Łukasz Kołoczek

Onto-teo-logiczny charakter
Przyczynków do filozofii

Chciałbym przedstawić dowód tezy mówiącej, że filozoficzny projekt
opracowany przez Heideggera w Beiträge zur Philosophie1 ma charakter
onto-teo-logiczny. Jestem o tym głęboko przekonany, a przekonanie to
wypływa z pracy, jaką wykonałem nad tekstem Przyczynków…, próbując zorientować się, co Heidegger napisał na temat „boga”. Ponieważ
jednak dość szybko zorientowałem się, że na temat boga – w takim
znaczeniu, jakie przypisuje mu metafizyka czy też wiara lub teologia –
Heidegger nie napisał w tej książce niemal nic, przeformułowałem pytanie i badałem, jaką pozycję w ramach tego projektu zajmuje „bóg” –
słowo „bóg”. Popadłem w ten sposób w problemat, nie wiedząc zrazu
o tym, który nazwałbym problematem strukturalistycznym: wziąłem
w nawias ewentualne odniesienia tego projektu do czegoś pozajęzykowego i potraktowałem Przyczynki jako pewną „strukturę”, złożoną ze
słów, w której słowa znaczą tylko na mocy swej pozycji w całości. Zdaję sobie sprawę, że podejście takie ma wiele wad, choć nie chciałbym
ich teraz roztrząsać. Nie ulega jednak wątpliwości, że główną wadą jest
to, iż moja praca pozostaje hermetyczna (wolę to sformułowanie niż
określenie: „autystyczna”, które pojawiło się w obu recenzjach mojego
1

M. Heidegger, Beiträge zur Philosophie (vom Ereignis), Gesamtausgabe Band 65,
Frankfurt am Main 1989, polski przekład: M. Heidegger, Przyczynki do filozofii
(z wydarzania), przeł. B. Baran, J. Mizera, Kraków 1996.
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doktoratu). O tej hermetyczności chciałbym Czytelnika na wstępie
uprzedzić i za nią przeprosić. A zatem dowód tytułowej tezy osadzony
będzie w całokształcie związków, jakie rozpoznałem w tym projekcie.
Nie mam możliwości całokształtu tego zaprezentować w krótkim artykule. Dołożę wszelkich starań, by mój tekst był przyswajalny, ale
z konieczności nie wszystkie kroki mojego rozumowania będą w ramach tego rozumowania uzasadnione.
1. Rozpocznę od dwóch uwag na temat tego, jak onto-teo-logii nie
należy w moim przekonaniu rozumieć. Powszechnie znana jest diagnoza Heideggera, która rozpoznaje onto-teo-logiczny2 charakter metafizyki. Równie znane są próby wykazania, że ta lub tamta koncepcja
metafizyczna spod tej diagnozy się wyłamuje (np. Jean-Luc Marion
o św. Tomaszu). Próby takie opierają się na sprecyzowaniu, na czym
polega onto-teo-logiczna struktura, to znaczy na sformułowaniu kryteriów, które następnie odnosi się do badanej konkretnej koncepcji
i wykazuje się, że nie wypełnia ona wszystkich (bądź żadnych) wyznaczników. Wnioskuje się zatem, jakoby filozofia np. Akwinaty nie
nosiła znamion onto-teo-logii3. W takim postępowaniu uwidoczniają
się dwa przekonania, które na samym początku chciałbym zawiesić:
otóż, po pierwsze, że diagnoza Heideggera jest diagnozą wypowiedzianą w ramach historii filozofii, i, po drugie, że formułuje ona zarzut
wobec metafizyki, który ją dyskredytuje. Pierwsze przekonanie jest
w gruncie rzeczy równoważne drugiemu, oba zaś w oczywisty sposób
są nieadekwatne względem filozofii Heideggera. Spośród różnych racji,
jakie można przeciwstawić tym dwóm przekonaniom, wybiorę to, które posłuży mi w przeprowadzeniu mojego dowodu. Otóż rozpoznanie
2
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Heidegger nie jest twórcą nazwy „ontoteologia”. Pojawia się ona już u Kanta
w Rozprawie filozoficznej o religii i moralności (na język polski przełożona przez
Mrongowiusa, Gdańsk 1854, reprint z roku 2006) jako tytuł pierwszego rozważania. Słowo to funkcjonuje jako nazwa dla metafizyki ze względu na jej przedmiot. Obok ontoteologii pojawia się kosmoteologia. Heidegger nadaje staremu
słowu całkiem świeży sens.
Por. np. argumentację Jean-Luca Mariona, Święty Tomasz z Akwinu i onto-teo-logia, przeł. P. Rak, „Logos i Ethos” 1998, nr 1 (6), s. 97-142.
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onto-teo-logicznej konstytucji metafizyki, jakie przedstawia Heidegger w eseju pod tym właśnie tytułem4, dokonuje się w „kroku wstecz”.
Metafora ta oznacza – zmuszony jestem prosić, aby Czytelnik przystał
na to bez dokładniejszych wyjaśnień – myślenie w innym początku
albo – posługując się inną terminologią, już nie z Przyczynków do filozofii – myślenie z perspektywy istoty metafizyki. Pytanie o samą filozofię, o jej istotę, musi pozostawać wcześniejsze od rozważań nad jej
historią. Stanowisko, jakie tu zajmuje Heidegger, jest oczywiście swoiste, ale nie oryginalne. Podobną tezę wygłasza Hegel, otwierając swe
Wykłady z historii filozofii5 (filozoficzne pytanie o to, czym jest filozofia,
musi pozostać uprzednie wobec dociekań historycznych; z dziejów filozofii bowiem – jeśli nie kierują się one właściwym pojęciem filozofii –
można wyprowadzić dowód jej nicości). Próby wskazania, że ten lub
tamten projekt filozoficzny nie jest onto-teo-logią, są w rzeczywistości
próbami wykazania, że projekt ten nie jest projektem filozoficznym.
Zasadzają się zatem na bezproblematyczności pojęcia „filozofia”, to
znaczy na dowolnej wykładni tego pojęcia. Jedyną możliwością podważenia diagnozy Heideggera jest odmienna wykