό το ερώττρα 
υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια που εκ των πραγμάτων τίθενται 
στα παρόντα Προλεγόμενα. Η ολοκληρωμένη ανάδειξη του χα-
ρακτήρα της Στροφής (με τη δεύτερη από τις τρεις σημασίες που 
διακρίθηκαν ανωτέρω, σ. 18-19) θα προϋπέθετε την εμβάθυνση 
στο σύνολο του χαϊντεγγεριανού έργου: σε τελική ανάλυση, η 
Στροφή είναι ολόκληρος ο Heidegger. Θα περιοριστούμε λοιπόν 
σε μια επιγραμματική υποσήμανση του χαρακτήρα της Στρο-
φής, υπό το φως της οποίας οφείλουν να αναγνωσθούν οι μετα-
φράσεις του Επιλόγου και της Εισαγωγής που ακολουθούν. 
Παράλληλα θα διατυπωθούν κάποιες προγραμματικές θέσεις 
για την ερμηνεία της Στροφής, των οποίων η πρώτη επιβεβαίω-
ση επαφίεται στην κρίση του αναγνώστη αυτών των κειμέναιν." 

Παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις του ιδίου του 
Heidegger, η Στροφή ως «αλλαγή τοποθέτησης», ως ριζική με-
ταβολή της κατεύθυνσης της σκέψης του μετά την «αποτυχίίΐ» 
του ΕκΧ, δύσκολα μπορεί να αμφισβητηθεί Προίϊτο δείγμα αυ-
τής της αλλαγής είναι η υπέρβαση του θεμελιωτισμού που διέ-
πνεε το ΕκΧ.^ Το Dasein δεν αποτελεί πλέον θεμέλιο του Είναι 
και της Οντολογίας, αλλά αναλαμβάνει αποκλειστικά τον ρόλο 
του Da-sein: Δεν δηλώνει την «ερριμμένη» και εξατομικευμένη 
ανθρώπινη ύπαρξη, αλλά το «Εδώ» (Da) του Είναι (Sein), το 
πεδίο εντός του οποίου το Είναι μπορεί να εμφανίζεται και να 
αποκρύπτεται. Το Dasein δεν «ρίπτεται» εκ του Μηδενός και 
δεν «προβάλλεται» στο Μηδέν αντίθετα, το ίδιο το Είναι «προ-

65. Η ενδελεχής ανάπτυξη τους αναβάλλεται για μια εκτενέστερη μελέτη 
που περιλαμβάνεται στα μελλοντικά σχέδια του γράςροντος. 

66. Ο W. Schulz χαρακτηρίζει τη Στροφή ως μια πορεία «από το Μηδέν στο 
Είναι» («Über den...», ό.π., σ. 110) και την ερμηνεύει ως αποτέλεσμα μιας «βμ»»,-
ρίας της αδυναμίας» στην οποία οδηγήθηκε το υποκειμενισπχό εγχείρημα του 
ΕκΧ. Μετά τη Στροφή, ο Heidegger «παραιτείται από τη μεταφυσιχή βούληση 
για θεμελίωση. Η παραίτηση αυτή συνιστά ήδη τη Στροφή, δηλαδή τη μετα-
στροφή της αυτοκατανόησης της ύπαρξης: δεν θέλω πλέον να με θεμβλιώσω, 
αλλά με εκλαμβάνω ως "εκτεθειμένο" από το Είναι» (σ. 111). 
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βάλλει» πλέον και «ρίπτει» τον άνθρωπο.®'' Η σκέψη και η κατ"" 
νόηση δεν δηλώνουν επιτεύγματα του Dasein και της δικής του 
σχέτισης με τον κόσμο, αλλά υπαγορεύονται από το ίδιο το Εί-
ναι, από το οποίο αναδέχονται τον ουσιώδη προσδιορισμό και 
την αποστολή τους. Η φράση του ΕκΧ, σύμφωνα με την οποία 
«το Είναι "είναι" μόνο εντός της κατανόησης» (σ. 183), υφίστα-
ται την εξής διορθωτική προσθήκη: «Αλλά αυτή η κατανόηση 
ως ακοή»®. Η «ουσιώδης σκέψη» εκπορεύεται πλέον από το Εί-
ναι. το οποίο ο άνθρωπος αρκείται να «ακούει» και να «υπα-
κούει». «Πρωταρχικά αληθές» δεν είναι το Dasein,® αλλά η 
αλήθεια έγκειται στη διαμάχη αποκάλυψης και απόκρυψης π;ου 
επιτελείται στους κόλπους του Είναι· μάλιστα, «η κρυπτότητα 
της ολότητας των όντων, η πραγματική αν-αλήθεια, είναι παλαι-
ότερη από κάθε προδηλότητα αυτού ή εκείνου του όντος.»™ Η 
Ιστορικότητα (Geschichtlichkeit) δεν θεμελιώνεται πλέον στη 
χρονικότητα και στο πεπερασμένο της ανθρώπινης ύπαρξης,"" 
αλλά η ουσία της ιστορίας (Geschichte) καθορίζεται από το 
πεπρωμένο (Geschick) του Είναι, όπως αυτό «αποστέλλεται» 
(sich zuschickt) στον παραλήπτη άνθρωπο.''^ Και αυτή ακόμη η 

67. Πρβλ. Επιστολή για τον «Ανθρωπισμό», Απαντα, τ. 9, σ. 337: «Το ρίπτον 
(Das Werfende) στην προβολή (im Entwurf) δεν είναι ο άνθρωπος, αλλά το ίδιο 
το Είναι». 

68. Βλ. τις "παρατηρήσεις περιθωρίου" του Heidegger πάνω σε παλαιότερα 
αντίτυπα του ΕκΧ που έχουν περιληφθεί στις νεότερες εκδόσεις του κειμένου, 
καθώς και στην έκδοση των Απάντων. 

69. ΕκΧ, α. 220. Πρβλ. επίσης τη φράση «το ίδιο το Dasein είναι το ξέφωτο» 
(σ. 133). την οποία ο ύστερος Heidegger σχολιάζει με την εξής "παρατήρηση πε-
ριθωρίου": «αλλά δεν το παράγει». Το «ξέφωτο» της αλήθειας του Είναι ανήκει 
πια στο Είναι, και ο άνθρωπος οφείλει πλέον να «στέκεται» απλώς εντός του. 

70. Περί της ουσίας της αλήθειας. Άπαντα, τ. 9, σ. 193-4. Πρβλ. επίσης 
(Beiträge zur Philosophie, Απαντα, τ. 65, σ. 318): «Ποιος είναι ο άνθρωπος; 
Αυτός που χρησιμοποιείτο^ από το Είνε, ώστε να υφίσταται την ουσίωση της 
αλήθειας του Είνε.» 

71. Βλ. ΕκΧ, §§72-76. 
72. Βλ. μεταξύ άλλιον Der Satz vom Grund, Pfullingen 1957, σ. 108 επ. Πρβλ. 

επίσης W. Schulz, ό.π., σ. 114: «Ο Heidegger επιτελεί εδώ μια αποφασιστική 
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ομιλία έχει πάψει να αποτελεί υπαρκτικό χαρακτηρκτηκό, η 
γλώσσα έχει πάψει να «έχει τις ρίζες της ατην υπαρκτική κατά-
σταση της διανοικτότητας του Dasein»."" Αντίθετα, «η γλώσσα 
εκπηγάζει από το Είνε και επομένως του ανήκει.»'^ Ο δε άν-
θρωπος οφείλει «πριν μιλήσει να έχει επιτρέψει στο Είναι να τον 
καλέσει, με κίνδυνο καλούμενος να έχει λίγα να πει ή σπάνια να 
μπορεί να ομιλήσει.»^® 

Το μοναδικό σημείο σύνδεσης του ΕκΛ'καιτων κειμένων που 
ακολούθησαν τη Στροφή έγκειται τελικά στις συνεχείς και επί-
μονες αναφορές στο «Είναι». Ολόκληρη η προσπάθεια τσυ 
ύστερου Heidegger να αμφισβητήσει τη Στροφή ως «αλλαγή το-
ποθέτησης» στηρίζεται αποκλειστικά σε αυτήν τη συνάφεια και 
συνέχεια. Πρόκειται όμως πράγματι για συνέχεια; Τι σχέση έχει 
το πάλαι τε και νϋν και άει ζητονμενον και άεΐ άπορονμενον 
ερώτημα για το Είναι,̂ ® το παραδοσιακό οντολογικό ερώτημα τί 
ποτε βούλεσθε σημαίνειν οπόταν ον φθέγγησθε; που καταλάμ-
βανε θέση προμετωπίδας στο ΕκΧ,^ με ένα «Είναι» που κατά 
τον ύστερο Heidegger ομιλεί και συντονίζει, υπνώττει και ανα-
μένει, στέλνει και γνέφει, προστατεύει και απαιτεί, διαθέτει ποι-
μένες και φύλακες, χαρίζει και θεραπεύει, ρίπτει και οργίζεται; 
Και μπορεί η «σκέψη του Είναι» να προχωρήσει πέρα από τα 
παρμενίδειο εστι yajQ είναι, χωρίς να πέσει αναπόφευκτα στην 
παγίδα της εξαντικειμενίκευσης του Είναι και της μετατροπής 
του σε ένα ον όπως τα άλλα; Πράγματι, ο ύστερος Heidegger 
κατανοεί την αποστολή του (ος μια προσπάθεια «υπέρβασης» 
της μεταφυσικής και της οντολογίας. Το Sein (ή Seyn) της ύστε-
ρης περιόδου μόνο ως όνομα παραπέμπει στο παρμενίδειο Εόν 
και στη πλατωνική ιδέα του Είναι, στο αριστοτελικό δ ν β δ ν και 

στροφή προς την ιστορία, η οποία υπερβαίνει την απλή θεμελίωση της ισιοοίας 
στη χρονικότητα.» 

73. ΕκΧ, α. 160. 
74. Beiträge..., Λπαντα, τ. 65, σ. 501. 
75. EnunoX^ για τον «Ανθρ<απισμό», Απαντα, τ. 9, σ. 319. 
76. Μετ. 1028b 2-3. 
77. Πρβλ. Σοφιστής 244a και ΕκΧ, σ. 1. 
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στο esse των Σχολαστικών. Παρ' όλο που το «Είναι» αποτελεί 
διαρκές σημείο αναφοράς του Heidegger από το 1925, το εννοι-
ολογικό του περιεχόμενο μεταβάλλεται θεαματικά με τη Στρο-
φή. Δημιουργείται έκτοτε η εντύπωση ότι το «Είναι» δεν αποτε-
λεί παρά ένα προσωνύμιο που ο φιλόσοφος επιθέτει σε ένα ευ-
ρύτατο φάσμα θεμάτων, πεδίων, εννοιών και ερωτημάτων, συ-
γκαλύπτοντας συχνά την ετερότητά τους μέσω αυτής της ομω-
νυμίας.'^ 

Πρώτιστο καθήκον κάθε μελετητή των μετά τη Στροφή κειμέ-
νων είναι επομένως η άρση αυτής της ομωνυμίας. Θα μπορούσε 
κανείς να κάνει λόγο για έναν ερμηνευτικό γνώμονα, σύμφωνα 
με τον οποίο όσο λιγότερες αναφορές στο «Είναι» περιέχει μια 
ερμηνεία του Heidegger τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει να 
είναι επιτυχημένη. Η ουσιαστική εμβάθυνση στη σκέψη του εί-
ναι ασύμβατη με την αναπαραγωγή ενός «φιλοσοφικού μανιερι-
σμού»^' και μιας συνθηματικής αργκό για το «Είναι», ωσάν το 
νόημά του να ήταν αυτονόητο. Καθήκον κάθε ουσιαστικής ερ-
μηνείας είναι η διάκριση των ποικιλόμορφων παραπομπών και 
υποσημάνσεων της λέ|ης και, σε ένα δεύτερο στάδιο, η αναζή-
τηση μιας πιθανής ενότητας αυτών των πολλαπλών σημασιών -
με άλλα λόγια, η δικαιολόγηση και απάμβλυνση της καθ' ομω-
νυμίαν χρήσης της. Υπάρχει λοιπόν κάποια κοινή συνισταμένη 
των αναφορών του ύστερου Heidegger στο «Είναι»; 

Στην τέχνη και στην ποίηση, στο ιστορικό γίγνεσθαι και στα 
κείμενα της φιλοσοφικής παράδοσης, στα σημεία της γλώσσας 
και στο σύγχρονο «σύ-στημα» (Gestell) της τεχνικής, στις συνα-
ναστροφές και συνομιλίες του με χωρικούς του Μέλανα Δρυμού 
ή με Ιάπωνες καθηγητές, ο Heidegger επιμένει να ανιχνεύει ση-

78. Βλ. και. ανωτέρω, σ. 15. - Ο όρος "ομωνυμία" χρησιμοποιείται εδώ με την 
αριστοτελική του σημασίχι, δηλώνοντας τη χρήση της ίδιας λέ|ης για την έκ-
φραση διαφορετικών εννοιών πρβλ. Κατηγορίες, 1 al: ομώνυμα λέγεται ών 
ονομα μόνον κοινόν, ό όε κατά τοΰνομα λόγος της ουσίας ετερος. 

79. Πρβλ. τη σχετική προειδοποίηση του αείμνηστου Αν. Πανναρά, στο κείμε-
νο του «Η ποίηση του Hölderlin στη φιλοσοφική σκέψη του Martin Heidegger», 
/Ιενκαλίων 18,1977, ο. 243-258. 
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μεια ενός «Είναι» που εμφανίζεται και αποσύρεται στο πλαΰλο 
του δυναμικού γίγνεσθαι που αποκαλείται «αλήθεια του Είναι». 
Η αλήθεια αυτή δεν είναι η παραδοσιακή adaequatio, η συμφω-
νία και προσομοίωση του λόγου και της γνώσης προς τα αντίτ 
κείμενα - και τούτο διότι μια τέτοια συμφοϊνία προϋποθέτει 
πάντοτε την πρότερη αποκάλυψη και ανάδειξη του περί ου ο 
λόγος όντος. Η χαϊντεγγεριανή «αλήθεια» (Wahrheit) εξακολου-
θεί και μετά τη Στροφή να είναι μια ά-λήθεια, μια δυναμική 
άρση της λήθης και της «κρυπτότητας», μια «ακρυπτότητα» 
(Unverborgenheit).®' Σε αντίθεση ωστόσο με το ΕκΧ, η ά-λήθεια 
δεν αποτελεί πλέον «υπαρκτικό χαρακτηριστικό» του Dasein, 
δεν θεμελιώνεται στον άνθρωπο ούτε «υπάρχει μόνο εάν και 
εφόσον είναι το Dasein» (σ. 226). Η υπέρβαση της κρυπτότητας, 
της λήθης και της συγκάλυψης συντελείται ως μια «διαμάχη» 
μέσα στο ίδιο το Είναι, ενώ ο άνθρωπος καλείται να βρίχικεται 
σε διαρκή ετοιμότητα, προκειμένου να συλλαμβάνει, να προ-
σλαμβάνει και να «διαφυλάσσεu> τα σημεία αυτής της διαμάχης 
και τις αποκαλύψεις που αυτή επιτρέπει. Η αποκαλυπτική διά-
σταση της αλήθειας δεν ανάγεται σε μια ενεργοποίηση των υπο-
κειμενικών γνωστικών, διανοητικών ή γλωσσικών ικανοτήτων 
του ανθρώπου, αλλά στην ετοιμότητά του για συμμετοχική και 
«υπάκουη» πρόσληψη του αληθειακού Γίγνεσθαι που έχει την 
αφετηρία του έξω από το ανθρώπινο ον και οδηγεί πέραν αυ-
τού. Η κοινή συνισταμένη των μετά τη Στροςρή αναφορών στο 
«Είναι» οφείλει να αναζητηθεί όχι στο πεδίο της παραδοσιακής 
οντολογίας, αλλά σε αυτό που στις Beiträge αποκαλείται das 
Unverfilgbare. Η λέξη δηλώνει αυτό που ουδέποτε καθίσταται 
διαθέσιμο (verfügen über), αυτό που εκφεύγει των ανθροΜίίνων 

80. Η απόδοση της αρχαιοελληνικής άληθζίας ως Unverborgenheit αποτελεί 
σταθερό τόπο σε ολόκληρο το έργο του Heidegger (yux το ΕχΧ, πο/^ §44 b, c 
κ.α.). Η πατρότητα της απόδοσης αποδίδεται στον νεοκαντιανό Ν. Haitaimn, 
αν και παραπλήσιες αποδόσεις (π.χ. Unverstecktheit, Unverhobleaheit) ήταν 
συχνές στα ελληνογερμανικά λεξικά της εποχής. Η νεοελληνική μηάφοασιι του 
νεολογισμού Unverborgenheit ως «ακρυπττόττιτος» είναι λιγότερο χ α κ ό ι ^ από 
την επίσης προταθείσα «μη-κρυπτότητα», 
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χειρισμών και καθορισμών, το αστάθμητο και άδηλο, το αδιά-
γνωστο και ασύλληπτο. Ένα τέτοιο «Είναι» υπερβαίνει τις δυ-
νάμεις και τις βουλήσεις μας και ίσως γι' αυτόν ακριβώς τον 
λόγο προτιμούμε να το ξεχνούμε, να το «λησμονούμε» - ίσως γι' 
αυτόν τον λόγο η «ιστορία του Είναι» είναι μια ιστορία της «λή-
θης του Είναι» 

Δεν είναι υπερβολικό να υποστηριχθεί ότι ο ύστερος Heideg-
ger υποπίπτει σε ένα σφάλμα που σύμφωνα με το ΕκΧ θα έπρε-
πε οπωσδήποτε να αποφευχθεί. Καταφεύγει σε ένα μϋθόν τίνα 
όιηγεΐσθαι^^ και αναφέρεται στο «Είναι» μέσω μιας γλώσσας 
μεταφορικής, που συχνότατα διαρρηγνύει κάθε όριο φιλοσοφι-
κού λόγου και εννοιακής αυστηρότητας. Μια απόπειρα μετάπλα-
σης αυτών των εξεζητημένων αποστροφών σε φιλοσοφικό λόγο 
όχι μόνο θα τις καθιστούσε περισσότερο ενδιαφέρουσες, αλλά θα 
μπορούσε πιθανότατα να καταδείξει τη βαθιά διασύνδεση και 
εξάρτηση του χάιντεγγεριανού έργου από τη φιλοσοφική παρά-
δοση στην οποία -παρά τις δικές του περί του αντιθέτου διακη-
ρύξεις- οργανικά ανήκει και εντάσσεται. Ένα τέτοιο εγχείρημα 
θα συνέδεε την χαϊντεγγεριανή απόρριψη της παντοδυναμίας 
της ανθρώπινης υποκειμενικότητας και την εκδοχή του ανθρώ-
πινου Dasein ως πεδίου εμφάνισης και παρουσίας του Είναι 
(Da des Seins) με όλες εκείνες τις μορφές της φιλοσοφικής πα-
ράδοσης που στην απαίτηση απόλυτης γνώσης αντιτάσσουν τα 
όρια του Λόγου, στην απόπειρα καθολικής διαύγασης την απο-
δοχή των φωτοσκιάσεων, στον άνθρωπο-δημιουργό της Ιστο-
ρίας τον άνθρωπο-μέρος της Ιστορίας, στην έπαρση της Υπο-
κειμενικότητας την επίγνωση της ανθρώπινης περατότητας. Θα 
την συνέδεε για παράδειγμα με τον Kierkegaard, στον οποίο ο 
Heidegger βρισκόταν τόσο κοντά ώστε να νιώσει την ανάγκη να 
τον αποκαλέσει ειρωνικά «θρησκευτικό συγγραφέα»®. Θα την 
συνέδεε με τη συνεχή πλατωνική διαπλοκή μύθου και λόγου και 

81. Πρβλ. μεταξύ άλλων Holzwege, Απαντα, τ. 5, σ. 263, 364 κ.α. 
82. Πρβλ. ΕκΧ. σ. 6, με παραπομπή στον πλατωνικό Σοφιστή, 242c. 
83. Holzwege. Απαντα, τ. 5, σ. 249. 
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με τη συνακόλουθη επίγνωοη ότι η εwouxκή γνώση έχει όραχ, τα 
οποία μόνο ο μύθος μπορεί να υπερβεί. Κι ακόμη, με την επίψιο-
νη υπενθύμιση του Kant ότι η γνώση του πράγματος καθ' εαυτό 
είναι αδύνατη, καθώς και με την περίφημη περιγραφή των ανα-
πόφευκτων περιπετειών του Λόγου, στην «Υπερβατολογική Aux-
λεκτική» της Κριτικής του Καθαρού Λόγου. Προ πάνταχν όμ(ΐ}ς 
οφείλουμε να δούμε το έργο του ύστερου Heidegger ως μια εκ 
νέου συνάντηση και αναμέτρηση με τον Hegel. 

Με τη Στροφή, με την εγκατάλειψη του οντολογικού προτάγ-
ματος του ΕκΧ και την απομάκρυνση από μια έννοια της φιλο-
σοφίας ως «καθαρής επιστήμης» που θεμελιώνεται σε ένα ανι-
στορικό Dasein, ο Heidegger ξαναβρίσκει το νήμα που διακρι-
νόταν ολοκάθαρα στις ΦΕΑ και που είχε προσωρινά εγκατα-
λειφθεί κατά την περίοδο 1925-1929. Το ΕκΧ (στη συναλληλία 
του με τις διαλέξεις του 1929 και με το βιβλίο για τον Kant) δεν 
αποτελεί καταληκτική εκδήλωση του συνόλου της πρώιμης 
πνευματικής παραγωγής του «Heidegger I», αλλά μάλλον μια 
αριστουργηματικά «ανεπιτυχή» παρένθεση που έκλεισε κάπου 
στα 1930. Η Στροφή που ακολούθησε δεν αποτέλεσε άνοιγμα σε 
εντελώς νέους ορίζοντες, αλλά μάλλον μια επιστροφή στα θέμα-
τα που απασχολούσαν τον φιλόσοφο ήδη από τα τέλη της δεκα-
ετίας του 1910®̂  - και προ πάντων μια επιστροφή στην ιστορία. 

84. Απ' όσο γνωρίζουμε, οι μόνοι μελετητές που έχουν δώσει κάποια δείγμα-
τα υιοθέτησης μιας τέτοιας ερμηνείας είναι οι G. Rgal και Πι. Kisiel. Ο πρώτος 
χαρακτηρίζει το ΕκΧ και το εγχείρημα μιας «θεμελιώδους οντολογίας» οις ένα 
«πολυσήμαντο ιντερλοϋδιο» στην πορεία του φιλοσόφου (Heidegger zur Ein-
ßhrung, α. 51), ενώ ο δεύτερος κλείνει το έργο του {The Genesis of Heidegger's 
"Being and Time", o. 458) με το ε|ής ερώτημα: «Μήπως δεν υπάρχει τίποτε ου-
σιαστικά νέο στον ύστερο Heidegger μετά τη Στροφή, αφού τα πάντα μπορούν 
να βρεθούν τουλάχιστον εν σπέρματι στο αρχικό ξεκίνημα του πρώιμου Heideg-
ger;» - Αν συγκατανεύαμε στην ανεπίτρεπτη σχηματικότητα τέτοιων περιγρα-
φών (βλ. ανωτέρω, σ. 17), θα έπρεπε ώως να διακρίνουμε όχι Heidegger I και 
II, αλλά Heidegger I - II - III, με την περίοδο III να αποτελεί μια επιστροφή και 
επανασύνδεση με τα φιλοσοφικά ενδιαφέροντα του Heidegg» I. - Ως «α^^οφή 
πριν από τη στροφή» (Kehre vor der Kehre) είχε χαρακτηρίσει to προ ίου 1925 
έργο του Heidegger και ο H.-G. Gadamer (GW, τ. 3, σ. 423, τ. 10, σ. 10). 
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Σε αυτήν επικεντρώνεται το σύνολο των φιλοσοφικών δοκιμών 
του ύστερου Heidegger, αυτή αποτελεί το κρυφό νήμα που τον 
επανασυνδέει με τον Hegel. Το Dasein, η ανθρώπινη ύπαρξη, 
παύει πλέον να αποτελεί αντικείμενο μιας προ-φιλοσοφικής 
σύλληψης, αλλά καθορίζεται ουσιωδώς από τη φιλοσοφία και 
την ιστορία της. Ο άνθρωπος εξακολουθεί μεν να κατέχει μια 
εξέχουσα θέση, ως «εκείνο το ον που στο Είναι του νοιάζεται 
για το ίδιο αυτό το Είναι του».«^ Εντούτοις, η «κατανόηση του 
Είναι» δεν αποτελεί πλέον προ-οντολογικό στοιχείο της καθη-
μερινότητάς του, αλλά αναβάπτιση στην ιστορία και στη φιλο-
σοφική παράδοση, άφεση στην «ιστορία του Είναι» και πρό-
σληψη της. Η ίδια η ιστορία δεν θεμελιώνεται στο Dasein, αλλά 
αποτελεί το ανοικτό πεδίο που διανοίχθηκε με την «πρώτη 
απαρχή» της σκέψης και σφραγίσθηκε από την εκτροπή της σε 
μεταφυσική και από τη νεωτερική «φυγή των θεών» που μας 
«εγκατέλειψαν».^® Το πεδίο αυτό συγχρόνως επιτρέπει να προ-
σβλέπουμε στην -απροσδιόριστη και αβέβαιη- έλευση του «τε-
λευταίου θεού» και σε μια «άλλη απαρχή»,»'' που θα επιτρέψει 
στον άνθρωπο να «επανα-λάβερ> (wieder-holen) μια δυνατότη-
τα καθορισμού της ιστορικής του μοίρας. Η προσδοκία ενός 
«τελευταίου θεού» δεν παραπέμπει σε κάποια σωτηριολογική 
θεολογία, αλλά εκφράζει την απουσία νοήματος στην παροντι-
κή ιστορία. Η μελλοντικότητα του θεού δεν δηλώνει τόσο μια 
προσδοκία για το μέλλον, όσο βίωση και επίγνωση μιας έλλει-
ψης του παρόντος. 

Η «επανά-ληψη» ως εκ νέου λήψη μιας μελλοντικής ευκαι-
ρίας προϋποθέτει όμως συγχρόνως την επαναληπτική επιστρο-
φή στο παρελθόν και στην ιστορία της φιλοσοφίας. Η «αποδό-
μηση» εκλείπει ως όρος, εξακολουθεί όμως να καθορίζει ουσια-
στικά τις χαϊντεγγεριανές αναδρομές στην φιλοσοφική παράδο-

85. ΕκΧ, ο. 12. 
86. Πρβλ. Απαντα, τ. 4, σ. 47, καθώς Ηαι Beiträge..., τ. 65, σ. 405 κ.α. 
87. Πρβλ. Beiträge... τ. 65, ο. 411 (και passim): «Ο τελευταίος θεός δεν είναι το 

τέλος, αλλά η άλλη απαρχή αμέτρητων δυνατοτήτων της ιστορίας μας.» 
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ση. Η ανάστροφη αποδομητική προσέγγιση δεν απολήγει πλέον 
στον Αριστοτέλη αλλά στην «πρώτη απαρχή» της σκέψης των 
Προσωκρατικών.88 Η όλη ιστορία αποτελεί «ιστορία του Είναι», 
την οποία διατρέχει στοχαστικά η αποδόμηση. Όπως στον 
Hegel η ιστορία του Πνεύματος, έτσι και στον Heidegger η ιστο-
ρία του Είναι αποτελεί συμπύκνωση της όλης κπορίας. Κι ακό-
μη, τόσο στον Hegel όσο και στον Heidegger η γνώση του Πνεύ-
ματος/Είναι αποτελεί εγγενές στοιχείο του ίδιου του Πνεύμα-
τος/Είναι. Όπως στον Hegel η ιστορία -ως ιστορία του πνεύμα-
τος- συναρτάται και σε τελική ανάλυση ταυτίζεται με την ιστο-
ρία της φιλοσοφίας, έτσι και στον ύστερο Heidegger η ιστορική 
πορεία της ανθρωπότητας καθορίζεται πρωτίστως από τη «λή-
θη» και την «εγκατάλειψη του Eivau>, όπως αυτή αναδεικνύεται 
μέσα στην ιστορική πορεία της φιλοσοφίας ως μεταφυσικής. 
Ακόμη και η σύγχρονη τεχνική δεν αποτελεί παρά μία ακόμη 
εμφάνιση, ένα ακόμη προϊόν της μεταφυσικής σκέψης.® 

Η Στροφή του Heidegger σηματοδοτεί την εγκατάλειψη της 
παραδοσιακής οντολογικής ερωτηματοθεσίας που κυριαρχεί 
στο ΕκΧ και την επιστροφή τον στη Φιλοσοφία της Ιστορίας και 
στην ιστορικότητα τον φιλοσοφείν. Με την επιστροφή αυτή, με 
τη βαθιά διαπλοκή και συνάρτηση της Φιλοσοφίας της Ιστορίας 
με την Ιστορία της Φιλοσοφίας, μιε τον εσχατολογικό προσανα-
τολισμό αμφοτέρων, με την ακλόνητη πεποίθηση ότι η Ιστορία 
είναι σε τελική ανάλυση Ιστορία του Είναι, ο ύστερος Heidegger 
προσβλέπει όλο και πιο φανερά προς τον μεγάλο του αντιμέτω-
πο: προς το αντίπαλο δέος του Hegel, του οποίου το φιλοσοφι-
κό οικοδόμημα επιχειρεί να ανα(σ)τρέψει. Η ανατρεπτική αυτή 
αναστροφή θα προσπαθήσει να προσδώσει στην εγελιανή δια-
πλοκή Ιστορίας και Πνεύματος ένα διαφορετικό πρόσημο, πα-
ρουσιάζοντάς την ως μια πορεία όχι προοδευτικής διαύγασης. 

8 8 . 0 Heidegger δεν διστάζει να κάνει βήματα και εκτός της παράδοσης της 
«Εσπερίας», στρεφόμενος στην ανατολική σκέψη. Πρβλ. μεταξύ πολλών άλλαιν 
Heidegger and Asian Thought, ed. Graham Parkes, Honolulu 1987. 

89. Βλ. σχετικά κατωτέρω. Επίλογος, σ. 89 επ., και Σχόλιο 67. 
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αλλά συσσώρευσης της συσκότισης και της «λήθης» του Είναι.'" 
Οι ρητές αναφορές στον Hegel γίνονται όλο και πιο σπάνιες, 

αυτό όμως επιβεβαιώνει μάλλον παρά ακυρώνει την υπόθεση 
μας. Ο Heidegger βέβαια δίστασε τελικά μπροστά στην ευθεία 
αναμέτρηση και αντιπαραβολή, την οποία καλούνται πλέον να 
αναλάβουν και να φέρουν σε πέρας οι μελετητές του. Η προο-
δευτική εξάπλωση της λήθης του Είναι αξίζει να μελετηθεί σε 
αντιδιαστολή με την εξελικτική αυτοδιαύγαση του εγελιανού 
Πνεύματος. Η αόριστη προσμονή της «άλλης απαρχής» αξίζει 
να αντιπαραβληθεί στην εγελιανή σύλληψη της Ιστορίας ως 
μιας συντελεσμένης στον χρόνο ολότητας. Αξίζει να τεθεί το 
ερώτημα, αν η χαϊντεγγεριανή έννοια της ιστορικότητας επιτρέ-
πει τη σύλληψη του πραγματικού ιστορικού γίγνεσθαι ή αν η 
μονοσήμαντη αναγωγή της Ιστορίας σε διαδικασία σταδιακής 
επέκτασης της «λήθης του Είναι» αποτελεί ανεπίτρεπτη σύντμη-
ση και απλούστευση. Αξίζει, τέλος, να ελεγχθεί η ακλόνητη πε-
ποίθηση του Heidegger ότι ο περί Είναι λόγος του υποδεικνύει 
μια υπέρβαση όχι μόνο της μεταφυσικής αλλά (ειδικότερα) της 
νεωτερικής φιλοσοφίας της υποκειμενικότητας: Είναι πράγματι 
έτσι. ή μήπως το χαϊντεγγεριανό «Είναι» έχει ενσωματώσει πολ-
λά από τα στοιχεία υποκειμενικότητας που θα ανεγνώριζε κα-
νείς και στο εγελιανό Πνεύμα; 

90. Η αυτονομία της Φιλοσοφικής Ερμηνευτικής που θεμελίωσε ο H.-G. 
Gadamer έναντι της φιλοσοφίας του Heidegger (παρά τις αναμφισβήτητες οφει-
λές της προς αυτήν) μπορεί να ιδωθεί και ως αποτέλεσμα της θετικής και παρα-
νοιγικής πρόσληψης της εγελιανής φιλοσοφίχχς από τον Gadamer. Η φιλοσοφι-
κή παράδοση δεν αποτελεί για τον Gadamer μια διαδικασία έκπτωσης και 
ε0ραίϋ3σης της «λήθης του Είναι» αλλά μια διαρκώς εμπλουτιζόμενη εκτύλιξη 
ποικιλόμορφων φιλοσοφικών προσπαθειών κατανόησης του ανθρώπινου Είναι 
και του κόσμου. 
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Πα την παρούσα έκδοση 

Τ ο κείμενο Tl είναι μεταφυσική; παρουσιάστηκε σης 24/7/1929 
ως «εναρκτήρια διάλεξη» (Antrittsvorlesung) κατά την ανάλη-
ψη από τον Heidegger θέσης τακτικού καθηγητή στο πανεπι-
στήμιο του Freiburg και εκδόθηκε το ίδιο έτος από τον εκδοτικό 
οίκο Friedrich Cohen της Βόννης (ακολούθησαν 2η και 3η έκδο-
ση, το 1930 και 1931). Τη σημασία του κειμένου επιβεβαιώνουν 
οι δεκατέσσερις επανεκδόσεις που έχει γνοιρίσει στο μεταξύ, 
καθώς και η μετάφρασή του σε δεκάδες γλώσσες." Τη σημασία 
αυτή υπογράμμισε ωστόσο και ο ίδιος ο Heidegger: Πρόκειται 
για το μοναδικό κείμενο του στο οποίο θεώρησε σκόπιμο και 
αναγκαίο να προσθέσει έναν Επίλογο {Nachwort, 4η έκδοση, 
εκδ. Klostermann, Frankfurt a.M.1943) και να προτάξει μια 
Εισαγωγή {Einleitung, 5η έκδοση, 1949). Με αυτήν τη μορφή 
κυκλοφορούν τα τρία κείμενα ως σήμερα (εκδ. Klostermann, 
15η έκδοση, 1998), ενώ το 1967 περιλήφθηκαν αυτόνομα και με 
χρονολογική σειρά στη συλλογή Οδοδείκτες {Wegmarken, εκδ. 
Klostermann). Αυτή η συλλογή, εμπλουτισμένη και με άλλα κεί-
μενα, αποτέλεσε ακολούθως τον 9ο τόμο της έκδοσης των Απά-
ντων {Gesamtausgabe, εκδ. Klostermann 1976). 

Τα τρία κείμενα του Heidegger είναι ίσως τα πιο κατάλληλα 
για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εικόνας της στοχαοττι-
κής του διαδρομής, παρέχοντάς μας στην αλληλεξάρτηση τους 
τα αντιπροσωπευτικότερα δείγματα του χαρακτήρα της Στρο-
φής. Με σημείο αναφοράς την έννοια της μεταφυσικής, ο Heideg-
ger αναπτύσσει στα τρία κείμενα τις δικές του φιλοσοφικές επι-
διώξεις, επιτρέποντας συγχρόνως να διαφανεί η στάση του ένα-

91. Η διάλεξη Τι είναι μεταφυσική; (χωρίς ττ)ν Εισαγωγή και τον ΕπΛογο) 
έχει ήδη παρουσιασθεί δύο φορές στα ελληνικά. Παραφράσεις χωρίων μ»ας 
μετάφρασης από τα γαλλικά είχαν περιληφθεί στο εγκυκλοπαιδικό Πανόραμα 
συγχρόνων ιδεών (τ. 1, σ. 136-145, χ.χ.), ενώ ολόκλτιρο το κείμενο περυέ^αι 
στην έκδοση Μεταφυσική. Απόψεις πάνω στη σύγχρονη μεταφιχηκή (μτφρ. Α. 
Ελευθεριάδου, εκδ. Κ. Βουδούρης, Αθήνα 1984, σ. 153-169). 
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ντι της μεταφυσικής παράδοσης. Η έννοια και ο χαρακτήρας 
της μεταφυσικής απασχολεί τον Heidegger σε όλη τη διάρκεια 
της φιλοσοφικής του διαδρομής. Στην περίοδο ως το 1925, η 
μεταφυσική παράδοση εκλαμβάνεται ως χώρος γένεσης των φι-
λοσοφικών εννοιών, συγχρόνως όμως και της αυτονόμησής τους 
και της επικαλυπτικής λειτουργίας τους. Η μεταφυσική αντιμε-
τωπίζεται αποκλειστικά ως πεδίο αναφοράς και εφαρμογής του 
αποδομητικού εγχειρήματος. Διαφορετικά έχουν τα πράγματα 
στα κείμενα της περιόδου 1927-29. Τώρα η αποδόμηση {ΕκΧ, II) 
διακρίνεται από την επιστημονική θεμελίωση της «θεμελιώδους 
οντολογίας» {ΕκΧ, I), ενώ «η επιστημονική έννοια της μεταφυ-
σικής ταυτίζεται με την έννοια της φιλοσοφίας εν γένει: [αποτε-
λεί] κριτική υπερβατολογική επιστήμη του Είναι, δηλ. οντολο-
γία».''̂  Η ανεκτίμητη σημασία του ΤεΜ έγκειται μεταξύ άλλων 
και σε μια αποφασιστική διεύρυνση της οπτικής γωνίας του 
ΕκΧ - επιτρέποντας συγχρόνως να διαφανούν εναργέστερα τα 
αδιέξοδα στα οποία έχει οδηγηθεί ο φιλόσοφος. Αποδεχόμενο 
τον παραδοσιακό ορισμό της μεταφυσικής ως μιας πορείας 
«υπέρβασης» των όντων, το ΤεΜ κάνει ένα βήμα πέρα από το 
ΕκΧ και ερωτά για το ευρύτερο πλαίσιο και πεδίο, εντός του 
οποίου είναι δυνατή η ανθρώπινη «υπερβατικότητα» (Transzen-
denz).93 Η υπερβατικότητα δεν μπορεί να αποβλέπει στον Θεό, 
αφού και αυτός δεν είναι παρά ένα επιμέρους ον (έστω και το 
ύ·ψιστο). Η πέραν-των-όντων μεταφυσική κίνηση του Dasein θα 
συλληφθεί στην πιο ριζική της μορφή, αν εκληφθεί ως κίνηση 
που υπερβαίνει κάθε ον. Το σύνολο των φιλοσοφικών του προ-
κειμένων εκείνης της περιόδου αναγκάζει τον Heidegger να 
κατευθύνει αυτήν την κίνηση προς το πεδίο του Μηδενός - επι-
κυρώνοντας έτσι έμμεσα την αναγκαιότητα της Στροφής. 

Ενώ στο ΤεΜ η μεταφυσική εξετάζεται εκ των ένδον και στο 
πλαίσιο του μεταφυσικού ερωτήματος για το Μηδέν, ο Επίλο-
γος και, κυρίως, η Εισαγωγή μαρτυρούν τη δραματική αλλαγή 

92. Θεμελίώόη προβλήματα.... Άπαντα, τ. 24, σ. 23. 
93. Βλ. κατϋΐτέρω, σ. 80. 
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τοποθέτησης του Heidegger που έχει επέλθει μετά τη Στροφή 
και που επηρεάζει βεβαίως και τη στάση του έναντι της μετα-
φυοικής. Η «επάνοδος στο θεμέλιο της μεταφυσικής» (υπότιτ-
λος στην Εισαγωγή) θα επιχειρηθεί με αφετηρία μια όχι-πλέον-
μεταφυσική σκέψη, προκειμένου να καταδειχθεί η μερικότητα 
και στενότητα της μεταφυσικής προσέγγισης, κυρίως όμως η 
εξάρτηση της από το «θεμέλιο» της «ουσιώδους σκέψης». Προ-
σπαθώντας να κωπηλατήσει αντίθετα στο ρεύμα της νεωτερικής 
μεταφυσικής της υποκειμενικότητας, η οποία εστιάζει τις προ-
σπάθειές της στην υποκατάσταση του Θεού από τον άνθρωπο 
στη θέση του summum ens, του υψίστου όντος, ο Heidegger ανα-
ζητεί με τη Στροφή τη δυνατότητα μιας νέας «κοπερνίκειας με-
ταστροφής». Η στροφή αυτή δεν θα είναι απλώς γνωσιοθεωρη-
τική,®·* αλλά θα αφορά στο σύνολο της σχέσης του ανθρώπου με 
τον κόσμο και -κυρίως- με την ιστορία. Ίδιον της μεταφυσικής 
είναι η ανθρωποκεντρική θεώρηση της αλήθειας, η παραγνώρι-
ση της δυναμικής συναρμογής αποκάλυψης και απόκρυψης 
(δηλ. του χαρακτήρα της αλήθειας ως α-λήθειας)· η διαπλοκή 
παρουσίας και απουσίας παραμορφώνεται από τη μεταφυσική 
σε καθολική παρουσία, οι σκιές και το σκοτάδι εξοβελίζονται, ο 
κόσμος παρασκευάζεται για να αποτελέσει αντικείμενο μιας 
καθολικής και αυτάρεσκης διαύγασης και τεχνικής χειραγώγη-
σης. Ενώπιον αυτής της κατάστασης, η «υπέρβαση της μεταφυ-
σικής» (ενίοτε δε και της φιλοσοφίας'^) θα αποτελέσει το πρίότο 
και μοναδικό καθήκον της «ουσιώδους σκέψης», προκειμένου 
αυτή να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα για την υποδοχή μιας 
«άλλης απαρχής της ιστορίας» του Eivau Τόσο ο Επίλογος όσο 
και η Εισαγωγή ανήκουν στις σημαντικότερες μαρτυρίες των 
χαϊντεγγεριανών δοκιμών περιγραφής και οριοθέτησης αυτής 

94. Όπως εκείνη που επιχειρούσε ο Kant με την περίφημη Κβίτιχή τον Κα-
θαρού Λόγον (πρβλ. σ. Β xvi). 

95. Πρβλ. «Το τέλος της φιλοσοφίας και η αποστολή της σχέψης» («Das Ende 
der Philosophie und die Aufgabe des Denkens», στο Zur Sache des Dmkens. 
Tübingen 1%9, σ. 61-80.) 
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της «ουσιώδους σκέ-ψης». Ενώ όμως ο Επίλογος φέρει όλα τα 
σημάδια της περιόδου στην οποία γράφεται (1943), παρέχοντας 
δείγματα της προσπάθειας σύμπλευσης του Heidegger με τις 
•'επιταγές'" του εθνικοσοσιαλιστικού καθεστώτος, η Εισαγωγή 
μπορεί να πάρει απόσταση από επίκαιρες επιδιώξεις και να 
αφιερωθεί στην ιχνηλάτηση της ευρύτερης σημασίας της μετα-
φυσικής σκέψης ως έκφρασης της «λήθης του Είναι». 

Η παρούσα έκδοση βασίζεται στο κείμενο των Απάντων 
(Was ist Metaphysik?, σ. 1Θ3-122, Nachwort, ο. 3Θ3-312, Ein-
leitung, σ. 365-383· η σελιδαρίθμηση των Απάντων καταγράφε-
ται στο περιθώριο της έκδοσής μας), ενώ στα Σχόλια επισημαί-
νονται οι σημαντικότερες αποκλίσεις έναντι των προηγουμένων 
εκδόσεων. Πιστεύοντας ότι η μελέτη του (χρονικά πρότερου) 
κυρίως κειμένου οφείλει να προηγηθεί, επιλέγουμε να παραθέ-
σουμε τα τρία κείμενα με τη χρονολογική τους σειρά. Το γεγονός 
ότι η Εισαγωγή έπεται ας μην ξενίσει τον αναγνώστη: πρόκειται 
περί ενός μάλλον αυτόνομου κειμένου, που δεν «εισάγει» στο 
κυρίως κείμενο του 1929, αλλά αποπειράται αναδρομικά να το 
ενσωματώσει στη σκέψη του ύστερου Heidegger. Ως Επίμετρο 
παρατίθεται ένα μικρό κείμενο του Hans-Georg Gadamer, ομό-
τιτλο της διάλεξης του Heidegger και ιδιαίτερα χρήσιμο για την 
ερμηνεία της (από την έκδοση των Απάντων του Gadamer: 
Gesammelte Werke, εκδ. J.C.B. Mohr - Paul Siebeck, Tübingen 
1987, 3ος τόμος, σ. 209-212· ευχαριστούμε τον οίκο Siebeck-
Mohr για την παραχώρηση των δικαιωμάτων δημοσίευσης του 
κειμένου). 

Οι υποσημειώσεις με λατινικά στοιχεία περιέχουν τις χειρό-
γραφες "παρατηρήσεις περιθωρίου", τις οποίες ο ίδιος ο Heideg-
ger συνήθιζε να καταχωρίζει σε εκδόσεις του κειμένου που δια-
τηρούσε στη βιβλιοθήκη του. Οι εκθέτες παραπέμπουν στα Σχό-
λια που βρίσκονται συγκεντρωμένα στο τέλος της έκδοσης και 
που αποβλέπουν στην ερμηνεία των κυριοτέρων σημείων και 
την ανάδειξη της συλλογιστικής πορείας των κειμένων, στη δια-
σάφηση του νοήματος κάποιων δυσνόητων χωρίων, στη δικαιο-
λόγηση μεταφραστικών επιλογών, καθώς και σε υποδείξεις που 
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υποβοηθούν τη χωροθέτηση θέσεων που εκφράζει εδώ ο Heideg-
ger εντός του συνόλου του έργου του. Οι αρχαιοελληνικές λέξεις 
και φράσεις του πρωτοτύπου τυπώνονται με πλάγια στοιχεία 
και πολυτονική γραφή. Επεξηγηματικές προσθήκες ή φράσεις 
του γερμανικού κειμένου τίθενται σε αγκύλες. Τα εισαγοτ/ικά 
« » χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να περιβάλλουν παρα-
θέματα- για κάθε άλλο σκοπό χρησιμοποιούνται τα ανωφερή 
εισαγωγικά (" "). 

Αν έπρεπε να περιγράψω το στόχο της μεταφραστικής μου 
απόπειρας, θα τον οριοθετούσα ως μια απόπειρα υπέρβασης 
του ψευδοδιλήμματος "κατά λέξη ή νοηματική μετάφραση", 
φιλοδοξώντας να παραδώσω ένα μετάφρασμα που μπορεί μεν 
να διαβαστεί αυτόνομα, χωρίς ωστόσο να συγκαλύπτει τις δυ-
σχέρειες που ενέχει η μεταφορά της χαϊντεγγεριανής γερμανι-
κής στην ελληνική. Κατά τη δεκαετία που μεσολάβησε μεταξύ 
της λήψης της απόφασης για μετάφραση των τριών κειμένων 
και της πραγματοποίησής της, οι διαδοχικές μεταφραστικές δο-
κιμές επωφελήθηκαν πολλαπλά από τα σχόλια κοα τις παρατη-
ρήσεις πολλών φίλων, συναδέλφων και συνεργατών. Περιοριζό-
μενος στο πρόσφατο παρελθόν, επιθυμώ να εκφράσω τις θερμές 
μου ευχαριστίες: στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που παρα-
κολούθησαν το μάθημα «Εισαγωγή στον Heidegger» το Εαρινό 
Εξάμηνο 1999 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, για τις εροπήσεις και 
παρατηρήσεις τους που έδωσαν πολλές αφορμές για εμπλουτι-
σμό των Σχολίων στον Διονύση Γούτσο, για την άοκνη στοχα-
στική συμπόρευσή του με το γράμμα και πνεύμα του κειμένου· 
τέλος, στον Πώργο Ξηροπαΐδη, χωρίς τις παρατηρήσεις και υπο-
δείξεις του οποίου οι ατέλειες της μετάφρασης θα ήταν πολύ 
περισσότερες. 

Π.Θ. 
Tübingen 1991 - Λευκωσία 2000 
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103 «Τι είναι μεταφυσική;» - Το ερώτημα εγείρει την προσδοκία ou 
θα γίνει λόγος για τη μεταφυσική. Παραιτούμαστε από το εγχεί-
ρημα. Αντ' αυτού πραγματευόμαστε ένα επιμέρους μεταφυσικό 
ερώτημα. Με αυτόν τον τρόπο μεταφερόμαστε, κατά τα φαινό-
μενα,ι άμεσα εντός της μεταφυσικής. Μόνο έτσι της παρέχουμε 
την ορθή δυνατότητα να παρουσιάσει η ίδια τον εαυτό της. 

Το εγχείρημά μας εκκινεί από την ανάπτυξη ενός μεταφυσι-
κού ερωτήματος, προσπαθεί ακολούθως να το επεξεργαστεί, 
και ολοκληρώνεται με την απάντηση του. 

Η ανάπτυξη ενός μεταφυσικού ερωτήματος 

Ιδωμένη από τη σκοπιά του κοινού νου, η φιλοσοφία είναι κατά 
τον Hegel ο «ανεστραμμένος κόσμος».^ Η ιδιομορφία της αφε-
τηρίας [μας] έχει επομένως ανάγκη ενός προπαρασκευαστικού 
χαρακτηρισμού. Αυτός προκύπτει από ένα διττό γνίορισμα του 
μεταφυσικού ερωτάν. 

Πρώτον, κάθε μεταφυσικό ερώτημα περιλαμβάνει πάντοτε 
το όλον της μεταφυσικής προβληματικής. Αποτελεί κάθε φορά 
αυτό τούτο το όλον.^ Δεύτερον, κάθε μεταφυσικό ερώτημα μπο-
ρεί να τεθεί μόνο κατά τρόπον ώστε ο ερωτών -ως τέτοιος- να 
συμπαρευρίσκεται στο ερώτημα, δηλαδή να τίθεται και αυτός 
υπό ερώτηση."· Από εδώ συνάγουμε την εξής υπόδειξη: το μετα-
φυσικό ερωτάν οφείλει να διατυπώνεται συνολικά, εκκινώντας® 
από την ουσιώδη θέση του ερωτώντος Dasein.« Εροκούμε εμείς, 
εδώ και τώρα, για εμάς. Το Dasein μας -στην κοινότητα των 
ερευνητών, δασκάλων και σπουδαστών- έχει καθορίσει από 
την επιστήμη. Τι ουσιώδες συμβαίνει στο βάθος του Dasein μας, 
όταν η επιστήμη μάς έχει γίνει πάθος; 

104 Οι επιστημονικοί τομείς απέχουν πολύ μεταξύ τους. Ο τρό-
πος χειρισμού των αντικειμένων τους είναι θεμελιο)δα)ς δκιΝρο-
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ρετικός. Μόνο η τεχνική οργάνωση των πανεπιστημίων και των 
σχολών ενοποιεί πλέον σήμερα αυτήν την κατακερματισμένη 
πολλαπλότητα των επιστημονικών κατευθύνσεων, μόνο ο πρα-
κτικός προσανατολισμός των επιμέρους κλάδων τής προσδίδει 
ενιαίο νόημα. Το ρίζωμα των επιστημών στο ουσιώδες θεμέλιο 
τους έχει αντίθετα απονεκρωθεί. 

Κι όμως - σε όλες τις επιστήμες, ακολουθώντας την πιο ιδιαί-
τερη επιδίωξή τους, σχετιζόμαστε με τα ίδια τα όντα.'' Από τη 
σκοπιά ακριβώς των επιστημών, κανένας τομέας δεν έχει το 
προβάδισμα έναντι άλλου - ούτε η φύση έναντι της ιστορίας, 
ούτε το αντίστροφο. Κανένας τρόπος χειρισμού των [επιστημο-
νικών] αντικειμένων δεν υπερέχει των άλλων. Η μαθηματική 
γνώση δεν είναι αυστηρότερη της φιλολογικο-ιστορικής. Έχει 
απλώς τον χαρακτήρα της «ακρίβειας», η οποία δεν συμπίπτει 
με την αυστηρότητα. Η απαίτηση ακρίβειας από την ιστορία θα 
σήμαινε παραβίαση της ιδέας της ειδικής αυστηρότητας των 
επιστημών του πνεύματος.^ Η σχέση με τον κόσμο που διέπει 
όλες τις επιστήμες ως τέτοιες τούς επιτρέπει να αναζητούν τα 
ίδια τα όντα, ώστε να τα καταστήσουν, αναλόγως του περιεχο-
μένου των όντων και του τρόπου του Είναι τους, αντικείμενο 
διερεύνησης και θεμελιωτικού/αιτιολογικού [begründend] 
προσδιορισμού. Στις επιστήμες επιτελείται -σύμφωνα με την 
ιδέα [που τις διέπει]- μια προσέγγιση στο ουσιώδες όλων των 
πραγμάτων. 

Αυτή η ιδιαίτερη σχέση με τον κόσμο ως σχέση με τα ίδια τα 
όντα στηρίζεται και καθοδηγείται από μια ελεύθερα επιλεγμένη 
στάση της ανθρώπινης ύπαρξης. Με τα όντα σχετίζεται βέβαια 
και η προ- και εξω-επιστημονική δραστηριότητα του ανθρώ-
που. Η ιδιαιτερότητα της επιστήμης έγκειται ωστόσο στο ότι, με 
έναν δικό της τρόπο,» έχει ρητά -μόνη αυτή- την πρώτη και τε-
λευταία λέξη για το πράγμα [Sache] καθεαυτό. Σε αυτήν τον 
εμπράγματο χαρακτήρα [Sachlichkeit] των ερωτημάτων, των 
προσδιορισμών και των θεμελιωτικών αιτιολογήσεων συντελεί-
ται μια ιδιόμορφα οριοθετημένη^ο υποταγή στα ίδια τα όντα, 
έτσι ώστε η φανέρωσή τους να εναπόκειται σε αυτά. Αυτή η 
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υπηρετική θέση της έρευνας και της διδασκοχλίχις εξελίσσεται, σε 
105 θεμέλιο της δυνατότητας τους να αναλάβουν έναν ιδιαίτερο -αν 

και περιορισμένο- ηγετικό ρόλο εντός του όλου της ανθρώπινης 
ύπαρξης. Η ειδική σχέση της επιστήμης με τον κόσμο και η αν-
θρώπινη στάση που την καθοδηγεί θα κατανοηθούν βεβαίοβς 
πλήρως, μόνο όταν δούμε και συλλάβουμε ό,τι συμβαίνει εντός 
της σχέσης με τον κόσμο που συνάπτεται κατ' αυτόν τον τρό-
πο.11 Ένα από τα όντα, ο άνθρωπος, «ασκεί επιστήμη». Σε αυτό 
το «ασκειν» δεν συμβαίνει τίποτε λιγότερο από την εισβολή του 
όντος που ονομάζεται άνθρωπος στην ολότητα των όντοον και 
μάλιστα κατά τρόπον ώστε, μέσα σε αυτήν την εισβολή και μέσω 
αυτής, τα όντα να διανοίγονται ως προς το τι και το πώς είvαu 
Μόνη η διανοικτική εισβολή βοηθά με τον τρόπο της τα όντα να 
έλθουν στον εαυτό τους. 

Αυτό το τρίπτυχο -σχέση με τον κόσμο, στάση, εισβολή- στη 
ριζική του ενότητα προσδίδει στην επιστημονική ύπαρξη μια 
διάπυρη απλότητα και οξύτητα του Da-sein. Όταν ιδιοποιού-
μαστε ρητά το επιστημονικό Da-sein που έχει φωτισθεί κατ' αυ-
τόν τον τρόπο, οφείλουμε να πούμε: 

Αυτό στο οποίο αναφέρεται η σχέση με τον κόσμο είναι αυτά 
τούτα τα όντα - και πλην τούτων μηδέν®.ΐ2 

Αυτό που καθοδηγεί κάθε στάση είναι αυτά τούτα τα όντα -
και περαιτέρω μηδέν. 

Αυτό με το οποίο επιτελείται η ερευνητική αντιπαράθεση 
κατά την εισβολή είναι αυτά τούτα τα όντα - κι εκτός τούτων 
μηδέν. 

Αλλά, περίεργο, ακριβώς όταν ο επιστημονικός άνθρωπος βε-
βαιώνει την κυριότερη ιδιαιτερότητά του, αναφέρεται, ρητά ή 
μη," σε κάτι άλλο. Προς έρευνα είναι μόνο τα όντα και πλην 

a. 1η έκδοση, 1929: Κάποιοι χαρακτήρισαν ονχή την ϊΐροσθήκη μετά την 
παύλα αυθαίρετη και τεχνητή, χωρίς να γνουρίζουν ότι ο Tkine, που μηηρεί να 
θεωρηθεί ως εκπρόσωπος και σημείο μιας ολόκληρης εποχής jww αχόμη διαρ-
κεί, χρησιμοποιεί συνειδητά αυτόν τον τύπο για να χαραχτηρίοΒΐ τη θ^ιελιώ&ΐ) 
θέση και πρόθεσή του. 
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τούτων - μηδέν αποκλειστικά τα όντα και περαιτέρω - μηδέν 
μονάχα τα όντα κι εκτός τούτων - μηδέν. 

Πώς έχει αυτό το Μηδέν; Είναι σύμπτωση που εντελώς αυτο-
νόητα ομιλούμε κατ' αυτόν τον τρόπο; Είναι μόνο ένας τρόπος 
του λέγειν - και πλην τούτου μηδέν; 

106 Τι μας νοιάζει όμως αυτό το Μηδέν; Ακριβώς το Μηδέν είναι 
που απορρίπτεται από την επιστήμη και εγκαταλείπεται ως μη-
δαμινό. Όταν όμως εγκαταλείπουμε κατ' αυτόν τον τρόπο το 
Μηδέν, μήπως ακριβώς το παραδεχόμαστε; Μα μπορούμε να 
κάνουμε λόγο για παραδοχή, όταν δεν παραδεχόμαστε τίποτε 
[όταν παραδεχόμαστε το μηδέν]; Ίσως όμως τούτο το πέρα-δώ-
θε του λόγου να αποτελεί ήδη μια κενή λογομαχία,!·» η επιστή-
μη οφείλει αντίθετα να επιβεβαιώσει^^ τώρα εκ νέου τη σοβα-
ρότητα και νηφαλιότητά της, βεβαιώνοντας ότι ενδιαφέρεται 
αποκλειστικά για τα όντα. Το Μηδέν - τι άλλο μπορεί να είναι 
για την επιστήμη από εξωτικό και φαντασιοκοπία; Αν η επιοττή-
μη έχει δίκιο, τότε ένα είναι βέβαιο: η επιστήμη δεν θέλει να ξέ-
ρει τίποτε [μηδέν] για το Μηδέν. Αυτή είναι τελικά η επιστημο-
νικά αυστηρή σύλληψη του Μηδενός. Γνωρίζουμε το Μηδέν, 
ενόσω δεν θέλουμε να γνωρίζουμε τίποτε [μηδέν] γι' αυτό. 

Η επιστήμη δεν θέλει να γνωρίζει τίποτε [μηδέν] για το Μη-
δέν. Αλλά εξίσου βέβαιο παραμένει τούτο: όπου προσπαθεί να 
εκφράσει την ιδιαίτερη ουσία της% καλεί το Μηδέν σε βοήθεια. 
Ό,τι απορρίπτει, αυτό και επικαλείται. Ποια διχασμένη'' ουσία 
αποκαλύπτεται εδώ; 

Διαλογιζόμενοι τη στιγμιαία!^ ύπαρξή μας -ως καθορισμένη 
από την επιστήμη-, εμπλακήκαμε σε μια διαμάχη. Μέσω^» αυτής 
της διαμάχης αναπτύχθηκε ήδη ένα ερώτημα. Απομένει μόνο η 
ρητή διατύπωσή του: Πώς έχει το Μηδέν; 

a. 5η έκδοση, 1949: τη θετική και αποκλειστική στάση προς τα όντα. 
b. 3η έκδοση, 1931: οντολογική διαφορά."· 

5η έκδοση, 1949: Μηδέν ως «Είναι». 
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Η επεξεργασία τον ερωτήματος 

Η επεξεργασία του ερωτήματος για το Μηδέν οφείλει να μας 
οδηγήσει σε ένα σημείο, από το οποίο θα καταστεί δυνατή η απά-
ντηση του ή, άλλως, κατανοητό το αδύνατο μιας απάντησης. Το 
Μηδέν έχει γίνει παραδεκτό. Η επιστήμη το εγκαταλείπει με μια 

107 υπεροπτική αδιαφορία, ως αυτό που «δεν υφίσταται»." 
Εμείς εντούτοις επιχειρούμε να ερωτήσουμε για το Μηδέν. Τι 

είναι το Μηδέν; Η πρώτη κιόλας προσέγγιση αυτού του ερωτή-
ματος δείχνει κάτι ασυνήθιστο. Σε αυτό το ερώτημα προϋποθέ-
τουμε το Μηδέν ως κάτι που «είναι» αυτό ή εκείνο - ως ένα ον. 
Αλλά ακριβώς από κάτι τέτοιο διαφέρει® κατεξοχήν το Μηδέν. 
Το ερώτημα για το Μηδέν -τι και πώς είναι το Μηδέν- μετα-
στρέφει το επερωτώμενο^ο στο αντίθετό του. Το ερώτημα στερεί 
από τον εαυτό του το ίδιο του το αντικείμενο. 

Επομένως, και κάθε απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι εκ 
φύσεως αδύνατη. Διότι αναγκαστικά λαμβάνει τη μορφή: το 
Μηδέν «είναι» αυτό κι αυτό. Όσον αφορά στο Μηδέν, ερώτημα 
και απάντηση είναι εγγενώς εξίσου παράλογα. 

Δεν χρειάζεται λοιπόν να αναμένουμε την απόρριψη από την 
επιστήμη. Ο κοινά αποδεκτός θεμελιώδης κανόνας της σκέ\|)ης 
εν γένει, η αρχή της αποφυγής της αντίφασης, η κοινή «Λογική», 
καταρρίπτει αυτό το ερώτημα. Διότι η σκέψη, που ουσιωδώς 
είναι πάντοτε σκέψη-τινός, θα εναντιωνόταν ως σκέψη του Μη-
δενός στην ίδια την ουσία της.^ι 

Αφού λοιπόν είναι αδύνατο να καταστήσουμε αντικείμενο το 
Μηδέν εν γένει, τελειώσαμε κιόλας με το ερώτημά μας για το 
Μηδέν - υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτό το ερώτημα η «Λογι-
κή»'' είναι η ύψιστη αυθεντία, ότι η διάνοια αποτελεί το μέσον 
και η σκέψη την οδό για να συλλάβουμε αρχέγονα το Μηδέν και 
να αποφανθούμε για τη δυνατότητα της αποκάλυψής του. 

a. 5η έκδοση, 1949: η διάκριοη, η διαςρορά. 
b. 1η έκδοση, 1929: δηλ. η Λογική με τη συνηθισμένη έννοα, ό,τι Εκλαμβάνει 

κανείς ως Λογική. 
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Επιτρέπεται όμως να θίξουμε την κυριαρχία της «Λογικής»; 
Δεν είναι η διάνοια πράγματι ο κυρίαρχος σε αυτό το ερώτημα 
για το Μηδέν; Μόνο με τη βοήθεια της μπορούμε δα να προσ-
διορίσουμε εν γένει το Μηδέν και να το θέσουμε ως πρόβλημα -
έστω και ως αυτοαναιρούμενο. Διότι το Μηδέν είναι η άρνηση 

108 της ολότητας των όντων, το κατεξοχήν Μη-ον. Έτσι βεβαίως 
υπάγουμε το Μηδέν στον ανώτερο προσδιορισμό του αρνητι-
κού και άρα, φαινομενικά,^^ του αρνηθέντος. Η άρνηση, όμως, 
σύμφωνα με την κρατούσα και ουδέποτε αμφισβητηθείσα διδα-
σκαλία της «Λογικής», είναι μια ειδική πράξη της διάνοιας. Πώς 
μπορούμε λοιπόν να θέλουμε να αποχωριστούμε τη διάνοια 
όταν ερωτούμε για το Μηδέν, και κυρίως όταν ερωτούμε για τη 
δυνατότητα να τεθεί αυτό το ερώτημα; Είναι όμως τόσο βέβαιο 
αυτό που προϋποθέτουμε εδώ; Συνιστά το Δεν [das Nicht], η 
αρνητικότητα και επομένως η άρνηση τον ανώτερο προσδιορι-
σμό, στον οποίο υπάγεται το Μηδέν ως ειδική μορφή του αρνη-
θέντος; Υπάρχει το Μηδέν μόνο επειδή υπάρχει το Δεν, δηλαδή 
η άρνηση; Ή μήπως συμβαίνει το αντίστροφο; Μήπως υπάρχει 
η άρνηση και το Δεν μόνο επειδή υπάρχει το Μηδέν; Αυτό δεν 
έχει κριθεί - δεν έχει καν εγερθεί ακόμη ως ρητό ερώτημα. Υπο-
στηρίζουμε: το Μηδέν είναι πιο αρχέγονο [ursprünglicher^] από 
χο Δεν και την άρνηση. 

Αν αυτή η θέση είναι ορθή, τότε η δυνατότητα της άρνησης 
ως πράξης της διάνοιας, επομένως και η ίδια η διάνοια, εξαρτώ-
νται κατά κάποιον τρόπο από το Μηδέν. Πώς μπορεί λοιπόν η 
διάνοια να θέλει να αποφανθεί γι' αυτό;23 Μήπως τελικά το φαι-
νομενικά παράλογο ερωτήματος και απαντήσεως για το Μηδέν 
βασίζεται απλώς σε μια τυφλή ισχυρογνωμοσύνη'' της πλανώμε-
νης διάνοιας; 

Αν όμως δεν αφήσουμε τους εαυτούς μας να παραπλανη-
θούν από το τυπικά αδύνατο του ερωτήματος για το Μηδέν και 

a. 5η έκδοση, 1949: τάξη προέλευσης [Ursprungsordnung]. 
b. 5η έκδοση, 1949: η τυφλή ΐΛχυρογνωμοσύνη: η certitudo [βεβαιότητα] του 

ego cogito [ίγώ σκέπτομαι], υποκειμενικότητα. 
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παρά ταύτα θέσουμε το ερώτημα, οφείλουμε τουλάχκιτον να 
ικανοποιήσουμε αυτό που παραμένει θεμελιώδης προϋπόθεση 
για τη δυνατότητα διεκπεραίωσης κάθε ερωτήματος. Αν το Μη-
δέν -αυτό τούτο- οφείλει να τεθεί υπό ερώτηση με τσν έναν ή 
τον άλλον τρόπο, πρέπει προηγουμένως να μας έχει δοθεΰ Πρέ-
πει να είμαστε σε θέση να το συναντήσουμε. 

Πού αναζητούμε το Μηδέν; Πώς βρίσκουμε το Μηδέν; Δεν 
πρέπει, προκειμένου να βρούμε κάτι, να γνο)ρίζουμε ήδη εν 

109 γένει ότι είναι κάπου εδώ; Πράγματι! Καταρχήν και ως επί το 
πλείστον ο άνθρωπος μπορεί να αναζητεί, μόνο όταν έχει προ-
λάβει [vorweggenommen] την ύπαρξη του ζητουμένου.^^ Τώρα 
όμως ζητούμενο είναι το Μηδέν. Υπάρχει τελικά αναζήτηση 
χωρίς εκείνη την πρό-λη-ψη [Vorwegnahme], αναζήτηση στην 
οποία να αντιστοιχεί μια καθαρή ανακάλυψη; 

Όπως κι αν έχουν τα πράγματα, γνωρίζουμε το Μηδέν - έστω 
και μόνο ως εκείνο για το οποίο καθημερινά φλυαρούμε. Αυτό 
το κοινό Μηδέν που, ξεθωριασμένο μέσα στην όλη (οχρότητα 
του αυτονόητου, τόσο απαρατήρητα πηγαινοέρχεται μέσα στη 
φλυαρία μας, μπορούμε ακόμη και να το τακτοποιήσουμε στα 
γρήγορα μ' έναν «ορισμό»: 

Το Μηδέν είναι η καθολική άρνηση της ολότητας των όντων. 
Δεν παρέχει τελικά αυτός ο χαρακτηρισμός του Μηδενός μία 
ένδειξη για την κατεύθυνση, από την οποία και μόνο μπορεί να 
μας συναντήσει το Μηδέν; 

Η ολότητα των όντων πρέπει πρώτα να είναι δεδομένη, ώστε 
να μπορεί ως τέτοια κατεξοχήν να περιπίπτει συην άρνηση, 
εντός της οποίας ακολούθως θα εμφανιζόταν το ίδιο το Μ η ^ . 

Ωστόσο, και αν ακόμη παραβλέψουμε την προβληματικότη-
τα της σχέσης άρνησης και Μηδενός, πώς οφείλουμε εμείς -κϋς 
πεπερασμένα όντα- να καταστήσουμε προσιτό το σύνολο των 
όντων στην ολότητά τους, καθ' εαυτό και κυρίως για εμάς; Μπο-
ρούμε, εν ανάγκη, να νοήσουμε την ολότητα τα»ν όντων οος «ιδέα» 
και να αρνηθούμε διανοητικά αυτό το πλάσμα της φαντοκήος, 
να το «σκεφθούμε» αρνητικά. Κατ' αυτόν τον τ ρ ^ ο ammo^d' 
ζούμε μεν την τυπική έννοια του πλασματικού Μηδενός, ποίέ 
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όμως το ίδιο το Μηδέν. Αλλά το Μηδέν δεν είναι τίποτε [das 
Nichts ist nichts: το Μηδέν είναι μηδέν], κι αν το Μηδέν δηλώνει 
την πλήρη έλλειψη διαφορών, τότε δεν μπορεί να υφίσταται κα-
μιά διαφορά μεταξύ πλασματικού και «αυθεντικού»^^ Μηδενός. 
Το ίδιο το «αυθεντικό» Μηδέν - δεν είναι πάλι εκείνη η συγκα-
λυμμένη, αλλά παράλογη έννοια ενός όντος Μηδενός; Ας είναι 
αυτή η τελευταία φορά που οι ενστάσεις της διάνοιας διέκοψαν 
την αναζήτησή μας, της οποίας η νομιμότητα μπορεί να κατα-
δειχθεί μόνο μέσω μιας θεμελιώδους εμπειρίας του Μηδενός. 

110 Όσο βέβαιο είναι ότι ουδέποτε συλλαμβάνουμε απόλυτα την 
ολότητα των όντων καθ' εαυτήν, με άλλη τόση βεβαιότητα βρί-
σκουμε τους εαυτούς μας τοποθετημένους εν μέσω των όντων, 
τα οποία στην ολότητά τους έχουν με κάποιον τρόπο αποκαλυ-
φθεί. Υπάρχει τελικά μια ουσιώδης διαφορά μεταξύ της σύλλη-
ψης της ολότητας των όντων καθ' εαυτήν και της εύρεσης εν 
μέσω της ολότητας των όντων. Το πρώτο είναι κατά βάσιν αδύ-
νατο. Το δεύτερο συμβαίνει διαρκώς μέσα στο Dasein μας. Δίδε-
ται βεβαίως η εντύπωση ότι, ειδικά στις καθημερινές ασχολίες 
μας, πιανόμαστε κάθε φορά μονάχα από αυτό ή εκείνο το ον, ότι 
χανόμαστε μέσα σε αυτήν ή εκείνη την περιοχή των όντων. Όσο 
θρυμματισμένη όμως κι αν εμφανίζεται η καθημερινότητα, δια-
τηρεί ακόμη, έστω και σκιωδώς, τα όντα σε μιαν ενότητα της 
«ολότητας». Αυτή η «ολότητα» μας καταλαμβάνει, ακόμη κι 
όταν -και ιδιαίτερα όταν- δεν είμαστε ειδικά απασχολημένοι με 
τα πράγματα και με εμάς τους ίδιους, π.χ. στην αυθεντική ανία. 
Η αυθεντική ανία βρίσκεται ακόμη μακριά, όταν μας ανιούν^® 
αυτό το βιβλίο ή εκείνο το θέαμα, τούτη η ασχολία ή εκείνη η 
ανεμελιά. Ξεσπά, όταν «κάποιος νιώθει ανιαρά» [«es einem 
langweilig ist»].̂ ^ Η βαθιά ανία, περιφερόμενη σαν σιωπηλή ομί-
χλη εδώ κι εκεί στις αβύσσους του Dasein, συνωθεί όλα τα πράγ-
ματα, όλους τους ανθρώπους, κι εμάς τους ίδιους μαζί τους, σε 
μια παράξενη αδιαφορία. Αυτή η ανία αποκαλύπτει την ολότη-
τα των όντων. 

Μια άλλη δυνατότητα τέτοιας αποκάλυψης κρύβεται στη χα-
ρά για την παρουσία του Dasein -κι όχι απλώς του προσώπου-
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ενός αγαπημένου ανθρώπου.^ 
Μια τέτοια συντονία [Gestimmtsein], μέσα στην οποία κά-

ποιος «είναι» [«ist»] έτσι ή αλλιώς, μας αφήνει να ευρεθούμε 
[befinden] -ολοκληρωτικά συντονισμένοι [durchstimmt] από 
αυτήν- εν μέσω της ολότητας των όντων. Η εύρεση της διάθε-
σης [Die Befindlichkeit der Stimmimg] δεν αποκαλύπτει απλώς 
κάθε φορά με τον τρόπο της την ολότητα τοϊν όντων, αλλά αυτή 
η αποκάλυψη -απέχοντας πολύ από μια απλή σύμπτωση- συνι-
στά συγχρόνως το θεμελιώδες γίγνεσθαι του Da-sein μας.® 

Ό,τι αποκαλούμε «συναισθήματα» δεν είναι ούτε ένα φευγα-
λέο επιφαινόμενο της σκεπτόμενης και συνειδητής συμπεριφο-
ράς μας, ούτε μια απλή αιτιακή παρόρμηση προς αυτήν, ούτε 
μια απλώς υφιστάμενη κατάσταση, με την οποία συμβιβαζόμα-
στε κατά τον έναν ή τον άλλον τρόπο. 

111 Καθώς όμως οι διαθέσεις μάς οδηγούν με αυτόν τον τρόπο 
ενώπιον της ολότητας των όντων, μας αποκρύπτουν το Μηδέν 
που αναζητούμε. Θα πιστεύουμε τώρα ακόμη λιγότερο ότι η άρ-
νηση της ολότητας των όντων, όπως μας αποκαλύπτονται μέσα 
σε μια διάθεση, μάς θέτει ενώπιον του Μηδενός. Κάτι τέτοιο θα 
μπορούσε να συμβεί όσο αρχέγονα απαιτείται μόνο μέσα σε μια 
διάθεση που αποκαλύπτει το Μηδέν σύμφωνα με το πιο ιδιαίτε-
ρο αποκαλυπτικό νόημά της. 

Συντελείται στο Dasein του ανθρώπου μια τέτοια συντονία, 
εντός της οποίας ο άνθρωπος φέρεται ενώπιον του ίδιου του 
Μηδενός; 

Κάτι τέτοιο είναι δυνατό και πραγματικό -αν και αρκετά 
σπάνιο- μόνο στιγμιαία, μέσα στη θεμελιώδη διάθεση της αγω-
νίας.^" Με αυτήν την αγωνία δεν εννοούμε την αρκετά συχνή 
ανησυχία, η οποία κατά βάσιν ανήκει στη δειλία που τόσο εύκο-
λα μας καταλαμβάνει. Η αγωνία διαφέρει θεμελιωδώς από τον 
φόβο.3ΐ Φοβούμαστε πάντοτε ενώπιον αυτού ή εκείνου του 
συγκεκριμένου όντος που μας απειλεί από αυτήν ή εκείνη τη συ-
γκεκριμένη κατεύθυνση. Ο φόβος ενώπιον... φοβάται κάθε φο-
ρά για κάτι συγκεκριμένο. Επειδή στον φόβο προσιδιάζει αυτό 
το περιορισμένο Ενώπιον και το Για, ο φοβισμένος και ο δειλός 
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γίνεται δέσμιος εκείνου [: εκείνης της διάθεσης], εντός του ο-
ποίου ευρίσκεται [sich befindet]. Προσπαθώντας να σωθεί ενώ-
πιον του -ενώπιον αυτού του συγκεκριμένου-, νιώθει ανασφά-
λεια για τα υπόλοιπα, «τα χάνει» δηλαδή εντελώς. 

Η αγωνία δεν επιτρέπει να προκύψει μια τέτοια αναστάτωση. 
Μάλλον, διαπερνάται από μια ιδιόμορφη γαλήνη. Η αγωνία 
είναι μεν πάντοτε αγωνία ενώπιον..., όχι όμως ενώπιον αυτού ή 
εκείνου. Η αγωνία ενώπιον... είναι πάντοτε αγωνία για..., όχι 
όμως γι' αυτό ή εκείνο. Η απροσδιοριστία εκείνου, ενώπιον του 
οποίου και για το οποίο αγωνιούμε, δεν συνιστά ωστόσο μιαν 
απλή έλλειψη προσδιορισμού, αλλά το ουσιωδώς αδύνατο κάθε 
προσδιορισμού. Έρχεται στο φως μέσω της ακόλουθης γνω-
στής32 ερμηνείας. 

Όπως λέμε, στην αγωνία «νιώθει κάποιος ανοίκεια» [«es ist 
einem unheimlich»] Ποιο είναι αυτό το «es» [που τον κάνει 
να νιώθει ανοίκεια]; Ποιος είναι ο «κάποιος»; Αδυνατούμε να 
πούμε ενώπιον τίνος νιώθει κανείς ανοίκεια. Νιώθει έτσι γενικά. 
Όλα τα πράγματα, κι εμείς οι ίδιοι μαζί τους, βυθίζονται σε μια 

112 αδιαφορία^ Τούτο όμως δεν έχει την έννοια μιας απλής εξαφά-
νισης: μέσα στην ίδια την απομάκρυνσή τους, τα πράγματα 
στρέφονται προς εμάς. Αυτή η απομάκρυνση της ολότητας των 
όντων, που μας πιέζει μέσα στην αγωνία, μας καταπιέζει. Δεν 
απομένει κανένα στήριγμα. Μένει μόνο κι απλώνεται πάνω μας 
-μέσα στη διολίσθηση των όντων- αυτό το «κανένα».34 

Η αγωνία αποκαλύπτει το Μηδέν. 
«Αιωρούμαστε» ατην αγωνία. Πιο καθαρά: η αγωνία μάς 

αφήνει να αιωρούμαστε, καθώς οδηγεί την ολότητα των όντων 
σε διολίσθηση. Αυτό σημαίνει ότι κι εμείς οι ίδιοι -αυτοί οι όντες 
άνθρωποι·"- διολισθαίνουμε από τους εαυτούς μας εν μέσω των 
όντων. Γι' αυτό κατά βάθος δεν νιώθουμε «εσύ» ή «εγώ» ανοί-
κεια, αλλά «κάποιος». Απομένει μόνο το καθαρό Da-sein^ μέσα 

a. 5η έκδcκJη, 1949: τα όντα δεν μας ομιλούν πλέον. 
b. 5η έκδοση, 1949: αλλά όχι ο άνθρωπος ως άνθρωπος «του» Da-sein 
C. 5η έκδοση, 1949: το Da-sein «εντός» του ανθρώπου. 
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στη δόνηση αυτής της αιώρησης, χωρίς να μπορεί να πιαστεί 
από πουθενά. 

Η αγωνία μάς κόβει τη μιλιά. Επειδή η ολότητα των όντων 
διολισθαίνει και συνωθείται έτσι το Μηδέν, κάθε εκφορά του 
«είναι» σιωπά μπροοττά του. Κι αν μέσα στην ανοικειότητα της 
αγωνίας ζητούμε συχνά να σπάσουμε την άδεια σιωπή με μια 
τυχαία φράση, αυτό δεν είναι παρά η απόδειξη της παρουσίας 
του Μηδενός. Όταν η αγωνία έχει υποχωρήσει, ο ίδιος ο άνθρω-
πος επιβεβαιώνει άμεσα ότι αυτή αποκαλύπτει το Μηδέν. Με τη 
φωτεινότητα του βλέμματος που συντηρεί η νωπή ανάμνηση, 
αναγκαζόμαστε να πούμε: εκείνο για το οποίο και ενώπιον του 
οποίου αγωνιούσαμε ήταν «στην πραγματικότητα» - τίποτε 
[nichts: μηδέν]. Πράγματι: το ίδιο το Μηδέν -ως τέτοιο- ήταν 
παρόν εδώ [da®]. 

Μέσω της θεμελιώδους διάθεσης της αγωνίας φθάσαμε σε 
εκείνο το γίγνεσθαι του Dasein, εντός του οποίου αποκαλύπτε-
ται το Μηδέν και μέσα από το οποίο οφείλουμε να ερ(οτήσουμε 
γι' αυτό. 

Πώς έχει το Μηδέν; 

U3 Η απάντηση του ερωτήματος 

Α ν προσέξουμε ώστε το ερώτημα για το Μηδέν να παραμένει 
πράγματι τεθειμένο, τότε έχουμε ήδη αποκομίσει την απάντηση 
που για την επιδίωξή μας είναι κατ' αρχάς η μόνη ουσιώδης. 
Προς τούτο απαιτείται να παρακολουθήσουμε τη μεταμόρφωση 
του ανθρώπου'' σε Da-sein,^^ χην οποία προκαλεί κάθε αγωνία, 
προκειμένου να συλλάβουμε το Μηδέν που αποκαλύπτεται" μέ-

a. 5η έκδοση, 1949: σημαίνει: αποκαλυπτόταν αποκοιλυ |̂>η και διάθεση. 
b. 5η έκδοοη, 1949: ως υποκείμενο! Εδώ υπάρχει ήδη μια πρώτη στοχαστική 

εμπειρία του Da-sein· μόνο γι' αυτό έγινε δυνατό να τεθεί εδώ το ερώτη|Ηχ «Τι 
είναι μεταφυσική;». 

C. 5η έκδοση, 1949: αποκάλυψη. 
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σα της όπως ακριβώς αυτό εμφανίζεται. Απαιτείται συγχρόνως 
να αποκρούσουμε ρητά όσους χαρακτηρισμούς του Μηδενός 
δεν προκύπτουν από την κλήση αυτού του ίδιου. 

Το Μηδέν αποκαλύπτεται μέσα στην αγωνία - αλλά όχι ως 
αν. Ούτε και μας δίδεται ως αντικείμενο. Η αγωνία δεν συνιστά 
μια σύλληψη του Μηδενός. Το Μηδέν αποκαλύπτεται εντούτοις 
μέσω αυτής και εντός της - χωρίς ωστόσο να εμφανίζεται χωρι-
στά, «δίπλα» στην ολότητα των όντων που βρίσκονται μέσα 
στην ανοικειότητα''. Υποστηρίξαμε αντίθετα ότι στην αγωνία 
συναντούμε το Μηδέν ταυτόχρονα με την ολότητα των όντων. 
Τι σημαίνει αυτό το «ταυτόχρονα με»'';̂ ^ 

Μέσα στην αγωνία, τα όντα στην ολότητα τους ακυρώνονται. 
Με ποια έννοια συμβαίνει τούτο; Τα όντα δεν εκμηδενίζονται 
βέβαια από την αγωνία, αφήνοντας έτσι πίσω μόνο το Μηδέν. 
Πώς θα μπορούσαν εξάλλου [να εκμηδενισθούν], όταν η αγω-
νία έγκειται [sich befindet] ακριβώς στην ολοκληρωτική αδυνα-
μία έναντι της ολότητας των όντων; Πολλώ μάλλον, το ίδιο το 
Μηδέν εμφανίζεται μαζί με τα όντα και στα όντα, ως διολισθαί-
νοντα στην ολότητά τους. 

Στην αγωνία δεν συντελείται μια εκμηδένιση όλων των όντων 
καθ" εαυτά, ούτε πάλι αποκομίζουμε το Μηδέν μόνο αφού προη-
γουμένως επιτελέσουμε μια άρνηση της ολότητας των όντων. 
Πέραν τού ότι η ρητή εκφορά μιας αρνητικής απόφανσης είναι 
ξένη προς την αγωνία ως τέτοια, με μια τέτοια άρνηση, που ακο-

114 λούθως θα παρήγε το Μηδέν, θα φθάναμε κάθε φορά πολύ 
αργά. Το Μηδέν το συναντούμε πολύ ενωρίτερα. Λέγαμε πως το 
συναντούμε «ταυτόχρονα με» τη διολισθαίνουσα ολότητα των 
όντων. 

Η αγωνία εμπεριέχει μια υποχώρηση ενώπιον..., η οποία βε-
βαίως δεν είναι πλέον φυγή, αλλά μια μαγεμένη ησυχία. Αυτή η 
υποχώρηση ενώπιον... έχει την αφετηρία της στο Μηδέν. Το Μη-
δέν δεν προσελκύει, αλλά είναι ουσιωδώς αποπεμπτικό. Η απο-

a. 5η έκδοση, 1949: ανοικειότητα και ακρυπτότητα. 
b. 5η έκδοση, 1949: η διάκριση. 

36 
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πομιπή από τον εαυτό του όμως ως τέτοια είναι παροοτομπή στη 
βυθιζόμενη ολότητα των όντων, τα οποία διολισθαίνουν. Στην 
αγωνία, το Μηδέν πιέζει το Dasein ως μια τέτοια καθολική απο-
πεμπτική παραπομπή® στη διολισθαίνουσα ολότητα των όντων, 
και αυτή είναι η ουσία του Μηδενός: η μηδένωση. Δεν είναι κά-
ποια εκμηδένιση των όντων, ούτε εκπηγάζει από μιαν άρνηση. 
Η μηδένωση δεν επιτρέπεται να αποτιμηθεί ως εκμηδένιση ή 
άρνηση. Το ίδιο το Μηδέν μηδενεί''.^« 

Η μηδένωση δεν είναι ένα τυχαίο συμβάν, αλλά, ως αποπε-
μπτική παραπομπή στη διολισθαίνουσα ολότητα των όνταχν, 
αποκαλύπτει όλη την έως τώρα κρυμμένη παραδοξότητα των 
όντων, ως του κατεξοχήν Άλλου - έναντι του Μηδενός. 

Στη φωτεινή νύχτα του Μηδενός της αγωνίας εγείρεται για 
πρώτη φορά η αρχέγονη ανοικτότητα των όντων ως τέτοιων: ότι 
είναι όντα - κι όχι Μηδέν. Αυτό το «κι όχι Μηδέν» που προσθέ-
σαμε στη φράση μας δεν είναι όμως μια υστερογενής διασάςρη-
ση, αλλά η πρωταρχική παροχή της δυνατότητας' της προδηλό-
τητας των όντων εν γένει.^' Η ουσία του Μηδενός που μηδενεί 
αρχέγονα συνίσταται σε τούτο: πρώτο αυτό φέρνει το Da-sein 
ενώπιον* των όντων ως τέτοιων. 

Μόνο στη βάση της αρχέγονης προδηλότητας του Μηδενός 
μπορεί το Dasein του ανθρώπου να προσεγγίζει τα όντα και να 

U5 ασχολείται μαζί τους. Όσο όμως το Dasein, σύμφωνα με την ου-
σία του, σχετίζεται με όντα -είτε με άλλα είτε με τον εαυτό του-, 
εκκινεί ως τέτοιο Dasein κάθε φορά ήδη από το πρόδηλο Μηδέν. 

Da-sein σημαίνει®: κατακράτηση μέσα στο Μηδέν. 

a. 5η έκδοση, 1949: απο-πέμπειν: τα όντα δι' εαυτό- παρα-πέμπειν: οτο Είναι 
των όντων. 

b. 5η έκδοση, 1949: ως μηδένωση ουσιούται, διαρκεί, χορηγεί το Μηδέν. 
C. 5η έκδοση, 1949: δηλ. Elvau 
d, 5η έκδοση, 1949: ειδικά ενώπιον του Είναι των όντων, ενώπιον της διά-

κρισης. 
e. 1η έκδοση, 1929:1) μεταξύ άλλων, όχι μόνο, 2) από εδώ να μην εξαχθεί το 

συμπέρασμα: όλα λοιπόν είναι Μηδέν, αλλ' αντίθετα· ανάληψη χαι ποόσλχ|ΐ|η) 
των όντων. Είναι και περατότητα.«» 
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Καθώς to Dasein κατακρατείται^ στο Μηδέν, βρίσκεται κάθε 
φορά ήδη πέραν της ολότητας των όντων. Αυτό το πέραν-των-
όντων το ονομάζουμε υπερβατικότητα.·»' Αν το Dasein στο βά-
θος της ουσίας του δεν υπερέβαινε -δηλαδή τώρα: αν δεν κατα-
κρατούνταν εκ των προτέρων στο Μηδέν-, δεν θα μπορούσε πο-
τέ να σχετισθεί με τα όντα'', επομένως ούτε και με τον εαυτό του. 

Χωρίς την αρχέγονη προδηλότητα του Μηδενός δεν υπάρχει 
ούτε Εαυτόν-είναι''3 ούτε ελευθερία^ 

Αποκομίσαμε έτσι την απάντηση στο ερώτημα για το Μηδέν. 
Το Μηδέν δεν είναι ούτε αντικείμενο ούτε ον εν γένει. Το Μηδέν 
δεν εμφανίζεται ούτε μόνο του ούτε δίπλα στα όντα, προσκολ-
λιάμενο τρόπον τινά σε αυτά. Το Μηδέν καθιστά δυνατή την 
προδηλότητα των όντων ως τέτοιων για το'' ανθρώπινο Dasein. 
Το Μηδέν δεν είναι απλώς το αντίθετο των όντων, αλλά ανήκει 
αρχέγονα στην ίδια την ουσία®.''̂  Στο Είναι των όντων τελείται η 
μηδένωση του Μηδενός. 

Τώρα όμως πρέπει επιτέλους να διατυπωθεί μια ένσταση που 
επί μακρόν αναβάλαμε. Αν το Dasein μπορεί να σχετίζεται με τα 
όντα -και άρα να υπάρχει- μόνο κατακρατούμενο μέσα στο 
Μηδέν, κι αν το Μηδέν αποκαλύπτεται αρχέγονα μόνο μέσα 
στην αγωνία, δεν θα έπρεπε τότε να αιωρούμαστε διαρκώς μέσα 
της, προκειμένου να μπορούμε να υπάρχουμε εν γένει; Και δεν 
ομολογήσαμε εμείς οι ίδιοι ότι αυτή η αρχέγονη αγωνία είναι 

116 σπάνια; Εντούτοις, όλοι μας βεβαίως υπάρχουμε και σχετιζόμα-
στε χωρίς αυτήν την αγωνία με τα όντα - είτε με άλλα είτε με 
εμάς τους ίδιους. Δεν συνιστά λοιπόν η αγωνία ένα αυθαίρετο 
εφεύρημα, και το Μηδέν που της αποδίδεται μιαν υπερβολή; 

Τι σημαίνει όμως το ότι αυτή η αρχέγονη αγωνία συμβαίνει 

a. 5η έκδοση, 1949: ποιος κβαχεί αρχέγονα; 
b. 5η έκδοση, 1949: δηλ. Μηδέν και Είναι.: το αυτό.« 
C. 5η έκδοση, 1949: ελευθερία και αλήθεΐΛ στη διάλεξη «Περί της ουσίας της 

αλήθειας».« 
d. 5η έκδοση, 1949: όχι «μέσω του». 
e. 5η έκδοση, 1949: ουσί«: ρηματικά· ουσίωση του Είναι. 
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μόνο σε σπάνιες στιγμές; Τίποτε άλλο από τούτο: ο αρχέγονος 
χαρακτήρας του Μηδενός παραμένει κατ' αρχάς και ως επί το 
πλείστον παραποιημένος για εμάς. Πα ποιο λόγο; Διότι κατά 
έναν ορισμένο τρόπο χανόμαστε εντελώς μέσα στα όντα. Όσο 
περισσότερο στρεφόμαστε προς τα όντα με τις ασχολίες μας, τό-
σο λιγότερο τους επιτρέπουμε να διολισθαίνουν ως τέτοια, τόσο 
περισσότερο αποστρεφόμαστε από το Μηδέν. Τόσο πιο βέβαια 
όμως ωθούμε τους ίδιους μας τους εαυτούς στη δημόσια επιφά-
νεια του Dasein. 

Αυτή η διαρκής, αν και αμφίσημη, αποστροφή από το Μηδέν 
είναι εντούτοις σε κάποιο βαθμό σύμφωνη με το πιο ιδιαίτερο 
νόημά τον.'^ Στη μηδένωσή του, το ίδιο το Μηδέν μάς παραπέ-
μπει στα όντα®. Το Μηδέν μηδενεί αδιάκοπα, χωρίς να γν(ορί-
ζουμε πραγματικά αυτό το γίγνεσθαι μέσω της γνώσης στην 
οποία κινούμαστε καθημερινά. 

Τι άλλο από την άρνηση μαρτυρεί διεισδυτικότερα τη διαρκή 
και εκτεταμένη -αν και παραποιημένη- προδηλότητα του Μη-
δενός μέσα στο Dasein μας;"·̂  Η άρνηση, όμως, με κανέναν τρό-
πο δεν παράγει από μόνη της το Δεν ως μέσο διάκρισης και 
αντίθεσης προς κάτι δεδομένο παρεμβάλλοντάς το τρόπον τινά 
κάπου εκεί ανάμεσα. Πώς θα μπορούσε εξάλλου η άρνηση να 
παραγάγει από μόνη της το Δεν, όταν μπορεί να αρνείται μόνο 
αφού της έχει δοθεί αυτό που μπορεί να καταστεί αντικείμενο 
άρνησης; Και πώς μπορεί να συλληφθεί ο αρνητικός χαρακτή-
ρας αυτού που μπορεί και πρέπει να καταστεί αντικείμενο άρ-
νησης, αν ολόκληρη η σκέψη ως τέτοια δεν έχει ήδη εκ των προ-
τέρων ιδεί το Δεν; Το Δεν όμως μπορεί να φανερωθεί μόνο όταν 
η πηγή του, η μηδένωση του Μηδενός εν γένει και άρα το ίδιο το 
Μηδέν, έχει αποσπασθεί από την κρυπτότητα. Το Δεν δεν πα-
ράγεται από την άρνηση· αντίθετα η άρνηση θεμελιώνεται στο 

U7 Δεν·', που με τη σειρά του εκπηγάζει από τη μηδένωση του 

a. 5η έκδοση, 1949: επειδή [παραπέμπει] εντός του Είναι των όντων. 
b. 1η έκδοση, 1929: εδώ εντούτοις η άρνηση -όπως γενικά η απόφανση- ε*-

λαμβάνεται ως κάτι παρεπόμενο και πολύ επιφανειακά. 
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Μηδενός. Η άρνηση πάλι είναι μια μόνο μορφή της στάσης που 
μηδενεί, δηλαδή της στάσης που έχει προηγουμένως θεμελιωθεί 
ση] μηδένωση του Μηδενός.''® 

Καταδείχθηκαν έτσι τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της ανω-
τέρω θέσης: το Μηδέν είναι η πηγή της άρνησης, κι όχι αντί-
στροφα. Όταν λοιπόν η δύναμη της διάνοιας συντρίβεται κατ' 
αυτόν τον τρόπο στο πεδίο των ερωτημάτων για το Μηδέν και 
το Είναι, κρίνεται έτσι συγχρόνως και η μοίρα της κυριαρχίας 
της «Λογικής»^ εντός της φιλοσοφίας. Η ίδια η ιδέα της «Λογι-
κής» διαλύεται μέσα στη δίνη ενός πιο αρχέγονου ερωτάν. 

Όσο συχνά και πολλαπλά κι αν διαπερνά λουτόν η άρνηση 
-ρητή ή μη- ολόκληρη τη σκέ\|;η, σε καμιά περίπτωση δεν απο-
τελεί από μόνη της τον απόλυτα έγκυρο μάρτυρα της προδηλό-
τητας του Μηδενός, η οποία ανήκει ουσιωδώς στο Dasein. Διότι 
η άρνηση δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ούτε ως η μοναδική ού-
τε καν ως η κυρίαρχη μηδενούσα στάση, μέσα στην οποία το 
Dasein συνταράσσεται από τη μηδένωση του Μηδενός. Η σκλη-
ρότητα της αντίδρασης και η οξύτητα της απέχθειας είναι πιο 
αβυσσαλέες από την απλή καταλληλότητα της σκεπτόμενης 
άρνησης. Η οδύνη της αποτυχίας και η ανηλεότητα της απαγό-
ρευσης είναι περισσότερο υπόλογες. Η πίκρα της στέρησης είναι 
πιο δυσβάσταχτη."' 

Αυτές οι δυνατότητες της μηδενούσας στάσης -δυνάμεις 
μέσα στις οποίες το Dasein φέρει την ερριμμενότητά^" του, χωρίς 
ωστόσο και να κυριαρχεί πάνω της- δεν συνιστούν μορφές 
απλής άρνησης. Αυτό όμως δεν τις εμποδίζει να εκφράζονται 
μέσω του Δεν και της άρνησης. Έτσι βεβαίως προδίδεται πλέον 
ολοκληρωτικά η κενότητα και η ευρύτητα της άρνησης. Δια-
περνώντας το Dasein, η μηδενούσα στάση μαρτυρεί τη διαρκή, 
αν και βεβαίως συσκοτισμένη, προδηλότητα του Μηδενός, το 
οποίο μόνο η αγωνία αποκαλύπτει αρχέγονα. Τούτο όμως ση-
μαίνει: αυτή η αρχέγονη αγωνία ως επί το πλείστον καταστέλλε-
ται μέσα στο Dasein. Η αγωνία είναι εδώ. Απλώς κοιμάται. Η 

a, 1η έκδοση, 1929: «Λογική», δηλ. η παραόεόομένη ερμηνεία της σκέτρηξ. 
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ανάσα της πάλλεται διαρκώς μέσα στο Dasein: λιγότερο στο 
U8 «ανήσυχο» και ανεπαίσθητα στο «ναι, ναι» και το «όχι, όχι» του 

πολυάσχολου· περισσότερο στο συγκρατημένο· πιο βέβοαα στο 
βαθιά παράτολμο Dasein. Αυτό όμως [το παράτολμο] συντηρεί-
ται μόνο από εκείνο για το οποίο ανοϊλώνεται, προκειμένου να 
διαφυλάξει έτσι το έσχατο μεγαλείο του Dasein. 

Η αγωνία του παράτολμου δεν ανέχεται καμιά αντιπαράθε-
ση προς τη χαρά, ούτε βέβαια προς την ευάρεστη ικανοποίηση 
του εφησυχασμένου πέρα-δώθε. Πέρα από τέτοιες αντιθέσεις, 
βρίσκεται σε μυστική συμμαχία με την ευθυμία και την πραότη-
τα της δημιουργικής λαχτάρας.^^ 

Η αρχέγονη αγωνία μπορεί να αqpυπvισθεί κάθε στιγμή μέσα 
στο Dasein. Δεν χρειάζεται να την ξυπνήσει κάποιο ασυνήθιστο 
γεγονός. Το βάθος της κυριαρχίας της είναι ανάλογο με την αση-
μαντότητα της πιθανής αφορμής της. Βρίσκεται διαρκώς σε 
ετοιμότητα [auf dem Sprunge], σπάνια όμως κάνει το άλμα 
[Springen], ωθώντας μας στην αιώρηση. 

Η κατακράτηση του Dasein μέσα στο Μηδέν, θεμελιωμένη 
στην κρυφή αγωνία, καθιστά τον άνθρωπο τοποτηρητή του Μη-
δενός.52 Είμαστε τόσο πεπερασμένοι,^^ ώστε αδυνατούμε με δι-
κή μας απόφαση και βούληση να τεθούμε αρχέγονα ενώπιον 
του Μηδενός. Η περάτωση σκάβει τόσο αβυσσαλέα στο Dasein, 
ώστε η πιο ιδιαίτερη και βαθιά περατότητα αρνείται να ενδώσει 
στην ελευθερία μας. 

Η κατακράτηση του Dasein μέσα στο Μηδέν, θεμελιωμένη 
στην κρυφή αγωνία, είναι η υπέρβαση [Übersteigen] της ολότη-
τας των όντων: η υπερβατικότητα [Transzendenz]. 

Το ερώτημά μας για το Μηδέν οφείλει να μας παρουσιάσει 
την ίδια τη μεταφυσική. Ο όρος «μεταφυσική» κατάγεται από το 
ελληνικό μετά τα φυσικά. Αυτός ο παράξενος όρος ερμηνεύθη-
κε αργότερα ως χαρακτηρισμός του ερωτάν που (μετά·, trans-) 
«υπερ»-βαίνει τα όντα ως τέτοια.^ 

Η μεταφυσική είναι το ερωτάν που υπερβαίνει τα όντα, προ-
κειμένου να τα επανακτήσει κατανοώντας τα ως τέτοια και στην 
ολότητά τους. 
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Στο ερώτημα για το Μηδέν συντελείται μια τέτοια υπέρβαοη 
119 των όντων ως όντων στην ολότητα τους. Καταδεικνύεται έτσι 

ως «μεταφυσικό» ερώτημα. Σε ερωτήματα τέτοιου είδους απο-
δώσαμε στην αρχή-'̂ 5 ^ναν διττό χαρακτηρισμό: Πρώτον, κάθε 
μεταφυσικό ερώτημα περιλαμβάνει κάθε φορά το όλον της με-
ταφυσικής. Δεύτερον, σε κάθε μεταφυσικό ερώτημα συμπερι-
λαμβάνεται κάθε φορά και το ερωτών Dasein. 

Σε ποιο βαθμό το ερώτημα για το Μηδέν διαπερνά και περι-
κλείει το όλον της μεταφυσικής; 

Η μεταφυσική αποφαίνεται παλαιόθεν για το Μηδέν με μια 
-βεβαίως πολυσήμαντη- πρόταση: ex nihilo nihil fit, εκ του Μη-
δενός γίγνεται Μηδέν.̂ ^ Παρ' όλο που κατά την πραγμάτευση 
της πρότασης το ίδιο το Μηδέν δεν τίθεται στην πραγματικότη-
τα ποτέ ως πρόβλημα, η πρόταση εκφράζει εντούτοις, μέσω της 
εκάστοτε προσέγγισης του Μηδενός, τη θεμελιώδη σύλληψη 
των όντων που καθοδηγεί αυτήν την προσέγγιση. Η αρχαία με-
ταφυσική εκλαμβάνει το Μηδέν στη σημασία του Μη-όντος, της 
άμορφης δηλαδή ύλης, η οποία αδυνατεί να μορφώσει εαυτήν 
σε έμμορφο ον που να παρέχει μια όψη (εΐόος). Ον είναι το μόρ-
φωμα που μορφούται [das sich bildende Gebilde] και που εμφα-
νίζεται ως τέτοιο στην εικόνα (θέα) [Bild (Anblick)] .s'' Προέλευ-
ση. νομιμότητα και όρια αυτής της σύλληψης του Είναι απα-
σχολούν τόσο λίγο όσο και το ίδιο το Μηδέν. Η χριστιανική δογ-
ματική, αντίθετα, αρνείται την αλήθεια της πρότασης ex nihilo 
nihil fit, προσδίδοντας στο Μηδέν μια τροποποιημένη σημασία, 
την έννοια της πλήρους απουσίας του εξω-θεϊκού όντας: ex 
nihilo fit - ens creatum [εκ του μηδενός γίγνεται το κτιστό ον]. 
Το Μηδέν καθίσταται έτσι το αντίθετο του πραγματικά όντος, 
του summum ens [ύψιστο ον], του θεού ως ens increatum [άκτι-
στο ον]. Η ερμηνεία του Μηδενός δηλώνει κι εδώ τη θεμελιώδη 
σύλληψη των όντοον. Η μεταφυσική πραγμάτευση των όντων 
παραμένει ωστόσο στο ίδιο επίπεδο με το ερώτημα για το Μη-
δέν. Τα ερωτήματα για το Είναι και το Μηδέν, ως τέτοια, παρα-
λείπονται αμφότερα. Γι' αυτό και δεν ενοχλεί διόλου η δυσκολία 
τού ότι, αν ο Θεός δημιουργεί εκ του Μηδενός, θα έπρεπε ειδι-
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κά αυτός να μιπορεί να σχετίζεται με το Μηδέν. Αν όμως ο θεός 
είναι Θεός, δεν μπορεί να γνωρίζει το Μηδέν - αν βέβαια είναι 
αλήθεια πως το «Απόλυτο» αποκλείει κάθε μηδαμινότητα από 
τον εαυτό του.̂ « 

120 Αυτή η πρόχειρη ιστορική υπενθύμιση εμφανίζει το Μηδέν 
ως το αντίθετο του πραγματικά όντος, δηλαδή ως άρνηση του. 
Όταν όμως το Μηδέν τεθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ως πρόβλη-
μα, τότε αυτή η αντιθετική σχέση δεν λαμβάνει απλώς έναν κά-
πως σαφέστερο προσδιορισμό, αλλά αφυπνίζει για πρώτη φο-
ρά την πραγματικά μεταφυσική ερωτηματοθεσία για το Είναι 
των όντων. Το Μηδέν δεν παραμένει το απροσδιόριστο Έναντι 
των όντων, αλλά αποκαλύπτεται ιος ανήκον στο Είναι των 
όντων. 

«Το καθαρό Είναι και το καθαρό Μηδέν είναι επομένως το 
αυτό.» Αυτή η πρόταση του Hegel (Επιστήμη της Λογικής, Ιο 
Βιβλίο, WW III, σ. 74) είναι ορθή. Το Είναι και το Μηδέν αλλη-
λοπεριχωρούνται, όχι όμως επειδή -ιδωμένα μέσα από την εγε-
λιανή έννοια της νόησης- συμπίπτουν στην απροσδιοριστία και 
α-μεσότητά τους, αλλά διότι το ίδιο το Είναι είναι ουσιωδίός 
πεπερασμένο και αποκαλύπτεται μόνο μέσα στην υπερβατικό-
τητα του Dasein που κατακρατείται στο Μηδέν. 

Αν λοιπόν το ερώτημα για το Είναι, ως τέτοιο, συνιστά το 
περιεκτικό ερώτημα της μεταφυσικής, τότε το ερώτημα για το 
Μηδέν αναδεικνύεται σε ένα ερώτημα που περικλείει το όλον 
της μεταφυσικής. Το ερώτημα για το Μηδέν διαπερνά συγχρό-
νως το όλον της μεταφυσικής, καθώς μας αναγκάζει να αντιμε-
τωπίσουμε το πρόβλημα της προέλευσης της άρνησης - δηλαδή 
κατά βάση να αποφανθούμε για τη νομιμότητα της κυριαρχίας 
της «Λογικής»» εντός της μεταφυσικής. 

Η παλιά πρόταση ex niidlo nihil fit λαμβάνει® τότε ένα άλλο 
νόημα, που άπτεται του ίδιου του προβλήματος του Είναι και 
έχει ως εξής: ex nihilo omne ens qua ens fit [εκ του μηδενός γί-

a. 1η έκδοση, 1929: δηλ. πάντοτε της παραδοσιακής Λογικής και του Λόγοβ 
της ως πηγής των κατηγοριών. 
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•̂ fverai κάθε ov ως ov]. Μόνο στο Μηδέν του Dasein τα όντα 
στην ολότητα τους συναντούν τον εαυτό τους σύμφωνα με την 
πιο ιδιαίτερη δυνατότητα τους, δηλαδή κατά πεπερασμένο τρό-
πο. Κατά πόσο λοιπόν το ερώτημα για το Μηδέν -αν είναι ένα 
μεταφυσικό ερώτημα- έχει συμπεριλάβει μέσα του το ερωτών 
Dasein μας; Χαρακτηρίζουμε το Dasein μας, όπως το βιώνου-
με εδώ και τώρα, ως ουσιωδώς καθορισμένο από την επιστήμη. 
Εισαγόμενο εντός του ερωτήματος για το Μηδέν, το κατ' αυτόν 

121 τον τρόπο καθορισμένο Dasein μας πρέπει μέσω αυτού του 
ερωτήματος να έχει τεθεί και το ίδιο υπό ερώτηση. 

Το επιστημονικό Dasein οφείλει την απλότητα και οξύτητα 
του στο ότι σχετίζεται κατά έναν ιδιαίτερο τρόπο με τα ίδια τα 
όντα και αποκλειστικά με αυτά. Η επιστήμη θα προτιμούσε να 
εγκαταλείψει το Μηδέν με μια υπεροπτική χειρονομία. Τώρα 
όμως. στο ερώτημα για το Μηδέν, γίνεται φανερό ότι το επιστη-
μονικό Dasein καθίσταται δυνατό μόνο όταν προηγουμένως 
κατακρατείται μέσα στο Μηδέν. Κατανοεί τον εαυτό του μόνο 
όταν δεν εγκαταλείπει το Μηδέν. Η δήθεν νηφαλιότητα και 
ανωτερότητα της επιστήμης καταντά γελοιότητα, όταν αυτή δεν 
λαμβάνει σοβαρά υπόψη της το Μηδέν. Μόνο επειδή το Μηδέν 
έχει φανερωθεί, μπορεί η επιστήμη να καθιστά τα ίδια τα όντα 
αντικείμενο έρευνας. Μόνο όταν η επιστήμη στηρίζεται στη με-
ταφυσική, μπορεί να αναλαμβάνει διαρκώς εκ νέου την ουσιώ-
δη αποστολή της, που δεν συνίσταται στη συνάθροιση και ταξι-
νόμηση γνώσεων αλλά στη διάνοιξη ολόκληρου του πεδίου της 
αλήθειας της φύσης και της ιστορίας - μια διάνοιξη που διαρ-
κώς οφείλει να επιτελείται εκ νέου. 

Μόνο επειδή το Μηδέν έχει φανερωθεί στο βάθος του Dasein, 
μπορεί να απλώνεται πάνω μας η πλήρης παραδοξότητα των 
όντων. Μόνο όταν η παραδοξότητά τους μάς καταπιέζει, τα όντα 
αφυπνίζουν και προσελκύουν την απορία. Μόνο στη βάση της 
απορίας -δηλαδή της προδηλότητας του Μηδενός- εκπηγάζει 
το «γιατί;». Μόνο επειδή το Πατί ως τέτοιο είναι δυνατό, μπο-
ρούμε να ερωτούμε κατά έναν ορισμένο τρόπο για αιτίες και να 
αιτιολογούμε. Μόνο επειδή μπορούμε να ερωτούμε και να αιτιο-
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λογοΰμε, έχει εναποτεθεί η μοίρα του ερευνητή οττα χέρια της 
ύπαρξής μας. 

Το ερώτημα για το Μηδέν θέτει εμάς τους ίδιους -τους ερω-
τώντες- υπό ερώτηση. Είναι ένα μεταφυσικό ερώτημα. 

Το ανθρώπινο Dasein μπορεί να σχετίζεται με τα όντα, μόνο 
όταν κατακρατείται μέσα στο Μηδέν. Στην ουσία του Dasein 
συντελείται η υπέρβαση των όντων. Αυτή η υπέρβαση όμως 
είναι η ίδια η μεταφυσική. Τούτο σημαίνει: Η μεταφυσική ανήκει 
στη «φύση του ανθρώπου».®! Δεν αποτελεί κλάδο της ακαδη-

122 μαϊκής φιλοσοφίας, ούτε πεδίο αυθαίρετων επινοημάτων. Η με-
ταφυσική συνιστά το θεμελιώδες γίγνεσθαι του Dasein. Είναι το 
ίδιο το Dasein. Επειδή η αλήθεια της μεταφυσικής κατοικεί σε 
αυτό το αβυσσαλέο θεμέλιο, γειτνιάζει εγγύτατα με τη διαρκώς 
ενεδρεύουσα δυνατότητα της πιο βαθιάς πλάνης. Π' αυτό και 
καμιά επιστημονική αυστηρότητα δεν συγκρίνεται με τη σοβα-
ρότητα της μεταφυσικής. Η φιλοσοφία ουδέποτε μπορεί να κρι-
θεί με γνώμονα την ιδέα της επιστήμης. 

Αν το ερώτημα για το Μηδέν, που αναπτύχθηκε εδώ, τέθηκε 
πράγματι και από εμάς, τότε δεν φέραμε τη μεταφυσική ενώ-
πιον μας με εξωτερικό τρόπο. Ούτε «μεταφερθήκαμε» yva πρώ-
τη φορά εντός της. Δεν μπορούμε διόλου να μεταφερθούμε εντός 
της, διότι -ενόσω υπάρχουμε- βρισκόμαστε πάντοτε ήδη μέσα 
της. φύσει γάρ, ώ φίλε, ενεστί τις φιλοσοφία ττ} τοϋ άνόρός όια-
voig. (Πλάτων, Φαίδρος 279a). Όσο ο άνθρωπος υπάρχει, επι-
τελείται κατά κάποιον τρόπο και το φιλοσοφείν. Η φιλοσοφία 
-αυτό που ονομάζουμε έτσι- θέτει σε κίνηση τη μεταφυσική, 
ώστε εντός της να συναντά τον εαυτό της και τη ρητή της απο-
στoλή^63 η φιλοσοφία τίθεται σε κίνηση μόνο μέσω μιας ι ^ ί τ ε -
ρης παρέμβασης της κάθε ύπαρξης στις θεμελιώδεις δυνατότη-
τες του όλου Dasein. Αποφασιστικό γι' αυτήν την παρέμβαση εί-

a. Wegmarken, 1η έκδοση, 1%7: αναφορά σε δύο πράγματα: στην «ουσία» 
της μεταορυσικής και στην ιδιαίτερη -αναφερόμενη στο πεπρωμένο του Είναι 
[seinsgeschickliche]- ιστορία της· αμφότερα δηλώνονται αργότερα με τη «συ-
στροφη» [«Verwindung»].62 
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ναι: πρώτα, η παροχή χώρον για την ολότητα των όντων έπει-
τα. η άφεσή μας στο Μηδέν, δηλαδή η απελευθέρωση από τα εί-
δωλα που ο καθένας έχει και στα οποία συνηθίζει να καταφεύ-
γει· τέλος, η διάνυση ολόκληρης της τροχιάς αυτής της αιώρη-
σης, ώστε να επανακάμπτουμε διαρκώς στο θεμελιώδες ερώτη-
μα της μεταφυσικής που το ίδιο το Μηδέν επιβάλλει: Γιατί υπάρ-
χουν εν γένει όντα, και όχι πολλώ μάλλον το Μηδέν;« 
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303 T o ερώτημα «Τι είναι μεταφυσική;» παραμένει ερώτημα· Ha 
όποιον επιμένει στο ερώτημα, ο ακόλουθος επίλογος αποτελεί 
έναν πρωταρχικότερο πρόλογο. Το ερώτημα «Τι είναι μεταφυσι-
κή;» ερωτά πέραν της μεταφυσικής. Εκπηγάζει από μια σκέψη 
που έχει ήδη εισέλθει στην υπέρβαση της μεταφυσικής.« Τέτοιες 
μεταβάσεις είναι ουσιωδώς υποχρεωμένες να εξακολουθούν εν 
μέρει να ομιλούν τη γλώσσα εκείνου, στου οποίου την υπέρβα-
ση συντελούν. Η ειδική περίσταση που αποτέλεσε την αφορμή 
πραγμάτευσης του εραπήματος για την ουσία της μεταφυσικής 
δεν επιτρέπεται να δημιουργήσει τη λανθασμένη εντύπωση ότι 
το ερώτημα είναι υποχρεωμένο να εκκινεί από τις επιστήμες. Η 
νεότερη έρευνα προσέγγισε με άλλους τρόπους παράστασης και 
παραγωγής των όντων το θεμελιώδες χαρακτηριστικό εκείνης 
της αλήθειας, σύμφωνα με την οποία όλα τα όντα χαρακτηρίζο-
νται από τη βούληση για βούληση, ως προάγγελμα της οποίας 
εμφανίστηκε η «βούληση για δύναμη». Εννοούμενη ως το θεμε-
λιώδες χαρακτηριστικό της οντικότητας των όνταϊν,«^ η «βούλη-
ση» είναι η εξίσωση του όντος με το πραγματικό, έτσι ώστε η 
πραγματικότητα του πραγματικού να εξουσιοδοτείται για το 
άνευ όρων εφικτό της καθολικής εξαντικειμενίκευσης. Η νεότε-
ρη επιστήμη δεν υπηρετεί έναν σκοπό που απλώς της έχα awi-
τεθεί [έξωθεν], ούτε αναζητεί μιαν «αλήθεια καθ' εαυτήν». Ως 
τρόπος υπολογιστικής εξαντικειμενίκευσης των όντων, αποτελεί 
μια συνθήκη που έχει τεθεί από την ίδια τη βούληση για βούλη-
ση, μέσω της οποίας η τελευταία διασφαλίζει την κυριαρχία της 
ουσίας της. Επειδή όμως κάθε εξαντικειμενίκευση Ήον övtobv 
εξαντλείται στον προσπορισμό και την εξασφάλιση το)ν όντων 

* Στην πρώτη έκδοοη του «Επιλόγου» (1943) είχε προταχθεί η φ ρ ά σ η : Η 
Μεταφυσική, όπως και το Αφηρημένο και ίσως και η Σϊίέψη, είναι η λ ^ ενώ-
πιον της οποίας όλοι λίγο-πολΰ το βάζουν στα πόδια, όπως μπροσιά oe χώλοιον 
στιγματισμένο από την πανούκλα.» Hegel (1770-1831), WW XVH, α. 400:« 
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304 και μέσω αυτών αποκτά τη δυνατότητα της επέκτασης της, η 
εξαντικειμενίκευση επιμένει στα όντα και τα συγχέει με το 
Είναι. Κάθε σχέση με τα όντα μαρτυρεί λοιπόν μια γνώση του 
Είναι, συγχρόνως όμως και την αδυναμία μιας αυτοδύναμης 
παραμονής εντός του νόμου [Gesetz^]® της αλήθειας αυτής της 
γνώσης. Η αλήθεια αυτή είναι η αλήθεια για τα όντα. Η μετα-
φυσική είναι η ιστορία αυτής της αλήθειας. Λέγει τι είναι τα 
όντα, ανάγοντας την οντικότητα των όντων σε έννοια. Στην 
οντικότητα των όντων η μεταφυσική στοχάζεται το Είναι, χωρίς 
όμως, με τον τρόπο που στοχάζεται, να μπορεί να αναλογισθεί 
την αλήθεια του Είναι. Η μεταφυσική κινείται παντού στο πεδίο 
της αλήθειας του Είναι, η οποία [αλήθεια] παραμένει για τη 
μεταφυσική -μεταφυσικώς ειπείν®- το άγνωστο αθεμελίωτο θε-
μέλιό της. Αν όμως πράγματι όχι μόνο τα όντα κατάγονται από 
το Είναι, αλλά επίσης, και πρωταρχικότερα, το ίδιο το Είναι κεί-
ται στην αλήθειά του και η αλήθεια του Είναι ουσιούται ως Εί-
ναι της αλήθειας, τότε καθίσταται αναγκαίο το ερώτημα: τι είναι 
η μεταφυσική στο θεμέλιο της; Αυτό το ερωτάν οφείλει να στο-
χάζεται μεταφυσικά και συγχρόνως μέσα από το θεμέλιο της με-
ταφυσικής, δηλαδή όχι πλέον μεταφυσικά. Ένα τέτοιο ερωτάν 
παραμένει ουσιωδώς αμφίσημο. 

Κάθε προσπάθεια συμπόρευσης με τον στοχασμό της διάλε-
ξης θα προσκρούσει επομένως σε εμπόδια. Αυτό είναι καλό. Το 
ερωτάν καθίσταται έτσι γνησιότερο. Κάθε κατάλληλη ερώτηση 
είναι κιόλας η γέφυρα προς την απάντηση. Κάθε ουσιώδης απά-
ντηση δεν είναι παρά το τελευταίο βήμα μιας ερώτησης.™ Αυτό 
το βήμα όμως δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τη μακρά 
σειρά του πρώτου και των επομένων βημάτων. Η ουσιώδης απά-
ντηση αντλεί την ανθεκτικότητά της από την εμμονή'^ του ερω-
τάν. Η ουσιώδης απάντηση [Antwort] δεν είναι παρά η αφετη-
ρία μιας ευθύνης [Verantwortung]. Μέσα στην ευθύνη το ερω-
τάν αφυπνίζεται πιο αρχέγονα. Γι' αυτό και η γνήσια ερώτηση 
δεν αναιρείται από την ευρεθείσα απάντηση. 

a. 5η έκόοση, 1949: Ge-Setz" Ιδιοσυμβάν. 
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Τα εμπόδια για τον στοχασμό της διάλεξης είναι δύο ειδών. 
Τα μεν προκύπτουν από τα αινίγματα που κρύβονται στο πεδίο 

305 που αυτή στοχάζεται. Τα δε εκπηγάζουν από την αδυναμία 
-συχνά δε και την απροθυμία- για σκέψη. Στο πεδίο του στοχα-
στικού ερωτάν μπορούν ενίοτε να είναι χρήσιμες ακόμη και οι 
φευγαλέες ενστάσεις, και αναμφίβολα οι προσεκτικά μελεττ^-
νες. Ως και οι χονδροειδείς πλάνες αποδίδουν καρπούς, α κ φ η 
κι όταν εκστομίζονται μέσα στον θυμό της τυφλής πολεμικής -
αρκεί ο στοχασμός να επαναφέρει ακολούθως τα πάντα στη γα-
λήνη του μακρόθυμου διαλογισμού. 

Οι κυριότερες ενστάσεις και πλάνες που αφορούν σε αυτήν 
τη διάλεξη μπορούν να συνοψισθούν στις ακόλουθες τρεις βασι-
κές προτάσεις. Υποστηρίζεται: 

1. Η διάλεξη καθιστά «το Μηδέν» μοναδικό αντικείμενο της 
μεταφυσικής. Επειδή όμως το Μηδέν είναι το κατεξοχήν μηδα-
μινό, αυτός ο στοχασμός οδηγεί στην άποψη ότι όλα είναι μηδέν, 
έτσι ώστε να μην αξίζει ούτε να ζει κανείς ούτε να πεθαίvεu Μια 
«φιλοσοφία του Μηδενός» είναι ο ολοκληρωμένος «μηδενισμός». 

2. Η διάλεξη ανάγει μια μεμονωμένη και μάλιστα δυσάρεστη 
διάθεση, την αγωνία, σε μοναδική θεμελιώδη διάθεση. Επειδή 
όμως η αγωνία είναι η ψυχική κατάσταση του «ανήσυχου» και 
του δειλού, αυτός ο στοχασμός απορρίπτει την υψηλόφιρονα 
στάση της ανδρείας. Μια «φιλοσοφία της αγωνίας» παραλύει τη 
βούληση για δράση. 

3. Η διάλεξη αποφαίνεται κατά της «Λογικής». Επειδή όμα)ς 
η διάνοια περιέχει τα κριτήρια κάθε υπολογισμού και ταξινόμη-
σης, αυτός ο στοχασμός εναποθέτει την ευθύνη της κρίσης για 
την αλήθεια στην τυχαία διάθεση. Μια «φιλοσοφία του απλού 
αισθήματος» θέτει σε κίνδυνο την «ακριβή» σκέψη και τη βεβαι-
ότητα της πράξης. 

Η ορθή τοποθέτηση έναντι αυτών των προτάσεων εκπηγο^ει 
από τον εκ νέου διαστοχασμό της διάλεξης, [ l . p Αξίζει να εξε-
τασθεί αν το Μηδέν, που συντονίζει την ουσία της αγωνίας, εξα-
ντλείται σε μια κενή άρνηση της ολότητας των ovtow ή αν αυτό 
που ποτέ και πουθενά δεν είναι ον [reo Μηδέν] (vtoiitxikvmmxi 
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ως Διαφέρον από κάθε ον: ως εκείνο που ονομάζουμε Είναι. 
Κάθε έρευνα, όπου και όσο μακριά κι αν αναζητεί τα όντα, δεν 
βρίσκει πουθενά το Είναι. Συναντά πάντοτε μόνον όντα, διότι 

306 εκ των προτέρων, στην πρόθεση της να βρει εξηγήσεις, επιμένει 
στα όντα. Το Είναι ωστόσο δεν είναι ένα ον, μια ιδιότητα των 
όντων. Το Είναι δεν μπορεί να παρασταθεί και να παραχθεί ως 
αντικείμενο, όπως τα όντα. Αυτό το κατεξοχήν Έτερον® έναντι 
όλων των όντων είναι το Μη-ον. Αυτό το Μηδέν·', όμως, ου-
σιοΰται ως Είναι. Όταν με μια ευτελή εξήγηση εμφανίζουμε το 
Μηδέν απλώς ως μηδαμινό και το εξισώνουμε με το ανούσιο, 
τότε απαρνιόμαστε πολύ βιαστικά τη σκέψη. Αντί να ενδίδουμε 
σε αυτήν τη βιασύνη μιας κενής οξύνοιας και να εγκαταλείπου-
με την αινιγματική πολυσημία του Μηδενός, οφείλουμε να προ-
ετοιμασθούμε με μοναδικό μέλημα την ετοιμότητα να δοκιμά-
σουμε εντός του Μηδενός την εμπειρία της ευρύτητας εκείνου 
που δίνει σε κάθε ον την εγγύηση [gibt die Gewähr"^] ότι είναι: 
του ίδιου του Είναι. Χωρίς το Είναι, του οποίου η αβυσσαλέα 
αλλά ακόμη ανέκφραστη ουσία μάς επιστέλλει το Μηδέν μέσα 
στην ουσιώδη αγωνία, όλα τα όντα θα έμεναν στην ανυπαρξία.''^ 
Εντούτοις, ούτε αυτή η ανυπαρξία, ως εγκατάλειψη από το Εί-
ναι. είναι ένα μηδαμινό Μηδέν - αν βέβαια, σύμφωνα με την 
αλήθεια του Είναι, το Είναι'' πράγματι® ουσιούται' χωρί̂ ζ τα 
όντα, ουδέποτε όμως ένα ον είναι χωρίς το Είναι.76 

a. 4η έκδοση, 1943: Ακόμη και τούτο εκφράζεται ακόμη μεταφυσικά, από τη 
σκοπιά των όντων. 

b. 4η έκόοση, 1943: των όντων. 
C. 5η έκδοση, 1949: το χορηγούν [das Gewährende]. 
d. 4η έκδοση. 1943; με την έννοια του Είνε. 
e. 4η έκδοση, 1943: Στην αλήθεια του Είναι ουσιούται το Είνε ως ουσία της 

διαφοράς- προ της διαφοράς, αυτό το Είνε ωςΈί«1είναι το Ιδιοσυμβάν, και άρα 
άνεν των όντων.'·· 

5η έκδοση, 1949: Προερμηνεία από το Είνε ως Ιδιοσυμβάν, αλλά εκεί (στην 
4η έκδοση) ακατανόητο. 

f. 5η έκδοση, 1949: ουσία του Είναι: Είνε, διάκριση· «ουσία» του Είναι πολυ-
σήμαντη: 1. Ιδιοσυμβάν, όχι προκληθέν από τα όντα, χορηγία του Ιδιοσυμβά-
ντος· 2. οντικότητα - to tt εστίν: συνέχεια, διάρκεια, άει.'ί 
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[2.] '̂ Η αγωνία δωρίζει μux εμπειρία τσυ Είναι ως Ετέρου 
έναντι όλων των όντων - αν βέβαια από «αγωνία» ενακαον της 
αγωνίας, δηλαδή μέσα στην απλή ανησυχία του φόβου, δεν 
υπεκφύγουμε μπροστά στη σιωπηλή» φωνή [Stimme] που μας 

307 συντονίζει [stimmt] στον τρόμο της αβύσσου. Αν φυσικά κατά 
τη μνεία αυτής της ουσιώδους αγωνίας εγκαταλείψουμε αυθαί-
ρετα τη στοχαστική πορεία αυτής της διάλεξης, αν αποσυνδέ-
σουμε την αγωνία -ως διάθεση συντονισμένη από εκείνη τη 
φωνή [als die von jener Stimme gestimmte Stimmung]- από τη 
σχέση της με το Μηδέν, τότε μας απομένει η αγωνία ως μεμο-
νωμένο «συναίσθημα», το οποίο μπορεί να διακριθεί από άλλα 
συναισθήματα και να αναλυθεί μέσα στη γνωστή ποικιλία ψυχι-
κών καταστάσεων που διερευνά χαυνωμένη η ψυχολογία. Με 
οδηγό την ευτελή διάκριση μεταξύ «άνω» και «κάτω», οι «δια-
θέσεις» κατατάσσονται κατόπιν σε εξυψωτικές και υποβιβαστι-
κές. Το άοκνο κυνήγι «τύπων» και «αντι-τύπων» των «συναι-
σθημάτων» και παραλλαγών και υποκατηγοριών αυτοΰν των 
«τύπων» δεν θα μείνει ποτέ χωρίς λεία. Αυτή η ανθρωπολογική 
διερεύνηση του ανθρώπου δεν έχει, ωστόσο, ποτέ τη δυνατότη-
τα να παρακολουθήσει τη στοχαστική πορεία της διάλεξης· διό-
τι τούτη στοχάζεται μέσα από την προσήλωση στη φίονή του 
Είναι, στρεφόμενη προς τη συντονία που προέρχεται από αντψ 
τη φωνή και που κλητεύει τον άνθρωπο στην ουσία του, ώστε 
μέσα στο Μηδέν να μάθει να δοκιμάζει την εμπειρία του Είναι. 

Η ετοιμότητα για την αγωνία είναι το Ναι στην εμμονή εκ-
πλήρωσης της ύψιστης απαίτησης, της μόνης που άπτεται της 
ουσίας του ανθρώπου. Απ' όλα τα όντα μόνον ο άνθρωπος, κα-
λούμενος από τη φωνή του Είναι, βιώνει το θαύμα των θαυμά-
των: ότι τα όντα είναι. Αυτός που μέσα στην ουσία του καλείτοΗ. 
στην αλήθεια του Είναι είναι επομένως διαρκώς και κατά έναν 
ουσιώδη τρόπο συντονισμένος. Το διαυγές θάρρος για την ου-
σιώδη αγωνία εγγυάται τη μυστηριώδη δυνατότητα της εμπει-

a. 5η έκδοοη, 1949: «το Είναι» (έκβαση) ο)ς η σαοπηλή φωνή, η φα>νή ·η|ς 
σιωπής. 
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ρίας του Είναι. Διότι κοντά στην ουσιώδη αγωνία ως τρόμο της 
αβύσσου κατοικεί η αιδώς. Αυτή φωτίζει και περιφράσσει εκεί-
νη την πολίχνη του ανθρώπινου όντος, εντός της οποίας αυτό 
προσοικειώνεται στο Παραμένον. 

Η «αγωνία» ενώπιον της αγωνίας μπορεί αντίθετα να παρεκ-
κλίνει τόσο πολύ, ώστε να παραγνωρίζει και τις πιο απλές σχέ-
σεις μέσα στην ουσία της αγωνίας. Τι θα ήταν η ανδρεία, αν δεν 
έβρισκε μόνιμο αντέρεισμα στην εμπειρία της ουσιώδους αγω-

308 νίας;'8 Όταν υποτιμούμε την ουσιώδη αγωνία και τη σχέση του 
Είναι με τον άνθρωπο, η οποία διαυγάζεται εντός της, ευτελι-
ζουμε και την ουσία της ανδρείας. Αυτή όμως έχει την ικανότη-
τα να υπομένει το Μηδέν. Η ανδρεία αναγνωρίζει στην άβυσσο 
του τρόμου τον ανεξερεύνητο χώρο του Είναι, μέσα από το ξέ-
φωτο'·^ του οποίου κάθε ον επιστρέφει για πρώτη φορά σε αυτό 
που είναι και που μπορεί να είναι. Η διάλεξη αυτή ούτε μια «φι-
λοσοφία της αγωνίας» μετέρχεται ούτε την εντύπωση μιας «ηρωι-
κής φιλοσοφίας» επιζητεί να υφαρπάξει. Στοχάζεται μόνο εκεί-
νο που για τη σκέψη της Εσπερίας εμφανίστηκε εξαρχής ως το 
προς-σκέψιν, και εντούτοις παρέμεινε στη λήθη:̂ ® το Είναι. 
Αλλά το Είναι δεν είναι προϊόν της σκέψης. Αντίθετα, ίσως η 
ουσιώδης σκέψη αποτελεί Ιδιοσυμβάν^ι του Είναι. 

[3.]82 Γι' αυτό καθίσταται αναγκαίο και ένα ερώτημα που έως 
τώρα ελάχιστα έχει τεθεί: Βρίσκεται άραγε αυτός ο στοχασμός 
εντός του νόμου της αλήθειάς του, όταν απλώς ακολουθεί εκεί-
νη τη σκέψη, της οποίας οι τύποι και κανόνες περιέχονται στη 
«Λογική». Γιατί θέτει η διάλεξη αυτόν τον όρο εντός εισαγωγι-
κών; Για να υποδηλώσει ότι η «Λογική» είναι μία μόνο ερμηνεία 
της ουσίας της σκέψης, και μάλιστα εκείνη που, όπως δηλώνει 
το ίδιο το όνομά της, στηρίζεται στην εμπειρία του Είναι που 
αποκτήθηκε εντός της ελληνικής σκέψης. Οι υποψίες έναντι της 
«Λογικής», ως συνακόλουθος εκφυλισμός της οποίας μπορεί να 
θεωρηθεί η «Λογιστική»,^^ προκύπτουν από τη γνώση εκείνου 
του στοχασμού που εκπηγάζει από την εμπειρία της αλήθειας 
του Είναι και όχι από τη θεώρηση των όντων ως αντικειμένων. 
Αν πράγματι η αυστηρότητα λαμβάνει την ουσία της από το 
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είδος του μόχθου με τον οποίο η γνώση διατηρεί κάθε φορά τη 
σχέση της με το ουσιώδες των όντων, τότε η ακριβής σκέψη δτν 
είναι ποτέ η πιο αυστηρή.»^ Η ακριβής σκέψη αυτοδει^ιεύηοα 
αποκλειστικά στον υπολογισμό των όντων και αυτόν μόνο υπη-
ρετεί. 

Κάθε υπολογισμός μετατρέπει το αριθμήσιμο σε αριθμηβεν, 
με στόχο να το χρησιμοποιήσει για την επόμενη μέτρηση. Ο υπο-
λογισμός δεν αφήνει να εμφανισθεί κάτι άλλο από το αριθμήσι-
μο. Καθετί είναι τόσο όσο αριθμεί. Το εκάστοτε αριθμηθέν δια-
σφαλίζει την πρόοδο της αρίθμησης. Αυτή καταναλώνει προο-

309 δευτικά τους αριθμούς, όντας και η ίδια μια διαρκής αυτοανά-
λωση. Ο επιτυχής υπολογισμός των όντων θεωρείται ως εξήγη-
ση του Είναι τους. Ο υπολογισμός χρησιμοποιεί εξαρχής κάθε 
ον ως αριθμήσιμο και καταναλώνει το αριθμηθέν για την αρίθ-
μηση. Αυτή η καταναλωτική χρήση των όντων προδίδει τον 
αναλωτικό χαρακτήρα του υπολογισμού. Μόνο επειδή ο αριθ-
μός μπορεί να αυξάνει επ' άπειρον, και τούτο αδιακρίτως προς 
την κατεύθυνση τόσο του μεγάλου όσο και του μικρού, μπορεί 
και η αναλωτική ουσία του υπολογισμού να κρύβεται πίσω από 
τα προϊόντα του και να παρέχει στην υπολογιστική σκέψη την 
επίφαση της παραγωγικότητας - ενώ βέβαια [η υπολογιστική 
σκέψη] ήδη εξαρχής, και όχι μόνο όσον αφορά στα επακόλουβά 
της, αντιμετωπίζει κάθε ον μόνο ως έτοιμο προς χρήση, ικανό 
προς ανάλωση. Η υπολογιστική σκέψη καταναγκάζεται η ίδια 
στον καταναγκασμό να διαχειρίζεται τα πάντα με αποκλειστικό 
γνώμονα τη συνεκτικότητα της δικής της λειτουργίας. Αδυνατεί 
να νιώσει ότι, πριν από τις ποσότητες και τα προϊόντα που αυτή 
κάθε φορά υπολόγισε, το υπολογίσιμο του υπολογισμού είναι 
ένα όλον, του οποίου η ενότητα ανήκει βεβαίως στο Ανυπο-
λόγιστο: σε εκείνο που, το ίδιο και η ανοικειότητά του, εχφεύγει 
των λαβών του υπολογισμού Εκείνο όμως που παντού και 
διαρκώς έχει εκ των προτέρ(ον καταστεί απρόσιτο στα κελεύ-
σματα του υπολογισμού και εντούτοις, αινιγματικά άγνωστο, 
είναι κάθε στιγμή πιο κοντά στον άνθρωπο απ' ό,η τα όντα, στα 
οποία αυτός εγκαθιστά τον εαυτό του και τις επιδιώξεις του. 
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μπορεί κατά καιρούς να συντονίζει την ουσία του ανθρώπου σε 
μια σκέψη, της οποίας την αλήθεια καμία «Λογική» δεν μπορεί 
να συλλάβει. Η σκέψη εκείνη, της οποίας οι σκέψεις όχι απλώς 
όεν υπολογίζουν, αλλά καθορίζονται εν γένει από εκείνο που 
παραμένει Έτερον έναντι των όντων, ας ονομασθεί ουσιώδης 
σκέψη^ Αντί να υπολογίζει όντα χάριν των όντων, αναλώνεται 
μέσα στο Είναι για την αλήθεια του Είναι. Αυτή η σκέψη απα-
ντά [antwortet] στην κλήση του Είναι, ενόσω ο άνθρωπος ενα-
ποθέτει [überantwortet] την ιστορική ουσία του στο Απλό της 
μοναδικής αναγκαιότητας [Notwendigkeit], η οποία δεν ανα-
γκάζει [nötigt] καταναγκάζοντας [zwingt], αλλά δημιουργεί την 
ανάγκη [Not] που ικανοποιείται στην ελευθερία της θυσίας, Η 

310 ανάγκη είναι η διαφύλαξη της αλήθειας του Είναι - ό,τι κι αν 
συμβεί στον άνθρωπο και σε όλα τα όνταβ^ Η θυσία είναι η ανά-
λωση του ανθρώπινου όντος στη διαφύλαξη της αλήθειας του 
Είναι για τα όντα - μια ανάλωση απαλλαγμένη από κάθε κατα-
ναγκασμό, καθώς έχει εγερθεί μέσα από την άβυσσο της ελευ-
θερίας. Στη θυσία τελείται η κρυφή ευχαριστία, που μόνη τιμά 
την χάριν του Είναι· ως τέτοια [χάρις] έχει εναποτεθεί το Είναι 
στην ουσία του ανθρώπου μέσα στη σκέψη,ώστε ο άνθρωπος, 
σχετιζόμενος με το Είναι, να αναλαμβάνει τη φρούρηση του 
Είναι. Η πρωταρχική σκέψη είναι η ηχώ της εύνοιας του Είναι, 
εντός της οποίας φωτίζεται και τελείται [sich ereignen'' läßt] το 
Μοναδικό: ότι τα όντα είναι.'" Αυτή η ηχώ είναι η ανθρώπινη 
απόκριση στο Ρήμα της σιωπηλής φωνής του Είναι. Η απόκρι-
ση της σκέψης^ι είναι η πηγή του ανθρώπινου Ρήματος, αυτού 
που πρώτο επιτρέπει τη γένεση της γλώσσας ως έκφραση του 
Ρήματος μέσα σε λέξεις. Αν κατά καιρούς δεν υπήρχε στο ου-
σιώδες θεμέλιο του ιστορικού ανθρώπου μια κρυφή σκέψη 
[Denken], τότε αυτός ουδέποτε θα μπορούσε να ευχαριστεί 
[Danken]'^ _ «ν δεχθούμε ότι σε κάθε αναλογισμό [Bedenken] 

a. 5η έκδοση, 1949: νπολογιαμός: εξουσία -· παραγγελία- σκέψη·, γαλήνη«' 
στην οικειοποίηση του χρεώντος [des Brauchs]«^ - απάρνηοη [Ent-sagen]. 

b. 5η έκδοση, 1949: Ιδιοσυμβάν [Ereignis], 
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και σε κάθε ευχαριστία [Bedanken]^^ οφείλει να ενυπάρχει μια 
σκέψη που στοχάζεται πρωταρχικά την αλήθεια του Είναι. Θα 
έβρισκε όμως ποτέ η ανθρωπότητα τον δρόμο προς την αρχέγο-
νη ευχαριστία, αν η εύνοια του Είναι, μέσω της ανοικτής σχέσης 
με τον εαυτό της, δεν χορηγούσε στον άνθρωπο την ευγένεια της 
πενίας, μέσα στην οποία η ελευθερία της θυσίας κρύβει τον θη-
σαυρό της ουσίας της; Η θυσία είναι ο αποχωρισμός από τα 
όντα, καθ' οδόν προς τη διαφύλαξη της εύνοιας του Eivau Η 
θυσία μπορεί μεν να προετοιμάζεται και να εξυπηρετείται από 
την εργασία και απόδοση εν μέσω των όντων, ουδέποτε όμως 
εκπληρώνεται μέσω αυτών. Η εκπλήρωσή της κατάγεται από 

3U την εμμονή, μέσα από την οποία κάθε ιστορικός άνθρωπος με 
τις πράξεις του -διότι και η ουσιώδης σκέψη αποτελεί πράξη^^-
διατηρεί το Dasein που έλαβε προκειμένου να διαφυλάξει την 
τιμή του Είναι. Αυτή η εμμονή είναι η αταραξία, που δεν επι-
τρέπει να της αμφισβητηθεί η κρυφή προθυμία για την αποχαι-
ρετιστήρια ουσία κάθε θυσίας. Η θυσία κατοικεί στην ουσία του 
Ιδιοσυμβάντος, με τη μορφή του οποίου το Είναι κλητεύει» τον 
άνθρωπο στην αλήθεια του Είναι. Γι' αυτό και η θυσία δεν ανέ-
χεται κανέναν υπολογισμό που θα την αποτιμούσε κάθε φορά 
ως ωφέλιμη ή περιττή, ανάλογα με το πόσο υψηλές ή χαμηλές 
είναι οι επιδιώξεις. Τέτοιες αποτιμήσεις παραμορφώνουν την 
ουσία της θυσίας. Ο εθισμός στις επιδιώξεις ταράσσει τη διαύ-
γεια της πρόθυμης για αγωνία αιδούς της αυτοθυσίας, που επι-
διώκει τη γειτνίαση με το Ακατάλυτο. 

Η σκέψη του Είναι δεν αποζητά στήριγμα στα όντα. Η ου-
σιώδης σκέψη δίνει προσοχή στα αργά σημάδια του Ανυπο-
λόγιστου και αναγνωρίζει σε αυτό την απρόσμενη έλευση του 
Αναπότρεπτου. Αυτή η σκέψη προσηλώνεται στην αλήθεια του 
Είναι, βοηθώντας έτσι το Είναι της αλήθειας να ^ a κατάλυμα 
στην ιστορική ανθρωπότητα.»^ Αυτή η βοήθεια δεν επιδρά ως 
παράγων επιτυχίας, διότι δεν υπάρχει καν ανάγκη επίδρασης. Η 
ουσιώδης σκέψη βοηθά ως απλή εμμονή στο Dasein, καθώς σε 

a. 5η έκδοση, 1949: ιδω-ποιείτοα, χρήται [er-eignet, braucht]. 
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αυτήν την εμμονή -χωρίς η ίδια να το ελέγχει ή και να το γνω-
ρίζει- πυροδοτείται κάτι σαν αυτήν. 

Η σκέψη, υπακούοντας στη φωνή του Είναι, αναζητεί για το 
Είναι το Ρήμα, μέσω του οποίου η αλήθεια του Είναι θα εκφρα-
σθεί στη γλώσσα. Μόνο όταν η γλώσσα του ιστορικού ανθρώ-
που εκπηγάζει από το Ρήμα, βρίσκεται σε ισορροπία. Όταν 
όμως ισορροπεί, τότε της γνέφει η εγγύηση της σιωπηλής φωνής 
κρυφών πηγών. Η σκέψη του Είναι προφυλάσσει το Ρήμα, εκ-
πληρώνοντας έτσι τον προορισμό της, που είναι η μέριμνα για τη 
χρήση της γλώσσας. Το λέγειν του στοχαστή έρχεται μέσα από 
την επί μακρόν προφυλαγμένη αφωνία και από την επιμελή 
διαύγαση του πεδίου που φωτίζεται εντός της. Όμοια προέλευ-

312 ση έχει και το ονομάζειν του ποιητή. Επειδή όμως το όμοιο είναι 
όμοιο μόνο ως διαφορετικό, και καθώς ποίηση και σκέψη ομοιά-
ζουν ολοκάθαρα όσον αφορά στην επιμέλεια του Ρήματος, χω-
ρίζονται συγχρόνως στην ουσία τους από την πιο μεγάλη από-
σταση. Ο στοχαστής λέγει το Είναι. Ο ποιητής ονομάζει το Ιερό. 
Θα μείνει βέβαια εδώ ανοικτό το πώς -από τη σκοπιά της ου-
σίας του Είναι- η ποίηση και η ευχαριστία και η σκέψη παρα-
πέμπουν η μία στην άλλη, όντας συγχρόνως ξεχωριστές. Η ευχα-
ριστία και η ποίηση εκπηγάζουν πιθανώς με διαφορετικούς τρό-
πους από την πρωταρχική σκέψη, την οποία χρειάζονται, χωρίς 
όμως και να μπορούν από μόνες τους να αποτελέσουν σκέψη.®® 

Γνωρίζουμε πολλά για τη σχέση φιλοσοφίας και ποίησης, τί-
ποτε όμως για τον διάλογο ποιητών και στοχαστών, που «πλη-
σίον οικούν στα πιο ξέχωρα βουνά».'^ 

Ένας ουσιώδης τόπος της αφωνίας είναι και η αγωνία, με την 
έννοια του τρόμου, προς τον οποίο συντονίζει τον άνθρωπο η 
άβυσσος του Μηδενός. Το Μηδέν, ως το Έτερον έναντι των 
όντων, είναι το πέπλο του Είναι". Μέσα στο Είναι έχει ήδη εκ-
πληρωθεί πρωταρχικά κάθε πεπρωμένο των όντων. 

Η τελευταία ποίηση του τελευταίου ποιητή του πρωταρχικού 

a. 5η έκδοοη, 1949: Το Μηδέν, το μηδενούν, δηλ. ως 6uixQU3nti, είναι ως πέπλο 
του Είναι, δηλ. του Είνε με την έννοια του Ιδιοσυμβάντος του χρεώντος. 
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Ελληνισμού, ο Οιδίπους επί Κολωνώ του Σοφοκλή, κλείνει με τη 
ρήση που με απαράμιλλο τρόπο στρέφεται στην κρυφή ιστορία 
αυτού του λαού, διαφυλάσσοντας την είσοδο του στην άγνοκττη 
αλήθεια του Είναι: 

αλλ' άποπαύετε μηδ' έπΙ πλείω 
θρήνον εγείρετε· 
πάντως γαρ εχει τάδε κϋρος. 

Μα σταματήστε τώρα και μη πια του λοιπού 
Σηκώνετε τον θρήνο· 
Πατί παντού κρατάει κοντά του το Συμβάν 

φυλαγμένη μιαν απόφαση πλήρωσης.'« 





ΕΙΣΑΓΩΓΗ [1949] 

365 Η επάνοδος στο θεμέλιο της μεταφυσικής^ 

Ο Descartes γράφει προς τον Picot, που μετέφραζε τα Principia 
Philosophiae στη γαλλική: Ainsi toute la Philosophie est comme 
un arbre, dont les racines sont la Métaphysique, le tronc est la 
Physique, et les branches qui sortent de ce tronc sont toutes les 
autres sciences... [Ολόκληρη η φιλοσοφία μοιάζει επομένως με 
δένδρο, του οποίου οι ρίζες είναι η μεταφυσική, ο κορμός η ςρυ-
σική, και τα κλαδιά που βγαίνουν από αυτόν τον κορμό είναι 
όλες οι υπόλοιπες επιστήμες...] (Ορρ. ed. Ad. et Ta. IX, 14). 

Μένοντας σε αυτήν την εικόνα, ερωτούμε: Σε ποιο έδαφος 
βρίσκουν έρεισμα οι ρίζες του δένδρου της φιλοσοφίας; Από 
ποιο θεμέλιο^® λαμβάνουν τους θρεπτικούς χυμούς και τις δυ-
νάμεις οι ρίζες, και μέσω αυτών ολόκληρο το δένδρο; Ποιο στοι-
χείο, κρυμμένο στο θεμέλιο και στο έδαφος, εξουσιάζει τις ρίζες 
που βαστάζουν και τρέφουν το δένδρο; Πού ησυχάζει και πού 
κινείται η ουσία της μεταφυσικής;ΐοι Τι είναι η μεταφυσική, ιδω-
μένη μέσα από το θεμέλιό της; Τι είναι εν γένει η μεταφυσική στο 
θεμέλιό της; 

Η μεταφυσική στοχάζεται τα όντα ως όντα.ι® Παντού όπου 
τίθεται το ερώτημα τι είναι τα όντα, επιχειρείται μια θέαση των 
όντων ως τέτοιων. Η μεταφυσική παράσταση"» οφείλει αυτήν 
τη θέαση στο φως [Licht®] του Είναι. Το φως, δηλαδή ό,τι μια τέ-
τοια [μεταφυσική] σκέψη εκλαμβάνει ως φως, δεν εισέρχεται 
πλέον το ίδιο στο οπτικό πεδίο αυτής της σκέψης, η οποία πα-
ριστά τα όντα διαρκώς και αποκλειστικά από τη σκοπιά των 
όντων. Από τη σκοπιά αυτή, βέβαια, η μεταφυσική σκέψη ερω-
τά για το ον που αποτελεί την πηγή του φωτός και για τον 
πρωτουργό του. Το ίδιο το φως θεωρείται επαρκώς 

a. 5η έκδοση, 1949: ξέφωτο [Lichtung]. 
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vo, καθώς χορηγεί σε κάθε σκοπιά τη δυνατότητα θέασης των 
όντων.·« 

Όπως κι αν ερμηνεύονται κάθε φορά τα όντα, ως πνεύμα με 
την έννοια του σπιριτουαλισμού, ως ύλη και δύναμη με την έν-
νοια του υλισμού, ως γίγνεσθαι και ζωή, ως παράσταση, ως βού-

366 ληση, ως υπόσταση, ως υποκείμενο, ως ενέργεια, ως αιώνια επι-
στροφή του ομοίου, εμφανίζονται κάθε φορά ως όντα μέσα στο 
φως του Είναι. Παντού όπου η μεταφυσική παριστά τα όντα, 
έχει φωτισθεί το Είναι. Το Είναι έχει αφιχθεί στην ακρυπτότητα 
(Άλήθεια).ιο^ Παραμένει άγνωστο εάν και πώς το Είναι κομίζει 
μια τέτοια ακρυπτότητα, και κυρίως εάν και πώς Αυτό το ίδιο 
[Es selbst]·*» προσφέρει^ εαυτό εντός της μεταφυσικής και ως 
μεταφυσική. Η αποκαλυπτική ουσία του Είναι, δηλαδή η αλή-
θεια του, δεν καθίσταται αντικείμενο στοχασμού. Η μεταφυσι-
κή. ωστόσο, στις απαντήσεις που δίνει στο ερώτημα της για τα 
όντα ως τέτοια, ομιλεί μέσα από την παραμελημένη προδηλότη-
τα του Είναι. Η αλήθεια του Είναι μπορεί επομένως να ονομα-
σθεί το θεμέλιο, στο οποίο στηρίζεται και από το οποίο τρέφεται 
η μεταφυσική ως ρίζα του δένδρου της φιλοσοφίας. 

Επειδή η μεταφυσική επερωτά τα όντα ως όντα, μένει στα 
όντα και δεν στρέφεται προς το Είναι ως Είναι. Ως ρίζα του δέν-
δρου. στέλνει όλους τους χυμούς και τις δυνάμεις στον κορμό 
και τα κλαδιά. Η ρίζα διακλαδώνεται στο θεμέλιο και το έδα-
φος, ώστε το δένδρο να μπορεί χάριν της ανάπτυξής του να 
εξέρχεται από αυτό και έτσι να το εγκαταλείπει. Το δένδρο της 
φιλοσοφίας βλασταίνει στο έδαφος που ριζώνει η μεταφυσική. 
Το θεμέλιο και το έδαφος είναι μεν το στοιχείο μέσα στο οποίο 
ουσιούται·"^ η ρίζα του δένδρου· η ανάπτυξη του δένδρου, 
ωστόσο, ουδέποτε μπορεί να απορροφήσει αυτό το έδαφος, 

a. 5η έκδοση, 1949: προσ-φορά: χορήγηση ακρυπτότητας, κι εντός της Ακρυ-
πτο, Παρόν. Στην παρουσία κρύβεται: προσ-φορά ακρυπτότητας, που επιτρέ-
πει στο παρόν να είναι παρόν, «το ίδιο το Είναι» είναι το Είναι στην αλήθεια 
του. η οποία αλήθεια ανήκει στο Είναι, δηλ. μέσα στην οποία το «Είναι» εξα-
φανίζεται. 
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ώστε να εξαφανισθεί μέσα στο δένδρο ως κάτι δενδρώδες. Πάλ-
λω μάλλον, οι ρίζες χάνονται ως τις πω λεπτές τους ίνες μέσα 
στο έδαφος. Το θεμέλιο είναι θεμέλιο για τη ρίζα· μέσα του αυτή 
λησμονιέται χάριν του δένδρου. Η ρίζα εξακολουθεί να ανήκει 
στο δένδρο, ακόμη κι όταν προσοικειώνεται με τον τρόπο της 
στο στοιχείο του εδάφους. Αναλώνει το στοιχείο της και τον ίδιο 
της τον εαυτό για το δένδρο. Ως ρίζα, δεν στρέφεται προς το 

367 έδαφος - τουλάχιστον όχι με έναν τρόπο που θα έδειχνε ότι η 
ουσία της συνίσταται στο να αναπτύσσεται μόνο μέσα από αυτό 
το στοιχείο και να εξαπλώνεται μέσα του. Πιθανώς λοιπόν ούτε 
το στοιχείο είναι στοιχείο χωρίς να το διυφαίνει η ρίζα. 

Ενόσω η μεταφυσική παριστά διαρκώς και αποκλειστικά τα 
όντα ως όντα, δεν στοχάζεται το ίδιο το Είναι. Η φιλοσοφία δεν 
συγκεντρώνεται στο θεμέλιό της®. Το εγκαταλείπει διαρκώς, και 
μάλιστα μέσω της μεταφυσικής. Ουδέποτε όμως του ξεφεύγεu 
Όσο ένας στοχασμός ξεκινά να προσεγγίσει το θεμέλιο της με-
ταφυσικής και όσο αυτός ο στοχασμός, αντί να παριστά απλώς 
τα όντα ως όντα, επιχειρεί να στοχασθεί την ίδια την αλήθεια 
του Είναι, έχει κατά κάποιον τρόπο εγκαταλείψει τη μεταφυσι-
κή. Ιδωμένος ακόμη από τη σκοπιά της μεταφυσικής, αυτός ο 
στοχασμός επιστρέφει στο θεμέλιο της μεταφυσικής. Ό,τι όμο)ς 
εμφανίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο ακόμη ως θεμέλιο·' είναι πι-
θανώς -όταν το συλλαμβάνει κανείς μέσα από αυτό το ίδω- ένα 
Άλλο, ακόμη Ανείπωτο· επομένως και η ουσία της μεταφυσικής 
είναι κάτι άλλο από τη μεταφυσική. 

Μια σκέψη που στοχάζεται την αλήθεια του Είναι δεν αρκεί-
ται βέβαια πλέον στη μεταφυσική· ούτε όμως και στοχάζεται 
ενάντια στη μεταφυσική. Πα να μιλήσουμε με την εικόνα: δεν ξε-
ριζώνει τη ρίζα της φιλοσοφίας. Της σκάβει το θεμέλιο,"» της 
οργώνει το έδαφος. Η μεταφυσική παραμένει το Πρώτο της 
φιλοσοφίας. Ουδέποτε όμως αγγίζει το Πρώτο της σκέψης. Μέ-
σα στη σκέψη της αλήθειας του Είναι, η μεταφυσική έχει ξεπε-

a. 5η έκδοση, 1949: Είναι και θεμέλιο: το αυτό.ι» 
b. 5η έκδοση, 1949: Είναι ως μη-θεμέλιο, ^ p ä o ^ 
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ραστεί. Η απαίτηση της μεταφυσικής να διαχειρίζεται τη θεμε-
λιακοί σχέσιι με το «Είναι» και να προσδιορίζει καθοριστικά 
κάθε σχέση με τα όντα ως τέτοια χάνει κάθε έρεισμα. Κι όμως, 
αυτή η «υπέρβαση της μεταφυσικής» δεν παραμερίζει τη μετα-
φυσική."" Όσο ο άνθρωπος παραμένει animal rationale, είναι 
και animal metaphysicum. Όσο ο άνθρωπος κατανοεί τον εαυτό 
του ως έλλογο ζώο, η μεταφυσική ανήκει, σύμφωνα με τη ρήση 

368 του Kant, στη φύση του α ν θ ρ ώ π ο υ . Η σκέψη αντίθετα, αν ευ-
τυχήσει να επανέλθει στο θεμέλιο της μεταφυσικής, θα μπορού-
σε ίσως να συνεργήσει σε μια μεταβολή της ουσίας του ανθρώ-
που. με την οποία θα συμβάδιζε και μια μεταμόρφωση της μετα-
φυσικής. 

Όταν λοιπόν κατά την ανάπτυξη του ερωτήματος για την 
αλήθεια του Είναι γίνεται λόγος για υπέρβαση της μεταφυσικής, 
αυτό σημαίνει: Ανάμνηση [ A n d e n k e n ] " ^ χου ίδιου του Είναι. 
Μια τέτοια ανάμνηση ξεπερνά τη μέχρι τούδε απουσία σκέψης 
[Nichtdenken] για το θεμέλιο της ρίζας της φιλοσοφίας. Ο στο-
χασμός που επιχείρησε το «Είναι και Χρόνος» (1927) βαδίζει 
στον δρόμο της προετοιμασίας της ούτω νοούμενης υπέρβασης 
της μεταφυσικής. Εκείνο όμως που βάζει έναν τέτοιο στοχασμό 
στον δρόμο του δεν μπορεί παρά να είναι το ίδω το προς-σκέ-
ψιν". Το ότι το ίδιο το Είναι αφορά εδώ τη σκέψη και το πώς την 
αφορά - τούτο δεν εναπόκειται ποτέ πρώτιστα και αποκλειστι-
κά στη σκέψη. Ούτε το ότι και το πώς το ίδιο το Είναι συναντά 
τη σκέψη και την ωθεί να κάνει το άλμα, ώστε αυτή να εκπηγά-
ζει από το ίδιο το Είναι και να ανταποκρίνεται'^ έτσι στο Είναι 
ως τέτοιο. 

Γιατί όμως να είναι αναγκαία μια τέτοια υπέρβαση της μετα-
φυσικής; Πρέπει απλώς με αυτόν το τρόπο να υποστηριχθεί η 
φι>.οσοφική κατεύθυνση που ως τώρα αποτελούσε τη ρίζα από 
μια πιο αρχέγονη και να αντικατασταθεί από αυτή; Πρόκειται 
για μια μεταβολή στο δογματικό σύστημα της φιλοσοφίας; Όχι. 

a. 5η έκδοση, 1949: Τι καλείται σκέψη;'" 
b. 5η έκόοση. 1949; Ι6^)συμβάν. 
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Ή μήπως πρέπει, μέσω της επανόδου στο θεμέλω της μεταφυσίτ 
κής, να αποκαλυφθεί μια μέχρι τούδε παραγνωρισμένη προ13-
πόθεση της φιλοσοφίας και να καταλογισθεί στη φιλοσοφία ότι 
δεν στηρίζεται ακόμη στο αδιάσειστο θεμέλιο της και επομένως 
δεν μπορεί να αποτελέσει ακόμη την απόλυτη επιστήμη; 'Οχι 

Με την έλευση ή την απουσία της αλήθειας του Είναι διακυ-
βεύεται κάτι άλλο: όχι η κατάσταση της φιλοσοφίας, όχι μόνο η 
ίδια η φιλοσοφία, αλλά η εγ/ύτητα ή απόσταση Εκείνου από το 

369 οποίο η φιλοσοφία, ως παραστασιακή σκέψη των όντων ως τέ-
τοιων, λαμβάνει την ουσία και αναγκαιότητά της. Αυτό που κρί-
νεται είναι αν το ίδιο το Είναι μπορεί μέσα από την ιδιαίτερη 
αλήθειά του να επιτελέσει"'· τη σχέση του με την ουσία του αν-
θρώπου®, ή αν η μεταφυσική, αποστρεφόμενη από το θεμέλιό της, 
θα συνεχίσει να εμποδίζει τον φωτισμό της σχέσης του Είναι με 
τον άνθρωπο μέσα από την ουσία αυτής της ίδιας της σχέσης -
έναν φωτισμό που οδηγεί τον άνθρωπο να ανήκει στο Είναι. 

Με τις απαντήσεις της στο ερώτημά της για τα όντα ως τέ-
τοια, η μεταφυσική προηγουμένως έχει ήδη παραστήσει το Εί-
ναι. Προφέρει το Είναι αναγκαστικά, και επομέναις διαρκώς. 
Αλλά δεν παρέχει έκφραση στο ίδιο το Είναι, διότι δεν στοχά-
ζεται το Είναι στην αλήθειά του, ούτε την αλήθεια ως ακρυπτό-
τητα ούτε αυτή στην ουσία της·". Η ουσία της αλήθειας εμφανί-
ζεται για τη μεταφυσική πάντοτε και αποκλειστικά στην απότο-
κη μορφή της γνωστικής αλήθειας και της αποφαντικής έκφρα-
σής της. Η ακρυπτότητα θα μπορούσε ωστόσο να είναι κάτι πιο 
Πρωταρχικό από την αλήθεια με την έννοια της veritas®."® Η 
αλήθεια θα μπορούσε να είναι η λέξη που μας παρέχει ένα μέχρι 
τούδε απαρατήρητο νεύμα προς την άσκεπτη ουσία του esse. 
Αν ήταν έτσι, η παραστασιακή σκέψη της μεταφυσικής δεν θα 

a. 5η έκδοση, 1949: χρεών. 
b. 5η έκδοση, 1949: αποκαλύπτουσα φυλάττουσα/κρύπτουσα"' χορήγηση ως 

Ιδιοσυμβάν. 
C. 5η έκδοση, 1949: Η veritas [αλήθεια] στο Θωμά [τον Αχινάτη] κάντστΕ ία 

intellectu [στο νου], έστω κι αν πρόκειται για τον intellectus divtnus (θβίο νο«]. 
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μπορούσε βεβαίως ποτέ να πλησιάσει αυτήν την ουσία της αλή-
θεκχς, με όση ιστορική ζέση κι αν μοχθήσει για την προσωκρα-
τική φιλοσοφία" διότι ζητούμενο δεν είναι κάποια αναγέννηση 
της προσωκρατικής σκέ·ψης (μια τέτοια πρόθεση θα ήταν μά-
ταιη και παράλογη)"^ αλλά η προσήλωση στην έλευση της ανέκ-
φραστης ακόμη ουσίας της ακρυπτότητας· ως τέτοια έχει αναγ-
γελθεί το Είναι^ Εν τω μεταξύ, η αλήθεια του Είναι μένει κρυμ-
μένη για τη μεταφυσική καθ' όλη την ιστορία της, από τον Ανα-
ξίμανδρο ως τον Νίτσε. Γιατί δεν τη στοχάζεται η μεταφυσική; 
Οφείλεται η παράλειψη αυτής της ανάμνησης μόνο στον χαρα-
κτήρα του μεταφυσικού στοχασμού; Ή μήπως είναι ίδιον του 
ουσιώδους πεπρωμένου της μεταφυσικής να της διαφεύγει το 
ίδιο της το θεμέλιο, καθώς παντού κατά την ανάδυση της ακρυ-
πτότητας απουσιάζει το εντός της ουσιούμενο, δηλαδή η κρυ-
πτότητα'', και μάλιστα χάριν του ακρύπτου, το οποίο μόνον έτσι 
μπορεί να εμφανίζεται ως ον;ΐΐ8 

Η μεταφυσική πάντως προφέρει το Είναι διαρκώς και στις 
πιο διαφορετικές παραλλαγές του. Αυτή η ίδια παράγει και 
εδραιώνει την επίφαση ότι το ερώτημα για το Είναι τίθεται και 
απαντάται μέσω αυτής. Ωστόσο, η μεταφυσική πουθενά δεν 
απαντά στο ερώτημα για την αλήθεια του Είναι, αφού ουδέπο-
τε θέτει αυτό το ερώτημα. Δεν το θέτει, διότι στοχάζεται το 
Είναι μόνο παριστώντας τα όντα ως όντα. Εννοεί την ολότητα 
των όντων και ομιλεί για το Είναι. Κάνει λόγο για το Είναι και 
εννοεί τα όντα ως όντα. Από την αφετηρία της έως την ολοκλή-
ρωση της ο λόγος της μεταφυσικής κινείται κατά έναν περίεργο 
τρόπο μέσα σε μια καθολική σύγχυση'^ όντων και Είναι. Αυτήν 
τη σύγχυση οφείλουμε βέβαια να τη στοχασθούμε όχι ως σφάλ-
μα, αλλά ως Ιδιοσυμβάν. Δεν μπορεί επ' ουδενί να οφείλεται σε 

a. 5η έκδοση, 1949: Είναι, αλήθεια, κόσμος, Ιδιοσυμβάν. 
b. 5η έκδοση, 1949: Λήθη ως κρυπτότητα. 
C. 5η έκδοση, 1949: σύγχυση: η πρόσδεση στο εκείθεν του Είναι και στο ένθεν 

των όντων. Το ένα βρίσκεται διαρκώς εντός του άλλου και για το όιλλο, «ανταλ-
λαγή», «αλλαγή», πότε έτσι πότε αλλιώς. 
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μια απλή παραδρομή της σκέψης ή σε μιχχ επιπολαιότητα της 
ομιλίας. Εξαιτίας αυτής της καθολικής σύγχυσης, η παράσταση 
φθάνει στο αποκορύφωμα της πλάνης, όταν υποστηρίζεται ότι 
η μεταφυσική θέτει το ερώτημα του Είναι. 

Δημιουργείται σχεδόν η εντύπωση ότι η μεταφυσική, με τον 
τρόπο που στοχάζεται τα όντα, αναγκάζεται να γίνει ακούσια 
το εμπόδιο που στερεί από τον άνθρωπο την πρωτοχρχική· σχέ-
ση του Eivai*" με το ανθρώπινο ον. 

371 Κι αν η απουσία αυτής της σχέσης και η λήθη αυτής της α-
πουσίας καθορίζουν μακρόθεν τη νεότερη εποχή; Κι αν η απου-
σία του Είναι αποθέτει τον άνθρωπο όλο και πιο αποκλειστικά 
στα όντα, έτσι ώστε αυτός να έχει σχεδόν εγκαταλειφθεί από τη 
σχέση του Είναι με την ουσία του (του ανθρώπου), και αυτή η 
εγκατάλειψη να παραμένει συγχρόνως κρυφή; Αν είναι έτσι; Αν 
είναι έτσι εδώ και πολύν καιρό; Κι αν κάποια σημάδια προμη-
νύουν ότι αυτή η λήθη πρόκειται μελλοντικά να εγκατασταθεί 
ακόμη πιο αποφασιστικά στη λήθη;!̂ ® 

Θα έβλεπε εδώ ο στοχαστής ακόμη μια αφορμή για να συμπε-
ριφέρεται με έπαρση μπροστά σε αυτό το πεπρωμένο του Είναι; 
Θα είχαμε ακόμη μια αφορμή για να πλανευόμαστε από αλλό-
τρια μέσα σε αυτήν την εγκατάλειψη του Είναι, και μάλιστα 
λόγω μιας υψηλής διάθεσης που εμείς οι ίδιοι παραγάγαμε; Αν 
έτσι έχουν τα πράγματα με τη λήθη του Είναι, δεν θα ήταν τούτο 
αρκετό για να προτρέψει μια σκέψη που στοχάζεται το Είναι να 
περιπίπτει στον τρόμο, ώστε να μην μπορεί παρά να υπομένει 
αυτό το πεπρωμένο του Είναι [Geschick des Seins] μέσα στην 
αγωνία, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στοχασμού της λήθης 
του Είναι; Θα είχε όμως η σκέψη αυτή τη δύναμη, όσο θα θεω-
ρούσε την αγωνία που κατ' αυτόν τον τρόπο επιστέλλεται [die 
so zugeschickte Angst] απλώς ως μια δυσάρεστη διάθεση; Πώς 
σχετίζεται το πεπρωμένο αυτής της αγωνίας που επαπελλεται 

a. 5η έκδοση, 1949: Το πρωταρχικό Ιδιοσυμβάν ουσιούμενο σιην ΑΐΗχρχή -
χρώμενο - η οποσΐέρηση."' 

b. 5η έκδοση, 1949: το ίδιο το Είναι = ̂ ίΜί^ 
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από το Είναι [das Seinsgeschick dieser Angstji^i με την ψυχολο-
γία και ττ̂ ν ψυχανάλυση; 

Αν όμως δεχθούμε ότι η υπέρβαση της μεταφυσικής ανταπο-
κρίνεται στην προσπάθεια να μάθουμε κατ' αρχάς να δίνουμε 
προσοχή στη λήθη του Είναι, ώστε να αποκτούμε την εμπειρία 
της, να προσλαμβάνουμε αυτήν την εμπειρία στη σχέση του Εί-
ναι με τον άνθρωπο και να τη διαφυλάσσουμε εκεί, τότε το ερώ-
τημα «Τι είναι μεταφυσική;» ίσως παραμείνει πράγματι -μέσα 
ση]ν ένδεια της λήθης του Είναι- το αναγκαιότερο των ανα-
γκαίων για τη σκέψη. 

Όλα εναπόκεινται λοιπόν στο να γίνει στον καιρό της η σκέ-
ψη στοχαστικότερη. Αυτό επιτυγχάνεται όταν η σκέψη, αντί να 
επαυξάνει τον βαθμό του μόχθου της, στρέφεται προς μιαν άλ-
λη καταγωγή. Τότε η σκέψη που έχει καθορισθεί [gestellte] από 
τα όντα ως τέτοια -που είναι επομένως παραστασιακή [vor-
stellende] και ως εκ τούτου διαφωτιστική- αντικαθίσταται από 

372 μια σκέψη που τελείται από το ίδιο το Είναι και επομένως 
{υπ)ακούει (σ)το Βίναι.ΐ23 

Οι διάφορες απόψεις για το πώς η παράσταση, που παραμέ-
νει ακόμη παντού και αποκλειστικά μεταφυσική, θα μπορούσε 
να μετατραπεί αποτελεσματικά και ωφέλιμα σε άμεση δράση 
στην καθημερινή και δημόσια ζωή αιωρούνται στο κενό. Διότι 
όσο στοχαστικότερη γίνεται η σκέψη, όσο περισσότερο συνάδει 
προς τη σχέση του Είναι με αυτήν, τόσο καθαρότερα βρίσκεται 
από μόνη της μέσα στη μοναδική πράξη που της ταιριάζει;!^ 
στον στοχασμό του προ-μελετημένου [Zu-gedachten®] γι' αυτήν, 
και άρα του ήδη στοχασμένου [Gedachten]. 

Ποιος όμως στοχάζεται ακόμη τα στοχασμένα; Σήμερα κάνει 
κανείς εφευρέσεις. Ο στοχασμός που επιχειρήθηκε στο «Είναι 
και Χρόνος» βρίσκεται «καθ' oböv»,^^ προκειμένου να βάλει τη 
σκέψη σε ένα δρόμο, μέσω του οποίου αυτή θα φθάσει στη σχέ-
ση της αλήθειας του Είναι με την ουσία του ανθρώπου· προκει-

a. 5η έκδοση, 1949: επ-ηγγελμένου, χορηγηθέντος, τελεσθέντος. [Zu-gesagten, 
Ge-währten, Ereigneten.] 
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μένου να ανοίξει για τη σκέψη ένα μονοπάτι, ώστε αυτή να οτο-
χασθεί το ίδιο το Είναι ατην αλήθεια του®. Πάνω σε αυτό το δρό-
μο -και τούτο σημαίνει: στην υπηρεσία του ερο)τήματος για την 
αλήθεια του Είναι- καθίσταται αναγκαίος ένας διαστοχασμός 
της ουσίας του ανθρώπου· διότι η άρρητη -αφοΰ προηγουμένο)ς 
οφείλει να καταδειχθεί- εμπειρία της λήθης του Είναι εμπε-
ριέχει την υπόνοια που θεμελιώνει τα πάντα: ότι σύμφωνα με 
την ακρυπτότητα του Είναι, η σχέση του Είναι με το ανθρώπινο 
ον ανήκει ολωσδιόλου στο ίδιο το Eivau Πώς όμως θα μπο-
ρούσε η εμπειρία αυτής της υπόνοιας να καταστεί ρητό ερώτη-
μα, αν προηγουμένως δεν στρέφαμε όλες μας τις προσπάθειες 
στην αποδέσμευση του ουσιώδους προσδιορισμού του ανθρώ-
που από την υποκειμενικότητα, καθώς και από τον προσδιορι-
σμό του animal rationale; Προκειμένου να εκφρασθεί συγχρό-
νως και με μία λέξη τόσο η σχέση του Είναι με την ουσία του 
ανθρώπου όσο και η ουσιώδης σχέση του ανθρώπου με την 
ανοικτότητα («Da») του Είναι ως τέτοιου, επελέγη για την ου-
σιώδη περιοχή, εντός της οποίας βρίσκεται ο άνθρωπος οος άν-
θρωπος, το όνομα «Dasem».!^·' Αυτό συνέβη, παρ' όλο που η 
μεταφυσική χρησιμοποιεί αυτό το όνομα για ό,τι αλλιώς ονομά-

373 ζεται existentia, πραγματικότητα και αντικειμενικότητα- κι ακό-
μη, παρ' όλο που η συνήθης αναφορά στο «ανθρώπινο Dasein» 
χρησιμοποιεί τη λέξη με τη μεταφυσική της σημασία. Π' αυτό 
και παρεμποδίζεται κάθε στοχαστική αναδρομή σε εκείνη τη 
σκέψη, όταν αρκείται κανείς να διαπιστώνει ότι στο «Είναι και 
Χρόνος» η λέξη «Dasein» χρησιμοποιείται αντί της λέξης «συ-
νείδηση». Ως να διακυβευόταν εδώ απλίός η χρήση κάποιων λέ-
ξεων, ως να μην επρόκειτο για το Ένα και Movaöu0: το να φέ-
ρουμε ενώπιον της σκέψης τη σχέση του Είναι με την ουσία του 
ανθρώπου, και άρα -έτσι θα το βλέπαμε εμείς'' από τη δική μας 
σκοπιά- μια ουσιώδη εμπειρία του ανθρώπου που θα ήταν κατ' 
αρχάς επαρκής για το κατευθυντήριο ερώτημα.ΐ28 Ούτε η λέξη 

a. 5η έκδοοη, 1949: Φύλαξη/Αλήθευση ως Iδu)συμßάv.^» 
b. 5η έκδοση, 1949: όχι όμως πλέον «εμείς» ως υποκείμενα. 
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«Dasein» υποκαθιστά τη λέξη «συνείδηση» ούτε το «πράγμα>> 
που ονομάζεται «Dasein» υποκαθιστά αυτό που εννοεί κάνεις 
με τη λέξη «συνείδηση». Πολλώ μάλλον, «Dasein» ονομάζεται 
κάτι που οφείλουμε αρχικά να βιώσουμε ως θέση [Stelle®], δηλα-
δή ως την πολίχνη της αλήθειας του Είναι, και ακολούθως να το 
στοχασθούμε ανάλογα. 

Ήδη η κατευθυντήρια πρόταση (σ. 42) δείχνει τι στοχαζόμα-
στε με τη λέξη «Dasein» καθ' όλη την έκταση της πραγματείας 
«Είναι και Χρόνος»: «Η "ουσία" τον Dasein συνίσταται στην ύ-
παρξη τον.»[«Das "Wesen " des Daseins liegt in seiner Existenz.»Y^^ 

Av βεβαίως αναλογισθεί κανείς ότι στη γλώσσα της μεταφυ-
σικής η λέξη «Existenz» σημαίνει το ίδιο με τη λέξη «Dasein», 
δηλαδή την πραγματικότητα κάθε πραγματικού, από τον Θεό 
μέχρι τον κόκκο της άμμου, τότε με αυτήν την πρόταση -αν 
κανείς την κατανοήσει μόνον επιφανειακά- μετατίθεται απλώς 
η δυσκολία του προς-σκέψιν από τη λέξη «Dasein» στη λέξη 
«Existenz». Το όνομα «Existenz» χρησιμοποιείται στο «Είναι και 
Χρόνος» αποκλειστικά ως χαρακτηρισμός του Είναι του αν-
θρώπου. Κατανοώντας ορθά την «ύπαρξη» [«Existenz»], μπο-
ρούμε να στοχασθούμε την «ουσία» [«Wesen»] του Dasein, στην 
ανοικτότητα του οποίου αποκαλύπτεται και κρύπτεται, χορη-
γείται και αποσύρεται το ίδιο το Είναι - χωρίς αυτή η αλήθεια 

374 του Είναι να εξαντλείται στο Dasein, χωρίς προ πάντων να επι-
τρέπεται να εξισωθεί με το Dasein κατά τον τρόπο της μεταφυ-
σικής πρότασης: κάθε αντικειμενικότητα ως τέτοια είναι υπο-
κειμενικότητα. 

Τι σημαίνει «ύπαρξη» στο «Είναι και Χρόνος»; Η λέξη ονο-
μάζει έναν τρόπο του Είναι και μάλιστα το Είναι εκείνου του 
όντος που ίσταται [steht] ανοικτό για την ανοικτότητα του Εί-
ναι, εντός της οποίας ίσταται, ενώ την υφίσταται [aussteht, ίστα-
ται εκτός] .Αυτό το υφίστασθαι/ιστασθαι-εκτός αποδίδεται με 
το όνομα «μέριμνα». Στοχαζόμαστε την εκστατική [ekstatische] 

a. 5η έκδοση, 1949: Ανεπαρκώς εκφρασμένο: η θνητά κατοικημένη πολίχνη 
η θνητή χώρα της πολίχνης. 

110 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ουσία του Dasein με αφετηρία τη μέριμνα, όπως αντίσιροφα η 
μέριμνα μπορεί να βιωθεί επαρκώς μόνο μέσα στην εκστοττική 
ουσία της. Αυτή η εμπειρία του υφίστασθαι/ίστασθαι-εκτός 
συνιστά την ουσία της προς-σκέψιν έκστασης [Ekstasis]. Η εκ-
στατική ουσία της ύπαρξης δεν κατανοείται επομένως επαρ-
κώς, ούτε όταν κάποιος την εκλαμβάνει απλώς ως «προς-τα-
έξω-ιστασθαι» [«Hinausstehen»], αλαιλαμβανόμενος το «προς-
τα-έξω» [«Hinaus»] ως «έξοδο» από το εσαπερικό μιας ενύπαρ-
ξης [Immanenz] της συνείδησης και του πνεύματος· νοούμενη 
με αυτόν τον τρόπο, η ύπαρξη θα παριστανόταν ακόμη από τη 
σκοπιά της «υποκειμενικότητας» και της «υπόστασης», ενώ 
στην πραγματικότητα πρέπει να στοχασθούμε το «έξω» [«Aus»] 
ως διαμερισμό [Auseinander] της ανοικτότητας του ίδιου τσυ 
Είναι. Όσο παράξενο κι αν ηχεί, η Στάσις του Εκστατικού [die 
Stasis des Ekstatischen] στηρίζεται στο εμμένειν εντός του 
«Έξω» και του «εδώ» [«Da»] της ακρυπτότητας, και ως τέτοια 
ουσιούται το ίδιο το Είναι. Αυτό που οφείλουμε να στοχασθού-
με μέσα στο όνομα «ύπαρξη», όταν η λέξη χρησιμοποιείται στο 
πλαίσιο μιας σκέψης που στοχάζεται με αφετηρία και προορι-
σμό την αλήθεια του Είναι, θα μπορούσε να αποδοθεί κατά τον 
ωραιότερο τρόπο με τη λέξη «εμμονή». Μόνο που τότε οφείλου-
με να στοχασθούμε προ πάντων το εμμένειν εντός της ανοικτό-
τητας του Είναι, την καρτερία [Austragen] του εμμένειν (μέρι-
μνα) και την εγκαρτέρηση μέσα στο έσχατο (Είναι-προς-θόνα-
τον)» - όλα αυτά μαζί, ως πλήρη ουσία της ύπαρξης·'. 

Το ον που είναι με τον τρόπο της ύπαρξης είναι ο άνθρωπος. 
Μόνο ο άνθρωπος υπάρχει [existiert]. Ο βράχος είναι, αλλά δεν 
υπάρχει. Το δένδρο είναι, αλλά δεν υπάρχει. Ο ίππος είναι, αλλά 
δεν υπάρχει. Ο άγγελος είναι, αλλά δεν υπάρχεu Ο θεός είνοΗ., 

375 αλλά δεν υπάρχεu Η φράση «μόνο ο άνθρωπος υπάρχει» δεν 
σημαίνει επ' ουδενί ότι μόνο ο άνθρωπος είναι πραγματικό ον. 

a. 5η έκδοση, 1949: Αφήνοντας το θάνατο να προσ-έλθει, παοαμένοντας 
εντός της έλευσης του θανάτου ως Ge-Birgm του 

b. 5η έκδοση, 1949: κατοικείν, το «κτίζον».»» 
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ενώ όλα τα υπόλοιπα όντα είναι μη πραγματικά και απλώς επι-
φάσεις ή ανθρώπινες παραστάσεις. Η φράση «ο άνθρωπος 
υπάρχει» σημαίνει: ο άνθρωπος είναι εκείνο το ον, του οποίου 
το Είναι -μέσω του ανοικτού εμμένειν στην ακρυπτότητα του 
Είναι- κατέχει από το Είναι μια εξέχουσα θέση εντός του Είναι. 
Η^ υπαρκτική ουσία του ανθρώπου είναι ο λόγος για τον οποίο 
ο άνθρωπος μπορεί να παριστά τα όντα ως τέτοια και να έχει 
συνείδηση των παρασταθέντων. Κάθε συνείδηση προϋποθέτει 
την εκστατικά νοούμενη ύπαρξη [Existenz] ως essentia του αν-
θρώπου, όπου essentia σημαίνει τον τρόπο με τον οποίο ουσιού-
ται ο άνθρωπος στον βαθμό που είναι άνθρωπος. Η συνείδηση 
δεν δημιουργεί πρώτη την ανοικτότητα των όντων, ούτε παρέ-
χει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να ίσταται ανοικτός [Offen-
stehen] για τα όντα. Προς τα πού και από πού και μέσα σε ποια 
ελεύθερη διάσταση θα μπορούσε να κινηθεί η αποβλεπτικότη-
τα'̂ -' της συνείδησης, αν η ουσία του ανθρώπου δεν συνίστατο 
εκ των προτέρων στην εμμονή; Έχει ποτέ κανείς σκεφθεί σοβα-
ρά σε τι μπορεί να αναφέρεται η λέξη «-sein» [«-είναι»] μέσα στα 
ονόματα «Bewußtsein» [«συνείδηση»] και «Selbstbewußtsein» 
[«αυτοσυνειδησία»], αν όχι στην υπαρκτική ουσία εκείνου που 
είναι ενόσω υπάρχει; Το να είναι Εαυτός χαρακτηρίζει βέβαια 
την ουσία του όντος που υπάρχει, η ύπαρξη όμως δεν συνίστα-
ται στο Εαυτόν-είναι, ούτε καθορίζεται από αυτό. Επειδή ωστό-
σο η μεταφυσική σκέψη προσδιορίζει το Εαυτόν-είναι του αν-
θρώπου από τη σκοπιά της υπόστασης [Substanz] ή -κάτι που 
κατά βάθος είναι το ίδιο- του υποκειμένου [Subjekt], ο πρώτος 
δρόμος που οδηγεί από τη μεταφυσική στην εκστατικο-υπαρ-
κτική ουσία του ανθρώπου είναι υποχρεωμένος να περάσει μέ-
σα από τον μεταφυσικό προσδιορισμό του Εαυτόν-είναι του 
ανθρώπου («Είναι και Χρόνος», §§ 63,64).^^ 

Το ερώτημα για την ύπαρξη τίθεται όμως πάντοτε αποκλει-
στικά στην υπηρεσία του μοναδικού ερωτήματος της σκέψης: 
ενός ερωτήματος που μένει να αναπτυχθεί και που ερωτά για 

a. 5η έκδοση, 1949: τελεσθεώα-χρησθείσα [ereignet-gebrauchte]. 
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την αλήθεux του Είναι ως κρυφό θεμέλιο κάθε μεταφυσικής· γι' 
376 αυτό και η πραγματεία που επιχειρεί την επάνοδο στο θεμέλιο 

της μεταφυσικής δεν φέρει τον τίτλο «Ύπαρξη κοα Χρόνος», 
ούτε «Συνείδηση και Χρόνος», αλλά «Είναι και Χρόνος». Αυτός 
ο τίτλος, ωστόσο, δεν επιτρέπεται να εκληφθεί σε αναλογία με 
τα λοιπά τρέχοντα, όπως: Είναι και Γίγνεσθαι, Είναι και Φαίνε-
σθαι. Είναι και Σκέψη, Είναι και Δέον. Διότι παντού εδώ το 
Είναι παριστάται ακόμη ως κάτι περιορισμένο, ωσάν το «Γίγνε-
o0au>, το «Φαίνεσθαι», η «Σκέψη» και το «Δέον» να μην ανήκαν 
στο Είναι - παρ' όλο που αυτά προφανώς δεν είναι μ η ^ 
[nichts], και άρα ανήκουν στο Είναι. Στο «Είναι και Χρόνος», το 
«Είναι» δεν είναι κάτι άλλο από τον «Χρόνο», αφού ο «Χρόνος» 
αναφέρεται ως προωνύμιο της αλήθειας του Είναι· αυτή η αλή-
θεια είναι το ουσιούμενο του Είναι, και άρα το ίδιο το Eivau Πα 
ποιο λόγο όμως «Χρόνος» και «Είναι»; 

Η ανάμνηση της απαρχής της ιστορίας, όταν στη σκέτ|τη των 
Ελλήνων αποκαλύφθηκε το Είναι, μπορεί να δείξει ότι οι Έλ-
ληνες από νωρίς συνελάμβαναν το Είναι των όντων (ος παρου-
σία των π α ρ ό ν τ ω ν . 135 Όταν μεταφράζουμε το είναι με «sein», η 
μετάφραση αυτή είναι γλωσσικά ορθή. Με τον τρόπο αυτό όμως 
αντικαθιστούμε απλώς μια λεκτική διατύπωση με μια άλλη. Αν 
ελέγξουμε τους εαυτούς μας, τότε θα φανεί ότι ούτε ελληνικά 
στοχαζόμαστε το είναι, ούτε έναν αρκετά σαφή και μονοσήμα-
ντο προσδιορισμό του «sein» έχουμε κατά νου. Τι λέμε, λοιπόν, 
όταν αντί του είναι λέμε «sein» και αντί του «sein» είναι και esse; 
Δεν λέμε τίποτε. Η ελληνική και η λατινική και η γερμανική λ ^ η 
παραμένουν εξίσου αμβλείες. Όταν τις χρησιμοποιούμε με τον 
συνηθισμένο τρόπο, προδιδόμαστε απλώς ως πρόδρομοι της 
μεγαλύτερης ασκεψίας που έχει ποτέ εμφανίσει εντός της σκέ-
ψης και που εξακολουθεί έως σήμερα να παραμένει κυρίαρχη. 
Εκείνο το είναι όμως σημαίνει: παρείναι [an^sen]. Η ουσία 
αυτής της παρουσίας μένει βαθιά κρυμμένη/προφυλαγμένη»* 
μέσα στα πρωταρχικά ονόματα του Eivau Πρώτ' απ' όλα, βκτϊό-
σο, είναι και ούσία ως παρ- και απουσία, σημαίνουν για ^ιάς 
τούτο: κρυφά και χωρίς να το σκεπτόμαστε, μέσα στην sraecn»-
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σία [Anwesen] κυριαρχεί το παρόν [Gegenwart] και η διάρκεια, 
ουσιούται ο χρόνος. Το Είναι ως τέτοιο καθίσταται επομένως 
άκρυπτο μέσω του χρόνου. Ο χρόνος παραπέμπει έτσι στην 
ακρυπτότητα, δηλαδή στην αλήθεια του Είναι. Αλλά ο χρόνος 
που τώρα οφείλουμε να στοχασθούμε δεν συλλαμβάνεται μέσω 
της μεταβαλλόμενης ροής των όντων. Η ουσία του χρόνου είναι 
προφανώς εντελώς διαφορετικής και η μεταφυσική έννοια του 
χρόνου όχι μόνο δεν την έχει στοχασθεί ακόμη, αλλά και δεν 
πρόκειται ποτέ να τη στοχασθεί. Ο χρόνος γίνεται έτσι το πρώτο 
προς-σκέψιν προωνύμιο της αλήθειας του Είναι, της οποίας την 
εμπειρία μένει ακόμη να αποκτήσουμε. 

Όπως μέσα στις πρώτες μεταφυσικές ονομασίες του Είναι 
ομιλεί μια κρυφή ουσία του χρόνου, έτσι και μέσα στην τελευ-
ταία: στην «αιώνια επιστροφή του ομοίουΛ.ι̂ ·? Η ιστορία του Εί-
ναι στην εποχή της μεταφυσικής'' κυριαρχείται από την άσκεπτη 
ουσία του χρόνου. Ο χώρος δεν παρατάσσεται δίπλα σε αυτόν 
το χρόνο, όπως και δεν εντάσσεται απλώς σε αυτόν'. 

Μια απόπειρα να περάσουμε από την παράσταση των όντων 
ως τέτοιων στη σκέψη της αλήθειας του Είναι οφείλει, ξεκινώ-
ντας από εκείνη την παράσταση, να παριστά κατά κάποιον τρό-
πο ακόμη και την αλήθεια του Είναι, με αποτέλεσμα αυτή η τε-
λευταία να παραμένει κατ' ανάγκην άλλου τύπου και τελικά, ως 
παράσταση, ακατάλληλη για το προς-σκέψιν. ι^β Αυτή η σχέση, 
προερχόμενη από τη μεταφυσική και εισερχόμενη στη σχέση της 
αλήθειας του Είναι με το ανθρώπινο ον, ονομάζεται «κατανόη-
ση». Μόνο που την κατανόηση τη στοχαζόμαστε εδώ συγχρό-
νως μέσα από την ακρυπτότητα του Είναι. Είναι η εκστατική 
-δηλαδή η εμμένουσα στο πεδίο του Ανοικτού- ερριμμένη προ-
βολή [geworfener Entwurf'^]. To πεδ^ που παρέχεται [sich 

a. 5η έκδοση, 1949: Ο χρόνος είναι τετραδιάσιατος: Η πρώτη διάσταση, που 
συλ>^γει τα πάντα, είναι η εγγύτης. 

b. 5η έκδοση, 1949: Αυτή η εποχή είναι ολόκληρη η ιστορία του Είναι. 
C. 5η έκδοση. 1949: χρονο-χώρος. 
d. 5η έκδοση, 1949: Ερριμμενότης και Ιδιοσυμβάν. Βολή, προσ-βολή, απο-

στολή· προ-βολή: συμφωνία με τη βολή. 
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zustellt^] ανοικτό μέσα στην προβολή, ώστε εντός του κάτι (εδώ 
το Είναι) να καταδεικνύεται ως κάτι (εδώ το Είναι ως αυτό το 
ίδιο στην ακρυπτότητά του), ονομάζεται νόημα·' (πρβλ. «Είναι 
και Χρόνος», σ. 151). «Νόημα του Eivau> και «αλήθεια του Εί-
ναι» σημαίνουν το αυτό. 

Αν δεχθούμε ότι ο χρόνος ανήκει με έναν άγνωστο ακόμη 
τρόπο στην αλήθεια του Είναι, τότε κάθε προβολή που διατηρεί 

378 ανοικτή την αλήθεια του Είναι οφείλει να προσβλέπει -ως κα-
τανόηση του Είναι- στον χρόνο ως δυνατό [möglichen'] ορίζο-
ντα κατανόησης του Είναι (πρβλ. «Είναι και Χρόνος», §§ 31-34 
και 68). 

Ο Πρόλογος του «Είναι και Χρόνος» στην πρώτη σελίδα της 
πραγματείας κλείνει με τις φράσεις: «Πρόθεση της ακόλουθης 
πραγματείας είναι η συγκεκριμένη επεξεργασία του ερωτήμα-
τος για το νόημα του 'Είναι". Η ερμηνεία του χρόνου ως δυνα-
τού ορίζοντα κάθε κατανόησης του Είναι εν γένει αποτελεί τον 
προσωρινό της στόχο.» 

Η υπνοβατούσα βεβαιότητα με την οποία η φιλοσοφία προ-
σπέρασε το πραγματικό και μοναδικό ερώτημα του «Είναι κοα 
Χρόνος» τεκμηριώνει κατά τον καλύτερο τρόπο τη δύναμη της 
λήθης του Είναι, στην οποία έχει βυθισθεί ολόκληρη η φιλοσο-
φία - όσο κι αν στο «Είναι και Χρόνος» η λήθη αυτή κατέστη 
και παρέμεινε κλήση του πεπρωμένου προς τη σκέψη. Δεν έχου-
με επομένως να κάνουμε με παρανοήσεις ενός βιβλίου, αλλά με 
την εγκατάλειψή μας από το Είναι."« 

Η μεταφυσική λέγει τι είναι το ον ως ον. Περιέχει έναν λόγον 
(απόφανση) για το δν. Ο ύστερος όρος «οντολογία» χαρακτηρί-
ζει την ουσία της - υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι τον συλ-
λαμβάνουμε σύμφωνα με το πραγματικό του περιεχόμενο κι όχι 
στη σχολαστική του στένωση. Η μεταφυσική κινείται στο πεδίο 

a. 5η έκδοση, 1949: προο-φέρεται [sich zu-bringt]. 
b. 5η έκδοση, 1949: νόημα - κατεύθυνση της σχέσης πραγμάτων [Sinn ~ 

Wegrichtung des Sach-Verhalts]. 
c. 5η έκδοση, 1949: παρέχοντα τη δυνατότητα [ermöglicbendeB]. 
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του οντος η ον.""' Η παράστασή της αφορά στα όντα ως όντα. 
Με αυτόν τον τρόπο, η μεταφυσική παριστά παντού τα όντα ως 
τέτοια στην ολότητά τους, παριστά την οντικότητα των όντων 
(την ονσίαν του δντος). Η μεταφυσική ωστόσο παριστά την 
Ολτικότητα των όντων με δύο τρόπους: πρώτα, την ολότητα των 
όντων ως τέτοιων με την έννοια των πιο γενικών τους χαρακτη-
ριστικών (δν καθόλου, κοινόν)· συγχρόνως όμως την ολότητα 
των όντων ως τέτοιων με την έννοια του υψίστου και άρα θείου 
όντος (δν καθόλου, άκρότατον, θείον). Η ακρυπτότητα των 
όντων ως τέτοιων έλαβε αυτήν τη διττή μορφή ειδικά στη μετα-
φυσική του Αριστοτέλη (πρβλ. Μετ. Γ, Ε, Κ). 

379 Επειδή η μεταφυσική παριστά τα όντα ως όντα, συνιστά εν 
εαυτή κατά διττό-ενιαίο τρόπο την αλήθεια του όντος ως καθο-
λικού και ως υψίστου. Σύμφωνα με την ουσία της, είναι συγχρό-
νως οντολογία με τη στενή έννοια και θεολογία. Αυτή η οντο-
θεολογική ουσία της αυθεντικής φιλοσοφίας {πρώτη φιλοσο-
(fia) θα πρέπει μάλλον να θεμελιώνεται στον τρόπο με τον 
οποίο το ον διανοίγεται γι' αυτήν: ως δν. Ο θεολογικός χαρα-
κτήρας της οντολογίας δεν οφείλεται επομένως στη μεταγενέ-
στερη πρόσληψη και τον μετασχηματισμό της ελληνικής μετα-
φυσικής από την εκκλησιαστική θεολογία του χριστιανισμού. 
Οφείλεται πολύ περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο εξαρχής 
τα όντα αποκαλύφθηκαν ως όντα. Μόνο αυτή η ακρυπτότητα 
των όντων επέτρεψε στη χριστιανική θεολογία να ιδιοποιηθεί 
την ελληνική φιλοσοφία- αν τούτο ωφέλησε ή έβλαψε τη θεολο-
γία, ας το κρίνουν οι θεολόγοι μέσα από την εμπειρία του Χρι-
στιανικού, αναλογιζόμενοι κι αυτό που έγραφε ο Απόστολος 
Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του: ούχΙ έμώ-
ρανεν ό θεός την σοφίαν τοϋ κόσμου; (1, 20). Η σοφία τοϋ 
κόσμου όμως είναι αυτό που, σύμφωνα με το 1.22, οι "Ελληνες 
ζητοϋοίν. Ο Αριστοτέλης μάλιστα αποκαλεί ρητά την πρώτην 
ψίλοσοφίαν (την αυθεντική φιλοσοφία) ζητουμένην. Θα απο-
φασίσει άραγε και πάλι η χριστιανική θεολογία να λάβει σοβα-
ρά υπόψη της τη ρήση του Αποστόλου, και επομένως τη θεώρη-
ση της φιλοσοφίας ως μωρίας;'^' 
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Ως αλήθεια των όντων ως τέτοιοον, η μεταφυσική είναι δίμορ-
φη. Αλλά η αιτία αυτής της διμορφίας και προ πάντων η κατα-
γωγή της μένουν απρόσιτες στη μεταφυσική - και αυτό δεν συμ-
βαίνει τυχαία ή λόγω μιας παράλειψης. Η μεταφυσική αποδέχε-
ται αυτήν τη διμορφία, όντας η ίδια αυτό που είναι: παράσταση 
των όντων ως όντων. Η μεταφυσική δεν έχει άλλη επιλογή. Ως 
μεταφυσική, αποκλείεται λόγω της ίδιας της ουσίας της από την 
εμπειρία του Είναι, καθώς παριστά το 6ν αποκλειστικά με τον 
τρόπο που αυτό έχει αφ' εαυτού φανερωθεί ως ον δν). Ονδέ-

380 ποτε όμως δίνει προσοχή σε εκείνο που αποκρύφθηκε μέσα 
ακριβώς σε αυτό το ον, καθώς αυτό αποκαλυπτόταν. 

Κατέστη λοιπόν κάποτε αναγκαίο να αναλογισθούμε εκ νέου 
τι πραγματικά σημαίνει η λέξη δν, η λέξη «seiend». Π' αυτό και 
επανεισήχθη στη σκέψη το ερώτημα για το ον (πρβλ. «Είναι και 
Χρόνος», Πρόλογος). Μόνο που αυτή η επανεισαγωγή [: επανά-
ληψη] δεν μιμείται απλώς το πλατωνικό-αριστοτελικό εραηημα, 
αλλά επανέρχεται ερωτώντας για εκείνο που κρύβεται® μέσα 
στο ον. 

Καθώς η μεταφυσική αφιερώνει την παράστασή της στο δν η 
δν, μένει θεμελιωμένη σε εκείνο το Κρυμμένο εντός του οντάς. 
Από τη σκοπιά της μεταφυσικής, επομένοος, οι εραητήσεις προς 
εκείνο το Κρυμμένο αναζητούν το θεμέλιο της οντολογίας. II' 
αυτό και το εγχείρημα του «Είναι και Χρόνος» ονομάζεται «θε-
μελιώδης οντολογία» (σ. 13). Μόνο που ο όρος αυτός -όπως και 
κάθε όρος σε αυτήν την περίπτωση- γρήγορα αποδεικνύεται 
παραπλανητικός. Από τη σκοπιά της μεταφυσικής, λέγει βε-
βαίως κάτι ορθό· όμως ακριβώς γι' αυτό παραπλανά· öuki αυτό 
που έχει σημασία είναι η μετάβαση από τη μεταφυσική στον 
στοχασμό της αλήθειας του Eivau Όσο αυτός ο στοχασμός αυ-
τοχαρακτηρίζεται ακόμη ως θεμελιώδης οντολογία, μπαίνει ο 
ίδιος εμπόδιο στον δρόμο του και τον συσκοτίζει. Διόη ο όρος 
«θεμελιώδης οντολογία» δίδει την εντύπακπ) ότι η σκέψη που 
προσπαθεί να στοχασθεί την αλήθεια του Είναι -και oj^ όίΜβς 

a. 5η έκδοση, 1949: η διάκριχιη. 
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κάθε οντολογία, την αλήθεια των όντων- παραμένει και η ίδια, 
ως θεμελιώδης οντολογία, μια μορφή οντολογίας. Εντούτοις, ο 
στοχασμός της αλήθειας του Είναι, ως επάνοδος στο θεμέλιο 
της μεταφυσικής, έχει με το πρώτο του κιόλας βήμα εγκαταλεί-
ψει το πεδίο ολόκληρης της οντολογίας. Αντίθετα, κάθε φιλο-
σοφία που κινείται μέσα στην άμεση ή έμμεση παράσταση της 
«υπερβατικότητας» παραμένει κατ' ανάγκην οντολογία, με την 
ουσιώδη έννοια της λέξης - είτε απεργάζεται μια θεμελίωση της 

381 οντολογίας είτε διαβεβαιώνει ότι την απορρίπτει ως εννοιακή 
απολίθωση του βιώματος. 

Όταν βεβαίως η σκέψη που, προερχόμενη από τη μακρά 
συνήθεια της παράστασης των όντων ως τέτοιων, επιχειρεί να 
στοχασθεί την αλήθεια του Είναι, περιπλέκεται και η ίδια σε 
αυτήν την παράσταση, τότε πιθανώς τίποτε δεν καθίσταται 
αναγκαιότερο -τόσο για έναν πρώτο διαστοχασμό όσο και για 
την ώθηση στη μετάβαση από την παραστασιακή στην αναμι-
μνησκόμενη σκέψη [andenkendes Denken]- από το ερώτημα: Τι 
είναι μεταφυσική; 

Η ανάπτυξη αυτού του ερωτήματος στην ακόλουθη διάλε-
ξη'̂ -̂  ολοκληρώνεται με ένα άλλο ερώτημα, που χαρακτηρίζεται 
ως το θεμελιώδες ερώτημα της μεταφυσικής και έχει ως εξής: 
Γιατί υπάρχουν εν γένει όντα, και όχι πολλώ μάλλον το Μηδέν; 
Κάποιοι εν τω μεταξύ μακρηγόρησαν αρκετά για την αγωνία 
και το Μηδέν, για τα οποία γίνεται λόγος στη διάλεξη. Κανείς 
όμως δεν σκέφθηκε ποτέ να αναρωτηθεί για ποιο λόγο μια διά-
λεξη που, ξεκινώντας από το στοχασμό της αλήθειας του Είναι, 
επιχειρεί να στοχασθεί το Μηδέν και από εκεί την ουσία της με-
ταφυσικής, προσφεύγει σε εκείνο το ερώτημα, [θεωρώντας το] 
OJC θεμελιώδες ερώτημα της μεταφυσικής. Δεν θέτει αυτό κυριο-
λεκτικά στο στόμα του προσεκτικού ακροατή μια ένσταση ση-
μαντικότερη από κάθε επίδειξη ζήλου κατά της αγωνίας και του 
Μηδενός; Το ακροτελεύτιο ερώτημα μας φέρνει αντιμέτωπους 
με την ένσταση ότι μια σκέψη, η οποία μέσω του Μηδενός επι-
χειρεί να στοχασθεί το Είναι, επιστρέφει τελικά εκ νέου σε ένα 
ερώτημα που αφορά στα όντα. Στον βαθμό δε που αυτό το ερώ-
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τημα ερωτά ακόμη αιτιολογικά κατά τον παραδοσαχκό μεταφυ-
σικό τρόπο και με οδηγό το «Πατί;», απαρνιέται πλήρως τη σκέ-
ψη του Είναι χάριν της παραστασιακής γνώσης των όνκον διά 
των όντων. Πόσο μάλλον που το ακροτελεύτιο ερώτημα είναι 
προφανώς το ίδιο εκείνο ερώτημα που διατύπωνε ο μεταφυσι-
κός Leibniz στις Principes de la nature et de la gräce [Αρχές της 
Φύσεως και της Χάριτος]: pourquoi il y a plutot quelque chose 
que rien?!''^ (Opp. ed. Gerh. tom.VI, 602. n. 7) 

Αποτυγχάνει λοιπόν η διάλεξη στην εκπλήρωση του σκοπού 
της - κάτι που, με τη δυσκολία που ενέχει η μετάβαση από τη 

382 μεταφυσική στην άλλη σκέ·ψη, δεν θα ήταν απίθανο; Κλείνει η 
διάλεξη θέτοντας, μαζί με τον Leibniz®, το μεταφυσικό εραητημα 
για το ύψιστο αίτιο όλων των όντων; Πατί τότε δεν γίνεται μνεία 
του ονόματος του Leibniz, όπως πιθανώς θα ήταν πρέπον; 

Ή μήπως το ερώτημα τίθεται με ένα εντελώς διαφορετικό 
νόημα; Αν δεν απευθύνεται στα όντα και δεν αναζητεί ένα ον 
ως πρώτη αιτία τους, τότε το ερώτημα οφείλει να εκκινήσει από 
αυτό που δεν είναι ον. Σε κάτι τέτοιο αναφέρεται το ερώτημα, 
γράφοντάς το με κεφαλαίο: στο Μηδέν, το οποίο η διάλεξη στο-
χάσθηκε ως μοναδικό θέμα της. Καλούμαστε λοιπόν να διαστο-
χασθούμε επιτέλους το τέλος αυτής της διάλεξης μέσα από τον 
δικό της ορίζοντα, που την καθοδηγεί καθ' όλη της την έκταση. 
Το ερώτημα που χαρακτηρίσθηκε ως θεμελιώδες ερώτημα της 
μεταφυσικής θα έπρεπε τότε να τεθεί θεμελιακο-οντολογικά, ως 
ερώτημα που προέρχεται από το θεμέλιο της μεταφυσικής και 
που ερωτά γι' αυτό το θεμέλιο. 

Πώς οφείλουμε όμως να κατανοήσουμε το ερώτημα, αν ανα-
γνωρίσουμε στη διάλεξη ότι στο τέλος της πράγματι στοχάζεται 
αυτό που της έχει ανατεθεί; 

Το ερώτημα έχει ως εξής: Πατί υπάρχουν εν γένει όντα, και 
όχι πολλώ μάλλον το Μηδέν; Αν δεν στοχαζόμαστε πλέον εντός 
της μεταφυσικής και κατά τον συνήθη μεταφυσικό τρόπο αλλά, 
εκκινώντας από την ουσία και την αλήθεια της μεταφυσιχής. 

a. 5η έκδοση, 1949: και τον Schelling. 
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στοχαζόμαστε την αλήθεια του Είναι, τότε το ερώτημα μπορεί 
και να τεθεί ως εξής: Πού οφείλεται το ότι τα όντα έχουν παντού 
το προβάδισμα διεκδικώντας κάθε «είναι», ενώ εκείνο που δεν 
είναι ον -το ούτω νοούμενο Μηδέν, ως το ίδιο το Είναι- μένει 
στη λήθη; Πού οφείλεται το ότι στην πραγματικότητα δεν συμ-
βαίνει τίποτε με το Είναι [daß Es® mit dem Sein'' eigentlich nichts 
ist],"" και το Μηδέν στην πραγματικότητα δεν ουσιούται; Οφεί-
λεται άραγε εδώ η αδιάσειστη επίφαση ολόκληρης της μεταφυ-
σικής ότι το «Είναι» δήθεν είναι αυτονόητο, και επομένως το 
Μηδέν είναι πιο προσιτό από τα όντα; Πράγματι, έτσι έχει η 
κατάσταση με το Είναι και το Μηδέν. Αν δεν είχε έτσι, δεν θα 
μπορούσε ο Leibniz να προσθέσει επεξηγηματικά στην ανωτέ-

383 ρω πρόταση: Car le rien est plus simple et plus facile que quelque 
chose. [Διότι το τίποτε/Μηδέν είναι πιο απλό και πιο εύκολο 
από το κάτι.]""' 

Τι από τα δύο είναι πιο αινιγματικό: ότι τα όντα είναι ή ότι το 
Είναι «είναι»; Ή μήπως ούτε με αυτόν τον συλλογισμό μπορού-
με να προσεγγίσουμε το αίνιγμα που έχει τεθεί [sich ereignet'' 
hat] με το Είναι των· όντων;!'·'' 

Όποια κι αν είναι η απάντηση, θα πρέπει εν τω μεταξύ να έχει 
ωριμάσει ο χρόνος για ένα διαστοχασμό της πολλαπλώς επικρι-
θείσας διάλεξης «Τι είναι μεταφυσική;» με αφετηρία το τέλος 
της - το δικό της τέλος, κι όχι ένα πλασματικό.''*® 

a. 5η έκδοση, 1949: για τη μεταφυσική. 
b. 5η έκόοση, 1949: ως τέτοιο. 
C. 5η έκδοση. 1949: Ιόιοσυμβάν της λήθης της διάκρισης, 
d. 5η έκόοση, 1949: η διάκριση. 
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ΕΠΙΜΕΤΡΟ: 
H.-G. Gadamer, «Τι είναι μεταφυσική;» 

Η εναρκτήριχχ διάλεξη του Heidegger οτο Freiburg (1929) κατέ-
χει μια εξέχουσα θέση στο έργο του. Πρόκειται για μια ακαδη-
μαϊκή διάλεξη που απευθύνεται σε καθηγητές και φοιτητές του 
παλαιού πανεπιστημίου της ιδιαίτερης πατρίδας του, του 
Freiburg. Από εκεί είχε ξεκινήσει ο Heidegger κι εκεί επιστρέφει 
το 1929 - τότε ως φοιτητής, βοηθός και υφηγητής, τ(ί)ρο, μετά 
την καθοριστική επιτυχία του «Είναι και Χρόνος», ως ο διαση-
μότερος στοχαστής της εποχής του. Εξίσου σημαντική υπήρξε 
και η απήχηση της διάλεξης. Αμέσως ακολούθησαν μεταφρά-
σεις στη γαλλική, την ιαπωνική, την ιταλική, την ισπανική, την 
πορτογαλική, την αγγλική και την τουρκική, ενώ δεν γνωρίζω 
πόσες μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες έχουν προστεθεί στο με-
ταξύ. Η ταχύτατη και πλατιά ακτινοβολία της διάλεξης σε άλλες 
κουλτούρες είναι αξιοσημείωτη. Μια μετάφραση του «Είναι και 
Χρόνος» δεν μπορούσε βέβαια -και μόνο λόγω της έκτασης του 
έργου- να ακολουθήσει εξίσου γρήγορα. Η θυελλώδης και ευ-
ρεία απήχηση του «Τι είναι μεταφυσική;» δεν μπορεί πάντως να 
παραγνωρισθεί. Ιδιαίτερα το γεγονός της γρήγορης μετάφραστ^ 
στην ιαπωνική και κατόπιν στην τουρκική, σε γλώσσες δηλαδή 
που βρίσκονται εκτός του κύκλου των γλωσσών της χριστιανι-
κής Ευρώπης, σημαίνει πολλά. Ο χαϊντεγγεριανός στοχασμός 
πέραν-της-μεταφυσικής γίνεται προφανώς δεκτός με ι ^ ί τ ε ρ η 
προθυμία εκεί όπου η ελληνο-χριστιανική μεταφυσική δεν απο-
τελεί το αυτονόητο και κύριο υπόβαθρο. Από την άλλη πΚενϋά, 
αυτή ακρφώς η διάλεξη και η αναφορά της στο Μηδέν μπφ€αν 
στο στόχαστρο μιας ακραίας λογικής κριτικής, την οποία ανέ-
πτυξε ο Rudolf Camap το 1932 στο περιοδικό «Erkenntim». Η 
κριτική αυτή επαναλαμβάνει και οξύνει κριτικά όλες εκείνες -ας 
αντιρρήσεις που και ο ίδιος ο Heidegger πραγματεΰθηχε σϊη 
διάλεξη, όταν κατά την προετοιμασία του ε ρ ο ί ^ α ^ για fo 
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Μηδέν κατέγραψε τις ενστάσεις έναντι της διατύπωσης ενός τέ-
τοιου ερωτήματος. 

Αλλά και ο ίδιος ο Heidegger ξεχώρισε ιδιαίτερα αυτό το μι-
κρό κείμενο, προσθέτοντας δύο φορές σε μεταγενέστερες εκδό-
σεις διεξοδικούς σχολιασμούς: τον Επίλογο του 1943 και μια 
εκτενέστερη Εισαγωγή του 1949. Στη σημερινή του μορφή το 
κείμενο έχει έκταση υπερδιπλάσια της αρχικής. Επιπλέον, είναι 
αξιοσημείωτο ότι ο ίδιος ο Heidegger ενέταξε και τα τρία κείμε-
να στη συλλογή «Wegmarken» [«Οδοδείκτες»], μια συναγωγή 
μικρών εργασιών που είχαν δημοσιευθεί μεταξύ του 1929 και 
του 1964 - προφανώς ως οδοδείκτες. 

Πράγματι, σε αυτήν τη διάλεξη διακρίνεται για πρώτη φορά 
το μέγα θέμα της υπέρβασης της μεταφυσικής και του μεταφυ-
σικού στοχασμού, στο οποίο αφιερώθηκαν οι στοχαστικές από-
πειρες του ύστερου Heidegger. Η διάλεξη, ωστόσο, ομιλεί ακόμη 
εξ ολοκλήρου τη γλώσσα της μεταφυσικής. Το ερώτημα για το 
Μηδέν εισάγεται ρητά ως ένα μεταφυσικό ερώτημα· για να 
εισέλθει κανείς εντός του, αρκεί να αποφασίσει να παραιτηθεί 
των γνωστών αμυντικών μέσων της Λογικής. 

Πράγματι, το ερώτημα του Μηδενός και της θεμελιώδους 
στοχαστικής εμπειρίας του τίθεται με σκοπό να αναγκασθεί η 
σκέψη να στοχασθεί το Εδώ [Da] του Dasein. Αυτήν την απο-
στολή συνέλαβε ο Heidegger ως δική του, μέσα σε μια όλο και 
πιο συνειδητή απομάκρυνση από το μεταφυσικό ερώτημα για 
το Είναι των όντων και από τη γλώσσα της μεταφυσικής. Αυτή 
η αποστολή τον ενέπνεε σε όλη του τη ζωή. Σε μια αξιομνημό-
νευτη περιπλοκή και αποκαλύπτοντας πλήρως τη γλωσσική 
ένδεια που τον περιέβαλλε, τόλμησε στον Επίλογο του 1943 την 
προκλητική φράση: «...σύμφωνα με την αλήθεια του Είναι, το 
Είναι πράγματι ουσιούται χωρίς τα όντα, ουδέποτε όμως ένα 
ον είναι χωρίς το Είναι». Στην 5η έκδοση μετέστρεψε αυτήν τη 
φράση στο αντίθετο της: «...το Είναι ουδέποτε ουσιούται χωρίς 
τα όντα, ουδέποτε ένα ον είναι χωρίς το Είναι». Οι δύο αντιφά-
σκουσες εκδοχές οριοθετούν το πεδίο εντάσεων στο οποίο κι-
νούνται τα ερωτήματα του Heidegger. Και οι δύο εκδοχές έχουν 
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το νόημά τους. Η ενδογενής αδυναμία αποδέσμευσης των 
όντων από την ουσιώδη διάσταση του Είναι εκφράζεται και 
στις δύο παραλλαγές, ενώ η αντίστροςτη εξάρτηση του Είναι 
από τα όντα μόνο στη δεύτερη και οριστική εκδοχή. Είναι βέ-
βαια θέμα οπτικής γωνίας αν θα στοχασθεί κανείς τη διάσταση 
της «ουσίας», μέσα στην οποία το Είναι «ουσωύται», ως αυτή η 
διάσταση να «είχε» «Είναι» (παραβλέποντας όλα τα όντα) - ή 
αν θα τη στοχασθεί κανείς απλώς ως διάσταση, εντός της οποίας 
το Είναι «είναι»· η δεύτερη εκδοχή σημαίνει ότι το Είναι είναι εν 
γένει μόνο ενόσω τα όντα είναι. Στοχασμός του ίδιου του Είναι: 
νιώθει κανείς εδώ την πίεση της σκέψης που αντικειμενοποιεί 
Μπορεί «το Είναι», που δεν «είναι κάτu> αλλά «ουσιούται», να 
αποτελέσει αντικείμενο της σκέψης και της γλώσσας; Δεν γίνε-
ται τότε αναγκαστικά ον «δι' εαυτό»; Η χαϊντεγγεριανή επεροί)-
τηση της μεταφυσικής εμπλέκεται εδώ εκ νέου στον παμπάλαιο 
πειρασμό του χωρισμοϋ, τον οποίον ο Πλάτοΰν διέγνοκιε ως πει-
ρασμό της σκέψης των ιδεών, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να τον 
αποφύγει εντελώς. 

Η τροποποίηση του κειμένου από την οποία εκκινήσαμε 
πραγματοποιήθηκε στην 5η έκδοση (1949), στην οποία ο Hei-
degger προσέθεσε και εκείνη τη νέα Εισαγωγή. Αυτό δεν είναι 
χωρίς σημασία. Ο τόνος αυτής της νέας Εισαγίογής διαφέρει 
από τον τόνο του παλαιότερου Επιλόγου όσο και οι δύο πα-
ραλλαγές του χωρίου του Επιλόγου μεταξύ τους. Ο Επίλογος 
του 1943 ξεκινά σαν να ήθελε απλώς να παραμερίσει ορισμένα 
εμπόδια που αντιμετωπίζει όποιος θέλει να συμπορευθεί στοχα-
στικά με τη διάλεξη και τα οποία αφορούν στη σκέψη του «Μη-
δενός που συντονίζει την αγωνία στην ουσία της». Όταν η διά-
λεξη ερωτά για το Μηδέν, ερωτά για το Είναι - το οποίο δεν 
είναι ένα rt, γι' αυτό και η μεταφυσική δεν το στοχάζεται α)ς 
«Είναι». Ο Επίλογος διακρίνει αυτό το νέο εραπάν ως «ουσιώ-
δη σκέψη» από τη «Λογική» και την «υπολογιστική» σκέψη. Η 
απολογία μετατρέπεται σε έκκληση που προσπαθεί να περιγρά-
ψει, τρόπον τινά από την κατεύθυνση του ίδιου του Είνιη, τη 
σκέψη που καθορίζεται από το «Έτερον έναντι των όντοϊν» - μ£ 
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λέξεις και εικόνες, μέσα από τις οποίες πάλλεται το εσχατολογι-
κό πάθος των χρόνων εκείνων της γερμανικής καταστροφής. 
Γίνεται λόγος για την ανάγκη της θυσίας, για την ευχαριστία 
που στοχάζεται το Είναι και διαφυλάσσει την ανάμνηση του, 
για την «ηχώ της εύνοιας του Είναι», για την εμμονή στο Dasein, 
η οποία αναζητεί το Ρήμα για το Είναι. Μοιάζει με επιβεβαίωση 
αυτών των ηχηρών μεταφορών, όταν στο τέλος ο ίδιος ο Επίλο-
γος συνδέει στενά το λέγειν του στοχαστή και το ονομάζειν του 
ποιητή. 

Από την άλλη πλευρά, η μεταγενέστερη Εισαγωγή επιχειρεί 
να παρουσιάσει τη διάλεξη ως εσώτερη συνέπεια της στοχαστι-
κής πορείας που άρχισε με το «Είναι και Χρόνος» και που οδη-
γεί πέρα από τη διάλεξη, στις στοχαστικές απόπειρες μετά τη 
λεγόμενη «στροφή». Στο μεταξύ, δεν ήταν μόνο οι χαϊντεγγερια-
νές ερμηνείες του Hölderlin που ασκούσαν καθολική επίδραση. 
Η «Επιστολή για τον "Ανθρωπισμό"» και οι «Δρόμοι στο Δάσος» 
[«Holzwege»] είχαν κάνει ορατούς τους δρόμους που έπαιρνε 
η σκέιρη του Heidegger. Μέσω συγκεκριμένων αναφορών στο 
«Είναι και Χρόνος» και στην ιστορία της μεταφυσικής -κυρίως 
στον Αριστοτέλη και τον Leibniz- η Εισαγωγή αναπτύσσει την 
αποστολή μιας υπέρβασης της μεταφυσικής, στην οποία αφιε-
ρώθηκε η σκέψη του Heidegger μετά τη «στροφή». Ο Heidegger 
ξεκινά και πάλι με μια μεταφορά, γνωστή από την ιστορία της 
μεταφυσικής: το arbor scientiarium [το δένδρο των επιστημών], 
η εικόνα του δένδρου που προσπαθεί να ξεφύγει από το θεμέ-
λιό του. Με αυτήν την εικόνα ο Heidegger δείχνει ότι η μεταφυ-
σική δεν στοχάζεται το ιδιαίτερο θεμέλιό της και θέτει την απο-
στολή της διαύγασης της ουσίας της μεταφυσικής μέσω της επι-
στροφής στο θεμέλιό της, που για την ίδια παραμένει κρυφό. 
Αντικρούει λοιπόν εδώ ρητά την αξίωση της μεταφυσικής να 
στοχάζεται το Είναι, καθιστώντας αντικείμενό του την ίδια τη 
μεταφυσική, το γεγονός της υπάρξεώς της, το ότι η σκέψη εκκί-
νησε με αυτήν τη μορφή. Τι σημαίνει για το ίδιο το Είναι και για 
τη σχέση του με τον άνθρωπο το μεταφυσικό ερώτημα για το 
Είναι των όντων; Το ερώτημα της μεταφυσικής: «Γιατί υπάρχουν 
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εν γένει όντα, και όχι πολλώ μάλλον το Μηδέν;» μεταστρέφεται 
έτσι στο ερώτημα: Πατί η σκέψη ερωτά μάλλον για τα όντα 
παρά για το Είναι; Αυτό βεβαίως δεν είναι πλέον ένα μεταφυσι-
κό ερώτημα -όπως η ίδια η διάλεξη νόμιζε όταν έθετε το ερώ-
τημα για το Μηδέν- αλλά ένα ερώτημα που απευθύνεται στη 
μεταφυσική. Όχι «τι νομίζει;», αλλά «τι είναι στην πραγματικό-
τητα;» Τι είδους πεπρωμένο; Και πώς καθορίζει τη μοίρα μας 
αυτό το γίγνεσθαι; Αυτή η Εισαγωγή, που προοττέθηκε στη διά-
λεξη το 1949, δεν εισάγει πλέον στην κατάσταση της επιστήμης 
και στην αποστολή της Universitas literarum [Κοινότητας των 
Γραμμάτων], όπως έκανε η προγραμματική διάλεξη του 1929, 
αλλά στην κατάσταση του σύγχρονου κόσμου και του συνόλου 
της ανθρωπότητας, όπως αυτή εμφανίζεται στο ξεκίνημα της 
μεταπολεμικής περιόδου με την εκρηκτική πρόοδο της βιομηχα-
νικής επανάστασης κατά το δεύτερο ήμισυ του 20ού αιώνα. 
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1. Η φράση «κατά τα φαινόμενα» (wie es scheint) προστέθη-
κε στην 4η έκδοση του κειμένου. Η προσθήκη δηλώνει τις επίτ 
φυλάξεις με τις οποίες ο ύστερος Heidegger αντιμετωπίζει την 
πεποίθηση που είχε κατά την παρουσίαση της διάλεξης, ότι το 
ερώτημα «τι είναι μεταφυσική;» θα απαντηθεί μέσω της απά-
ντησης ενός επιμέρους μεταφυσικού εροοτήματος: του ερωτήμα-
τος για το Μηδέν. Όπως διαφαίνεται και από την Εισαγωγή 
που θα προταχθεί στην 5η έκδοση, ο Heidegger πιστεύει πλέον 
ότι η φύση και η ουσία της μεταφυσικής δεν προσεγγίζεται μέσω 
ενός μεταφυσικού ερωτήματος (ακόμη κι αν αυτό είναι τόσο 
εξαιρετικής σημασίας όσο το ερώτημα για το Μηδέν), αλλά μέ-
σω μιας πιο βαθιάς και ριζικής ερωτηματοθεσίας που θα αντι-
μετωπίζει τη μεταφυσική ως έκφανση της ιστορίας (Geschichte) 
και του πεπρωμένου (Geschick) του Είναι και θα επιζητεί την 
«υπέρβασή» της. Ζητούμενο δεν είναι πλέον να «παρουσιάσει η 
ίδια η μεταφυσική τον εαυτό της», αλλά να εντοπισθούν και κα-
ταγραφούν τα όρια και οι περιορισμοί του μεταφυσικού τρόπου 
σκέψης - κάτι που δεν μπορούμε να αναμένουμε από μια αυ-
τοπαρουσίαση της μεταφυσικής. Στην αρχή της Εισαγωγής (σ. 
365-367) η μεταφυσική θα παρομοιασθεί με τις «ρίζες της φι-
λοσοφίας» και ο Heidegger θα εστιάσει το ενδιαφέρον του όχι 
πλέον σε αυτές τις «ρίζες», αλλά στο έδαφος όπου αυτές ριζώ-
νουν και θεμελιώνονται. 

2. Ως «ανεστραμμένος κόσμος» (verkehrte Welt) χαρακτηρί-
ζεται η φιλοσοφία στο κείμενο του Hegel Über das Wesen der 
philosophischen Kritik überhaupt und ihr Verhältnis zum gegen-
wärtigen Zustand der Philosophie insbesondere (1^1· εκδ. Suhr-
kamp, τ. 2, σ. 182). Ο ίδιος χαρακτηρισμός αποδίδεται στη φιλο-
σοφία και στο πλαίσιο των περιπετειών της συνείδησης που πε-
ριγράφονται στο κεφάλαιο της Φαινομενοί^γίας τον Πνεύμα-
τος «Δύναμη και Διάνοια» («Kraft und Verstand»· βλ. Mm το σχε-
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τικό κείμενο του H.-G. Gadamer « Die verkehrte Welt», στην έκδο-
ση των Απάντων του: Gesammelte Werke, τ. 3, σ. 29-46). - Η ιδιαι-
τερότητα της φιλοσοφικής δραστηριότητας, που εξαίρεται με τη 
φράση αυτή του Hegel, θα τεκμηριώσει την αναγκαιότητα ενός 
«προπαρασκευαστικού χαρακτηρισμού» των μεταφυσικών ερω-
τημάτων εν γένει, προτού τεθεί το ειδικό ερώτημα για το Μηδέν. 

3. Στην πρώτη παράγραφο του κειμένου ο Heidegger έδωσε 
την εντύπωση ότι προσπαθεί να μετριάσει τις προσδοκίες που 
γεννούσε ο τίτλος: Επιδίωξή του δεν είναι η εν γένει παρουσία-
ση της ουσίας της μεταφυσικής αλλά η απάντηση ενός επιμέ-
ρους μεταφυσικού ερωτήματος (του ερωτήματος για το Μηδέν), 
το οποίο θα έδινε στη μεταφυσική την ευκαιρία απλώς να «πα-
ρουσιάσει η ίδια τον εαυτό της» (και όχι προφανώς να καταστεί 
αντικείμενο μιας εξαντλητικής πραγμάτευσης). Σε αυτό το ση-
μείο. ωστόσο, ο Heidegger αναιρεί εκείνη την περιστολή των επι-
διώξεών του: Η ενασχόληση με το ερώτημα για το Μηδέν (όπως 
και με κάθε μεταφυσικό ερώτημα) θα συμπεριλάβει το σύνολο 
της μεταφυσικής προβληματικής. Ορθά επομένως η διάλεξη 
φέρει τον τίτλο «τι είναι μεταφυσική;», καθώς στο ερώτημα αυτό 
απολήγει κάθε επιμέρους μεταφυσικό ερώτημα. Η αμφιταλά-
ντευση του Heidegger θυμίζει την αντίστοιχη αμφιταλάντευση 
που διέπει το Είναι και Χρόνος και που συνετέλεσε τελικά στην 
αδυναμία ολοκλήρωσής του (βλ. ανωτέρω. Προλεγόμενα, σ. 35 
επ.). Ενώ αρχικά το Dasein επιλέγεται εκεί ως ένα μεταξύ πολ-
λών όντων {ΕκΧ, σ. 7), προκειμένου το ερώτημα για το Είναι 
του Dasein να «προπαρασκευάσει» την απάντηση του ερωτή-
ματος για το «Είναι εν γένει», λίγες σελίδες αργότερα (σ. 14) η 
«Αναλυτική του Dasein» ταυτίζεται με τη «θεμελιώδη οντολο-
γία» και με την επεξεργασία του ερωτήματος για το Είναι εν 
γένει. Η έσχατη συνέπεια αυτής της αναποφασιστικότητας δη-
λώνεται στην προτελευταία σελίδα του έργου (σ. 436), όπου η 
Αναλυτική του Dasein και η «ανάδειξη της σύστασης του Είναι 
του» θα χαρακτηρισθεί εκ νέου ως «απλώς ένας δρόμος», που 
θα εξυπηρετήσει τον (διακριτό) σκοπό της «επεξεργασίας του 
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ερωτήματος για το Είναι εν γένει». Όπως λοιπόν το ερώτημα για 
το Dasein οτο ΕκΧ άλλοτε ταυτίζεται με το ερώτημα για το 
Είναι εν γένει και άλλοτε απλώς το προετοιμάζει, έτσι και στις 
πρώτες παραγράφους του ΤεΜ το ερώτημα γκχ το Μηδέν άλλο-
τε συμπεριλαμβάνει «το όλον της μεταφυσικής προβληματικής» 
(ταυτιζόμενο με το ερώτημα «τι είναι μεταφυσική;») και άλλοτε 
μας «μεταφέρει» απλώς εντός της μεταφυσικής, προετοιμάζο-
ντας την αυτοπαρουσίασή της. Η αμφίσημη αχηή τοποθέτηση 
δεν έχει βέβαια για τη διάλεξη τις συνέπειες που είχε η ανάλογη 
αμφισημία στο ΕκΧ, και δεν οδηγεί σε παρόμοια αδιέξοδα. Στην 
άποψη αυτή, ότι ειδικά το μεταφυσικό ερώτημα που τον απα-
σχολεί εδώ (το ερώτημα για το Μηδέν) πράγματι «περιλαμβάνει 
το όλον της μεταφυσικής», θα επανέλθει ο Heidegger προς το 
τέλος του κειμένου {ΤεΜ ανωτέρω, σ. 84 επ.). 

4. Στο πλαίσιο του «προπαρασκευαστικού χαρακτηρισμού» 
τους, ο Heidegger θίγει εδώ τη δεύτερη -και ίσως σημαντικότε-
ρη- ιδιαιτερότητα των μεταφυσικών ερωτημάτων: τα ερωτήμα-
τα αυτά καθίστανται γνήσια και αυθεντικά μόνο όταν συμπα-
ρασύρουν την ύπαρξή μας, μόνο όταν τίθενται κατά τρόπον 
ώστε να την αφορούν και να την αγγίζουν. Σε αντίθεση π.χ. με 
τις θετικές επιστήμες, η μεταφυσική ουδέποτε μπορεί να λάβει 
τη μορφή μιας υπαρξιακά ουδέτερης ενασχόλησης. 

5. Οι πρώτες εκδόσεις περιείχαν εδώ και τη λέξη je («κάθε 
φορά»), που απαλείφθηκε στην 5η έκδοση. 

6. Πα τον όρο Dasein, βλ. ανωτέρω. Προλεγόμενα, σ. 24-25. Η 
προηγηθείσα σύνδεση των μεταφυσικα)ν ερούτημάτων με το 
ερωτών Dasein και η αναγκαιότητα διατύπωσης τους με τ ρ ό ^ 
που να τα συνδέει με την όλη ύπαρξή μας οδη·^ί τον H e k ^ ^ r 
στη διατύπωση της παρούσας υπόδειξης. Βάσει αυτής, η διάλε-
ξη οφείλει να εκκινήσει από το επνατημονοώ Dasein, αφού η 
«ουσιώδης θέση», στην οποία βρίσκονται εδώ τόσο ο Heidie^r 
όσο και οι ακροατές του, είναι η θέση του επιστήμονα. Ας μτ̂ ν 
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ξεχνούμε οτι πρόκειται για την «εναρκτήρια διάλεξη» (An-
trittsvorlesung) του φιλοσόφου στο Πανεπιστήμιο του Freiburg· 
Αυτές οι διαλέξεις έχουν πανηγυρικό (και συχνά προγραμματι-
κό) χαρακτήρα, απευθυνόμενες στο σύνολο των διδασκόντων 
και φοιτητών. Ο Heidegger φαίνεται να λαμβάνει υπ' όψιν του 
αυτό το πραγματικό γεγονός επιλέγοντας ως αφετηρία των σκέ-
ψεων του την επιστημονική ύπαρξη. Στην επόμενη παράγραφο 
μάλιστα θα θίξει το κύριο γνώρισμα της επιστημονικής δραστη-
ριότητας (ένα γνώρισμα που οττις μέρες μας εμφανίζεται βε-
βαίως ακόμη εντονότερο): τον κατακερματισμό της επιστήμης 
σε κλάδους και κατευθύνσεις που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους 
και των οποίων η ενότητα παραμένει επιφανειακή, καθώς συνί-
σταται είτε στη συστέγαση των επιστημών υπό τη σκέπη ενός 
πανεπιστημίου είτε στην καθολική εργαλειοποίηση και υποταγή 
τους σε πρακτικές επιδιώξεις και σκοπούς. 

7. Η μετοχή seiend αντιστοιχεί στη μετοχή «ων-ούσα-ον». Το 
ουσιαστικοποιημένο das Seiende ωστόσο έχει συνήθως περιλη-
πτική σημασία, δηλώνοντας ένα πλήθος όντων ή και την ολότη-
τά τους. Το αποδίδουμε με τον πληθυντικό «τα όντα», αφού και 
ο ίδιος ο Heidegger μεταφράζει το αρχαιοελληνικό τά δντα ως 
das Seiende (βλ. ΕκΧ, σ. 14,28). 

8. Καθώς ο Heidegger απευθύνεται σε ένα κοινό αποτελού-
μενο από ακροατές που θεραπεύουν μια πλειάδα επιστημών, 
επιχειρεί να προασπίσει τις ανθρωπιστικές επιστήμες έναντι της 
μομφής ότι στερούνται ακρίβειας και έναντι της συνακόλουθης 
αμφισβήτησης της επιστημονικότητάς τους. Στην ακρίβεια αντι-
τάσσει την αυστηρότητα, προβάλλοντας αυτήν ως κύριο κριτή-
ριο επιστημονικότητας· καθώς λοιπόν οι επιστήμες του πνεύμα-
τος είναι καθ' όλα αυστηρές, δεν υπολείπονται σε επιστημονικό-
τητα έναντι των θετικών επιστημών. 

9. Αντί της φράσης που περικλείεται από τα κόμματα (in 
einer ihr eigenen Weise), οι τρεις πρώτες εκδόσεις περιείχαν τη 
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λέξη grundsätzlich («κατά βάσιν»), περιγράφοντας την προτε-
ραιότητα της επιστήμης με έναν τρόπο λιγότερο απόλιπο. - Έχο-
ντας προσδιορίσει στην προηγούμενη παράγραφο τη σχέση της 
επιστήμης «με τον κόσμο» ως μια σχέση με τα όντα, ο Heidegger 
εκθέτει εδώ την ιδιαιτερότητα αυτής της σχέσης: Παρ' όλο που 
κάθε ανθρώπινη πράξη και στάση σχετίζεται με τα όντα, η επι-
στήμη κατέχει μια «ηγετική θέση», την οποία της παραχωρεί η 
ανθρώπινη εκείνη «στάση» που της αναγνωρίζει ένα προβάδι-
σμα έναντι άλλων προσεγγίσεοον των όντων. Όταν στην εποχή 
μας λαμβάνει τον λόγο η επιστήμη, υποχωρούν και σιωπούν οι 
άλλου τύπου «σχέσεις με τον κόσμο» και με τα όντα, π.χ. η θρη-
σκευτική ή η αισθητική. Η επιστήμη έχει πλέον επικρατήσει ίος ο 
αποφασιστικός τρόπος περιγραφής και προσέγγισης των όντουν 
διατηρώντας «την πρώτη και τελευταία λέξη» γι' αυτά. Βέβαια, 
η προσήλωση της επιστήμης στα όντα και η προσπάθειά της να 
τα καθυποτάξει μέσω «θεμελιωτικών/αιτιολογικών προσδιορι-
σμών» οδηγεί στο αντίθετο αποτέλεσμα (που μας θυμίζει τη δια-
λεκτική Κυρίου και Δούλου στην εγελιανή ΦaιvoμεvoL·γίa τον 
Πνεύματος): όσο η επιστήμη αφοσιώνεται στα όντα τόσο υπο-
τάσσεται σε αυτά. 

10. Η φράση «ιδιόμορφα οριοθετημένη» (eigentümlich be-
grenzte) προστέθηκε στην 4η έκδοση του κειμένου. 

11. Στον πυρήνα της σχέσης με τον κόσμο ως σχέοτης με τα 
όντα και της στάσης που αναγνωρίζει ένα προβάδισμα στον επι-
στημονικό τρόπο προσέγγισης των όντων βρίσκεται κατά τον 
Heidegger ένα τρίτο στοιχείο, που θα συμπληρώσει το υπό έκ-
θεση «τρίπτυχο» και θα ολοκληρώσει την αδρομερή περιγρα-
φή του επιστημονικού Dasein. Το στοιχείο αυτό είναι η εκφολή 
(Einbruch) του ανθρώπου στα όντα, η οποία τρόπον τν^ί τα 
αναγκάζει να μας αποκαλυφθούν. Η επιλογή του όρου υποδη-
λώνει προφανώς την απόρριψη εκ μέρους του H e i d e ^ r μιας 
θεώρησης της επιστήμης ως "ουδέτερης" δραστηριότητας ή 
"παθητικής" καταγραφής της πραγματικότητας. 
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12, Η αόριστη αντωνυμία nichts σημαίνει καταρχήν «τίποτε». 
Την αποδίδουμε ως «μηδέν», προκειμένου να διατηρηθεί και 
στη μετάφραση η σχέση της με το ονοματικό das Nichts (το Μη-
δέν) και να διαφανεί ο τρόπος με τον οποίο ο Heidegger εισάγει 
το Μηδέν ως κύριο θέμα της διάλεξης. 

13. Η φράση «ρητά ή μη» (ob ausdrücklich oder nicht) έχει 
προστεθεί στο κείμενο των Απάντων, χωρίς να περιέχεται σε 
καμία από τις προηγούμενες εκδόσεις του κειμένου και χωρίς 
σχετική ρητή επισήμανση. Στον Επίλογό του (σ, 485), ο εκδότης 
του 9ου τόμου F.-W. von Hermann περιορίζεται να κάνει λόγο 
για κάποιες «διορθώσεις» που έγιναν στα κείμενα, αποβλέποντας 
«αποκλειστικά σε διασάφηση» του νοήματος, και που «καθ' υ-
πόδειξιν του συγγραφέα» δεν επισημαίνονται ρητά. - Με την εν 
λόγω προσθήκη, ο Heidegger επιχειρεί προφανώς να καταστή-
σει ομαλότερη τη μετάβαση από το «τίποτε» (nichts) στο «Μη-
δέν» (das Nichts). Η μετάβαση αυτή ολοκληρώνεται στην πρώτη 
φράση της επόμενης παραγράφου, όταν ο Heidegger θέτει το 
ερώτημα: «Πώς έχει το Μηδέν;» Το πρώτο τμήμα της διάλεξης 
αποβλέπει στην «ανάπτυξη» αυτού του ερωτήματος, για να 
ακολουθήσει η «επεξεργασία» του στο δεύτερο και η «απάντη-
σή» του στο τρίτο. Ο Heidegger θα μπορούσε βεβαίως να έχει 
αποφύγει την διά της πλαγίας οδού προσέγγιση του ερωτήμα-
τος, παραλείποντας το εισαγωγικό πρώτο μέρος της διάλεξης 
και εκκινώντας απευθείας από τη διατύπωση και «επεξεργα-
σία» του ερωτήματος για το Μηδέν. Δεν επιτρέπεται, εντούτοις, 
να παραβλέψουμε ότι ο χαρακτήρας της φιλοσοφίας ως «ανε-
στραμμένου κόσμου» είχε καταστήσει αναγκαίο έναν «προπα-
ρασκευαστικό χαρακτηρισμό» του ερωτήματος για το Μηδέν, 
δηλαδή μια εισαγωγική προσέγγισή του, που λαμβάνει υπ' όψιν 
της την «ουσιώδη θέση» των ακροατών και εκκινεί από εμπει-
ρίες, παραστάσεις και θέματα οικεία σε αυτούς. Αυτή η απόπει-
ρα σταδιακής εισαγωγής στο ερώτημα για το Μηδέν οδήγησε 
προφανώς τον Heidegger στην απόφαση να ξεκινήσει την ομι-
λία του με την πραγμάτευση του «επιστημονικού Dasein» και 
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στη συνέχεια να επιχειρήσει το άλμα από την επιστήμη στο Μη-
δέν, στηριζόμενος στις περί «μηδενός» φράσεις που ακολχ>υθού-
σαν τις παύλες. Δύσκολα μπορεί να αμφισβητηθεί ότι ο Heideg-
ger καταφεύγει εδώ πράγματι σε ένα «αυθαίρετο» και «τεχνη-
τό» επινόημα, τη νομιμότητα του οποίου σε καμία περίπτακτη 
δεν διασφαλίζει η προσφυγή της "παρατήρησης περιθωρίου" 
στον Hippolyte-Adolphe Taine. (Ο Taine, 1828-1893, ήταν Γάλ-
λος φιλόσοφος, ψυχολόγος και ιστορικός, γνωστός για τη θετικίτ 
στική και αιτιοκρατική στάση με την οποία προσέγγιζε τον φυ-
σικό και ψυχικό κόσμο, την ιστορία και τη λογοτεχνία.) 

14. Στη θέση αυτής της πρότασης οι τρεις πρώτες εκδόσεις 
περιείχαν την εξής: «Και δεν περιπίπτουμε με όλ' αυτά ολοκ^ 
διόλου σε μια κενή λογομαχία;» (Und geraten wir vollends mit 
alledem nicht in ein leeres Wortgezänk?) 

15. Αντί του «επιβεβαιώσει» (behaupten), οι τρεις πρώτες εκ-
δόσεις περιείχαν το ρήμα «ενεργοποιήσει» (einsetzen). - Το Μη-
δέν θα παράσχει εδώ τον γνώμονα διάκρισης και οριοθέτησης 
της μεταφυσικής από την επιστήμη. Το πρώτο και κύριο χαρα-
κτηριστικό της επιστήμης, η ενασχόλησή της με τα όντα, δεν 
προσφέρεται ως κριτήριο διάκρισης, αφού και η μεταφιυσική 
ασχολείται εξίσου με τα όντα (έστω και αν δεν τα προσεγγίζει, 
όπως οι επιστήμες, ως αυτά ή εκείνα στα ειδικά χαρακτηρισηκά 
τους, αλλά -στην αριστοτελική της εκδοχή- γι δντα, ως όντα). 
Αυτό που καθιστά δυνατή τη διάκριση μεταφυσικής και επιστη-
μών είναι η στάση τους έναντι του Μηδενός. Οι επιστήμες, όσο 
κι αν σιωπηρά καταφεύγουν σε αυτό για να αυτοπροσδωρι-
σθούν, αρνούνται να αναγνωρίσουν τη νομιμότητα του ερββτή-
ματος για το Μηδέν - το οποίο αντιθέτως οτην πορεία της διά-
λεξης θα αναδειχθεί σε κεφαλαιώδες ερώτημα της μεταφυοιχής. 

16 .0 όρος «οντολογική διαφορά» χρησιμοποιείται για 
φορά στην πανεπιστημιακή παράδοαη με. ^ α 1b θεμελιΐώάη 
Προβλήματα της Φαινομενολογίας (Άπαντα, τ. 24, σ. 22 Mm 822), 



ΣΧΟΛΙΑ 

προκειμένου να εκφράσει τη διαφορά Είναι και όντων. Αν και 
το «Είναι σημαίνει Είναι των όντων» {ΕκΧ, σ. 6), αν και «το 
Είναι είναι κάθε φορά Είναι ενός όντος» (σ. 9), η ιδιαιτερότητα 
της οντολογικής ερωτηματοθεσίας διασφαλίζεται μόνο με την 
προϋπόθεση ότι το ίδιο «το Είναι δεν είναι κάτι σαν ον» (σ. 4). 
Στα δημοσιευμένα κείμενα του Heidegger, η πρώτη αναφορά 
στην «οντολογική διαφορά» γίνεται στο κείμενο του 1929 Vom 
Wesen des Grundes (βλ. Άπαντα, τ. 9, σ. 134). Στις Beiträge zur 
Philosophie ο Heidegger θα αποκηρύξει τη χρήση του όρου, 
θεωρώντας ότι η χρήση του υπήρξε αποτέλεσμα επίδρασης της 
«παραστασιακής σκέψης» (σ. 250) και ότι «εκπηγάζει από ένα 
ερωτάν για τα όντα ως τέτοια (για την οντικότητα)» (σ. 250). 
Τώρα χρειάζεται, «προϋποθέτοντας τη διάκριση, να ερωτήσου-
με πέραν αυτής για την ενότητα» Είναι και όντων (σ. 250). Την 
ανάγκη διαστοχασμού της διαφοράς και συγχρόνως της ενότη-
τας Είναι και όντων προσπάθησε να εκφράσει ο Heidegger κα-
ταφεύγοντας στο αρχαΐζον Seyn (βλ. κατωτέρω. Σχόλιο 52). 

17. Αντί του «στιγμιαία» (augenblickliche), οι τρεις πρώτες 
εκδόσεις έκαναν λόγο για «πραγματική ύπαρξη» (faktische 
Existenz· για την έννοια της Faktizität, βλ. Προλεγόμενα ανωτέ-
ρω. σ. 25, σημ. 24). Η «στιγμή» (Augenblick) παραπέμπει στον 
αριστοτελικό καιρόν και δηλώνει την αυθεντική βίωση του πα-
ρόντος (βλ. ΕκΧ, σ. 338,340,426-7). 

18. Οι τρεις πρώτες εκδόσεις περιείχαν τη λέξη in («μέσα σε»), 
αντί του durch («μέσω»). 

19. Στυς τρεις πρώτες εκδόσεις, το κείμενο είχε ως εξής: «Το 
Μηδέν έχει γίνει παραδεκτό, έχει δηλ. αντίθετα εγκαταλειφθεί 
με υπεροπτική αδιαφορία από την επιστήμη, ως αυτό που "δεν 
υφίσταται"». 

20. Για τον όρο «επερωτώμενο» (das Befragte), βλ. ανωτέρω. 
Προλεγόμενα, σ. 36. 
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21. Ενώ η «ανάπτυξη» του εροοτήματος στο πρώτο τμτρα της 
διάλεξης εκκινούσε από την επιστήμη και την υπολανθάνουσα 
αντιπαράθεση της προς τη μεταφυσική, η «επεξεργασία» του 
ερωτήματος θα περιγράι|;ει μιαν ασυμφιλίωτη αντίθεση μεταφυ-
σικής και Λογικής. Η Λογική, ως το παραδεδομένο σύστημα τυ-
πικών κανόνων της διάνοιας, απορρίπτει τη δυνατότητα ενός 
λόγου περί του Μηδενός, σπεύδοντας να υπενθυμίσει ότι κάθε 
τέτοιος λόγος λαμβάνει κατ' ανάγκην τη μορφή "το Μηδέν είναι 
χ ή ψ". Η Λογική -όπως και η «διάνοια» και η «σκέ\|τη»- αποδί-
δουν στο Μηδέν θετικούς προσδιορισμούς και το αντιμετωπί-
ζουν ως ον. Η ισχύς αυτών των «αυθεντιών» μπορεί να περιορι-
σθεί μόνο από μία «διάθεση», η οποία οττη συνέχεια της διάλε-
ξης θα μας επιτρέψει να προσεγγίσουμε και να διατυπώσουμε 
ρητά το ερώτημα για το Μηδέν. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι 
ο Heidegger, παρά τις σφοδρές επιθέσεις του κατά της Λογικής 
και των νόμων της διάνοιας, δεν θα παραβιάσει τελικά τον «θε-
μελιώδη κανόνα της σκέψης», την αρχή της αντίφασης. Ο λόγος 
περί Μηδενός δεν θα εκτραπεί σε προσδιορισμούς της μορφής 
"το Μηδέν είναι χ ή ·ψ", που θα εξελάμβαναν το Μηδέν ως θετι-
κό "μέγεθος", αλλά θα ανταποκριθεί απόλυτα στην "ιδίαν φύ-
σιν" του Μηδενός, περιοριζόμενος στη διαπίστοκτη ότι «το Μη-
δέν μηδενεί». 

22. Η φράση «φαινομενικά» (wie es scheint) έχει προστεθεί 
στην έκδοση των Απάντων. 

23. Η αντιστροφή που έχει επέλθει εδώ είναι πλήρης. Η Λογι-
κή και η διάνοια όχι μόνο δεν επιτρέπεται να εμποδίσουν το 
ερώτημα για το Μηδέν και να το καταδικάσουν ως πο^άλογο, 
αλλά εν πολλοίς εξαρτώνται οι ίδιες από αυτό. Τούτο θςί£λιώ-
νεται στην πεποίθηση του Heidegger ότι η άρνηση, το Μη και. το 
Δεν έλκουν την καταγωγή τους από το Μηδέν - με άλλα Ixyfxx. 
ότι υπάρχει μια μορφή αρνητικότητας (η «μηδενωση») που είναι 
πιο «αρχέγονη» από τη λεκτική εκ(ρορά των αρνή(κο)ν χαι τις 
λογικές πράξεις της διάνοιας. Καθώς λοιπόν η Λογική και η διά-
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νοια περιλαμβάνουν ως εγγενές οτυστατικό τους την άρνηση, 
εξαρτώνται απόλυτα από το «αρχέγονο» Μηδέν και άρα δεν δι-
καιούνται να αποφασίζουν για τη νομιμότητα και "λογικότητα" 
του ερωτήματος για το Μηδέν. 

24. Έχοντας υπερβεί τις αντιστάσεις της Λογικής και έχοντας 
καταδείξει ότι η διατύπωση του ερωτήματος για το Μηδέν δεν 
σι,ίνιστά παραλογισμό, ο Heidegger βρίσκεται αντιμέτωπος με 
μια νέα δυσκολία: Αν θέλουμε να ανακαλύψουμε και να γνω-
ρίσουμε το Μηδέν, πού θα το αναζητήσουμε; Στο σημείο αυτό 
επιβεβαιώνεται ολοφάνερα η βαθιά σύνδεση της σκέψης του 
Heidegger με τη φιλοσοφική παράδοση· ακόμη και όταν επιτε-
λεί την περίφημη «αποδόμησή» της (Destruktion), δεν αποβλέ-
πει σε ρήξη αλλά σε έναν ουσιώδη όίάλογο μαζί της, προκειμέ-
νου να αναπτύξει τον δικό του φιλοσοφικό στοχασμό. Το ζήτη-
μα που τον απασχολεί αφορά στη δυνατότητα της αναζήτησης 
και της μάθησης εν γένει: πώς αναζητούμε κάτι, χωρίς να ξέρου-
με πού (περίπου) βρίσκεται; Πρόκειται για το γνωστό πρόβλημα 
των προϋποθέσεων της αναζήτησης και της μάθησης που πρώ-
τοι είχαν θέσει οι Σοφιστές και που με ιδιαίτερη σαφήνεια διατυ-
πώνει ο Μένων στον ομώνυμο πλατωνικό διάλογο: «Ο άνθρω-
πος δεν μπορεί να ζητά ούτε εκείνο που γνωρίζει ούτε εκείνο 
που δεν γνωρίζει. Δεν είναι δυνατό να ζητά εκείνο που γνωρί-
ζει, αφού το γνωρίζει και δεν χρειάζεται να το ζητά· ούτε εκεί-
νο που δεν γνωρίζει, διότι τότε δεν ξέρει τι να ζητήσει» {Μένων, 
80e· πρβλ. επίσης Ενθύόημος 276a-277c). Η απάντηση του Σω-
κράτη σε αυτόν τον έριστικόν λόγον δεσπόζει ακόμη σήμερα 
-με τη μία ή την άλλη μορφή- στη φιλοσοφική σκέψη: Τό /άρ 
ζητεΐν άρα καΐ τό μανθάνειν άνάμνησις δλον εστί {Μένων 81d). 
Προέκτασή της αποτελεί εξάλλου και η προγραμματική δια-
κήρυξη του Αριστοτέλη, στην αρχή των Αναλυτικών Υστέρων 
(71a): Πάσα όώασκαλία και πάσα μάθησις διανοητική έκ προϋ-
παρχούσης γίνεται γνώσεως. 

Η αναγκαιότητα προΰπαρξης μιας πρώτης, έστω και αόρι-
στης, σχέσης με το ζητούμενο αντικείμενο της γνώσης, η οποία 
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μας καθοδηγεί στην αναζήτηση και ανακάλυψή του, θίγεται 
εκτενώς στο ΕκΧ. Στην §32 («Κατανόηση και Ερμηνεία»), ο 
Heidegger διακρίνει και αναλύει τα τρία δομικά στοιχεία που 
διέπουν και προσδιορίζουν κάθε κατανόηση και κάθε ερμηνεία: 
την προ-κατοχή (Vorhabe), την προ-θέαση (Vorsicht) κοα την 
πρό-ληψη (Vorgriff) του εκάστοτε αντικειμένου τους. Ο εντοπι-
σμός αυτών των τριών «προ-», των στοιχείοον δηλαδή που εκ 
των προτέρων ενυπάρχουν σε κάθε αναζήτηση, κατανόηση κοα 
ερμηνεία και τις καθιστούν δυνατές, οδηγεί στο ε|ής συμπέρα-
σμα: «Η ερμηνεία δεν είναι ποτέ μια απροϋπόθετη σύλληψη 
ενός δεδομένου. Όταν η συγκεκριμένη μορφή ερμηνείας -με την 
έννοια μιας ακριβούς ερμηνείας κειμένου- αρέσκεται να επικα-
λείται το "προκείμενο" [γραπτό], εκείνο το "προκείμενο" δεν εί-
ναι τίποτε άλλο από την αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη γνώ-
μη που εκ των προτέρων έχει διαμορφώσει ο ερμηνεύων και που 
αναγκαστικά ενυπάρχει σε κάθε ερμηνευτικό εγχείρημα, ως 
κάτι που έχει ήδη "τεθεί" μαζί με κάθε ερμηνεία, δοσμένο εκ τοον 
προτέρων ως προ-κατοχή, προ-θέαση και πρό-ληψη» {ΕχΧ, σ. 
150). Υποχρέωση του ερμηνευτή είναι όχι να απαλείψει αυτές τις 
προδιαμορφωμένες στάσεις και προσεγγίσεις -μια τέτοια προ-
σπάθεια κατά τον Heidegger δεν θα ήταν απλώς ατελέσφορη, 
αλλά θα αποτελούσε και ένδειξη ερμηνευτικής τυφλότητας-, 
αλλά να έχει πάντοτε πλήρη επίγνωσή τους ως προϋποθέσεων 
της κατανόησης και της ερμηνείας, ώστε να μπορεί να διανύσει 
τον περίφημο ερμηνευτικό κύκλο από την προ-κατανόηση στο 
προς-κατανόησιν και τανάπαλιν. Ο κύκλος αυτός δεν είναι ένας 
«φαύλος κύκλος» (circulus vitiosus), όπως εκείνοι που προσπα-
θεί να αποφύγει η παραδοσιακή Λογική, αλλά περιγράφει την 
αναγκαία δομή κάθε κατανόησης και ερμηνείας. Οφείλουμε 
επομένως όχι να εξέλθουμε από αυτόν, αναζητώντας μάιχηα 
την ψευδο-αντικειμενικότητα μιας κατανόησης που δεν θα στη-
ρίζεται σε προϋποθέσεις, αλλά «να εισέλθουμε εντός του με 
ορθό τρόπο» (σ. 153). 

Αυτή η θεώρηση της κατανόησης και της ερμηνείας έχα επη-
ρεασθεί από την παραδοσιακή Ερμηνευτική και το έργο φιλο-
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σόφων όπως ο Schleiermacher (1768-1834) και ο Dilthey (1833-
1911), Θα αποτελέσει με τη σειρά της το σημείο εκκίνησης του 
Hans-Georg Gadamer, ο οποίος στο έργο του Wahrheit und 
Methode {Αλήθεια και Μέθοδος, i960· το έργο παραμένει χωρίς 
μετάφραση στην ελληνική) θα θεμελιώσει τη Φιλοσοφική Ερ-
μηνευτική και θα αναδείξει τη σημασία της για όλες τις "επιστή-
μες του πνεύματος". Η Φιλοσοφική Ερμηνευτική του Gadamer 
δεν αποβλέπει σε μια νέα ειδική επιστημονική μέθοδο, αλλά απο-
τελεί τη συστηματική (υπερβατολογική) διερεύνηση των όρων 
και προϋποθέσεων κάθε κατανοητικής πράξης εν γένει. (Βλ. σχε-
τικά και τη συλλογή μελετών Η Φιλοσοφική Ερμηνευτική, εκδ. 
Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία, Αθήνα 1986). 

25. Στην κοινή του χρήση, το επίθετο eigentlich εκφράζει το 
«πραγματικό» και ουσιώδες, σε αντιδιαστολή με το επιφαινόμε-
νο, την επιφάνεια και την επίφαση. Στο ΕκΧ, ωστόσο (σ. 42-43), 
ο Heidegger ανατρέχει στην ετυμολογική προέλευση της λέξης 
από το επίθετο eigen (που σημαίνει ό,τι και το αρχαιοελληνικό 
ίδιος). Eigentlichkeit (Αυθεντικότητα) και Uneigentlichkeit 
(Αναυθεντικότητα) καθίστανται έτσι οι δύο διακριτοί τρόποι με 
τους οποίους το Dasein μπορεί να «ιδιοποιείται» τον εαυτό του. 
Μεταφράζουμε το eigentlich ως «αυθεντικός», όταν ο Heidegger 
δείχνει να αποβλέπει σε αυτήν τη σημασία, και ως «πραγματικός» 
στις άλλες περιπτώσεις. - Στο σημείο αυτό του κειμένου ο Hei-
degger επιχειρεί έναν διάλογο με τη «διάνοια» και τη «Λογική», 
οι οποίες προσπαθούν εκ νέου να αποτρέψουν από την ενασχό-
ληση με το Μηδέν. Η αντιπαράθεση αυτή Heidegger και «Λογι-
κής» θα μπορούσε να αποδοθεί σε διαλογική μορφή ως εξής: 

Λ: Το Μηδέν είναι η καθολική άρνηση της ολότητας των 
όντων. 

Η: Πώς θα μπορούσε όμως ο άνθρωπος, ως πεπερασμένο ον, 
να συλλάβει αυτή την ολότητα, προκειμένου να την αρνηθεί; 

Λ: Μπορεί να συλλάβει και ακολούθως να αρνηθεί την «ιδέα» 
της ολότητας. 

Η: Μια τέτοια «ιδέα» της ολότητας είναι εντούτοις πλασμα-
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τική· εξίχιου πλασματικό -και όχι αυθεντικό- είναι και το Μηδέν 
που προκύπτει ως άρνηση της ιδέας/πλάσματος της ολότητας. 

Λ: Στο Μηδέν δεν χωρούν διαφορές και διακριθείς, άρα στε-
ρείται νοήματος και η διάκριση «αυθεντικού» και «πλασματι-
κού» Μηδενός. Η αναζήτηση ενός «αυθεντικού» Μηδενός θα 
ήταν η αναζήτηση ενός Μηδενός με θετικά χαρακτηριστικά -
ενός όντος Μηδενός. 

Η: Τότε ας αναζητήσουμε το Μηδέν όχι μέσω της σύλληψης 
της ολότητας των όντων από τη διάνοια, αλλά μέσω μιας θεμε-
λιώδους εμπειρίας άλλου τύπου: μέσω μιας «εύρεσης», μιας διά-
θεσης (βλ. και Σχόλιο 29). 

26. Η καταρχήν αδόκιμη χρήση του ρήματος «ανιώ» ως μετα-
βατικού με την έννοια του «προκαλώ ανία» είναι εδώ αναγκαία 
για την απόδοση του νοήματος του προοτοτύπου. 

27. Πα τη σύνταξη της πρότασης στο πρωτότυπο, βλ. Σχόλιο 
33. - Η αυθεντική ανία μάς καταλαμβάνει χωρίς να γνοορίζουμε 
τα ακριβή αίτια και χωρίς να υπάρχει ειδικός λόγος, οδηγώντας 
μας σε μια καθολική έλλειψη ενδιαφέροντος για όλα τα πράγ-
ματα και όλους τους ανθρώπους. Με αυτόν τον τρόπο ερχόμα-
στε αντιμέτωποι με την ολότητα των όντων - έστω και με αρ-
νητικό τρόπο, αφού βιώνουμε αυτήν την ολότητα ως ολότητα 
αδιαφορίας και έλλειψης νοήματος. Η αυθεντική ανία επιβεβαι-
ώνει έτσι την υπόθεση του Heidegger ότι η ολότητα των όντων 
δεν συλλαμβάνεται διανοητικά, αλλά αποκοΛύπτεται μέσω μιας 
διάθεσης, που μας φέρνει αντιμέτωπους με το σύνολο των ovciov 
που μας περιβάλλουν. 

28. Πιθανολογείται ότι με τη φράση αυτή ο Heidegger εννοεί 
ένα συγκεκριμένο πρόσωπο: τη φιλόσοφο Hanna Arendt, στην 
οποία "δωρίζει" αυτήν την αναφορά. 

29. Μια από τις σημαντικότερες επιδιώξεις της ανάλυσι^ τη/ζ 
ανθρώπινης ύπαρξης ως Εν-τω-κόσμ(ο-είναι (In-der-Welt-s^) 
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αφορούσε στην αμφισβήτηση της πρωτοκαθεδρίας της εννοια-
κής, θεωρητικής και λογικής γνώσης και στην ανάδειξη άλλων 
παραμέτρων της σχέσης του ανθρώπου με τον περιβάλλοντα 
κόσμο. Μια από αυτές είναι και η ιδιότητα του ανθρώπου να 
«ευρίσκεται» διαρκώς σε μια ορισμένη «διάθεση», σε μια συναι-
σθηματική κατάσταση που δεν παρακολουθεί απλώς τη σκέψη 
του. αλλά πολύ συχνά την καθορίζει πρωτογενώς: «Ούτε η πιο 
καθαρή θεωρία δεν είναι αποκομμένη από κάθε διάθεση.» (ΕκΧ, 
α. 138) Συγκροτώντας από κοινού με την «κατανόηση» και την 
«ομιλία» την τριαδική δομή του «Εδώ» του Dasein ως «μέσα 
στον κόσμο», η διάθεση «έχει ήδη κάθε φορά διανοίξει το Εν-
τω-κόσμω-είναι ως όλον και πρώτη αυτή επιτρέπει να στρέψου-
με την προσοχή μας σε οτιδήποτε.» (σ. 137) - Οι λέξεις Befind-
lichkeit και Stimmung είναι καταρχήν συνώνυμες. Η πρώτη προ-
έρχεται ετυμολογικά από το ρήμα sich befinden («ευρίσκομαι»), 
ενώ η δεύτερη συνδέεται με το ρήμα stimmen («συντονίζω», 
«συνταιριάζω», αλλά και «χορδίζω» ένα μουσικό όργανο* το 
ουσιαστικό Stimme εξάλλου σημαίνει τη «φωνή»). Στο εννοιο-
λογικό σύστημα του ΕκΧ, ωστόσο (βλ. §29Χ οι δύο λέξεις δια-
κρίνονται. Η «εύρεση» δηλώνει το γενικό «υπαρκτικό χαρακτη-
ριστικό» του Dasein, το οποίο καθιστά δυνατές τις επιμέρους 
«διαθέσεις»· αποτελείτο (οντολογικό) εκείνο στοιχείο του Είναι 
του Dasein που του επιτρέπει να βρίσκεται κάθε φορά σε μια 
συγκεκριμένη (οντική) ψυχολογική «διάθεση». Αποδίδουμε το 
ρήμα stimmen ως «συντονίζω» (υπενθυμίζοντας ότι η ετυμο-
λογική του σχέση με τη Stimmung τού προσδίδει συγχρόνως τη 
σημασία «προξενώ μια διάθεση») και τα Gestimmtheit και 
Gestimmtsein ως «συντονία». 

30. Ενώ προ ολίγου ο Heidegger είχε τονίσει την καίρια σημα-
σία της διάθεσης της ανίας και τη δυνατότητά της να αποκαλύ-
πτει «την ολότητα των όντων», στρέφεται τώρα στην αγωνία, 
την οποία αναγορεύει σε κατεξοχήν οντολογική διάθεση. Πά-
ντως, λίγους μήνες αργότερα, στην πανεπιστημιακή παράδοση 
του Χειμερινού Εξαμήνου 1929-30 με θέμα τις Θεμελιώδεις Έν-
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νοιες της μεταφυσικής. Κόσμος - Περατότητα - Μοναξιά (Grund-
begriffe der Metaphysik. Welt - Endlichkeit - Einsamkeit, Απαντα, 
τ. 29/30, σ. 89), ο Heidegger θα επιμείνει ότι δεν υπάρχει μία 
αλλά περισσότερες «θεμελιώδεις διαθέσεις»: «Η κύρια αποστο-
λή μας συνίσταται τώρα στην αφύπνιση μιας θεμελιώδους διά-
θεσης του φιλοσοφείν μας. Λέγω με πρόθεση: του φιλοσοφείν 
μας, και όχι ενός οποιουδήποτε φιλοσοφείν ή μιας φιλοσοφίας 
καθ' εαυτήν, η οποία [ούτως ή άλλως] δεν υφίσταταu Πρέπει να 
αφυπνίσουμε μία θεμελιώδη ^ θ ε σ η , που οφείλει να γίνει φο-
ρέας του φιλοσοφείν μας, και όχι την θεμελιώδη διάθεση. Επο-
μένως, δεν υπάρχει μόνο μία θεμελιώδης διάθεση αλλά περισ-
σότερες.» Με τις φράσεις αυτές ο Heidegger ακυρώνει την πρω-
τοκαθεδρία που (τόσο στο ΕκΧ όσο και στο ΤεΜ) είχε αναγνω-
ρισθεί στην αγωνία και προετοιμάζει την αντικατάσταση της 
από την ανία (σ. 111 κ. επ.)· χρησιμοποιεί μάλιστα για την ανία 
φράσεις που στο ΤεΜ αναφέρονταν στην αγωνία: «ΓΙατί δεν βρί-
σκουμε πλέον για τους εαυτούς μας καμιά σημασία, δηλ. καμιά 
ουσιώδη δυνατότητα του Είναι; Μήπως γιατί μέσα από όλα τα 
πράγματα χαίνει μια αδιαφορία, της οποίας το αίτιο αγνοούμε; 
Αλλά ποιος μιλά με αυτόν τον τρόπο, την ώρα που οι επικοινω-
νίες, η τεχνική, η οικονομία συναρπάζουν τον άνθρωπο και τον 
κρατούν σε κίνηση; Κι όμως, εμείς, για τον εαυτό μας, αναζη-
τούμε έναν ρόλο. Ξαναρωτούμε: τι σημαίνει αυτό; Μήπίος πρέ-
πει να καταστήσουμε εκ νέου τους εαυτούς μας ενδιαφέροντες; 
Πατί πρέπει να το κάνουμε; Μήπως επειδή εμείς οι ίδιοι γίναμε 
ανιαροί για τους εαυτούς μας; Ο ίδιος ο άνθρωπος να έγινε 
ανιαρός για τον εαυτό του; Πώς; Μήπως τελικά αυτό που συμ-
βαίνει με μας είναι ότι μια βαθιά ανία τραβά εδώ τα εκεί σαν 
σιωπηλή ομίχλη στις αβύσσους του Dasein;^ (σ. 115· πρβλ. και 
ανωτέρω, ΤεΜ σ. 74). 

31. Πα τον φόβο ως έναν «τρόπο της εύρεσης», βλ. ΕκΧ, § 30. 
Σύμφωνα με το ΕκΧ, αυτό «για το οποίο» ςροβούμασιε είναι 
πάντοτε το Dasein μας· ακόμη κι όταν ο κίνδυνος απειλή άμβσα 
κάποιον άλλο, ο φόβος μας αφορά σε εμάς και στον κίνδυνο 
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που διατρέχει το δικό μας «Συνείναι» (Mitsein) μαζί του. Για τη 
«θεμελιώδη εύρεση της αγωνίας» και τις διαφορές της από τον 
φόβο. βλ. επίσης ΕκΧ § 40. 

32. Η φράση «μέσω της ακόλουθης γνωστής ερμηνείας» αντι-
κατέστησε στην έκδοση των Απάντων την έκφραση «μέσω μίας 
γνωστής ερμηνείας»· βλ. και ανωτέρω, Σχόλιο 13. 

33. Με το επίθετο unheimlich χαρακτηρίζεται κάτι που προ-
καλεί φόβο ή ανησυχία, που είναι υπέρμετρο ή και φρικτό. Ο 
Heidegger συνήθως το χρησιμοποιεί υποδηλώνοντας την ετυ-
μολογική παραγωγή του (από το ουσιαστικό Heim: «εστία», 
«οίκος», «κατάλυμα») και προσδίδοντας του τη σημασία «ανοί-
κειος», «ανέστιος» (βλ. ΕκΧ, ο. 188). Η φράση es ist einem im-
heimlich σημαίνει κατά λέξη «αυτό είναι ανοίκειο σε κάποιον». 
Η σύνταξη είναι απρόσωπη: η αντωνυμία es («αυτό») επέχει 
συντακτικά θέση υποκειμένου, χωρίς όμως να προσδιορίζει τι 
είναι αυτό που προκαλεί την ανοικειότητα (το ίδιο ισχύει και 
για την προέλευση της ανίας στη φράση es ist einem langweihg, 
ΤεΜ, σ. 74- βλ. και Σχόλιο 27). Σε αυτήν την αοριστία αναφέρε-
ται ο Heidegger, όταν στη συνέχεια του κειμένου θέτει το ρη-
τορικό ερώτημα για τη σημασία του es. 

34. Η σχέση του Dasein με τα όντα εντός της αγωνίας κατα-
γράφεται και αναλύεται εδώ ως μια σχέση διττή και αμφίσημη. 
Τα όντα παύουν να αποτελούν αντικείμενο βιομέριμνας και να 
μας απασχολούν, «βυθίζονται στην αδιαφορία». Όλα μας φαί-
νονται ξένα και ασήμαντα, κάθε σχέση οικειότητας διαρρηγνύε-
ται. Η διάρρηξη αυτή ωστόσο δεν συνοδεύεται από απάθεια, 
παθητικότητα ή αταραξία. Η έλλειψη κάθε σημασιοδότησης, η 
«απομάκρυνση» και «διολίσθηση» των όντων, βιώνεται ως δρα-
ματική απώλεια και εναγώνια αιώρηση σε ένα κενό που απλώ-
νεται γύρω μας και μας περιβάλλει. Η απομάκρυνση παράγει 
μέσω της συνειδητοποίησής της μια εγγύτητα προς τα όντα, η 
βύθισή τους μάς επισημαίνει την ύπαρξή τους και τη σημασία 
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τους για το Dasein. Ο Heidegger αναπτύσσει και περιγράφει 
εδώ ουσιαστικά μια διαλεκτική σχέση απομάκρχτνσης και εγγύ-
τητας, μια σχέση στην οποία η άρνηση των όντων λειτουργεί ως 
διαμεσολάβηση τους και μας επιτρέπει για πρώτη φορά να τα 
συλλάβουμε στην ολότητά τους - τη στιγμή ακριβώς που καθί-
στανται ασήμαντα και "εξαφανίζονται". Η απουσία των όντων 
μέσα στην αγωνία είναι μια παρούσα απουσία. 

35. Η «μεταμόρφωση του ανθρώπου σε Da-sein» είναι qrooi-
κό να γεννά ερωτηματικά σε όποιον υποθέτει ότι ο όρος Dasein 
δεν σημαίνει τίποτε άλλο από τον «άνθρωπο». Η γραςρή Da-sein 
υπενθυμίζει εδώ ωστόσο ότι μια τέτοια υπόθεση θα απλοποιού-
σε ανεπίτρεπτα τη χαϊντεγγεριανή ορολογία και σκέψη. Ο 
Heidegger κάνει συχνά λόγο για το «ανθρώπινο Dasein» ή το 
«Dasein του ανθρώπου», επισημαίνοντας ότι το Daseia συνί-
σταται στο σύνολο των υπαρκτικών χαρακτηριστικών που συ-
γκροτούν το Είναι του ανθρώπου και του επιτρέπουν να σχετί-
ζεται με το Είναι εν γένει. Η διάθεση της αγωνίας επιτρέπει στον 
άνθρωπο να μεταμορφώνεται σε Dasein, φέρνοντάς τον ενώ-
πιον του Είναι του, αλλά και του Είναι εν γένει, καθώς αυτό 
«αποκαλύπτεται μόνο μέσα στην υπερβατικότητα του Dasein 
που κατακρατείται στο Μηδέν» (βλ. ΤεΜ, ο. 85). 

36. Πα την «ακρυπτότητα» (Unverborgenheit), βλ. ανωτέρω 
Προλεγόμενα, σ. 55, σημ. 80. 

37. Η έμφαση στο «ταυτόχρονο» της εμφάνισης Μηδενός κοα 
ολότητας των όντοον μέσα στην αγωνία καθαπά σαφές σα η πα-
ραπομπή των «διολισθαινόντων» όντων στο Μηδέν και του Μη-
δενός σε αυτήν τη διολίσθηση δεν αποτελούν δύο χρονικά δια-
κριτές διεργασίες που εκτυλίσσονται σε δια({)ορειυ€θύς χρό-
νους. Αντίθετα, η ολότητα των όνταιν "κατοπτρίζετοΗ," <πο Μη-
δέν της αγωνίας, όπως και το Μηδέν εμφανίζεται μέσω του κα-
τόπτρου της «βυθιζόμενης ολότητας» των όντων. Ερμηνεναι^ 
αδεία, η σχέση αυτή θα μπορούσε ίσως να χαοαχχηοϊαθ» «ας 
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reflexiv («αναστοχαστική») - και τούτο παρά τις αντιρρήσεις 
που με βεβαιότητα θα είχε ο ίδιος ο Heidegger έναντι της χρή-
σης μιας έννοιας πολιτογραφημένης στο πεδίο του Γερμανικού 
Ιδεαλισμού. 

38, Ο Heidegger εισάγει σε αυτήν την παράγραφο το ουσια-
στικό die Nichtung και το ρήμα nichten - λέξεις που δεν υπάρ-
χοΐ'ν στη γερμανική, όπως δεν υπάρχει και δόκιμο αντίστοιχό 
τους στην ελληνική. Το ρήμα nichten είναι νοηματικά ενεργητι-
κό, γραμματικά όμως είναι αμετάβατο, δεν επιδέχεται αντικεί-
μενο και προορίζεται να εκφράσει την «ουσία του Μηδενός», τη 
Nichtung, η οποία ρητά αντιδιαστέλλεται προς την εξολοθρευτι-
κή «εκμηδένιση» (Vernichtung) των όντων και προς τη λογική 
ή γλωσσική «άρνηση» (Verneinung). Η ενέργεια του ρήματος 
nichten δεν στρέφεται προς επιμέρους όντα, προσδιορίζοντάς 
τα ως "μηδαμινά", αλλά αποβλέπει στην κατάλυση κάθε ειδικού 
προσδιορισμού των όντων και στην (έστω και «στιγμιαία») επι-
κράτηση μιας καθολικής οντολογικής απροσδιοριστίας. Η από-
δοση του nichten ως «μηδενίζω» και της Nichtung ως «μηδένι-
σης» ή «μηδενοποίησης» είναι επομένως παραπλανητικές. Η 
"βιαιότητα" του γερμανικού πρωτοτύπου πρέπει εδώ να διατη-
ρηθεί και να αποδοθεί μέσω αντίστοιχων νεοελληνικών νεολο-
γισμών. Μεταφράζουμε το nichten ως «μηδενώ» και τη Nichtung 
(όπως και το ουσιαστικοποιημένο απαρέμφατο das Nichten) ως 
«μηδένωση». (Η κατάληξη -ung της γερμανικής αντιστοιχεί στο 
αρχαιοελληνικό -σις: παράγει "ρηματικά" ονόματα που δηλώ-
νουν ενέργεια, επιτέλεση, διαδικασία.) -

Η παράδοξη φράση «το Μηδέν μηδενεί» έχει πιθανώς το 
αντίστοιχό της στις εκφράσεις εκείνες του Πλάτωνα που η σύγ-
χρονη έρευνα συνηθίζει να αποκαλεί «αυτοκατηγορήσεις» (τον 
όρο self-predication καθιέρωσε ο Γρ. Βλαστός με το άρθρο του 
«The Third Man Argument in the Parmenides», Philosophical 
Review 63, 1954, σ. 319-349' πρβλ. επίσης Πλατωνικές Μελέτες, 
Αθήνα 1994). Οι εκφράσεις αυτές απαντώνται συχνά στο πλα-
τωνικό έργο και έχουν τη μορφή: «Το ίδιο το Ωραίο [= η ιδέα του 
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Ωραίου] είναι ωραίο» {Φαίδων 100c), «η δικαιοσύνη είναι δίκαι-
η», κλπ. Δημιουργείται έτσι η εντύπωση της υποστασιοποίησης 
ενός «κατηγορήματος» (μιας ιδέας), το οποίο ακολούθως ^ ε -
ται ως κατηγόρημα τον εαυτό του. Είναι προφανές ότι τέτοιες 
«αυτοκατηγορήσεις» δεν επιτρέπεται να κριθούν με τα μέτρα 
των συνηθισμένων κατηγορήσεων του τύπου "το χ είναι Α". 
Όταν ο πλατωνικός Σωκράτης ισχυρίζεται ότι «το Ωραίο είναι 
ωραίο», επισημαίνει το ατελέσφορο κάθε προσπάθειας αναγω-
γής των ιδεών σε άλλες ιδέες δευτέρας τάξεως. Πα παράδειγμα, 
η ωραιότητα ενός άνθους οφείλεται οττην «παρουσία» ή «κοινω-
νία» της ιδέας του Ωραίου, η οποία με τη σειρά της δεν μπορεί 
να αναχθεί σε κάτι άλλο: η ουσία της Ωραιότητας έγκειται κοα 
εξαντλείται στην ίδια την Ωραιότητα, και η ιδέα του Ωραίου δεν 
είναι τίποτε άλλο από «ωραία». Κατ' αναλογίαν, η ουσία του 
Μηδενός δεν ανάγεται ούτε συγκαταλέγεται στην «εκμηδένιση» 
(Vernichtung) ή την «άρνηση» (Verneinung), δεν είναι « μ η ^ ο -
ποίηση» ούτε συνιστά «Μηδενισμό»· προσδιορίζεται αποκλει-
στικά από τον τρόπο με τον οποίο αυτό -μέσω της «μηδένο)-
σης»- "ενεργεί": το Μηδέν μηδενεί! (Κάτι παρόμοιο πράττει 
εξάλλου ο Heidegger σε σχέση με τον «κόσμο», Welt, δημιουρ-
γώντας το ρήμα weiten και χρησιμοποιώντας συχνά τη φράση 
die Welt weitet. Η φράση αυτή θα μπορούσε ίσως να αποδοθεί 
ως «ο κόσμος κοσμιεί» - και όχι «κοσμεί», αφού το «κο<^ώ» εί-
ναι υπαρκτό, μεταβατικό ρήμα.) -

Μία από τις βιαιότερες αντιδράσεις στη διάλεξη του Heideg-
ger και ειδικά στις αναφορές του στο Μηδέν και τη «μηδένωση» 
προήλθε από τον Rudolf Camap, στο άρθρο του «Η υπέρβαση 
της μεταφυσικής μέσω της λογικής ανάλυοτης της γλώσσας» 
(«Die Überwindung der Metaphysik durch die Ic^sche Analyse 
der Sprache», περιοδικό Erkenntnis, τ. 2, Λειψία 1931, σ. 219-241· 
βλ. και τη σχετική αναφορά του H.-G. Gadamer στο Επίμετρο, 
σ. 121). Με όλη την αφέλεια που διέκρινε τον λογικό βε τ ικκ^ 
των αρχών του αιώνα μας, και υπερεκτιμώντας τις διτνακκ^τες 
της «λογικής ανάλυσης της γλώσσας», ο C a m ^ χαραχτηρίζα 
τις αναφορές στο Μηδέν ως «κατ' επίφαοιν ηρστάαεις» χσυ 
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παραβιάζουν θεμελιώδεις λογικούς κανόνες. Η λέξη «μηδέν» δεν 
επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως να εσημαινε κάποιο αντικεί-
μενο, και πολύ λιγότερο σε φράσεις του τύπου "το Μηδέν υπάρ-
χει". Μετά και από κάποιες επιπόλαιες αναφορές στον Hegel, ο 
Camap διαπιστώνει τελικά την «έλλειψη νοήματος ολόκληρης 
της μεταφυσικής» (Sinnlosigkeit aller Metaphysik)! 

39. Σε αντίθεση με τις παύλες που είχε χρησιμοποιήσει ο 
Heidegger νϋ)ρίτερα (βλ. ΤεΜ, σ. 69-70) προκειμένου να εισαγά-
γει στη διάλεξη το Μηδέν και που έμοιαζαν πράγματι αυθαίρε-
τες και τεχνητές, η παύλα εδώ δεν είναι αυθαίρετη, ούτε περιέ-
χει μια «υστερογενή» και πιθανώς πλεονάζουσα διασάφηση. Η 
ανοικτότητα των όντων και του Είναι τους, η συνείδηση του ότι 
«τα όντα Είναι», υπερβαίνει τη σφαίρα του αυτονόητου ή της 
ταυτολογίας μόνο όταν αντιπαραβληθεί προς το Μηδέν και 
προς τη δυνατότητα της δικής του "ύπαρξης" και κατίσχυσης. Η 
«αποπεμπτική» φύση του Μηδενός το αναγκάζει μεν να εμφα-
νίζεται τρόπον τινά ως αυτοαναιρούμενο, δεν το καθιστά ωστό-
σο περιττό και άχρηστο. Μόνο η «στιγμιαία» εμφάνισή του μέσα 
στην αγωνία και η «ταυτόχρονη» διολίσθηση και εξαφάνιση της 
ολότητας των όντων στρέφουν την προσοχή μας σε αυτά και 
στο Είναι τους. Την έσχατη συνέπεια αυτής της διαπλοκής Είναι 
και Μηδενός θα εξαγάγει ο Heidegger στη συνέχεια {ΤεΜ, ο. 
85), όταν θα τονίσει ότι το Είναι «αποκαλύπτεται μόνο μέσα 
στην υπερβατικότητα του Dasein που κατακρατείται στο Μη-
δέν». Αυτή η διαπλοκή και αλληλουχία δεν αποτελεί πάντως 
χαϊντεγγεριανή επινόηση, αλλά συναντάται και στον στοχαστή 
που πρώτος κατέστησε το Είναι και το Μηδέν αντικείμενα του 
φιλοσοφικού στοχασμού: στον Ελεάτη Παρμενίδη. (Πρβλ. σχε-
τικά Π. Θανασάς, Ο πρώτος «δεύτερος πλους». Είναι και Κό-
σμος στο ποίημα του Παρμενίδη, Ηράκλειο 1998, σ. 55-58.) 

40. Αυτή η "παρατήρηση περιθωρίου" δεν αποβλέπει απλώς 
στην ενσωμάτωση απόψεων του ΕκΧ στη σκέψη του ύστερου 
Heidegger, αλλά αποποιείται ουσιαστικά την άποψη που επιχει-
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ρεί να σχολιάσει, αναδεικνύοντας έτσι συγχρόνα)ς το εύρος και 
διαμέτρημα της λεγόμενης «στροφής». Όταν ο Heidegger υπο-
στηρίζει στο ΤεΜ ότι «Da-sein σημαίνει: κατακράτηση στο Μη-
δέν», συνομολογεί ουσιαστικά την αποτυχία της απόπειρας του 
ΕκΧ να θέσει και να απαντήσει το ερώτημα για το Είναι, έχο-
ντας εκκινήσει από το ον εκείνο που είναι «εδώ» (Da) και «ανοι-
κτό» για το «Eivau> (Sein): από το Dasein, την ανθρώπινη ύπαρ-
ξη (βλ. σχετικά και ανωτέρω. Προλεγόμενα, σ. 35 επ.). Το ερώ-
τημα για το Είναι θεμελιώθηκε στο Dasein, κι αυτό με τη σειρά 
του, αναζητώντας θεμέλιο και στήριγμα, οδηγήθηκε ενώπιον 
του Μηδενός, στο οποίο αναγνώρισε τη μοναδική του θεμελίω-
ση. Με άλλα λόγια: το ερώτημα για το Είναι μετατράπηκε στο 
ερώτημα για το Μηδέν, γι' αυτό και δεν απαντήθηκε. Ο ύστερος 
Heidegger θέτει εκ νέου αυτό το ερώτημα, φράζοντας συγχρό-
νως την οδό που οδηγούσε το Dasein του ΕκΧ στην άβυσσο του 
Μηδενός. Da-sein σημαίνει τώρα «μεταξύ άλλων» -και «όχι μό-
νο»- κατακράτηση στο Μηδέν, Da-sein σημαίνει τίόρα πρωτί-
στως την απόθεση της ανθρώπινης ύπαρξης στους κόλπους του 
Είναι. Ο Heidegger ωστόσο δεν αποκηρύσσει ρητά το εγχείρη-
μα του ΕκΧ, αλλά το παρουσιάζει ως πρόδρομο της ύστερης 
σκέψης του, εμφανίζοντας το Μηδέν ως εν δυνάμει συνώνυμο 
του Είναι. Η μεθεπόμενη "παρατήρηση περιθοιρίου" θα υποστη-
ρίξει εκ νέου την "ταυτότητα" Είναι και Μηδενός, ενώ εκείνη 
της σ. 98 θα χαρακτηρίσει το Μηδέν ως «πέπλο του Είναι».-

Στο κείμενο του 1938 με τίτλο «Η εποχή της κοσμοεικόνας» 
(«Die Zeit des Weitbildes», στον τόμο Holzwege, Άπαντα, τ. 5, σ. 
113), ο Heidegger θα κάνει ένα ακόμη βήμα προς την κατεύ-
θυνση ταύτισης Είναι και Μηδενός: «Το Μηδέν δεν είναι ποτέ 
μηδέν, ούτε είναι κάτι με την έννοια ενός αντικειμένου· είναι το 
ίδιο το Είναι, στου οποίου την αλήθεια εκχωρείται ο άνθρωπος, 
όταν αυτός έχει υπερβεί τον εαυτό του ως υποκείμενο, όταν 
δηλαδή δεν παριστά πλέον τα όντα (ος αντικείμενα.» Πρβλ. επί-
σης και τον σύντομο Πρόλογο του 1949 στο κείμενο που 
τον δυσμετάφραστο τίτλο Vom Wesen des Grundes {Περί της 
ουσίας της OJρχής / του αιτίου / του αιτοχρώντος λόγον δημοοι-
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εύθηκε ταυτόχρονα με το ΤεΜ προς τιμήν του Husserl, που το 
1929 οτυμπλήρωνε τα 70 του χρόνια): «Η πραγματεία "Περί της 
ουσίας της αρχής / του αιτίου / του αποχρώντος λόγου" γράφτη-
κε το έτος 1928, ταυτόχρονα με τη διάλεξη "Τι είναι μεταφυσι-
κή:" Η δεύτερη στοχάζεται το Μηδέν, η πρώτη αναφέρεται στην 
οντολογική διαφορά. Το Μηδέν είναι το Δεν των όντων και άρα 
το Είναι, καθώς αποκτούμε την εμπειρία του από την κατεύ-
θυνση των όντων. Η οντολογική διαφορά είναι το Δεν μεταξύ 
όντων και Είναι. Αλλά όπως το Είναι ως το Δεν των όντων δεν 
είναι ένα Μηδέν με την έννοια του nihil negativum, έτσι και η 
διαφορά ως το Δεν μεταξύ όντων και Είναι δεν αποτελεί απλώς 
το παράγωγο μιας διάκρισης της διάνοιας (ένα ens rationis)» 
(Απαντα, τ. 9, σ. 123). 

41. Είναι προφανής η πρόθεση του Heidegger να προσδώσει 
στην «υπερβατικότητα» (Transzendenz) μια σημασία ολωσδιό-
λου διαφορετική από εκείνη που αποδίδει στη λέξη η φιλοσοφι-
κή παράδοση. Το "επέκεινα" των όντων ως σημείο αναφοράς 
της υπέρβασης δεν είναι ούτε μια ιδέα ούτε μια θεία υπόσταση 
ούτε κάποιο Απόλυτο, αλλά το Μηδέν και η «κατακράτηση» σε 
αυτό. Με την υπερβατικότητα ασχολείται διεξοδικά ο Heideg-
ger στο κείμενο Vom Wesen des Grundes (στον τόμο Wegmarken, 
Απαντα, τ. 9, σ. 123-175). 

42. Στο κείμενό του «Η Αρχή της Ταυτότητας» («Der Satz der 
Identität», στο Identität und Tübingen 1957, σ. 11-34), 
ο Heidegger διακρίνει «το αυτο» (das Selbe) από «το ίδιο» (das 
Gleiche). Λαμβάνοντας αφορμή από το περίφημο 3ο απόσπα-
σμα του Παρμενίδη {το γαρ αντό νοεΐν εστίν τε και είναι), ερμη-
νεύει την «ταυτότητα» ως «αλληλοπεριχώρηση» (Zusammenge-
hören) που δεν ακυρώνει την ιδιαιτερότητα των ταυτιζομένων, 
μετατρέποντάς τα σε «ίδια». 

43. Για τον υπαρκτικό προσδιορισμό του «Εαυτόν-είναι», βλ. 
ΕκΧ, § 25,53, αλλά και την Εισαγωγή, σ. 112. 
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44. Πα τη διάλεξη Περί της οναίας της αλήθεκις {Vom Wesen 
der Wahrheit), που παρουσιάσθηκε για πρώτη φορά το 1930 και 
δημοσιεύθηκε το 1943, καθώς και για τη σχέση της με την προ-
βληματική της λεγόμενης «στροφής», βλ. ανοπέρω. Προλεγόμε-
να, σ. 18 και 50 επ. 

45. Στις τρεις πρώτες εκδόσεις: «στην ίδια την ουσία του Εί-
ναι». Η παλαιότερη εκδοχή δηλώνει αποφασιστικά και κατηγο-
ρηματικά την αλληλουχία Είναι και Μηδενός, καθιστώντας το 
Μηδέν οργανικό και αναπόσπαστο στοιχείο της χάίντεγγερια-
νής Οντολογίας. Ο ύστερος Heidegger ωστόσο απαλείφει τη λέ-
ξη «του Είναι», συνδέοντας πλέον το Μηδέν με την «ουσία» και 
καταγράφοντας στην "παρατήρηση περιθωρίου" με ποιον τρό-
πο την εννοεί: «ρηματικά», ως «ουσίωση» του Είναι. Ο Heideg-
ger υποδηλώνει έτσι την προέλευση της «ουσίας» (das Wesen) 
από το ρήμα wesen. Το παλαιότερο αυτό ρήμα ήταν αρχικά συ-
νώνυμο του sein («είμαι»)· σήμερα χρησιμοποιείται σπάνια στα 
γερμανικά, με τη σημασία «διαρκώ, υπάρχω, είμαι παρών». Οι 
αναφορές του Heidegger στη ρηματική προέλευση της «ουσίας» 
είναι συχνές (βλ. και Άπαντα, τ. 40, σ. 76, καθώς και την Ενσα-
γωγή στη μεταφυσική, μτφρ. Χ. Μαλεβίτση, Αθήνα 1973, σ. l(ß) 
και αποβλέπουν στην αποσύνδεση της λ έ ^ ς από την παραδο-
σιακή της σημασία ως "ουσία-τινός" (ή quidittas). - Η απόδοση 
του ρήματος wesen ως «oυσιoύμαu> διατηρεί τη συσχέτιση του 
με την «ουσία»· το ίδιο ισχύει και για την απόδοση της ουσιαστι-
κοποιημένης ενεστωτικής μετοχής das Wesende ως «το ουσιού-
μενο». 

46. Η αποστροφή από το Μηδέν είναι αμφίσημη, διότι δεν 
οφείλεται απλώς στην τάση του Dasein να «χάνεται» μέσα σια 
όντα, να προσηλώνεται σε αυτά και να μην επιτρέπει τη «δ«ολί-
σθησή» τους (άρα και την εμφάνιση του Μηδενός). Η αποσιρο-
φή από το Μηδέν απορρέει και από την ίδια τη "φύ<Η|" του Μτι-
δενός, του οποίου η ενεργός παρουσία και «μηδένωση» δεν σο-
νεπάγεται κατ' ανάγκην μια ρητή ενασχόληση του Dasein με 
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αυτό.Μια χαρακτηριστική περίπτωση "υπόγειας" «μηδένωσης», 
όπως προτίθεται να υποστηρίξει ο Heidegger, συνιστά η διαρ-
κής παρουσία του Μηδενός στη γλώσσα, κάθε φορά που εκφέ-
ρουμε αρνήσεις. Κατάφαση και άρνηση παραπέμπουν στα όντα 
και στο Μηδέν αντίστοιχα, ενώ συγχρόνως συνθέτουν τον λόγο 
μέσω της συνεχούς διαπλοκής τους. Η σύλληψη των όντων και 
η σύλληψη του Μηδενός είναι επίσης αποτέλεσμα αλληλοδια-
πλοκής και {ΤεΜ, ο. 78: «ταυτόχρονης») επιτέλεσης μιας αμφί-
δρομης κίνησης από τα όντα στο Μηδέν και τανάπαλιν. 

47. Στις πρώτες εκδόσεις του κειμένου, στο σημείο αυτό ακο-
λουθούσαν τα εξής: «Αυτή [η άρνηση] ανήκει βεβαίως αναπό-
φευκτα στην ουσία της ανθρώπινης σκέψης. Σε κάθε αρνητική 
απόφανση, η άρνηση αναφέρεται σε ένα Δεν.» Η δεύτερη πρό-
ταση απαλείφθηκε στην 4η έκδοση και η πρώτη στην 5η. 

48. Η άρνηση και η διαρκής παρουσία του «δεν» στην καθη-
μερινή γλώσσα αποτελούν επομένως τους πλέον συχνούς μάρ-
τυρες της «μηδένωσης», όχι όμως και τους πιο γνήσιους, αφού 
αδυνατούν να υποκαταστήσουν τη γνήσια και ενδιάθετη απο-
κάλυψη και βίωση του Μηδενός (π.χ. στην αγωνία). Το Μηδέν 
θα παραμείνει η έσχατη και μη-αναγώγιμη πηγή κάθε μορφής 
αρνητικότητας. 

49. Ο Heidegger αναφέρεται εδώ σε μορφές «μηδενούσας 
στάσης», οι οποίες αποκαλύπτουν την παρουσία και «μηδένω-
ση» του Μηδενός σαφέστερα απ' όσο η άρνηση. Οι υπερβολικές 
και σχεδόν εξπρεσιονιστικές εκφράσεις του θυμίζουν τον Kier-
kegaard και προαναγγέλλουν τον Υπαρξισμό των Marcel, Sartre 
και Camus. 

50.0 όρος Geworfenheit προέρχεται από τη μετοχή geworfen 
(«ερριμμένος») και αποτελεί έναν ακόμη νεολογισμό του 
Heidegger, που στα Ελληνικά έχει αποδοθεί μεταξύ άλλων ως 
«διάρριψη» και «ρίξιμο». Και οι δύο αυτές λέξεις έχουν ωστόσο 
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το μειονέκτημα ότι υπονοούν ένα ενεργητικό "ρίπτειν", ενώ ο 
Heidegger αποβλέπει οτο ακριβώς αντίθετο: Η Geworfenheit 
δηλώνει την ιδιότητα του Dasein να βρίσκεται «ριγμένο» σε 
έναν κόσμο, χωρίς ποτέ να γνωρίζει από πού και γιατί· αναφέ-
ρεται πρωτίστως στην «κατάπτωση» του Dasein (βλ. ΕκΧ, §38), 
το οποίο «ποτέ δεν μπορεί να κυριαρχήσει εντελώς πάνω στο 
Είναι του» (σ. 284). Η απόδοση της Geworfenheit ως «ερρμψί-
νότητας» (προτάθηκε από τον Β. Μπιτσώρη, στη μετάφραση 
του της διάλεξης του Heidegger Τι είναι η φιλοσοφία;, Αθή-
να 1986) αποδίδει πιστότατα όχι μόνο το νόημα της λέξης, αλλά 
και το μέγεθος της λεκτικής "βίας" των χαϊντεγγεριανών νεολο-
γισμών. 

51. Είναι προφανές ότι ο Heidegger επιθυμεί εδώ να αποσεί-
σει την υποψία ότι η αγωνία οδηγεί σε παράλυση και αδιαφορία 
για την πράξη· ακόμη και η «αγωνία του παράτολμου» είναι 
συμβατή με τη χαρά, ενώ δεν διστάζει να «συμμαχήσει» δη-
μιουργικά με την «ευθυμία» και την «πραότητα». Όσο κι αν η 
συμμαχία αυτή παραμένει «μυστική» και κρυμμένη για τους 
πολλούς, δεν παύει να λειτουργεί και να παράγει αποτελέσμα-
τα. Η προσπάθεια του Heidegger να προλάβει παρανοήσεις δεν 
καρποφόρησε· στον Επίλογο θα αναγκασθεί να επανέλθει στο 
ζήτημα, ανασκευάζοντας σχετικές επιχρίεις. 

52. Στην αναίρεση αυτής της φράσης (Platzhalter des Nidits) 
απέβλεπε πιθανότατα ο Heidegger, όταν μία δεκαετία αργό-
τερα, έχοντας επιτελέσει τη «στροφή», χαρακτήριζε τον άνθοω-
πο ως «τοποτηρητή της προβολής του Είνε» (Statthalter des 
Entwurfs des Seyns, στο Beiträge zur Philosophie, Άπαντα, τ. 65, 
σ. 500). - Με «το Είνε» αποδίδεται η παλαιότερη γραφή tcw 
απαρεμφάτου das Sayn, την οποία ο ύστερος H e i d e ^ r χρησι-
μοποιεί συχνά αντί του das Sein, προκειμένου να εχφρά<κι την 
«κυρίαρχη διάκριση Είναι και όντων» (Άπαντα, τ. 9, σ. 201). Ο 
Heidegger δεν επεξηγεί επαρκώς τη σημασία της δΜΜρκιης Sdm 
και Seyn, ούτε την τηρεί πιστά. 
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53. Η περατότητα αποτελεί στο ΕκΧ το κυριότερο χαρακτη-
ριστικό της ανθρώπινης ύπαρξης, φέρνοντας μας διαρκώς αντι-
μέτωπους με τον θάνατο ως την «πιο δική μου», «ασχέτιστη», 
«μη-παρακάμψιμη», «βέβαιη» και «αόριστη» δυνατότητα (§ 53). 
Ο θάνατος δεν εκλαμβάνεται ως απλ-ή αποβίωση ή στιγμιαίο 
όριο/πέρας, αλλά αφορά όιαρκώς στο Είναι του Dasein, το 
οποίο καθορίζεται ουσιωδώς ως διαρκές «Είναι-προς-το-τέλος» 
(σ. 245). ως «Είναι προς θάνατον» (§ 49-53). 

54. Στο σημείο αυτό ο Heidegger θα επανέλθει στο κύριο μέ-
λημα της διάλεξής του, όπως αυτό προσδιοριζόταν από τον 
τίτλο της, και στην πεποίθηση του ότι το ερώτημα για το Μηδέν 
συμπεριλαμβάνει το σύνολο της μεταφυσικής προβληματικής 
και τελικά ταυτίζεται με το ερώτημα «τι είναι μεταφυσική;» Η 
ταύτιση αυτή δεν εμφανίζεται πλέον τόσο αυθαίρετη όσο στην 
αρχή της διάλεξης. Μια θεμελιώδης συνάφεια μεταφυσικής και 
Μηδενός οφείλεται στο ότι και οι δύο «υπερβαίνουν» τα όντα: η 
μεταφυσική για να ερωτήσει πέραν αυτών, το Μηδέν για να μας 
τα αποκαλύψει στην ολότητά τους, οδηγώντας τα σε «διολίσθη-
ση». - Χαρακτηρίζοντας τη μεταφυσική ως έναν «παράξενο 
όρο», ο Heidegger υπονοεί την προέλευση της λέξης από τον 
τίτλο Μετά τα Φυσικά, που δόθηκε στη συλλογή πραγματειών 
οι οποίες στο αριστοτελικό οοφυβ έπονταν των Φυσικών. Στο 
έργο του Ο Καντ και το πρόβλημα της μεταφυσικής και στο 
πρώτο κεφάλαιο που φέρει τον τίτλο «Η παραδοσιακή έννοια 
της μεταφυσικής», ο Heidegger ασχολείται διεξοδικά με το θέμα 
αυτό, εκφράζοντας κατ' αρχάς αμφιβολίες για το αν «ό,τι περι-
λήφθηκε στην αριστοτελική Μεταφυσική» αποτελεί πράγματι 
«μεταφυσική»: «Η βιβλιοτεχνική έκφραση που έδωσε την αφορ-
μή γι' αυτήν την ερμηνεία πήγασε και η ίδια από μια αμηχανία 
όσον αφορά στην πραγματική κατανόηση των αριστοτελικών 
γραπτών που είχαν ενταχθεί με αυτόν τον τρόπο στο οοφυβ 
aristotelicum. Η ακαδημαϊκή φιλοσοφία της εποχής (λογική, φυ-
σική, ηθική) δεν διέθετε ούτε κάποια ειδική κατεύθυνση ούτε 
κάποιο πλαίσιο στο οποίο θα μπορούσε να ενταχθεί εκείνο στο 
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οποίο αποβλέπει εδώ ο Αριστοτέλης αποκαλώντας το πρώ-
τη φιλοσοφία, αυθεντική φιλοσοφία. Το μετά τα φυσικά είναι 
ο τίτλος μιας βαθιάς φιλοσοφικής αμηχανίας.» (Άπαντα, τ. 3, 
α 6-7). 

55. Βλ. ανωτέρω, ΤεΜ, σ. 67. Ο Heidegger θα συνοψίσει τη 
στοχαστική πορεία της διάλεξης, υπενθυμίζοντας τα δύο χαρα-
κτηριστικά που είχε εξαρχής αποδώσει στα μεταφυσικά εραπή-
ματα και δείχνοντας ότι το εραπημα για το Μηδέν α) περιλαμ-
βάνει («περικλείει» και «διαπερνά») το όλον της μεταφυσικής, 
β) πράγματι συμπεριέλαβε μέσα του το ερωτών Dasein. Το πρώ-
το χαρακτηριστικό θα επιβεβαιωθεί από τη στενή σύνδεση με-
ταφυσικής και Μηδενός, την οποία ο Heidegger θα αναδείξει 
μέσω επιλεκτικών και (επι)κριτικ(όν αναφορών στην ιστορία της 
μεταφυσικής (αλλά και στη χριστιανική θεολογία). Οι αναφορές 
αυτές θα ανιχνεύσουν παράλληλα τη συνάφεια των μεταφυσι-
κών ερμηνειών του Μηδενός με εκείνες των ovtcov και του Εί-
ναι. Κάθε μεταφυσική ερμηνεία του Μηδενός συνδέεται άρρη-
κτα με μια ερμηνεία του Είναι - χωρίς πάντως αυτές οι ερμηνεί-
ες να εκφέρονται ρητά: Η παραδοσιακή μεταφυσική (όπως και 
η θεολογία) αποφεύγουν συνήθως ή παραλείπουν να ερωτή-
σουν για το Είναι και το Μηδέν καθ' εαυτά, καταδιχάζσντάς τα 
σε ρόλο σιωπηρών και ανεπερώτητων συνιστωσών της μεταφυ-
σικής και θεολογικής παράδοσης. 

56. Μια πιστότερη απόδοση της λατινικής φράσης είναι: «ου-
δέν γίγνεται εκ του μηδενός». 

57. Η ετυμολογική συγγένεια των λέξεων bilden («πλάθω», 
«σχηματίζω», «μορφώνω»), Bild («8u0va», «παράστααη») χαι 
Gebilde («δημιούργημα», «μόρφωμα», «πλά(^ια») δίνει <m»v 
Heidegger την αφορμή να επισημάνει δύο κατά τη γνώμ«} τον 
θεμελιώδη χαρακτηριστικά της αρχαιοελληνικής οντολογίας: α) 
Τα φύσει όντα προσεγγίζονται κατά το πρότυπο των -asxvif^ 
δημιουργημάτων, των προϊόντων της ανθρώπινκις τέχνίΐς· ^ μο-
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ναδική διαφορά των φύσει όντων έγκειται στο ότι δεν δημιουρ-
γούνται από τον άνθρωπο, αλλά «πλάθουν εαυτά», αποτελώ-
ντας μορφοποίηση της άμορφης ύλης. β) Η σύλληψη των όντων 
βασίζεται στη θέασή τους, στην «όψη» τους και στην «εικόνα» 
που αυτή μας παρέχει. Κρίσιμη εδώ είναι η αδιαφορία για την 
πλευρά ή για το τμήμα των όντων που δεν αποκαλύπτεται και 
δεν μπορεί να θεαθεί. Κατά τον Heidegger, η αρχαία ελληνική 
οντολογία, όπως και η μεταφυσική εν γένει, αποτελεί μια μετα-
φυσική της παρουσίας που σπεύδει να ερμηνεύσει τα όντα ως 
αποκαλυπτόμενα παρ-όντα, λησμονώντας ότι η αλήθεια συνί-
σταται σε μια δυναμική σχέση αποκάλυψης και απόκρυψης -
λησμονώντας εν τέλει ότι το Είναι όχι μόνο φανερώνεται, αλλά 
και αποκρύπτεται, και ότι η σχέση του ανθρώπου με την αλή-
θεια δεν ρυθμίζεται αποκλειστικά από την ανθρώπινη υποκει-
μενικότητα. Η προσκόλληση στην «όψη» (Aussehen) και στην 
εμφάνιση των όντων επικυρώνεται με τη φιλοσοφία του Πλά-
τωνα και ειδικότερα με τον περίφημο "μύθο του σπηλαίου", 
στην Πολιτεία. Εκεί «γίνεται μεν λόγος για τα διάφορα επίπεδα 
ακρυπτότητας [= αλήθειας], αυτή όμως ενδιαφέρει μόνο ως κάτι 
που καθιστά το φαινόμενο στην όψη του (εΐόος) προσιτό και 
εκείνο που αποκαλύπτεται {Ιδέα) ορατό.» {Piatons Lehre von 
der Wahrheit, Άπαντα, τ. 9, σ. 225) 

58. Στο κείμενό του «Vom Adverb "nichts" zum Substantiv 
"das Nichts". Überlegungen zu Heideggers Frage nach dem 
Nichts» {Poetik & Hermeneutik, τ. 6, Positionen der Negativität, 
εκδ. Η. Weinrich, Μόναχο 1975), ο Jacob Taubes σχολιάζει το 
πρόβλημα που θίγει εδώ ο Heidegger και που συνίσταται στο 
ότι, δημιουργώντας εκ του Μηδενός, ο Θεός «δεν τελειοποιεί με 
τη Δημιουργία κάτι που αποτελούσε ήδη μέρος της δικής του 
ουσίας, αλλά παράγει κάτι που βρίσκεται εκτός αυτής της ου-
σίας.» Ανακύπτει έτσι το παράδοξο να «έχει ο Θεός την ελευθε-
ρία να παραγάγει ένα Είναι άλλο από τον εαυτό του» (σ. 149). 
Ο Taubes ελέγχει την πεποίθηση του Heidegger ότι το πρόβλη-
μα της creatio ex nihilo δεν έχει «ενοχλήσει διόλου» τη θεολογι-

154 



ΣΧΟΛΙΑ 

κή σκέψη, παραθέτοντας δείγματα του σχετικού προβληματίτ 
σμού προερχόμενα όχι μόνο από τη χριστιανική αλλά και από 
την ισλαμική και ιουδαϊκή μυστική παράδοση. Ο προβληματι-
σμός αυτός επιχειρεί πάντως μια μεθερμηνεία της φράσης, ώστε 
το «Μηδέν» να μπορεί τελικά να ταυτισθεί με τον ίδιο τον θεό. 
Η μεθερμηνεία αυτή ουσιαστικά τείνει να παρακάμπτει το πρό-
βλημα, δικαιώνοντας έτσι εν τέλει τον Heidegger. 

59. Η έμφαση στον πεπερασμένο χαρακτήρα του Είναι συ-
ναρτάται άμεσα με το πεπερασμένο του Dasein, του όντος δη-
λαδή που -σύμφωνα με το ΕκΧ- θέτει το ερώατημα για το Είναι 
και αναζητεί το νόημά του. Το Είναι χαρακτηρίζεται εντούτοις 
πεπερασμένο και λόγω της σχέσης του με το Μηδέν και τη «μη-
δένωση», η οποία «τελείται [...] στο Είναι των όντων» (βλ. ΤεΜ 
ανωτέρω, σ. 80). Το Είναι δεν αποτελεί ένα απόλυτο μέγεθος 
απαλλαγμένο από κάθε σχέση και εξάρτηση, αλλά συνδέεται 
άρρηκτα τόσο με το ανθρώπινο Dasein όσο και με το αντίπαλο 
δέος του Μηδενός, το οποίο μηδενώντας και επιτρέποντας στα 
όντα να διολισθαίνουν στρέφει την προσοχή μας στο Είναι τους. 
Επομένως, όχι μόνο «το Μηδέν [...] ανήκει αρχέγονα στην ου-
σία» του Είναι (βλ. και ανωτέρω, Σχόλιο 45), αλλά και το Είναι 
αποκαλύπτεται μέσω της υπερβατικότητας του Dasein, άρα 
μέσω του Μηδενός. Η σχέση αλληλοδιαπλοκής Είναι και Μηδε-
νός (που θα μπορούσε ίσως να χαρακτηρισθεί και ως "διαλεκτι-
κή") δεν συναντάται επομένως μόνο στη μεταφυσική και θεο-
λογική παράδοση, αλλά επικυρώνεται και από τον ίδιο τον 
Heidegger, που δεν διστάζει μάλιστα να εγκολπωθεί την εγελια-
νή «ταύτιση» Είναι και Μηδενός. Η ταύτιση αυτή, βέβαια, θεμε-
λιωνόταν στην «απροσδιοριστία» [Unbestimmtheit] και την «α-
μεσότητα» [Unmittelbarkeit] των δύο εννοιών: Ο Hegel έθετε 
την οιονεί έννοια του Είναι στην αφετηρία της διεϋιεχακής κίνη' 
σης της Λογικής του, απογυμνώνοντάς την από κάθε ^ η χ ό πε-
ριεχόμενο και προσδιορισμό και ταυτίζοντας την έτοι με το 
Μηδέν (βλ. Wissenschaft der Logik, εκδ. Suhrkamp, τ. 5, α 
Παρά την αποδοχή της «ταύτισης» Είναι και Μηδενός, ιάικκ 
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προφανές ότι η χαϊντεγγεριανή προσέγγιση των δύο εννοιών 
παραμένει διαμετρικά αντίθετη προς την εγελιανή. 

60. Η γραφή enthält («περιέχει»), αντί του ορθού erhält 
(«λαμβάνει») όλων των προηγουμένων εκδόσεων, παρεισέφρη-
σε στην έκδοση των Απάντων προφανώς λόγω τυπογραφικού 
λάθους. - Ο Heidegger θα στραφεί τώρα στο δεύτερο χαρακτη-
ριστικό των μεταφυσικών ερωτημάτων, δείχνοντας ότι το ερώ-
τημα για το Μηδέν πράγματι πέτυχε να συμπεριλάβει μέσα του 
το ερωτών επιστημονικό Dasein και να το θέσει υπό ερώτηση. 
Θα υποστηρίξει μάλιστα ότι κάθε ερευνητική και επιστημονική 
δραστηριότητα, όπως και κάθε ερώτημα που αφορά στα όντα, 
προϋποθέτει μια προηγούμενη συνείδηση της «παραδοξότη-
τας» των όντων, που μόνο βάσει της εμπειρίας του Μηδενός 
είναι δυνατή. Όσο κι αν η έρευνα και η επιστήμη αποφεύγουν 
να εντάξουν το Μηδέν στο πεδίο τους, όσο κι αν τείνουν να το 
απωθούν ή να το απορρίπτουν ως πλάσμα μιας μεταφυσικής 
φαντασίας, εξαρτώνται εν τέλει οι ίδιες βαθύτατα από αυτό -
όπως και από την ίδια τη μεταφυσική. 

61. Ο Heidegger παραπέμπει εδώ στην περίφημη αναφορά 
του Καντ στη μεταφυσική ως «φυσική προδιάθεση» (Naturan-
lage) του ανθρώπου: «Σε όλους τους ανθρώπους [...] υπήρξε 
πάντοτε κάποια μορφή μεταφυσικής, και θα εξακολουθήσει να 
υπάρχει για πάντα» {Κριτική τον Καθαρού Λόγου, σ. Β 21). Η 
μεταφυσική έφεση του ανθρώπου θεμελιώνεται βέβαια από τον 
Heidegger στη «μηδένωση», στην «κατακράτηση» του ανθρώπι-
νου Dasein εντός του Μηδενός. 

62. Ο Heidegger σχηματίζει το επίθετο seinsgeschicklich από 
το Sein και το Geschick («μοίρα, πεπρωμένο»· παραβλέπουμε 
εδώ την εννοιολογική διάκριση του ΕχΧ, §74, μεταξύ «μοίρας»-
Schicksal και «πεπρωμένου»-Geschick). Όταν χαρακτηρίζει την 
ιστορία (Geschichte) της μεταφυσικής ως seinsgeschicklich, ανα-
φέρεται σε αυτήν ως μια ιστορία που δεν συντελείται ως αλλη-
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λουχία και διαπλοκή ανθρωπινοΰν ενεργημάτοον αλλά (ος ιστο-
ρία του «πεπρωμένου» του Είναι και των διαδοχικών εμφανί-
σεων και αποκρύψεων του (βλ. και Προλεγόμενα, σ, 57-60). Μια 
ετυμολογική συγγένεια των λέξεων Geschichte («ιστορία») xca 
Geschick («πεπρωμένο») δεν είναι απίθανη (στον βαθμό που το 
ρήμα schicken πράγματι παράγεται από το geschehen: «συμβαί-
νω, συντελούμαι»). - Η λέξη Verwindung («συστροφή») έχει κα-
τά βάση το ίδιο νόημα με την Überwindung («υπέρβαση»· βλ. 
και Σχόλιο 66), αναφερόμενη όμως κυρίως σε μια ασθένεια ή 
ένα μεγάλο δεινό. Χρησιμοποιώντας την, ο Heidegger προσδίδει 
στις αναφορές του στην «υπέρβαση της μεταφυσικής» μεγαλύ-
τερη δραματικότητα. 

63. Με αφορμή το χωρίο του Φαίόρον, ο Heidegger αναφέρε-
ται εδώ ακροθιγώς στη σχέση φιλοσοφίας και μεταφυσικής, θέ-
τοντας την τελευταία στον πυρήνα της φιλοσοφικής δραστηριό-
τητας και περιγράφοντάς την ως κορύφωση και συμπύκνακτη 
της φιλοσοφίας. Η θέση του Heidegger έναντι των εννοιών της 
φιλοσοφίας, της μεταφυσικής και της σχέσης που τις διέπει πέ-
ρασε βέβαια από πολλές φάσεις και έλαβε ποικίλες μορφές· βλ. 
και ανωτέρω. Προλεγόμενα, σ. 62-63, καθώς και την Εισαγωγή, 
α. 101-103, όπου η μεταφυσική χαρακτηρίζεται ως ρίζα της φι-
λοσοφίας. 

64. Όπως θα σημειώσει και ο ίδιος ο Heidegger στην Εισα-
γωγή (βλ. σ. 118-120), πρόκειται για ένα ερώτημα που πρώτος 
έθεσε ο Leibniz: pourquoi il y a plutot quelque ch(Äe que rien? 
Στη διατύπωση του Leibniz, βέβαια, το ερώτημα κάνει λόγο γιβ 
«τίποτε»/«μηδέν» (rien) και όχι για «το Μηδέν». Στην παρα-
δοσιακή του μορφή, το ερώτημα αυτό συνδέεται με την "αρχή 
του αποχρώντος λόγου" (πρβλ. και τη σχετική αναφορά %ου 
Heidegger, στο Nietzsche, II, α 446 επ.) και π ρ ο τ ρ έ ^ στην etvo-
ζήτηση μιας αιτίας ή ενός θεμελίου της εν γένει ύπο^ξης τββ» 
όντων, που συνήθως καταλήγει στο ύψιστο ον: orov θ β ά Σϊη 
διατύπωση του Heidegger επιδιώκεται το avt^em· οτνηδια-
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στέλλοντας τα όντα προς το Μηδέν, το ερώτημα στρέφει τώρα 
την προσοχή μας στο Είναι τους, το οποίο αναδύεται μέσω αυ-
τής της αντιδιαστολής και εντός της αγωνίας. Το ερώτημα του 
Leibniz, «θεμελιώδες» ερώτημα της μεταφυσικής, δεν τίθεται 
εδώ για να απαντηθεί (μέσω της προσφυγής στον Θεό ή σε άλλα 
«είδωλα»), αλλά για να μείνει τεθειμένο, προκαλώντας την ενα-
γώνια εκείνη «αιώρηση» στην οποία μόλις αναφέρθηκε ο 
Heidegger. Το χαϊντεγγεριανό φιλοσοφικό θαυμάζειν δεν απο-
ζητά οριστικές απαντήσεις, αλλά εμμένει στην υπόμνηση της 
«παραδοξότητας» των όντων. - Για το ερώτημα του Leibniz, βλ. 
και την Εισαγωγή στη Μεταφυσική (μτφρ. Χ. Μαλεβίτση, Αθή-
να 1973. σ. 31-34), όπου και χαρακτηρίζεται ως το «πρώτο», 
«ευρύτερο», «βαθύτερο» και «πιο αρχέγονο» ερώτημα. Παρα-
θέτουμε εδώ σε μετάφραση ολόκληρο το σχετικό απόσπασμα 
από το κείμενο του Leibniz {Principes de Ια nature et de la gräce, 
αρ. 7): «Ως εδώ μιλούσαμε απλώς ως Φυσικοί- τώρα πρέπει να 
αναχθούμε στο επίπεδο της Μεταφυσικής, κάνοντας χρήση της 
-συνήθως ελάχιστα χρησιμοποιούμενης- Μεγάλης αρχής, που 
διαλαμβάνει ότι τίποτε όεν συμβαίνει χωρίς αποχρώντα λόγο, 
δηλαδή τίποτε δεν συμβαίνει χωρίς κάποιος που γνωρίζει αρκε-
τά τα πράγματα να μπορεί να παραθέσει ένα λόγο επαρκή για 
τον προσδιορισμό τού γιατί τα πράγματα έχουν έτσι κι όχι αλ-
λιώς. Αν καθιερωθεί αυτή η αρχή, τότε το πρώτο ερώτημα που 
δικαιούται κανείς να θέσει είναι: Γιατί υπάρχει μάλλον κάτι και 
όχι τίποτε; Διότι το τίποτε είναι πιο απλό και πιο εύκολο από το 
κάτι. [Car le rien est plus simple et plus facile que quelque chose.] 
Ακόμη, αν υποθέσουμε ότι τα όντα πρέπει να υπάρχουν, τότε 
πρέπει κανείς να είναι σε θέση να εξηγήσει γιατί πρέπει να 
υπάρχουν έτσι κι όχι διαφορετικά.» 

65. Η φράση προέρχεται από την πρώτη παράγραφο ενός μι-
κρού κειμένου του Hegel με τίτλο Wer denkt abstrakt? {Ποιος σκέ-
πτεται αφηρημένα;). Μια πρόσφατη, όχι ιδιαίτερα ικανοποιητική 
μετάφραση του κειμένου αυτού περιλήφθηκε στον συλλογικό 
τόμο Περί Κατασκευής (εκδ. Νήσος, Αθήνα 1996, σ. 455-459). 
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66. Από την αρχή κιόλας του Επιλόγου, ο Heidegger επιχει-
ρεί να εντάξει το κείμενο ΤεΜ στην πορεία «υπέρβασης της με-
ταφυσικής» που πιστεύει ότι διήνυσε η σκέψη του, παρουσιάζο-
ντάς το ως το πρώτο βήμα στην κατεύθυνση αυτής της υπέρβα-
σης. Ενώ στη διάλεξη του 1929 (ΤεΜ, σ. 83) η μεταφυσική πε-
ριγραφόταν ως μια δραστηριότητα που «υπερβαίνει» τα όντα 
προκειμένου -μέσω της «υπερβατικότητας» του Dasein- να τα 
αποκαλύψει στην ολότητά τους, τώρα καθίσταται η ίδια αντι-
κείμενο «υπέρβασης», σε μια πορεία βαθμιαίας απαλλαγής της 
σκέψης από τις μεταφυσικές αγκυλώσεις της παραδοσιακής φι-
λοσοφίας. Η απαγκίστρωση αυτή συντελείται ως σταδιακή και 
επίπονη διαδικασία αναμέτρησης με τη μεταφυσική παράδοση, 
η οποία δεν απορρίπτεται δογματικά και συλλήβδην, αλλά υπο-
βάλλεται σε μια παραγωγική «αποδόμηση» (Destruktion). Το 
ερώτημα «τι είναι μεταφυσική;» δεν ερωτά πλέον -ως μεταφυσι-
κό ερώτημα- πέραν των όντων, αλλά πέραν της ίδιας της μετα-
φυσικής. Συγχρόνως, ο Heidegger υπονομεύει εκ των υστέρων 
τη θετική στάση του ΤεΜ έναντι της μεταφυσικής, υποστηρίζο-
ντας ότι καθώς η διαδικασία υπέρβασης τη μεταφυσικής στα 
πρώτα της στάδια δεν μπορεί να έχει ακριβή επίγνωση του χα-
ρακτήρα και των προθέσεών της, μένει εξαρτημένη από αυτό 
που προσπαθεί να «υπερβεί»· η διάλεξη ΤεΜ ομιλεί ακόμη τη 
«γλώσσα της μεταφυσικής», το ερώτημα «τι είναι μεταφυσική;» 
υπήρξε ένα «αμφίσημο» ερώτημα. - Πα την «υπέρβαση της με-
ταφυσικής», βλ. και το ομότιτλο κείμενο («Die Überwindung der 
Metaphysik») στον τόμο Vorträge undAußätze (1990 ,̂ σ. 67-95)· 
πρβλ. επίσης και Εισαγωγή, σ. 103-108. 

67. Ως «οντικότητα» αποδίδεται εδώ η λέξη SeiendteiL Πρό-
κειται για έναν ακόμη νεολογισμό στη γερμανική, με τον οποίο 
ο Heidegger αποδίδει συχνά την αριστοτελική ούοίαν (πρβλ. και 
Εισαγωγή, σ. 116, καθώς και Άπαντα, τ. 9, σ. 259-260). - Ο 
Heidegger επιβεβαίωσε προηγουμένο)ς ότι το εραηημα «η είνοα 
μεταφυσική;» εκκίνησε στο ΤεΜ από την επιστήμη λόγω »««ς 
συμπτωματικής «περίστασης», καθώς αναπτύχθηκε σιο ήΚΰάσιο 
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της «εναρκτήριας διάλεξής» του ενώπιον καθηγητών και φοιτη-
τών όλων των Σχολών του Πανεπιστημίου του Freiburg (βλ. και 
ανωτέρω. Σχόλιο 6). Τώρα το ερώτημα «τι είναι μεταφυσική;» 
τίθεται διεισδυτικότερα, ενώ η επιστήμη δεν αντιμετωπίζεται 
πλέον ως αυτόνομη ή πρωτογενής δραστηριότητα, αλλά ως έκ-
φανση της πλέον θεμελιώδους μεταφυσικής αρχής: της βούλη-
σης. Η βούληση καθιστά τα όντα «αντικείμενα» ενός χρησιμο-
θηρικού «υπολογισμού», υποτάσσοντας σε αυτόν τον σκοπό και 
τιιν ίδια την επιστήμη, που όλο και περισσότερο χάνει τον θεω-
ρητικό της προσανατολισμό και καθίσταται θεραπαινίδα της τε-
χνικής. Ποιος είναι όμως ο απώτερος σκοπός της βούλησης; Ο 
Heidegger απαντά σε αυτό το ερώτημα με την καίρια επισήμαν-
ση ότι μοναδικός σκοπός της βούλησης είναι η διαρκής και επ' 
άπειρον επέκταση της «εξαντικειμενίκευσης» και χρήσης των 
όντων η βούληση δεν βλέπει τίποτε άλλο από την ίδια και την 
εξάπλωσή της. καθίσταται αυτοαναφορική και τυφλή για καθε-
τί που βρίσκεται εκτός της και την υπερβαίνει, εκπίπτει σε «βού-
ληση για βούληση». Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο από-
σπασμα από τους Δρόμους στο Δάσος: «Αυτό που βούλεται η 
βούληση δεν το επιδιώκει ως κάτι που προς το παρόν δεν κα-
τέχει. Η βούληση κατέχει ήδη αυτό που βούλεται. Διότι η βού-
ληση βούλεται τη βούλησή της. Βούλησή της είναι το βουληθέν 
της. Η βούληση βούλεται εαυτήν. Υπερβαίνει εαυτήν.» {Holz-
wege, Άπαντα, τ. 9, σ. 234) - Στη «βούληση για δύναμη» (Wille 
zur Macht) συμπυκνώνεται κατά τον Heidegger ολόκληρη η 
φιλοσοφία του Nietzsche, ως κορύφωση της μεταφυσικής. Η 
νεότερη μεταφυσική της υποκειμενικότητας, που είχε ως αφε-
τηρία της το ego cogito του Descartes, ολοκληρώνεται στη νι-
τσεική «βούληση για δύναμη», δίνοντας ακολούθως τη θέση 
της στη «βούληση για βούληση» (Wille zum Willen) που αφορά 
και διέπει τη σύγχρονη μεταμόρφωση της μεταφυσικής: την 
τεχνική. Η μεταφυσική γεννιέται ως «λήθη του Είναι», ως απρο-
θυμία στοχασμού της διαφοράς Είναι και όντων (οντολογική 
διαφορά) και τελικά ως σύγχυση Είναι και όντων. Στην εποχή 
μας. μια εποχή που καθορίζεται αποφασιστικά από την τεχνική 
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πρόοδο και εξέλιξη, η λήθη του Είναι αγγίζει το έοχατο ση-
μείο της. Ο Heidegger δεν οδηγείται βέβαια στην εκτό^υση μύ-
δρων κατά της τεχνικής· επισημαίνει αντίθετα ότι ακόμη και 
η λήθη του Είναι (όπως εξάλλου και η μεταςχυσική) αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορίας του Είναι και της αλή-
θειας του. 

68. Η λέξη «νόμος» υποδηλώνει ότι η αλήθεια δεν συνίσταται 
σε κάποιο υποκειμενικό ενέργημα, αλλά έχει τους δικούς της 
κανόνες αποκάλυψης και τη δική της δεσμευτική ισχύ. Ακόμη 
και όταν η επιστήμη υποτάσσεται στην τυφλή εξάπλοκτη της 
«βούλησης για βούληση», εκφράζει μια σχέση με το Είναι, χωρίς 
ωστόσο να έχει επίγνωση αυτής της σχέσης. Η επιστήμη αγνοεί 
ότι τα όντα, οι υπολογισμοί και η χρήση τους έρχονται και πα-
ρέρχονται, ενώ το Είναι μένει και αποκαλύπτεται σύμφωνα με 
τον «νόμο» της αλήθειάς του. - Στην "παρατήρηση περιθο)-
ρίου", ο «νόμος» ετυμολογείται (Ge-Setz), λαμβάνοντας τη ση-
μασία «σύν-θεση». Πα τη θεμελιακής σημασίας λέξη «Ιδιοσυμ-
βάν» (Ereignis), βλ. κατωτέρω. Σχόλιο 81. 

69. Η φράση «μεταφυσικώς ειπείν» (metaphysisch gespro-
chen) προστέθηκε στην έκδοση των Απάντων. Υποδηλώνει ότι 
ο χαρακτηρισμός της αλήθειας ως θεμελίου της μεταφυσικής 
-όπως και η εν γένει αναφορά σε «θεμέλιο» και «θεμελίωση»-
αποτελούν δείγματα μεταφυσικού λόγου, τον οποίο ο Heideg-
ger θα επιθυμούσε να έχει αποφύγει. 

70. Ο Heidegger επαναλαμβάνει εδώ ουσιαστικά την περίφη-
μη φράση του Αριστοτέλη από τα Ηθικά ΝιχομάχείΛ: ή γαρ λν-
σις της απορίας ενρεσίς icrriv (1146 b7). 

71. Ο Heidegger χρησιμοποιεί τη λέξη Inständigkeit («ε3»μο-
νή», «εμμονή») παραπέμποντας στην ετυμολογική στμκκήα ·πΐ|ς: 
Η λέξη προέρχεται από το ρήμα innestehen που σημαίνει «εν-
μένειν», «μένειν εντός», δηλώνοντας έτσι την «ου<Λώ^ σκει|>η», 
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τον στοχασμό που "εν-μένει" εντός της αλήθειας του Είναι 
(πρβλ. σχετικά και Εισαγωγή, σ. 111). 

72. Στη συνέχεια του Επιλόγου ο Heidegger θα προσπαθήσει 
να ανασκευάσει τις τρεις ανωτέρω ενστάσεις και αντιρρήσεις 
που διατυπώθηκαν κατά της διάλεξης. Κύριο μέλημά του είναι 
να καταστήσει το κείμενο ΤεΜ συμβατό με το ύστερο έργο του 
αλλά και με όσα επέτασσε η πολιτική κατάσταση στην εμπόλεμη 
Γερμανία του 1943. Τοποθετούμενος έναντι της πρώτης ένστα-
σης, θα αποσείσει τη μομφή του «μηδενισμού» ανατρέχοντας 
στον ρόλο του Μηδενός ως «διαφέροντος» από κάθε ον και άρα 
ως δηλωτικού του Είναι. Για τη λειτουργία αυτή του Μηδενός 
είχε γίνει λόγος και στη διάλεξη, όταν ο Heidegger τόνιζε ότι «το 
Μηδέν δεν παραμένει το απροσδιόριστο Έναντι των όντων, αλ-
λά αποκαλύπτεται ως ανήκον στο Είναι των όντων», καθώς και 
ότι «το Είναι [...] αποκαλύπτεται μόνο μέσα στην υπερβατικό-
τητα του Dasein που κατακρατείται στο Μηδέν» {ΤεΜ, σ. 85· 
πρβλ. επίσης την "παρατήρηση περιθωρίου" της σ. 79, καθώς 
και Σχόλιο 40 ανωτέρω). Στο σημείο αυτό του Επιλόγου ο Hei-
degger θα επεκτείνει τον συλλογισμό του εκθέτοντας τους λό-
γους για τους οποίους το Μηδέν είναι αναγκαίο και αναντικα-
τάστατο για την αποκάλυψη του Είναι. Μόνο αν το Είναι εκλη-
φθεί ως το απολύτως «Έτερον» έναντι των όντων (και άρα ως 
«Μηδέν»), θα αποφευχθεί η σύγχυσή του με τα όντα και η πα-
ράστασή του ως όντος ή ως ποιότητας/ιδιότητας των όντων. Η 
απόσταση (η «άβυσσος») που χωρίζει το Είναι από τα όντα 
μπορεί να γίνει αντιληπτή σε όλη της την έκταση, μόνο όταν το 
Είναι διαμεσολαβηθεί από το Μηδέν, «ταυτισθεί» μαζί του και 
αποκαλυφθεί μέσω της «μηδένωσης», που αποτελεί προφανώς 
θεμελιώδη συνισταμένη της αλήθειας του Είναι. Εν κατακλείδι, 
ο Heidegger θα επιμείνει ότι το Μηδέν του (και η «μηδένωση) 
δεν έχει την παραμικρή σχέση με μια εκμηδενιστική άρνηση των 
όντων, ούτε βέβαια με κάποιου είδους «μηδενισμό». 

73. Σύμφωνα με την ετυμολογική σημασία της, η Seinlosigkeit 
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(«ανυπαρξία») σημαίνει την «έλλειι̂ τη του Είναι». - Η φράση 
της επόμενης πρότασης, «ως εγκατάλειψη από το Είναι», προ-
στέθηκε στην 5η έκδοση. 

74. Πα το «Είνε» (Seyn), βλ. ανωτέρω. Σχόλιο 52. - Με τη δια-
γραφή λέξεων -εδώ του Sej^- ο ύστερος Heidegger υπογραμμί-
ζει την πεποίθηση του ότι η γλώσσα και οι συνήθεις έννοιες αδυ-
νατούν να εκφράσουν την πλήρη ουσία και το περιεχόμενο της 
σκέψης του. Στο κείμενο Zur Seinsfrage (Άπαντα, τ. 9, σ. 411), 
επεξηγεί τη διαγραφή της λέξης Seyn ως εξής: «Η χιαστί δια-
γραφή έχει καταρχήν αποκλειστικά αμυντικό χαρακτήρα, απο-
κρούοντας τη σχεδόν ανυπέρβλητη συνήθεια να παριστάνεται 
"το Είναι" ως κάτι που αρχικά υφίσταται δι' εαυτό και ακολού-
θως συναντά ενίοτε τον άνθρωπο ως ένα Έναντι.» Πα τον ύστε-
ρο Heidegger, η γλώσσα συνιστά έναν τρόπο αποκάλυψης του 
Είναι που έχει διαμορφωθεί και καθορισθεί αποφασιστικά μέσα 
από τη μεταφυσική παράδοση και την επίδραση που αυτή 
άσκησε στις γλώσσες της Δύσης. Ένας στοχασμός που επιχειρεί 
να υπερβεί τη μεταφυσική καλείται επομένως να αναμετρηθεί 
και με την ίδια τη γλώσσα. Ζητούμενο δεν είναι η δημιουργία 
μιας νέας γλώσσας, ούτε ο υποκειμενικός και αυτόβουλος σχε-
διασμός μιας νέας σκέψης. Η «άλλη σκέψη» δεν μπορεί να προ-
κύψει παρά ως ετοιμότητα για την «κλήση του Είναι» - ως μια 
ετοιμότητα που εκφράζεται και μέσω της εξάντλησης και υπέρ-
βασης των ορίων που θέτει η γλώσσα στη σκέψη του Eivau 
Οι βίαιες λεκτικές διατυπώσεις, οι νεολογισμοί, οι φιλολογικά 
«λανθασμένες» ετυμολογήσεις αποτελούν εκφράσεις οτυτής 
ακριβώς της αναμέτρησης με τη γλώσσα. Μπορεί να υποθέ^ι 
κανείς ότι ειδικά οι διαγραφές λέξεων δηλώνουν -εκούσια ή 
ασυνείδητα- τις ήττες του Heidegger σε αυτήν την αναμέτρηση. 

75. Με το αρχαιοελληνικό τί έστιν αποδίδουμε εδώ τον γερ-
μανικό νεολογισμό Washeit, με τον οποίο ο Heidegger συνηθίζει 
να μεταφράζει το (αριστοτελικό) τί έστιν. 
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76. Η μετάφραση αποδίδει εδώ το κείμενο της 4ης έκδοσης 
(...daß das Sein wohl west ohne das Seiende, daß niemals aber ein 
Seiendes ist ohne das Sein)· στην 5η έκδοση τροποποιήθηκε ως 
εξής: «...το Είναι ουδέποτε ουσιούται χωρίς τα όντα, ουδέποτε 
ένα ον είναι χωρίς το Είναι» (...daß das Sein nie west ohne das 
Seiende, daß niemals ein Seiendes ist ohne das Sein). Πρόκειται 
βέβαια για αντικρουόμενες θέσεις (βλ. σχετικά και Επίμετρο, σ. 
122-123): Αμφότερες αποδέχονται κάποια "εξάρτηση" των 
όντων από το Είναι- ενώ όμως η 4η έκδοση εμφανίζει το Είναι 
ως οιονεί "αυτόνομο" και "ανεξάρτητο" από τα όντα, η 5η θεω-
ρεί τα όντα απαραίτητα για την «ουσίωσή» του. Μια τρίτη, 
περισσότερο επεξεργασμένη άποψη περιέχεται στις Beiträge zur 
Philosophie·. «Τα όντα είναι. Το Είνε ουσιούται. Το Είνε (ως 
Ιδιοσυμβάν) χρειάζεται τα όντα, ώστε αυτό -το Είνε- να ου-
σιούται. Τα όντα δεν έχουν την ανάγκη του Είνε με τον ίδιο 
τρόπο. Τα όντα μπορούν να "είναι" ακόμη και μέσα στην εγκα-
τάλειψη του Είναι, κάτω από την κυριαρχία της οποίας η κάθε 
είδους άμεση προσιτότητα και ωφελιμότητα και εξυπηρετικότη-
τα (π.χ. τα πάντα οφείλουν να υπηρετούν τον λαό) καθορίζουν 
με τρόπο αυτονόητο τί είναι ον και τι όχι. Αυτή η φαινομενική 
αυτονομία των όντων έναντι του Είνε -ως να αποτελούσε το Εί-
νε απλή προσθήκη της παραστασιακής "αφηρημένης" σκέψης-
δεν συνιστά όμως προβάδισμα αλλά απλώς σημάδι του δικαιώ-
ματος στην τυφλωτική παρακμή» (Άπαντα, τ. 65, σ. 30). 

77. Η δεύτερη ένσταση έτεινε να παραγνωρίσει τη διάκριση 
αγωνίας και φόβου και να εκλάβει τη διαμονή και «κατακράτη-
ση» του Dasein στην αγωνία ως απόρριψη της ανδρείας. Παρ' 
όλο που ο Heidegger είχε ήδη {ΤεΜ ανωτέρω, σ. 83) αποκρούσει 
την υποψία ότι η αγωνία παρεμποδίζει την πράξη και είχε εξά-
ρει το «παράτολμο Dasein» και την «ανάλωσή» του «προκειμέ-
νου να διαφυλάξει έτσι το έσχατο μεγαλείο του», αναγκάζεται 
εδώ να επανέλθει στο θέμα και να αντικρούσει μια "αντιπολεμι-
κή" ερμηνεία της διάλεξης που -υπό το κράτος μιας έμφοβης 
αγωνίας- θα έθετε εν αμφιβόλω την προθυμία για θυσία. Επιθυ-
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μώντας να αποσυνδέσει ρητά και κατηγορηματικά την αγωνία 
από το φόβο και τη δειλία, ο Heidegger θα τονίσει αρχικά την 
ιδιαιτερότητά της έναντι των άλλων «συναισθημάτων». Η αγω-
νία του ΤεΜ δεν είναι ένα απλό συναίσθημα, που θα μπορούσε 
να χαρακτηρισθεί ως «υψηλό» ή «χαμηλό», και δεν εμπίπτει καν 
στην αρμοδιότητα της -ψυχολογίας. Δηλώνει αντίθετα τη μετα-
φυσική ετοιμότητα του Dasein, την προθυμία για αποδέσμευση 
από τα όντα και για σύλληψη του Είναι τους στο φως του Μη-
δενός. Μια τέτοια αγωνία είναι περισσότερο συμβατή με θάρρος 
και τόλμη παρά με φόβο και δειλία. - Σε «εξυψωτικές» και «υ-
ποβιβαστικές» είχε κατατάξει τις διαθέσεις ο O.F. Bollnow, στο 
έργο του Η ουσία των διαθέσεων (Das Wesen der Stimmungen, 
Frankfurt a.M., 1941). - Παρ' όλο που αποποιείται τον χαρα-
κτηρισμό της σκέψης του ως «ηρωικής φιλοσοφίας», η υποταγή 
του Heidegger στις απαιτήσεις των καιρών είναι εδώ προφανής. 
Θα κορυφωθεί στις επόμενες παραγράφους του Επιλόγου (ο. 
97), όταν θα υμνήσει την «αποχαιρετιστήρια ουσία της θυσίας», 
τοποθετώντας την μέσα στην «ουσία του Ιδιοσυμβάντος» και ε-
γκωμιάζοντας την «πρόθυμη για αγωνία αιδώ της αυτοθυσίας». 

7 8 . 0 Heidegger προσπαθεί εδώ να "νομιμοποιήσει" την αγω-
νία και να την καταστήσει συμβατή με την ανδρεία, καταφεύγο-
ντας σε ένα γνώριμο πλατωνικό μοτίβο: Η πραγματική ανδρεία 
προϋποθέτει γνώση και χαρακτηρίζει μόνο όποιον έχει επίγνω-
ση του κινδύνου και αποδεικνύεται ικανός να τον υπερβαίνει 
(πρβλ. μεταξύ άλλων Λάχης 190e-193d, Πρωταγόρας 350a-c, 
359c-360e). Η ανδρεία έχει το «αντέρεισμά» της κατά τον Πλά-
τωνα στη γνώση του κινδύνου, ενώ κατά τον Heidegger στην 
«ουσιώδη αγωνία» ενώπιον του Μηδενός. 

79. Η κοινή λέξη Lichtung σημαίνει καταρχήν το «ξέφβϊτο» 
ενός δάσους. Ο Heidegger, ωστόσο, υπογραμμί^ι διαρκώς την 
ετυμολογική της προέλευση από το «φο)ς» (Licht), ανάγονκΐς 
την σε λέξη-κλειδί για την περιγραφή του τ ρ ^ ο υ φφάνκη|ς xt» 
"διάλαμψης" της αλήθειας. Στο ΕκΧ, το Dasein ως «Εν-τω-κό-
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σμω-είναι» χαρακτηρίζεται ως «καθ' εαυτό φωτισμένο [gelichtet] 
- όχι από κάποιο άλλο ον, αλλά με τρόπο ώστε αυτό το ίδιο να 
είναι το ξέφωτο [Lichtung]» (σ. 133). Το «ξέφωτο» είναι εδώ συ-
νώνυμο της «διανοικτότητας» (Erschlossenheit): του ουσιωδέ-
οτερου και περιεκτικότερου υπαρκτικού χαρακτηριστικού, που 
εκφράζεται με τη λέξη Da («εδώ») και που καθιστά δυνατή την 
αλήθεια και τη σύλλη^ή της. Εντούτοις, στις "παρατηρήσεις 
περιθωρίου" που ο ύστερος Heidegger καταχώρισε πάνω σε 
αντίτυπα του ΕκΧ, σχολιάζει τη φράση «το Dasein είναι το ξέ-
φωτο» με την προσθήκη «αλλά δεν το παράγει». Τώρα πλέον «ο 
άνθρωπος ουσιούται έτσι ώστε να αποτελεί το "Εδώ" (das 
"Da"), δηλαδή το ξέφωτο του Είναι» (τ. 9, σ. 325), ενώ η αλήθεια 
αποτελεί «θεμελιώδες χαρακτηριστικό του ίδιου του Είναι» (σ. 
238 κ.α.), παραγόμενη από τις αποκαλύψεις και αποκρύψεις 
αυτού του Είναι. Τις συνέπειες αυτής της άποψης έχει επισημά-
νει με καίριο τρόπο ο Emst Tugendhat (Der Wahrheitsbegriff bei 
Husserl und Heidegger, Berlin 1970, σ. 363-405): Μια «αλήθεια» 
που εκπορεύεται από το «Είναι» χάνει το ειδικό νόημα, τη δε-
σμευτικότητα και τον κανονιστικό της χαρακτήρα, περιοριζόμε-
νη σε μια ιδιάζουσα εναλλαγή απόκρυψης-αποκάλυψης, την 
οποία ο άνθρωπος οφείλει απλώς να αναδέχεται και να «δια-
φυλάσσει». (Πρβλ. επίσης το κείμενο του Tugendhat «Heideggers 
Idee von Wahrheit», στο Heidegger. Perspektiven zur Deutung 
seines Werkes, εκδ. Ο. Pöggeler, Köhl 1969, Königstein ^1984, σ. 
286-297.) 

80. Η φράση «κι εντούτοις παρέμεινε στη λήθη» προστέθηκε 
στην 5η έκδοση. 

81. Σε μια "παρατήρηση περιθωρίου" πάνω στην Επιστολή 
για τον «Ανθρωπισμό» (βλ. Απαντα, τ. 9, σ. 316· πρβλ. και την 
ελληνική μετάφραση του Γ. Ξηροπαΐδη, Αθήνα 1987), ο Heideg-
ger χαρακτηρίζει το «Ιδιοσυμβάν» (Ereignis) ως την «κατευθυ-
ντήρια λέξη της σκέψης μου από το 1936». Η λέξη προέρχεται 
από το ρήμα sich ereignen, που σημαίνει «συμβαίνω, (συν)τε-
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λούμαι, επιτελούμαι». Ο Heidegger, ωστόσο, τη χρησιμοποιεί 
υποδηλώνοντας μια -γλωσσολογικά ανεπιβεβαίωτη- ετυμολο-
γική σχέση της με το επίθετο eigen (σημαίνει ό,τι ·και το αρχαιο-
ελληνικό ϊόιος) και με το ρήμα sich eignen («ιδιοποιούμαι»). Η 
λέξη δεν επιδέχεται μετάφραση με δόκιμο ελληνικό αντίσοχχό 
της. Στο κειμενό του «Η Αρχή της Ταυτότητας», ο ίδιος ο 
Heidegger παραβάλλει τις δυσκολίες που ενέχει η μετάφραση 
του Ereignis με εκείνες του αρχαιοελληνικού λόγος ή του κινε-
ζικού Ταό («Der Satz der Identität», στο Identität und Differenz, 
Tübingen 1957, σ. 29). Ως λύση ανάγκης υιοθετούμε την απόδο-
ση του Β. Μπιτσώρη (στο Τι είναι η φιλοσοφία;) με «Ιδιοσυμ-
βάν». Όσον αφορά στη σημασία της λέξης, με πολλή προσοχή 
θα μπορούσαμε να πούμε ότι δηλώνει τον τρόπο με τον οποίο το 
«Είναι» εμφανίζεται και «συναντά» τον άνθρωπο, καλώντας 
τον να συμμετάσχει στη διαδοχή των αποκαλύψεοτν και απο-
κρύψεών του. Στα κείμενα που δημοσιεύθηκαν το 1969 με τον 
τίτλο Zur Sache des Denkens, το Ιδιοσυμβάν ανάγεται στη σχέση 
Είναι και Χρόνου και χαρακτηρίζεται ως «ουδέτερο μέγεθος» 
(neutrale tantum), ως το ουδέτερο «και» της φράσης «Χρόνος 
και Είναι» (σ. 46-47)· μάλιστα, «ενόσω το Είναι εμφανίζεται (ος 
Ιδιοσυμβάν, εξαφανίζεται ως Είναι» (σ. 46). Η καίρια θέση που 
καταλαμβάνει το «Ιδιοσυμβάν» στη σκέψη του Heide^er ανα-
δεικνύεται και από τη χρήση του ως υπότιτλου {Vom Ereignis -
Περί του Ιόιοσνμβάντος) στις Συμβολές στη Φιλοσοφία 
{Beiträge zur Philosophie). Ο ίδιος ο Heidegger σημείωνε: «.Το 
Ιδιοσυμβάν. Αυτός είναι ο ουσιώδης τίτλος για το εγχείρημα της 
πρωταρχικής σκέψης. Δημόσως, ωστόσο, μπορεί να είναι μόνο ο 
τίτλος Συμβολές στη Φιλοσοφία.» (Άπαντα, τ. 65, σ. 80) Κι οοω-
μη: «"Το Ιδιοσυμβάν" θα ήταν ο ορθός τίτλος για το "έργο", που 
εδώ μόνο να προετοιμασθεί μπορεί· στη θέση του πρέπει επομέ-
νως να τεθεί ο τίτλος: Συμβολές στη Φιλοσοφία.» (σ. 77* για τις 
Beiträge, βλ. και Προλεγόμενα, σ. 50). 

82. Η αντίκρουση της τρίτης και τελευταίας ένστίϊσης κα-
ταλαμβάνει ουσιαστικά ολόκληρο τον υπόλοιπο Ειΰλογο, Ο 

1β7 



ΣΧΟΛΙΑ 

Heidegger δεν περιορίζεται σε μια "αμυντική" στάοτη έναντι της 
μομφής ότι ο στοχασμός του εγκαταλείπει τη Λογική και την 
«ακριβή σκέψη», αλλά αμφισβητεί την πρωτοκαθεδρία της Λο-
γικής, καταδεικνύει τη διαπλοκή της με την «υπολογιστική», χρη-
σιμοθηρική και αναλωτική προσέγγιση των όντων και της αντι-
παραβάλλει την «ουσιώδη σκέψη», την οποία εν τέλει θα συνά-
ψει με την ποίηση. 

83. Ο όρος Logistik δεν έχει βέβαια καμία σχέση με τη νεοελ-
ληνική κοινή χρήση της λέξης «Λογιστική»· προέρχεται από το 
αρχαιοελληνικό λογίζεσθαι, που εσήμαινε την πρακτική τέχνη 
του υπολογίζειν, αντιδιαστελλόμενο προς την άρίθμηηκήν ως 
θεωρία των αριθμών. Πρώτος ο Leibniz συνέδεσε τη Λογιστική 
με τη Λογική, αποβλέποντας σε μια σύζευξη λογικών και υπο-
λογιστικών πράξεων και κάνοντας λόγο για μια ενότητα μεταξύ 
«Mathesis universalis sive Logistica» και «Logica Mathematico-
rum» {Mathematische Schriften, εκδ. C.I. Gerhardt, τ. 7, σ. 54). 
Στο 2o Συνέδριο Φιλοσοφίας, που διεξήχθη στη Γενεύη το 1904, 
καθιερώθηκε η χρήση της «Λογιστικής» ως μιας επιστήμης που 
συμπεριλαμβάνει τη Συμβολική Λογική, τη Μαθηματική Λογική 
και την Αλγεβρα της Λογικής. Ο όρος αντιμετωπίσθηκε συχνά 
με περιφρόνηση και ειρωνεία -κάτι που και ο ίδιος Heidegger 
κάνει εδώ-, για να αντικατασταθεί στις μέρες μας από τη 
«μαθηματική Λογική» ή την «τυπική Λογική». (Βλ. και λήμμα 
«Logistik», στο Historisches Wörterbuch für Philosophie.) 

84. Ο Heidegger επαναλαμβάνει εδώ (βλ. και ΤεΜ, σ. 68) τη 
διάκριση «ακριβούς» και «αυστηρής σκέψης», διεκδικώντας για 
τον στοχασμό του τον χαρακτηρισμό του «αυστηρού». Η «ακρι-
βής σκέψη», αντίθετα, όχι απλώς δεν αρμόζει στις λεγόμενες 
"επιστήμες του πνεύματος", αλλά υποβιβάζεται σε όργανο υπο-
λογιστικής μέτρησης και χειραγώγησης των όντων. - Στην επό-
μενη παράγραφο ο Heidegger θα προβεί σε μια εντυπωσιακή 
ανάλυση της «υπολογιστικής σκέψης», που επικεντρώνεται στα 
εξής δύο χαρακτηριστικά: α) Η «υπολογιστική σκέψη» προσεγ-
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γιζει και αποπειράται να συλλάβει τα όντα και την ουσία τους 
μέσω της ποσοτικοποίησης τους και της υπαγο)γής τους σε αρ<Β-
μητικά μεγέθη και σχέσεις, β) Αδυνατεί να αφήσει ανεκμετάλ-
λευτη οποιαδήποτε δυνατότητα αρίθμησης και ποσοτικοποίη-
σης, αφού η εμφάνιση κάθε τέτοιας δυνατότητας οδηγεί αναπό-
φευκτα στην πραγμάτωση της. Το πρώτο από τα δύο αυτά 
χαρακτηριστικά αποβλέπει στη χρησιμοθηρική, «αναλωτική» 
προσέγγιση των όντων, στην ένταξή τους σε ένα πλαίσιο τεχνι-
κής εκμεταλλενοιμότητας και καταναλωτικής χρήσης. Το δεύτε-
ρο καθιστά τον υπολογισμό μια στάση και διαδικασία διαρκούς 
και τυφλής επέκτασης, που δεν γνωρίζει όρια και τείνει να ανα-
πτύσσεται επ' άπειρον. Η «πρόοδος της αρίθμησης» είναι πά-
ντοτε εφικτή, τόσο μικροκοσμικά όσο και μακροκοσμικά. Όσο 
κι αν ο Heidegger δεν το δηλώνει ρητά, στο σημείο αυτό συνα-
ντώνται και διαπλέκονται «υπολογιστική σκέψη» και «βούληση 
(για βούληση)». Η ουσία αμφοτέρων συνίσταται στην έλλειψη 
ορίων και εξωγενών σκοπών, στην αυτοαναφορικότητα και επε-
κτατικότητά τους, στην τυφλή και κατηγορηματική άρνηση 
τους να αποδεχθούν ένα είδος αλήθειας που δεν διέπεται από 
μαθηματική ακρίβεια, δεν εκφράζεται με μαθηματικά μεγέθη 
και δεν απολήγει σε αναλωτική χρησιμότητα. Η «βούληση για 
βούληση» δεν είναι ελεύθερη, αλλά υποχείριο του πιο σκληρού 
καταναγκασμού: της υποχρέωσης να ακολουθεί διαρκώς κατά 
πόδας την «υπολογιστική σκέψη», την οποία ωστόσο -(ος άλλη 
σκιά της- ουδέποτε κατορθώνει να υπερβεΰ - Η ανάλυση αυτή 
του Heidegger αποκτά στις μέρες μας μια δραματική επικαιρό-
τητα, καθώς η αριθμητική προσέγγιση και ερμηνεία τα)ν όντο)ν 
και του κόσμου διεκδικεί πλέον όλο και πιο φανερά τον ρόλο 
της μοναδικής και αποκλειστικής πηγής αλήθειας, ενώ στην ου-
σία μάλλον συγκαλύπτει παρά αποκαλύπτει την πραγματικότη-
τα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι υπολογισμοί της 
Στατιστικής, που επιτυγχάνουν να επενδύσουν τις πλέον ετερό-
κλητες επιδιώξεις και προειλημμένες αποφάσεις με μαχ επίφοκιη 
αριθμητικής αντικειμενικότητας. 
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85. To «Ανυπολόγΐίττο», που αντιτάσσεται εδώ στην υπολογι-
στική σκέψη, αναφέρεται σε όλες εκείνες τις πτυχές της σχέσης 
μας με τον κόσμο που δεν επιδέχονται ποσοτικοποίηση και 
αρίθμηση, αναδεικνυόμενο έτσι σε ένα ακόμη προσωνύμιο του 
Είναι. (Το ίδιο ισχύει και για το «Απλό», το «Ακατάλυτο» και το 
«Αναπότρεπτο», στα οποία ακολούθως θα αναφερθεί ο συγ-
γραφέας.) Το χάιντεγγεριανό «Είναι» της περιόδου μετά τη 
«στροφή» δεν γίνεται σημείο αναφοράς μιας οντολογικής ανα-
ζήτησης (κατά το πρότυπο του παρμενίδειου είναι ή του αρι-
στοτελικού οντος ή δν), αλλά συνοψίζει και εμπεριέχει ό,τι μένει 
κρυφό και απρόσιτο στην ανθρώπινη υποκειμενικότητα, ό,τι αν-
θίσταται στον χειρισμό και στην καθυπόταξή του, ό,τι μας καθο-
ρίζει μάλλον παρά καθορίζεται από εμάς (βλ. και Προλεγόμενα 
ανωτέρω, σ. 54 επ.). 

86. Για τη «γαλήνη» βλ. την ομώνυμη διάλεξη του Heidegger, 
που δόθηκε στη γενέτειρά του Meßkirch στις 30-10-1955 και που 
δημοσιεύθηκε με τον ίδιο τίτλο {Gelassenheit) το 1959. Η «γαλή-
νη» υποκαθιστά πλέον την «αποφασιστικότητα» (Entschlossen-
heit) του ΕκΧ. 

87. Το ουσιαστικό Brauch σημαίνει σήμερα το «ήθος» ή το 
«έθιμο», προερχόμενο από το ρήμα brauchen («χρειάζομαι»· η 
αρχική σημασία του Brauch ήταν επίσης «χρήση»). Για να κατα-
νοηθεί ωστόσο το εύρος των υποδηλώσεων που εμπερικλείει η 
λέξη, οφείλουμε να ανατρέξουμε στο κείμενο για τη «Ρήση του 
Αναξιμάνδρου» («Der Spruch des Anaximander», στο Holz-
wege. Άπαντα, τ. 5, σ. 321-373). Εκεί ο Heidegger προσεγγίζει το 
νόημα της περίφημης φράσης κατά το χρεών που περιέχεται στο 
διασωθέν απόσπασμα του Αναξιμάνδρου, συνδέοντας το ρήμα 
χράω, χράομαι με το ουσιαστικό ή χειρ·. «Το χράω επομένως 
σημαίνει συγχρόνως: δίδω στο χέρι [in die Hand geben], εγχειρί-
ζω [einhändigen] και έτσι παραδίδω [aushändigen], παραχωρώ 
προς κατοχήν. Μια τέτοια παράδοση όμως διατηρεί ανά χείρας 
την παραχώρηση, και μαζί της το παραχωρηθέν. Η μετοχή 
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χρεών δεν αναφέρεται λοιπόν κατ' αρχέγονο τρόπο σε κανέναν 
καταναγκασμό ή "πρέπει"» (σ. 366). Στη συνέχεια ο Heidegger 
αναρωτιέται πώς πρέπει να μεταφρασθεί το χρεών στη γερμανι-
κή και προτείνει την απόδοση του με Brauch. Ούτε αυτή η λέξη 
όμως επιτρέπεται να εκληφθεί στη συνηθισμένη της σημασία. Ο 
Heidegger ανατρέχει στην κοινή ρίζα του brauchen (και του 
παλαιότερου τύπου bruchen) με το λατινικό frui («καρπούμαι, 
απολαμβάνω»), εξάγοντας το εξής συμπέρασμα: «frui, teuchen, 
brauchen, Brauch σημαίνουν: παράδοση τινός στην ιδίαν ουσία 
του και διατήρησή του ως παρόντος μέσα στο φυλάττον χέρL Ως 
μετάφραση του χρεώντος, το Brauch νοείται ως το ουσιούμενο 
μέσα στο ίδιο το Είναι.» (σ. 367) Πρόκειται εδώ για ένα χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα του αγώνα που διεξάγει ο Heidegger με 
τη γλώσσα και τα όριά της, τα οποία προσπαθεί κατά το δυνα-
τόν να χαλαρώσει και να διευρύνει. Καμία μετάφραση δεν επι-
τελείται βέβαια ως μηχανική αντιστοίχιση και μεταφορά νοημά-
των από τη μία λέξη στην άλλη. Ο Heidegger υπερβάλλει εντού-
τοις την "απροσδιοριστία" που ενυπάρχει σε κάθε μεταφραστι-
κή πράξη, καθώς η "μετάφραση" του χρεώντος με Brauch συνο-
δεύεται από μια επανερμηνεία αμφοτέρων των λέξεων με τρόπο 
που τις αποσυνδέει πλήρως από την κοινή και συνηθκηΛένη 
τους χρήση. - Όπου ο Heidegger φαίνεται να χρησιμοποιεί τνς 
δύο λέξεις με την πρόθεση να υποδηλώσει τη συνάφεια που 
εκτέθηκε, μεταφράζω το Brauch με τό χρεών και το ρ φ α 
brauchen ως «χρώμαι». 

88. Ο Heidegger δεν διστάζει εδώ να αποδεχθεί ως πιθανή 
συνέπεια της προθυμίας για θυσία ακόμη και την καταστροφή 
των όντων και την πλήρη εξαφάνιση του ανθρώπου. Η εκπλη-
κτική αυτή θέση δύσκολα μπορεί να συμβιβασθεί με την όλη 
χαϊντεγγεριανή σύλληψη της αλήθειας ως ενός Γίγνεσθαι, το 
οποίο προϋποθέτει την -έστω «υπάκουη»- συμμετοχή του αν-
θρώπινου όντος. Μια θυσία που θα οδηγούσε σε ένα Είναι χω-
ρίς τον άνθρωπο θα απέκλειε προφανώς κάθε δυνατότητα ^ 
φάνισης της «αλήθειας του Είναι». 
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89. Η φράση «μέσα στη σκέψη» προστέθηκε στην 5η έκδοση. 

90. Στο σημείο αυτό υπάρχουν διαφορές μεταξύ 4ης και 5ης 
έκδοσης, οι οποίες επισημαίνονται και στην έκδοση των Απά-
ντων. Η πρόταση «η πρωταρχική σκέψη είναι η ηχώ της εύνοιας 
του Είναι, εντός της οποίας φωτίζεται και τελείται το Μοναδι-
κό» είχε στην 4η έκδοση ως εξής: «Η αρχέγονη ευχαριστία είναι 
η ηχώ της εύνοιας του Είναι, εντός της οποίας αυτό φωτίζεται 
και επιτρέπει να τελείται το Μοναδικό». [Η έμφαση στα παρα-
θέματα που περιέχονται στο παρόν και στα 3 επόμενα Σχόλια 
είναι του μεταφραστή, επισημαίνοντας τις λέξεις ή φράσεις της 
4ης έκδοσης που τροποποιήθηκαν στην 5η.] - Η «ευχαριστία» 
(Dank), η «χάρις» (Huld) και η «εύνοια» (Gunst) έχουν έντονη 
θεολογική χροιά. Η σχέση της χαιντεγγεριανής φιλοσοφίας με 
τη θρησκεία και τη θεολογία έχει αποτελέσει θέμα έντονων συ-
ζητήσεων, ενώ συχνά έχει υποστηριχθεί η άποψη ότι το «Είναι» 
παραπέμπει αναπόφευκτα στο θείο. (Πρβλ. μεταξύ πολλών άλ-
λων τη μελέτη του Κ. Löwith Heidegger - Denker in dürftiger 
Zeit, στα Sämtliche Schriften, τ. 8, σ. 124-234). Η άποψη που βλέ-
πει στο «Είναι» μια λέξη που χρησιμοποιείται αντί του «Θεού» 
είναι βέβαια απλουστευτική. Ο ίδιος ο Heidegger δεν παραλεί-
πει, εντούτοις, να κάνει λόγο για την έκλειψη στην εποχή μας 
του «Ιερού», αναμένοντας την έλευση ενός μελλοντικού «τελευ-
ταίου Θεού», ο οποίος θα αποτελέσει «όχι το τέλος αλλά την άλ-
λη απαρχή αμέτρητων δυνατοτήτων της ιστορίας μας» {Beiträge 
zur Philosophie, σ. 411). Αναφερόμενος δε στη Θεολογία, με την 
οποία είχε ξεκινήσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του 
Freiburg, έγραφε: «Χωρίς αυτήν τη θεολογική καταγωγή δεν θα 
είχα φτάσει ποτέ στον δρόμο της Σκέψης. Η καταγωγή [Her-
kunft] παραμένει, ωστόσο, διαρκώς μέλλον [Zukunft].» {Unter-
wegs zur Sprache, α. 96) 

91. 4η έκδοση: «Η σιωπηλή απόκριση της ευχαριστίας μέσα 
στη θυσία...» - Ας επισημάνουμε για μια ακόμη φορά ότι η επί-
μονη επίκληση της σημασίας της «θυσίας» στην έκδοση του 1943 
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δεν μπορεί παρά να οφείλεται στην επιθυμία του συγγραφέα να 
επιδείξει ευπείθεια στις επιταγές του ναζιστικού καθεστώτος. 
Με την τροποποίηση της έκδοσης του 1949, ο Heidegger επιχει-
ρεί να "αναβαθμίσει" τη σημασία της σκέψης έναντι της θυσίας, 
την οποία στην 4η έκδοση έφτανε να χαρακτηρίσει ακόμη και 
ως «πηγή του ανθρώπινου Ρήματος». -Το «Ρήμα του Είναι» ως 
πηγή του «ανθρώπινου Ρήματος» και η προέλευση της γλώσσας 
από το τελευταίο μαρτυρούν την άρνηση του Heidegger να συ-
ναινέσει στην άποψη ότι η γλώσσα αποτελεί ανθρώπινο προϊόν, 
επινόηση ή απλό εργαλείο. Ως «απόκριση» στην κλήση του 
Είναι, η γλώσσα συνιστά κάτι που μας έχει δοθεί μάλλον παρά 
έχει δημιουργηθεί από εμάς, και στο οποίο οφείλουμε τον ανά-
λογο σεβασμό. Ως «οίκος του Είναι» (βλ. Επιστολή για τον «Αν-
θρωπισμό», Άπαντα, τ. 9, σ. 333), η γλώσσα αποτελεί έναν ακό-
μη χώρο αποκάλυψης της αλήθειας - μιας αποκάλυψης που δεν 
συντελείται ως ανθρώπινο ενέργημα αλλά ως «απόκριση» στην 
κλήση και «φωνή του Είναι». Ο σεβασμός για το «Ρήμα του Εί-
ναι» θα αποτελέσει το σημείο συνάντησης ουσιώδους σκέψης 
και ποίησης. 

92. 4η έκδοση: «Αν κατά καιρούς δεν υπήρχε στο ουσιώδες 
θεμέλιο του ιστορικού ανθρώπου μια κρυφή ευχαριστία, τότε 
αυτός ουδέποτε θα μπορούσε να σκέπτεται». 

93. 4η έκδοση: «ανάμνηση» (Andeken· βλ. και Σχόλιο 112). 

94 .0 Heidegger κινείται εδώ στο πλαίσιο που προδιέγραφε ο 
Αριστοτέλης στα Πολιτικά (1325 bl9-21), όταν επεσήμαινε ότι 
και η θεωρία είναι πράξίς τις. 

95. Η παράγραφος αυτή περιέχει τις μοναδικές ίσως αναφο-
ρές του Επιλόγου στην ιστορικότητα του Eivm και της aatcem-
λυψης της αλήθειας. Τα «αργά σημάδια» με τα οποία αφανίζε-
ται προς το παρόν αυτή η αλήθεια δεν αναιρούν την πιθανό-
τητα μιας «απρόσμενης έλευσης του Αναπότρεπτου», που θα 
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εγκαινιάσει την «άλλη απαρχή» της ιστορίας και μια διαφορετι-
κή σχέση του ανθρώπου με το Είναι. Η «ουσιώδης σκέψη» είναι 
πρωτίστως προσμονή αυτής της έλευσης και ετοιμότητα να της 
παρασχεθεί ένα «κατάλυμα» στην ιστορία. 

96. Οι δύο τελευταίες προτάσεις («Θα μείνει... σκέ-ψη») προ-
στέθηκαν στην 5η έκδοση. 

97. «nahe wohnen auf getrenntesten Bergen»: Πρόκειται για 
φράση από την πρώτη στροφή του ποιήματος «Patmos» του 
Friedrich Hölderlin. Αμέσως μετά την παραίτηση του από το 
αξίωμα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου του Freiburg (12-4-
1934), που επιστέγασε την αποτυχία των πολιτικών του επιδιώ-
ξεων και επικύρωσε τη διάψευση της προσδοκίας του να απο-
τελέσει τον πνευματικό ηγέτη του εθνικοσοσιαλιστικού «κινή-
ματος», ο Heidegger θα στραφεί στην τέχνη και ειδικότερα στην 
ποίηση, αναζητώντας εκεί τους πιο καίριους και ουσιαστικούς 
τρόπους εμφάνισης της «αλήθειας του Είναι». Η ενασχόλησή 
του με τον Hölderlin θα αρχίσει με την πανεπιστημιακή παρά-
δοση του Χειμερινού Εξαμήνου 1934/35 Οι Ύμνοι του Hölderlin 
«Γερμανία» και «Ρήνος» (Hölderlins Hymnen «Germanien» und 
«Der Rhein», τώρα στα Άπαντα, τ. 39). To 1936 θα δώσει στη 
Ρώμη διάλεξη με θέμα «Ο Hölderlin και η ουσία της ποίησης» 
(«Hölderlin und das Wesen der Dichtung»· βλ. και την ελληνική 
μετάφραση, Θεσσαλονίκη 1997), την οποία θα συμπεριλάβει 
στην έκδοση του 1944 Διασαφήσεις στην ποίηση τον Hölderlin 
(Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung, τώρα στα Άπαντα, τ. 4). 
Αυτό που κυρίως είλκυσε τον Heidegger ήταν η διαρκής και 
επίμονη ποιητική ενασχόληση του Hölderlin με την ίδια την 
ποίηση. Ο Hölderlin είναι κατά κάποιον τρόπο ο ποιητής της 
ποίησης, και ο Heidegger αναζητά στην ποίησή του τη δυνατό-
τητα ενός ποιητικού διαστοχασμού του «Ρήματος» και της ποιη-
τικής ουσίας. 

98. Η νεοελληνική αυτή μετάφραση αποδίδει τη γερμανική 
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του Heidegger, η οποία δεν εγείρει αξιώσεις φιλολογικής ορθό-
τητας, αλλά αποτελεί υπόδειγμα της ερμηνευτικής "βίας" που 
συνήθιζε να ασκεί ο φιλόσοφος στα κείμενα που τον απασχο-
λούσαν φιλοσοφικά. Η απόδοση του Heidegger έχει ως εξής: 

Doch laßt nun ab, und nie mehr fürderhin 
Die Klage wecket auf; 
Überallhin nämlich hält bei sich das Ereignete 

verwahrt ein Entscheid derVollendimg. 
Ειδικά η μετάφραση και ερμηνεία του τελευταίου στίχου πα-

ρουσιάζει πολλές και σχεδόν ανυπέρβλητες δυσκολίες. Παρα-
θέτουμε ενδεικτικά τέσσερις εναλλακτικές αποδόσεις του στη 
Νεοελληνική: 

«κι αυτά δίχως άλλο θα πάρουνε τέλος» (Ι.Ν. Γρυπάρης) 
«τι όλα που σας είπε θα γενούν το δίχως άλλο» (Κ. Θρακιώ-

της) 
«πάντως αυτά είναι βεβαιωμένα» (Κ. Ζαρούκας) 
«είναι σίγουρο, όλα θα γίνουν» (Σ. Μπαζάκου-Μαραγκου-

δάκη) 

99. Το κείμενο της Εισαγωγής μπορεί να διαιρεθεί στα εξής 
τμήματα: 1. Μεταφυσική και αλήθεια του Είναι (σ. 101-103: «Ο 
Descartes [...] άλλο από τη μεταφυσική.») 2. Υπέρβαση της μετα-
φυσικής (σ. 103-108: «Μια σκέψη που [...] του ήδη στοχασμέ-
νου.») 3. Είναι και Χρόνος (σ. 108-115: «Ποιος όμως στοχάζεται 
[...] εγκατάλειψή μας από το Είναι.») 4. Η αμφισημία της οντο-
λογίας (σ. 115-118: «Η μεταφυσική λέγει [...] Τι είναι μεταφυσι-
κή;») 5. Η διάλεξη ΤεΜ (σ. 118-120: «Η ανάπτυξη [...] κι ojp, ένα 
πλασματικό.») - Η διαίρεση στα τμήματα αυτά έχει βέβαια σχη-
ματικό χαρακτήρα και αποβλέπει σε έναν πρώτο προσανατολι-
σμό του αναγνώστη, χωρίς να αμφισβητεί την ενότητα και συνο-
χή του κειμένου. 

100. Στο τμήμα αυτό του κειμένου, η λέξη Gnu^ οτμλοάνει 
τόσο το «θεμέλιο» όσο και το «έδαφος» (άλλες σημααίες: «ο^ 
χή», «λόγος», «αιτία»)· αποδίδεται όμιος απ(»ίλεισηΜά ως 
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μέλιο», προκειμένου με «έδαφος» να αποδοθεί η λέξη Boden. Ο 
αναγνώστης οφείλει ωστόσο να έχει υπόψη του τη διπλή σημα-
σία της λέξης Grund κάθε φορά που στο ελληνικό κείμενο γίνε-
ται λόγος για «θεμέλιο». - Ο Heidegger χρησιμοποιεί τη μετα-
φορά του δένδρου των επιστημών {arbor scientiarium), επεκτει-
νοντάς την και στρέφοντας εξαρχής την προσοχή του εκτός του 
δένδρου: στο έδαφος, στο οποίο αυτό ριζώνει και από το οποίο 
«τρέφεται». Είναι σαφές ότι η προσέγγιση της μεταφυσικής δεν 
επιχειρείται πλέον εκ των ένδον (μέσω ενός μεταφυσικού ερω-
τήματος. όπως στο κείμενο του 1929) αλλά έξωθεν - μέσω ενός 
μη-μεταφνσικού στοχασμού (ο Επίλογος τον αποκαλούσε «ου-
σιώδη σκέψη»), ο οποίος οριοθετεί τη μεταφυσική εντάσσοντας 
την σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που την υπερβαίνει. Το «έδαφος» 
αυτό, το πεδίο εντός του οποίου καθίστανται δυνατά όχι μόνο 
τα μεταφυσικά ερωτήματα, αλλά και κάθε ερωτηματοθεσία εν 
γένει, επιγράφεται από τον Heidegger «αλήθεια του Είναι». 

101. Η λέξη «η ουσία» προστέθηκε στην έκδοση των Απά-
ντων όλες οι προηγούμενες εκδόσεις έγραφαν: «Πού ησυχάζει 
και πού κινείται η μεταφυσική;» 

102. [...] das Seiende als das Seiende· για τη μετοχή seiend και 
το ονοματικό das Seiende, βλ. ανωτέρω, Σχόλιο 7. 

103. Ο κατεξοχήν τρόπος προσέγγισης των όντων κατά τους 
Νέους Χρόνους είναι το «παριστάν» (Vorstellen), η «παράστα-
σή» τους. Η προσέγγιση αυτή των όντων διαφαίνεται ήδη στο 
έργο του Πλάτωνα, του οποίου η προσήλωση στην ιΔέαν ή είδος 
των όντων εκλαμβάνεται από τον Heidegger ως εξάρτηση από 
την «όψη» και «θέασή» τους (βλ. και ανωτέρω, ΤεΜ, σ. 84, και 
Σχόλιο 57). Κατατοπιστικό για τη σημασία της «παράστασης» 
είναι το ακόλουθο απόσπασμα από το κείμενο «Die Zeit des 
Weltbildes» (Άπαντα, τ. 9. σ. 91-92): «[...] τη σημασία της παρά-
στασης εκφράζει κατά τον εγγύτερο τρόπο η λέξη representatio. 
Παρ-ιστάν [Vor-stellen] σημαίνει εδώ την προσαγωγή του πα-
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ρευρισκόμενου [όντος] ενώπιον μας ως αντι-κειμένσυ [als ein 
Entgegenstehendes], τη συσχέτισή του με τον εαυτό μας (ος πα-
ριοττάνοντα και μέσω αυτής της συσχέτισης την αναγκαστική 
επαναγωγή του στον εαυτό μας ως καθοριστικό πεδίο. Όπου 
συμβαίνει κάτι τέτοιο, ο άνθρωπος αποκτά μια εικόνα για τα 
όντα. Ενώ όμως αποκτά κατ' αυτόν τον τρόπο μια εικόνα, θέτει 
τον ίδιο του τον εαυτό επί σκηνής, δηλ. εντός του ανοικτού περί-
γυρου του καθολικά και δημόσια παρασταθέντος. Ο άνθρωπος 
θέτει έτσι τον ίδιο του τον εαυτό ως τη σκηνή, εντός της οποίας 
στο εξής τα όντα παρ-ίστανται [sich vor-stellen], εμφανίζονται, 
μετατρέπονται αναγκαστικά σε εικόνες. Ο άνθρωπος καθίστα-
ται ο αντιπρόσωπος των όντων ως αντι-κειμένων [Gegenstän-
dig]. Αλλά το καινοφανές αυτής της διαδικασίας δεν συνίσταται 
επ' ουδενί απλώς στη διαφοροποίηση της θέσης του ανθρώπου 
εν μέσω των όντων, σε σύγκριση με τον μεσαιωνικό και αρχαίο 
άνθρωπο. Το αποφασιστικό είναι ότι ο άνθρωπος καταλαμβάνει 
μόνος του αυτήν τη θέση που ο ίδιος καθόρισε, τη διατηρεί 
εκούσια ως καταληφθείσα και τη διαφυλάσσει ως πεδίο μιας 
δυνατότητας ανάπτυξης της ανθρωπότητας.» 

104. Η παράγραφος επισημαίνει την προσκόλληση της μετα-
φυσικής και της «παράστασης» στα επιμέρους όντα και τη συ-
νακόλουθη αδυναμία (ή και απροθυμία) τους να δακιουν τη 
δέουσα προσοχή σε αυτό που καθιστά δυνατή την εν γένει εμ-
φάνιση και τον φωτισμό των όντων. Το επίμονο αυτό εροιτημα 
για τις συνθήκες της δυνατότητας θέασης και παράστασης τοβν 
επιμέρους όντων έχει τη μορφή ενός κλασικού νπερβατολογι-
κού ερωτήματος. Καθώς όμως δεν αποβλέπει στην ανάδειξη της 
δημιουργικής παρέμβασης ή συνθετικής δύναμης ενός Υποκει-
μένου, η υπερβατολογική αυτή αναζήτηση δεν απολήγει στη 
φιλοσοφία της Υποκειμενικότητας. Κάνοντας χρήση της παρα-
δοσιακής μεταφοράς του φοκός, ο H e i d e ^ r μετ(χτοπΐζει την 
προσοχή του από τα όντα που φωτίζονται ή το υπο^μενο που 
τα θεάται, όπως και από τη θεία προέλευση του φαχτός (για την 
οποία ενδιαφερόταν κυρίως η θεολογίζουσα "μεταφυαιχή του 
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φωτός"), προς το φως καθ' εαυτό, του οποίου την ύπαρξη και 
σΐ]μασία τείνουμε υπό ομαλές συνθήκες να παρακάμπτουμε. 
Ένα τέτοιο φως, συνθήκη της δυνατότητας θέασης των όντων, 
καθώς και προϋπόθεση της μεταφυσικής και κάθε «παράστα-
σης» εν γένει, είναι βέβαια συνώνυμο της αλήθειας ως «ακρυ-
πτότητας». συνώνυμο του ίδιου του «Είναι». Ο κατεξοχήν χώ-
ρος παρουσίας και διάλαμψης αυτού του «φωτός» είναι το «ξέ-
φωτο» (βλ. και ανωτέρω. Σχόλιο 79). 

105. Για την απόδοση της αρχαιοελληνικής αληθείας ως 
«ακρυπτότητας» (Unverborgenheit), βλ. και ανωτέρω Προλεγό-
μενα. σ. 55. 

106. Ο Heidegger γράφει εδώ την αντωνυμία es με κεφαλαίο, 
εξαίροντας το Είναι που αυτή υποδηλώνει. Πρβλ. σχετικά και 
την Επιστολή για τον «Ανθρωπισμό»: «Αλλά το Είναι - τι είναι 
το Είναι; Το Είναι "είναι" Αυτό τούτο. [Es «ist» Es selbst.] Αυτήν 
την εμπειρία και αυτό το λέγειν πρέπει να μάθει η μελλοντική 
σκέψη.» (Απαντα, τ. 9, σ. 331) 

107. Για την απόδοση του ρήματος wesen ως «ουσιούμαι», βλ. 
ανωτέρω. Σχόλιο 45. - Η χρήση της μεταφοράς του arbor 
scientiarium λαμβάνει στην παράγραφο αυτή μια εντυπωσιακή 
τροπή αποκαλύπτοντας τρόπον τινά την "αγνωμοσύνη" της με-
ταφυσικής: οι μεταφυσικές ρίζες αδιαφορούν για το έδαφος που 
τις στηρίζει και τις τρέφει θέτοντας εαυτές αποκλειστικά στην 
υπηρεσία του δένδρου και των «κλάδων» της επιστήμης. Το δέν-
δρο στο σύνολό του (φιλοσοφία, μεταφυσική, φυσική, λοιπές 
επιστήμες) ξεχνά το «έδαφος» της «αλήθειας του Είναι», όπως 
προηγουμένως η μεταφυσική «παράσταση» λησμονούσε το φως 
και προσηλωνόταν στα επιμέρους φωτιζόμενα όντα. Ο Heideg-
ger δεν αντιμετωπίζει ωστόσο αυτήν την "αγνωμοσύνη" ως 
αφορμή για τη διατύπωση ενός αντι-μεταφυσικού κηρύγματος· 
αντίθετα, η λεγόμενη «λήθη του Είναι» αποτελεί στοιχείο της 
ίδιας της αλήθειας. Η καταληκτική φράση της παραγράφου θα 
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φωτίσει αυτήν τη σχέση από μιαν άλλη σκοπιά: το ί&χ) το «έδα-
φος», το «στοιχείχ»> της αλήθειας του Είναι, καθορίζεται ουσωι-
δώς από το γεγονός ότι «διυφαίνεται» από τη μεταφυσική και 
μπορεί να λειτουργεί ως θεμέλιο της - όσο κι αν τελικά λησμο-
νείται από αυτήν. 

108. Για «το αυτό» (das Selbe) στην αντιδιαστολή του προς 
«το ίδιο» (das Gleiche), βλ. ανωτέρω, Σχόλιο 42. 

109. Για τη διπλή σημασία της λέξης Grund, βλ. ανωτέρω. 
Σχόλιο 100. Το «σκάψιμο» του «θεμελίου» στο σημείο αυτό δεν 
πρέπει να νοηθεί ως «υπόσκαψη», αλλά ως όργωμα και φρο-
ντίδα. 

110. Πα την «υπέρβαση της μεταφυσικής», βλ. και ανωτέρω. 
Σχόλιο 66. Ο Heidegger διευκρινίζει εδώ ότι η αντιδιαστολή 
της «ουσιώδους σκέψης» προς τη φιλοσοφία και προς την πρώ-
τη και κύρια μορφή της (τη μεταφυσική) δεν επιτρέπεται να 
εκτραπεί σε έναν τυφλό και στείρο αντιμεταφυσικό λόγο. Απο-
στολή της περίφημης Destruktion, της «αποδόμησης» της μετα-
φυσικής παράδοσης, δεν είναι το "ξερίζωμά" της αλλά η επι-
στροφή στο «έδαφός» της και η στοχαστική ανασύνθεση της 
απορίας της. Πα την αντιδιαστολή σκέψης και φιλοσοφίας, βλ. 
και το κείμενο-διάλεξη με τίτλο «Το τέλος της φιλοσοφίας και η 
αποστολή της σκέψης» («Das Ende der Philosophie und die 
Aufgabe des Denkens», στο Zur Sache des Denkens, Tübing^ 
1969, o. 61-80.) 

111. Βλ. και ανωτέρω. Σχόλιο 61. 

112. To ονοματοποιημένο απαρέμφατο An<knkeD («ανάμνη-
ση») συνδέεται με το ρήμα denken («σκέπτομαι», «στχη^ά^ 
μαι»). Ο Heidegger χαρακτηρίζει συχνά τη σκέψη ως ανο̂νηοΐ), 
προκειμένου να τονίσει τη σημασία της στοχαση,κής (χναδρο;«̂  
στην ιστορία της μεταφυσικής και την αναγκαιότητα τ̂  
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όόμηστις». Συγχρόνως, ο «αναμνηστικός» χαρακτήρας της σκέ-
ψης αποτρέπει την έκπτωση της σε αυτόνομο υποκειμενικό 
ενέργημα και επισημαίνει την ουσιώδη αποστολή της, που συνί-
σταται στην ετοιμότητα για στοχαστική ανάληψη των "μηνυμά-
των" και των τρόπων εκκάλυψης του Είναι. Ο χαρακτηρισμός 
της σκέψης ως ανάμνησης παραπέμπει βέβαια ευθέως και στον 
πλατωνικό προσδιορισμό της γνώσης και της μάθησης ως «ανά-
μνηστις» (πρβλ. κυρίως τους διαλόγους Μένων και Φαίδων), στον 
οποίο εντούτοις ο Heidegger αποφεύγει να αναφερθεί ρητά. 

113. Πρβλ. και την ομώνυμη διάλεξη (Was heißt Denken?) 
που δόθηκε το 1952 και δημοσιεύθηκε το 1954 οτον τόμο Vor-
träge und Aufsätze (1990®, σ. 123-137). To ρήμα heißen ως μέσο 
σημαίνει «ονομάζομαι», «λέγομαι», ως μεταβατικό «διατάζω», 
«επιτάσσoJ». Στην "παρατήρηση περιθωρίου" ο Heidegger υπο-
σημαίνει τη δεύτερη σημασία του, σύμφωνα με την οποία η ερώ-
τηση λαμβάνει το νόημα: «Τι επιτάσσει η σκέψη;» Η «επιταγή» 
εκπορεύεται ουσιαστικά από το ίδιο το Είναι, στο οποίο (σύμ-
φωνα με το κείμενο της Εισαγωγής) η σκέψη οφείλει να «αντα-
ποκρίνεται». 

114. Η «τέλεση» αυτής της σχέσης του Είναι προς τον άνθρω-
πο δηλώνεται στο πρωτότυπο με το ρήμα ereignen. Ο Heidegger 
παραπέμπει έτσι στο περίφημο Ereignis («Ιδιοσυμβάν»· βλ. ανω-
τέρω, Σχόλιο 81), το οποίο επίσης δηλώνει την εμφάνιση του Εί-
ναι και την «επιτέλεση» μιας σχέσης του με το ανθρώπινο ον. 

115. Το ρήμα bergen σημαίνει συγχρόνως «(προ)φυλάσσω» και 
«κρύπτω». Πρέπει να εννοηθεί και με τις δύο αυτές σημασίας. 

116. Η αντιπαραβολή γνωστικής και αποφαντικής αλήθειας 
αφενός (της veritas, που παραδοσιακά συλλαμβάνεται ως 
«oμoίωση»-adaequatio) και «ακρυπτότητας» ως μιας «πρωταρ-
χικότερης» αλήθειας αφετέρου αποτελεί κοινό τόπο σε ολόκλη-
ρο το έργο του Heidegger (για το ΕκΧ, βλ. κυρίως §44). Μετα-
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φράζοντας την αρχαιοελληνική ά-λήθεια ως «ακρυπτότητα» 
(Unverborgenheit), ο Heidegger υπογραμμίζει τη σημασία του 
στερητικού α- ως δηλωτικού του δυναμικού χαρακτήρα της 
αποκάλυψης της αλήθειας, η οποία συνίσταται πάντοτε στην 
άρση και απώθηση της λήθης και της «κρυπτότητας». 

117. Η αναζήτηση της ουσίας της μεταφυσικής σκέψης και η 
ιχνηλασία των απαρχών της μεταφυσικής "παρέκκλισης" από 
τον στοχασμό του Είναι οδήγησε τον Heidegger σε μια επίμονη 
και αδιάπτωτη ενασχόληση με την προσωκρατική φιλοσοφία. Η 
εντατική αυτή αναδίφηση (η οποία παρεμπιπτόντως συνετέλε-
σε στη γενικότερη αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τους 
Προσωκρατικούς κατά τις τελευταίες δεκαετίες) παρερμηνεύ-
θηκε συχνά ως κλήση για "επιστροφή" στους Προσωκρατικούς, 
στους οποίους υποτίθεται ότι μπορούμε να αναζητήσουμε έναν 
προ-μεταφυσικό τρόπο σκέψης. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, 
ο Heidegger είναι βαθιά πεπεισμένος ότι ήδη η προσωκροαική 
σκέψη εμπεριέχει όλα τα σπέρματα της μεταφυσικής παρέκκλι-
σης του στοχασμού προς τη λήθη του Eivau «Η αφετηρία της 
μεταφυσικής συμπίπτει με την αφετηρία της δυτικής σκέτΙτης» 
(Άπαντα, τ. 5, σ. 176), δηλ. με τα αποσπάσματα του Αναξίμαν-
δρου και του Παρμενίδη. Άλλωστε, μια προσπάθεια «αναγέννη-
σης» της προσωκρατικής φιλοσοφίας θα ήταν όχι μόνο αδύνα-
τη αλλά και αντίθετη με την ιστορικότητα της σκέ\|»ης - με την 
ιστορικότητα της ίδιας της αλήθειας του Είναι. Ιχνηλατώντας τη 
γένεση της μεταορυσικής, ο Heidegger "επιστρέφει" στους Προ-
σωκρατικούς με στόχο να καταστήσει και τα δικά τους κείμενο 
αντικείμενο «αποδόμησης», και όχι για να εκφωνήσει ένα σύν-
θημα αντίστοιχο με το «Back to the Presocratics» του Karl 
Popper (βλ. το ομώνυμο κείμενο του 1958, στον τόμο Conjectures 
and Refutations, London - New York 51989, σ. 136-165). 

118. Η φράση τροποποιήθηκε στην έκδοση των Απάντβιν 
στις προηγούμενες εκδόσεις: «το οποίο εμφανίζεται ως ον;». - Η 
αδυναμία της μεταφυσικής να στοχασθεί το «θεμέλιό» της (δηλ. 
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την «αλήθεια του Είναι») ανάγεται εδώ στην προσήλωση της 
στην εκκάλυψη (των όντων ως όντων) και στην αδιαφορία της 
για το κρυμμένο και την «κρυπτότητα» που ενυπάρχουν στην 
«ακρυπτότητα». Ενώ η αλήθεια συνίσταται κατά τον Heidegger 
σε ένα δυναμικό Γίγνεσθαι και σε μια διαρκή αντιπαράθεση και 
εναλλαγή "φωτός" και "σκότους", αποκάλυψης και συγκάλυ-
ΐ|'ης, η μεταφυσική ενδιαφέρεται αποκλειστικά για την αποκα-
λυπτική διάσταση αυτού του Γίγνεσθαι· καθίσταται τρόπον τινά 
θύμα της απεριόριστης γνωσιολογικής αισιοδοξίας της, λησμο-
νώντας ό,τι εξακολουθεί να ανθίσταται στη γνώση του Υποκει-
μένου και αρνείται να έλθει στο φως - λησμονώντας όμως προ 
πάντων την ύπαρξη του "σκότους" καθ' εαυτό. Ακριβώς επειδή 
η μεταφυσική θέλγεται αποκλειστικά από την παρουσία, σπεύ-
δει να ερμηνεύσει και το Είναι ως «παρείναι» (βλ. και κατωτέ-
ρω. Σχόλιο 135): διαγράφει την «κρυπτότητα» που εμπεριέχει η 
«αλήθεια του Είναι», εμμένει αποκλειστικά στα όντα και τελικά 
(όπως θα επισημάνει η επόμενη παράγραφος του κειμένου) τα 
συγχέει με το Είναι, 

119. Das an-fangende, im Απ-fangen wesende Ereignis -
brauchend - die Enteignis. Μεταφραζόμενη στην ελληνική, η 
δυσνόητη αυτή "παρατήρηση περιθωρίου" καθίσταται σχεδόν 
ακατανόητη. 

120. Παρά την πεποίθησή του ότι το έργο του παρέχει για 
πρώτη φορά τη δυνατότητα ενός διαστοχασμού της «αλήθειας 
του Είναι», ο Heidegger δεν τρέφει αυταπάτες για τη μελλοντι-
κή πορεία της σχέσης του ανθρώπου με το Είναι. Η «λήθη του 
Είναι» όχι απλώς βαθαίνει και επεκτείνεται, αλλά περιέρχεται 
και η ίδια στη λήθη. Η βαθιά οντολογική απαισιοδοξία του 
Heidegger δεν οφείλεται τόσο στη διαρκή εξάπλωση της λήθης 
του Είναι όσο στην έλλειψη συνείδησης αυτής της εξάπλωσης, 
στη λήθτ/ της λήθης, στην απάθεια και αδιαφορία με την οποία 
ο άνθρωπος αντιμετωπίζει την «εγκατάλειψή» του από το Είναι. 
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121. Η ετυμολογική προέλευση του Geschick («πεπρωμένο») 
από το ρήμα schicken («στέλνω, επιχπέλλω»· βλ. και ανωτέρω. 
Σχόλιο 62) δίνει στον Heidegger τη δυνατότητα να κάνει λόγο 
για ένα «πεπρωμένο του Elvau> που «επιστέλλεται» οτον άν-
θρωπο μέσω της αγωνίας. Η τελευταία (όπως και ο «τρόμος»!) 
δεν είναι πλέον μια υποκειμενική -ψυχολογική διάθεση αλλά μια 
πρό(σ)κληση για στοχασμό του ίδιου του Είναι. 

122. Είναι προφανές ότι η διάλεξη ΤεΛί δεν εκλαμβάνεται 
πλέον ως απόπειρα ανάπτυξης ενός μεταφυσικού ερωτήματος 
που θα αναδείξει την ουσία της μεταφυσικής αλλά ως το πρώτο 
βήμα στην πορεία «υπέρβασης της μεταφυσικής» και •ψηλάφη-
σης των ορίων μιας μη-μεταφυσικής «ουσιώδους σκέψης». 

123. dem Sein höriges Denken. To επίθετο hörig σημαίνει στη 
γερμανική τον «υπάκουο», τον «εξαρτημένο» και «υποταγμέ-
νο». Ο Heidegger προσβλέπει ωστόσο εδώ στην ετυμολογική 
συγγένεια της λέξης με το ρήμα «ακούω» (hören), το οποίο με τη 
σειρά του συνδέεται ετυμολογικά με το gehören («ανήκω»). Τα 
ρήματα αυτά, όπως και το gehorchen («υπακούω»), χρησιμο-
ποιούνται από τον ύστερο Heidegger για την περιγραφή της 
σχέσης του ανθρώπου και της σκέψης με το Eivau Η σχέση αυτή 
δεν διαμορφώνεται από τον άνθρωπο, αλλά παίρνει τη μορφή 
προσήλωσης, ακούσματος και υποταγής του στα κελεύσματα 
του Είναι (πρβλ. και Επίλογο, α. 97-98.) 

124. Πρβλ. και την πεποίθηση του Heidegger, στον Επίλογο 
(σ. 97), ότι «και η ουσιώδης σκέψη αποτελεί πράξη». Σε αντί-
θεση όμως με τον Επίλογο και την "αμυντική" του στάση, ο 
Heidegger της Εισαγωγής δεν νιώθει πλέον την ανάγκη να απο-
δείξει ότι ο στοχασμός του είναι συμβατός με τη δράση κ€α την 
πράξη και ότι δεν τις παρεμποδίζει. Η διακήρυξη της αδιαφο-
ρίας του για τη «δημόσια ζωή» δεν ενέχει πλέον τους κινδύνους 
που θα ενείχε εν έτει 1943. 
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125. Προβαίνοντας στο τέλος του ΕκΧ σε μια ανασκόπηση 
της πορείας του έργου και επιχειρώντας έναν προσδιορισμό του 
σημείου στο οποίο είχε φτάσει ολοκληρώνοντας τα δύο από τα 
τρία Τμήματα του πρώτου από τα δύο προγραμματισμένα Μέ-
ρη. ο Heidegger υπενθύμιζε (σ. 436) ότι η «ανάδειξη της σύστα-
σης του Είναι του Dasein [που είχε επιτευχθεί ως εκείνο το ση-
μείο] παραμένει απλώς και μόνο ένας δρόμος. Ο σκοπός είναι η 
επεξεργασία του ερωτήματος για το Είναι εν γένει», και «η πα-
ρούσα πραγματεία βρίσκεται καθ' οδόν» (σ. 437) προς την εκ-
πλήρωση του. Ο στόχος αυτός δεν εκπληρώθηκε βέβαια ποτέ -
τουλάχιστον όχι στη μορφή που σχεδίαζε ο Heidegger το 1927 
(βλ. και τα Προλεγόμενα ανωτέρω, σ. 48 επ.). Είκοσι δύο χρόνια 
αργότερα, ο Heidegger ανατρέχει σε εκείνο το «καθ' οδόν», επι-
χειρώντας να προσδώσει στο σύνολο του ΕκΧ έναν μεταβατικό 
χαρακτήρα και να το εμφανίσει ως προοίμιο του στοχασμού της 
«αλήθειας του Είναι». Ο στοχασμός αυτός, ωστόσο, δεν έχει 
πλέον ως αφετηρία και θεμέλιο το Dasein, όπως συνέβαινε στο 
ΕκΧ, αλλά ένα Είναι που «προ-μελετά» και οριοθετεί τις επι-
διώξεις και τα μελήματα της ανθρώπινης σκέψης. 

126. Wahrnis als Ereignis. Η λέξη Wahrnis είναι παλαιότερος 
και σπάνιος τύπος της γερμανικής, που σήμαινε «φύλαξη», «προ-
στασία» και που δεν χρησιμοποιείται πλέον. Ο Heidegger παρα-
πέμπει προφανώς στην ετυμολογική συνάφεια της λέξης με την 
Αλήθεια (Wahrheit), προσδίδοντάς της τη σημασία της «αλή-
θευσης». 

127. Για τον όρο Dasein, βλ. ανωτέρω. Προλεγόμενα, σ. 24-25. 
Προκειμένου να εμφανίσει το ΕκΧ ως πρόδρομο του ύστερου 
έργου του, ο Heidegger προσπαθεί εδώ να αποκρούσει κάθε 
σχέση του Dasein με τη συνείδηση ή τη φιλοσοφία της υποκει-
μενικότητας. Το Dasein οφείλει να εμφανισθεί ως το «Εδώ του 
Είναι» (Da des Seins), ως ένα πεδίο και μια «θέση» αποκάλυψης 
της «αλήθειας του Είναι». 
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128. «Κατευθυντήριο εροί)τημα» στο ΕκΧ ήταν το ερώτημα 
για το (νόημα του) Είναι. Στην απάντηση αυτού του εροπήμα-
τος απέβλεπε η «προπαρασκευαστική» ενασχόλη€τη του δημοσι-
ευμένου τμήματος του έργου με το Είναι ενός επιμέρους όντος: 
με το Είναι του Dasein. 

129. Τη θεμελιώδη αυτή πρόταση συνηθίζουν να επικαλού-
νται οι υπαρξιστικές αναγνώσεις του ΕκΧ. Η νομιμότητα αυτών 
των αναγνώσεων αμφισβητήθηκε από τον ίδιο τον Heidegger, 
με την Επιβολή για τον «Ανθρωπισμό» (βλ. Άπαντα, τ. 9, σ. 
325-330). 

130. Στο δυσνόητο και δυσμετάφραστο τμήμα του κειμένου 
που ακολουθεί, ο Heidegger καταφεύγει στην ετυμολογική προ-
έλευση της -κεντρικής σημασίας για το ΕκΧ- έννοιας της «ύ-
παρξης» (Existenz), προκειμένου να την ερμηνεύσει ως «έκστα-
ση» (Ekstasis· στο ΕκΧ, «εκστάσεις» αποκαλούνταν οι τρεις δια-
στάσεις της χρονικότητας -μέλλον, παρόν, παρελθόν- στην ενό-
τητα τους: βλ. §§ 65,68,69,79). Η ανθρώπινη ύπαρξη δεν συλ-
λαμβάνεται ως περίκλειστη οντότητα, ως σαφώς προσδιο^Λμέ-
νη συνείδηση ή υποκείμενο, αλλά εμφανίζεται εξαρχής (ος 
«έξω», εκτός κάθε υποστασιακού περιβλήματος, και συγχρόνως 
«μέσα» στην αλήθεια του Είναι και διαρκώς ανοικτή προς αυ-
τήν. Πρόθεση του Heidegger είναι τελικά η αναίρεση της διά-
κρισης "εντός" και "εκτός", που καθόρισε και διαμόρφοκκ ολό-
κληρη τη φιλοσοφία της Υποκειμενικότητας (πρβλ. σχετικά και 
ΕκΧ, §§ 12,13,28). Η ανάδειξη της α priori «ανοοαότψος» της 
ύπαρξης θα επιτρέ\()ει στη συνέχεια την επανασημοκΛοδότηση 
και άλλων κεντρικών εννοιών του ΕκΧ, όπως της «μέριμνας» 
(Sorge), του «Είναι-προς-θάνατον» (Sein zum Tode) xm too 
«Eαυτόv-είvαu> (Selbstsein). - Πα την «εμμονή» (IiistäiMS^ceit) 
και το «εμμένειν» (Innestehen) ως «εν-μένειν» εντός της οιλήθει-
ας του Είναι, βλ. και ανωτέρω. Σχόλιο 71. 

13L Η λέξη das Gebirge σημαίνει την «οροσεΐ4^, ενώ ο τό-
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πος Gebirg δεν απαντάται. Με τον νεολογισμό αυτόν (που δεν 
είναι μεταφράσιμος) ο Heidegger παραπέμπει προφανώς οττο 
ρήμα bergen («(προ)φυλάσσω», αλλά και «κρύπτω»), θέλοντας 
να εκφράσει την αποκρυπτική και συνάμα προστατευτική λει-
τουργία του «Είναι». 

132. Πρβλ. και τη διάλεξη «Κτίζειν Κατοικείν Σκέπτεσθαι» 
(«Bauen Wohnen Denken», στον τόμο Vorträge und Aufsätze, 
1990^ 139-156). 

133. Η θεμελιώδης για τη Φαινομενολογία του Husserl έννοια 
της «αποβλεπτικότητας» (Intentionalität) προσδιορίζει τη 
συνείδηση ως "συνείδηση-τινός"· η συνείδηση δεν είναι ποτέ 
"κενή", αλλά περιέχει τα εκάστοτε νοούμενα αντικείμενα, ανα-
φέρεται σε αυτά και σχετίζεται μαζί τους. Στο ΕκΧ ο Heidegger 
έθετε το ερώτημα για τις συνθήκες και προϋποθέσεις αυτής της 
αποβλεπτικότητας. Η υπόσχεσή του (σ. 363) να καταδείξει ότι 
θεμέλιο της είναι η «εκστατική χρονικότητα του Dasein» δεν 
μπόρεσε εντούτοις να εκπληρωθεί, αφού το ΕκΧ παρέμεινε 
ανολοκλήρωτο. Τώρα (1949) ο Heidegger καταγράφει ως προϋ-
πόθεση κάθε αποβλεπτικότητας την προηγούμενη δυνατότητα 
«εμμονής» στο πεδίο του «Είναι» και την «ανοικτή» στάση της 
ύπαρξης έναντι της α-λήθειας. 

134. Ο προσδιορισμός στο ΕκΧ του ανθρώπου ως «Εαυτόν-
είναι» χαρακτηρίζεται εδώ ως «μεταφυσικός» και ουσιαστικά 
αποκηρύσσεται. Κάθε φορά που ο Heidegger αναγκάζεται να 
αναγνωρίσει την ύπαρξη μεταφυσικών "υπολειμμάτων" στο 
ΕκΧ, σπεύδει να τονίσει ότι οφείλονται στο γεγονός ότι η πρώτη 
αυτή απόπειρα απεγκλωβισμού από τον μεταφυσικό τρόπο σκέ-
ψης είναι φυσικό να μην έχει αποδεσμευθει πλήρως από αυτόν 
και να ομιλεί ακόμη τη γλώσσα του. 

135. Η προσκόλληση της αρχαίας ελληνικής σκέψης στην πα-
ρουσία, η ερμηνεία του Είναι ως «παρουσίας» (Anwesenheit) 
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και των όντων ως «παρόντων» (anwesend), αποτελεί την ισχυ-
ρότερη ένδειξη ότι η φιλοσοφία διολίσθησε εξαρχής στον δρόμο 
της μεταφυσικής, αδιαφορώντας για την αλήθεux ως δττναμική 
σχέση παρουσίας και απουσίας (βλ. και ανωτέρω. Σχόλιο 118). 
Πα την κατανόηση της σημασίας του είναι δεν αρκεί η μετάφρα-
ση της λέξης, αλλά απαιτείται η εμβάθυνση στη σχέση του με την 
«παρουσία» και στη συνακόλουθη χρονική του διάσταση. (Πρβλ. 
και τα σχετικά αποσπάσματα του κειμένου Was heißt Denken? 
που παραθέτει σε μετάφραση ο Β. Μπιτσώρης: Ti είναι η φιλο-
σοφία;, α. 107). 

136. Το ρήμα bergen χρησιμοποιείται και εδώ με διπλή σημα-
σία: «κρύπτω» και «προφυλάσσω». 

137. Με τη νιτσεική αρχή της «αιώνιας επιστροφής του ομοί-
ου» ολοκληρώνεται κατά τον Heidegger η ιστορική πορεία της 
μεταφυσικής· βλ. σχετικά και ανωτέρω. Σχόλιο 67. 

138. Στο σημείο αυτό του κειμένου ο Heidegger επιχειρεί μια 
συμπυκνωμένη παρουσίαση ολόκληρης της στοχαστικής του 
διαδρομής, υπό το πρίσμα του υστέρου έργου του. Υπονοεί ότι 
το ΕκΧ απέτυχε να εκπληρώσει τους σκοπούς του, διότι -ως 
πρώτη απόπειρα απεγκλωβισμού από την παραδοσιακή μετα-
φυσική- παρέμεινε αναγκαστικά δέσμιο του μεταφυσικού τρό-
που «παράστασης» των όντων και ως εκ τούτου ανήμπορο να 
συλλάβει και να στοχασθεί επαρκώς το Είναι, στο οποίο εξαρ-
χής απέβλεπε. Εντάσσοντας το Είναι στο πλαίσιο της «κατα-
νόησης», το καθιστούσε αντικείμενο της «ερριμμενης προβο-
λής» του Dasein, ταυτίζοντας εν τέλει το Είναι με το «νόημα τον 
Είναι» (βλ. ΕκΧ, σ. 152, καθώς και τα Προλεγόμενα ανωτέρω, α 
44-46). Το «νόημα» πάντως επανασημασιοδοτείται εδώ, χαρα-
κτηριζόμενο ως ένα «πεδίο» που «παρέχεται» στον άνθρωηο* 
στο ΕκΧ, αντίθετα, το «νόημα» αποτελούσε «υπαρχηκό χαρα-
κτηριστικό του Dasein», το οποίο και μόνο μπορούσε «m «Veu 
πλήρες νοήματος ή να στερείται νοήματος» (σ. 151). 
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139. Με την επίμονη υπενθύμιση ότι το «πραγματικό και μο-
ναδικό» ερώτημα του ΕκΧ αφορούσε στο «νόημα του Είναι», ο 
Heidegger στρέφεται προφανώς κατά εκείνων που -παρασυρό-
μενοι από το ημιτελές του έργου- το ερμήνευσαν περιοριστικά 
ως ανάλυση του ανθρώπινου Dasein, τείνοντας να το εντάξουν 
σης φιλοσοφίες της Υποκειμενικότητας. Θεωρώντας μάλιστα 
ότι το ΕκΧ αποτέλεσε το πρώτο βήμα εξόδου από τη μεταφυσι-
κή στένωση και την πρώτη απόπειρα στοχασμού της «αλήθειας 
του Είναι», χαρακτηρίζει τις παρερμηνείες του έργου ως τις 
πλέον προφανείς ενδείξεις της απροθυμίας να στοχασθούμε το 
Είναι, της λήθης του και της «εγκατάλειψής» μας από αυτό. 

140. Με την περίφημη αυτή έκφραση ο Αριστοτέλης οριοθε-
τεί το αντικείμενο της ζητουμένης έπιχττήμης που προσπαθεί να 
θεμελιώσει στα Μετά τα Φυσικά και που αργότερα έλαβε το 
όνομα «οντολογία» ή «μεταφυσική»: εστίν έπιστήμη τις ή θεωρεί 
τό ÖV ή ÖV και τα τούτω υπάρχοντα καθ' αυτό (Μετ. ΓΙ, 1003 
a21· πρβλ. επίσης ΕΙ 1025 b3, Κ3 1060 b31, 1061 b4). Η φράση 
οριοθετεί την «οντολογία» έναντι των άλλων ειδικών και επιμέ-
ρους επιστημών, αναθέτοντάς της την αποστολή να εξετάζει τα 
όντα όχι ως αυτά ή εκείνα στα επιμέρους χαρακτηριστικά τους, 
αλλά ως όντα στην «οντότητά» τους, αποβλέποντας αποκλει-
στικά στο ότι αυτά «είναι». Στη συνέχεια του κειμένου ο Heideg-
ger θα αναφερθεί στη δεύτερη διάσταση της μεταφυσικής, όπως 
αυτή αναδεικνύεται σε άλλα χωρία των αριστοτελικών κειμέ-
νων: Η μεταφυσική ως πρώτη φιλοσοφία προσδιορίζεται ως επι-
στήμη των αυτόνομων και αμετάβλητων υποστάσεων (περί 
χωριστά και άκίνητα) και χαρακτηρίζεται ως θεολογική (ΕΙ 
1026 al5-19· όμοια και στο Κ7,1064 a33-bl4)· η καθολικότητά 
της μάλιστα θεμελιώνεται ακριβώς στην ενασχόληση της με τη 
θεία ουσία (και καθόλου οΰτως δτι πρώτη, 1026 a30-31). Στον 
βαθμό που η μεταφυσική είναι συγχρόνως επιστήμη τοϋ δντος 
η δν και χωριστόν (1064 a29), εμφανίζεται αιωρούμενη μεταξύ 
οντολογίας και θεολογίας. Οι έριδες των μελετητών για τον χα-
ρακτήρα αυτής της αμφισημίας και για τη δυνατότητα (ή την 
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αναγκαιότητα) άμβλυνοτής της συνεχίζονται αμείωτες έως τις 
μέρες μας. Η συμβολή του Heidegger έγκειται στην επισήμανση 
ότι αυτή η «διμορφία» δεν είναι τυχαία ούτε οφείλεται σε κά-
ποια αντίφαση της αριστοτελικής σκέψης, αλλά εκφράζει τη βα-
θύτερη φύση της μεταφυσικής: την «οντο-θεολογική ουσία» ττ^. 
Η μεταφυσική σκέψη είναι προορισμένη να οντολογεί και να 
θεολογεί συγχρόνως. Πρβλ. σχετικά και το κείμενο «Η σντο-
θεολογική σύσταση της μεταφυσικής» («Die onto-theologische 
Verfassung der Metaphysik»), στο Identität und Di^erenz,Tübin-
gen 1957, σ. 35-73. 

141. Η χριστιανική «ιδιοποίηση» της ελληνικής φιλοσοφίας 
οφειλόταν στην προϋπάρχουσα και εγγενή ροπή της τελευταίας 
προς τη θεολογία, στον οντο-θεολογικό χαρακτήρα της. Ο 
Heidegger φαίνεται πάντως να έχει αμφιβολίες για τη σκοπιμό-
τητα και την ωφελιμότητα αυτής της «ιδιοποίησης». Προσφεύ-
γει στη ρήση του Αποστόλου Παύλου, επιθυμώντας προφανώς 
να υποστηρίξει μια ασυμβατότητα της χριστιανικής θεολογίας 
με τη φιλοσοφία, καθώς η τελευταία, κρινόμενη με γνώμονα τον 
αποκαλυπτικό λόγο και την εμπειρία της χριστιανικής πίστης, 
δεν μπορεί παρά να εμφανίζεται ως «μωρία». 

142. Η υπερβατικότητα βρίσκεται σε μια εγγενή συνάφεια με 
την οντολογία, καθώς συνίσταται σε μια κίνηση «πέραν-τοίν-
όντων» (πρβλ. ανωτέρω, ΤεΜ, ο. 80) που επιτρέπει την καθολι-
κή σύλληψή τους. Ο Heidegger λαμβάνει εδώ αποστάσεις τόσο 
από την υπερβατικότητα όσο και από τη «θεμελιώδη οντολο-
γία» του ΕκΧ· θεωρεί πλέον ότι κάθε οντολογία, όσο «θεμελιώ-
δης» κι αν είναι, παραμένει καταδικασμένη να παραβλέπει το 
Είναι και την αλήθειά του χάριν των όντων. 

143. Ο Heidegger εννοεί βεβαίως τη διάλεξη ΤεΜ, που στην 
παρούσα έκδοση προτάσσεται της Ενσαγωγι^. Σίιο τελενηήο 
αυτό τμήμα της Εισαγωγής, ο Heidegger επα>^ρχεται στη διά-
λεξη ΤεΜ, επικεντρώνοντας την προσοχή του στο αχροτελενηο 
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ερ(ότημά της: «Γιατί υπάρχουν εν γένει όντα, και όχι πολλώ μάλ-
λον το Μηδέν;» Σκοπός του είναι να αποσυνδέσει το ερώτημα 
από τη μεταφυσική διάσταση που του είχε προσδώσει ο Leibniz 
και να το εμφανίσει ως ερώτημα που τείνει να υπερβεί την ίδια 
τη μεταφυσική (βλ. σχετικά και ανωτέρω, Σχόλιο 64). 

144. Βλ. και ανωτέρω, Σχόλιο 64. 

145. Η φράση es ist nichts mit dem Sein σημαίνει ότι δεν στρέ-
φουμε την προσοχή μας στο Είναι, ότι αντί να το «ακούμε» και 
να το «υπακούουμε» το παραμελούμε και το λησμονούμε. Για 
την αναγραφή της αντωνυμίας Es με κεφαλαίο, πρβλ. ανωτέρω, 
Σχόλιο 106. 

146. Βλ. και Σχόλιο 64 ανωτέρω. 

147. Το δίλημμα που θέτει η ερώτηση πιθανότατα δεν μπορεί 
να απαντηθεί, καθώς το ότι «τα όντα είναι» πρέπει να θεωρηθεί 
εξίσου αινιγματικό με το ότι «το Είναι «είναι»»: τα μεν όντα «εί-
ναι» διά του Είναι, το δε Είναι «είναι» (δηλ. εμφανίζεται, απο-
καλύπτεται) μέσω των όντων, ενόσω αυτά είναι. Όντα και Είναι 
αλληλεξαρτώνται, το ένα εμφανίζεται διά και μέσω του άλλον. 
Αυτή η επίγνωση οδήγησε πιθανότατα τον Heidegger στην από-
φαση να τροποποιήσει το κείμενο του Επιλόγου (σ. 92), ανα-
^/νωρίζοντας τώρα (5η έκδοση, 1949) ότι «το Είναι ουδέποτε 
ουσιούται χωρίς τα όντα» (βλ. ανωτέρω, Σχόλιο 76). - Η σχέση 
αυτή Είναι και όντων μπορεί ίσως να περιγραφεί κατά τον κα-
λύτερο τρόπο με τη βοήθεια του εννοιολογικού συστήματος της 
πλατωνικής «υπόθεσης των ειδών»: η "ιδέα του Είναι" εμφανί-
ζεται μέσω των όντων ως εστία μεθέξεώς τους, ενώ τα όντα με 
τη σειρά τους «είναι» μέσω αυτής της μεθεκτικής σχέσης. Είναι 
πάντως βέβαιο ότι μια τέτοια περιγραφή της σχέσης Είναι και 
όντων δεν θα συναντούσε την επιδοκιμασία του ίδιου του 
Heidegger. 
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148. To κείμενο της Εισαγωγής ολοκληρώνεται με την προ-
τροπή του Heidegger να αναγνωσθεί η διάλεξη μέσα από την 
οπτική που διανοίγει το ερώτημα του Leibniz. Το ερώτημα αυτό 
οφείλει ωστόσο να κατανοηθεί με τον τρόπο που το έθεσε ο 
ίδιος ο Heidegger στο κείμενο του 1929: ως αναζήτηση όχι του 
εσχάτου αιτίου των όντων, αλλά του Μηδενός ως Ετέρου έναντι 
των όντων, και άρα σε τελική ανάλυση ως αναζήτηση του «ίδιου 
του Είναι». 

Ö1 





ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

das 

Abendland Εσπερία 
Abgrnnd άβυσσος 
abgründig αβυσσαλέος 
abweisen αποπέμπω 
Abweisung αποπομπή 
Anblick θέα 
Andenken ανάμνηση 
Anfang απαρχή, αφετηρία 
anfänglich πρωταρχικός 
Angst αγωνία 
ängstlich ανήσυχος 
Ängstlichkeit ανησυχία 
Ank\mft έλευση 
Anspruch κλήση, αξίωση 
Anwesende το παρόν 
Auslegung ερμηνεία 
Aussage απόφανση 
Aussehen όψη 
ausstehen υφίσταμαι, ίσταμαι-εκτός 

befinden ευρίσκομαι 
Befindlichkeit εύρεση 
befragen επερωτώ 
Befragte το επερωτώμενο 
begründen θεμελιώνω, αιτιολογώ 
bergen φυλάσσω, κρύπτω 
Bezug σχέση 
Bild εικόνα 
Brauch το χρεών 
brauchen χρειάζομαι, χρώμαι 

da εδώ 
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das 
der 

das 

Dank ευχαριστία 
denken σκέπτομαι, στοχάζομαι 
Denken σκέψη, στοχασμός 
Denker στοχαστής 
Dichtung ποίηση 
Differenz διαφορά 

eigentlich αυθεντικός, πραγματικός 
Einbruch εισβολή 
ekstatisch εκστατικός 
Ende τέλος 
entbergen αποκαλύπτω 
Entbergung αποκάλυψη 
Entfaltung ανάπτυξη 
entgleiten διολισθαίνω 
enthüllen αποκαλύπτω, (-ομαι) 
entwerfen προβάλλω 
Entwurf προβολή 
ereignen τελώ, συντελούμαι, επιτελούμαι 
Ereignis Ιδιοσυμβάν 
Erfahrung εμπειρία 
Erlebnis βίωμα 
Es Αυτό 
Existenz ύπαρξη 
existenzial υπαρκτικός 
existieren υπάρχω 

Faktizität βιοτική πραγματικότητα 
Fundamentalontologie θεμελιώδης οντολογία 

Gefühl συναίσθημα 
Gegenstand αντικείμενο 
geschehen συμβαίνω, συντελούμαι 
Geschehen το γίγνεσθαι 
Geschichte ιστορία 
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Geschick πεπρωμένο 
Gesetz νόμος 
gewähren χορηγώ 
Gewähr εγγύηση 
Geworfenheit ερριμμενότητα 

der Grund το θεμέλω, ο λόγος, η αιτία. 
ο αποχρών λόγος 

Grundstimmung θεμελιώδης διάθεση 
Gunst εύνοια 

das Heilige το Ιερό 
Huld χάρις 

innestehen εμμένω 
Inständigkeit εμμονή 
Immanenz ενύπαρξη 

Langeweile ανία 
Leidenschaft πάθος 
leuchten φωτίζω 

(sich) lichten φοκίζω, (-ομαι) 
Lichtung Ιέφωτο 

neimen ονομάζω 
nicht δεν 

das Nicht το Δεν 
nichten μηδενώ 

das Nichten η μηδένωση 
nichtig μηδαμινός 
nichts τίποτε, μηδέν 

das Nichts το Μηδέν 
die Nichtung η μηδένακτη 

offen ανοικτός 
offenbar φανερός, προφανής, πρόδηλος 
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offenbaren αποκαλύπτω 
Offenbarkeit προδηλότητα 

das Offene το Ανοικτό 
Offenheit ανοικτότητα 
Ortschaft πολίχνη 

Quelle πηγή 

rechnen υπολογίζω 
Rechnung υπολογισμός 

sagen λέγω 
Schein Φαίνεσθαι, επίφαση 
scheinen φαίνομαι, δίνω την εντύπωση 
Scheu αιδώς 
schicken στέλνω, επιστέλλω 
Schicksal μοίρα, πεπρωμένο 
seiend ων, ούσα, ον 

das Seiende τα όντα, το ον 
Seiendheit οντικότητα 
sein είμαι 

das Sein το Είναι 
das Seyn το Είνε 
das Selbst ο Εαυτός 
das Selbstsein το Εαυτόν-είναι 

Sicht σκοπιά, οπτικό πεδίο 
Sinn νόημα, έννοια 
Sorge μέριμνα 
Sprache γλώσσα 
Sprung άλμα 
Stimme φωνή 
stimmen συντονίζω 
Stimmung διάθεση 
Subjektivität υποκειμενικότητα 
Substanz υπόσταση 
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Transzendenz 

überwinden 
Überwindung 
unheimlich 
Unterschied 
Unverborgenheit 
Ursache 
Ursprung 
ursprünglich 

(sich) verbergen 
Verbergung 
verbürgen 
verborgen 
Verborgenheit 
Vergegenständlichung 
Vergessenheit 

sich verhalten 
das Verhalten 

Verneinung 
vernichten 
Verstand 
verwahren 
Verwindung 
Verwunderung 
Verwechslung 
vor 
vorstellen 
vorstellend 
Vorstellung 

währen 
wahr 
Wahrheit 

υπερβατικότητα 

υπερβαίνω 
υπέρβαση 
ανοίκειος 
διάκριση, διαφορά 
ακρυπτότητα 
αίτιο 
πηγή, προέλευση 
αρχέγονος 

(απο-)κρύπτω, (-ομαι) 
απόκρυψη 
εγγυώμαι 
κρυμμένος, κρυφός 
κρυπτότητα 
εξαντικειμενίκευση 
λήθη 
σχετίζομαι, συμπεριφέρομαι 
στάση, συμπερΜρορά 
άρνηση 
εκμηδενίζω 
διάνοια 
διαφυλάσσω 
συστροφη 
απορία 
σύγχυση 
προ, ενώπιον 
παριστώ 
παραστασιακός 
παράσταση 

διαρκώ 
αληθής 
αλήθεια 
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Wahrnis 
wesen 

das Wesen 
das Wesende 

wesenhaft, wesentlich 
Wille 
Wort 

φύλαξη/αλήθευση 
ουσιούμαι 
η ουσία, το ον 
το ουσιούμενο 
ουσιώδης 
βούληση 
λέξη. Ρήμα 
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To κείμενο Ti είναι μεταφυσική; δημοσιεύθηκε για πρώ-
τη φορά το 1929. Γνώρισε έκτοτε δεκατέσσερις ε π α ν ε κ -
δόσεις στα γερμανικά και μεταφράστηκε σε δ ε κ ά δ ε ς 
γλώσσες. Την ιδιαίτερη σημασία του υπογράμμ ισε και ο 
ίδιος ο Heidegger, συμπληρώνοντας το με έναν Επίλογο 
(1943) και προτάσσοντας μια εκτενέστατη Εισαγωγή 
(1949). Τα τρία κείμενα στην αλληλουχία τους παρέχουν 
μια αποκαλυπτική εικόνα της στοχαστικής δ ιαδρομής του 
φιλοσόφου. 

Με αφετηρία τον παραδοσιακό ορισμό της μεταφυσικής 
ως κίνησης «πέραν των όντων», το Τι είναι μεταφυσική; 
την περιγράφει ως μια πορεία υπέρβασης των όντων, με 
προορισμό το «Μηδέν». Το κείμενο διευρύνει α π ο φ α σ ι -
στικά την οπτική γωνία του Είναι και Χρόνος, ε π ι τ ρ έ π ο -
ντας συγχρόνως να διαφανούν τα αδ ι έξοδα στα οπο ία εν 
τω μεταξύ είχε οδηγηθεί ο φιλόσοφος. Θα ακολουθήσει η 
περίφημη «στροφή» της σκέψης του, της οπο ίας εξα ιρε -
τικά δε ίγματα αποτελούν ο Επίλογος και η Εισαγωγή -
κείμενα που αναζητούν πλέον τη δυνατότητα μιας μη 
μεταφυσικής σκέψης. 
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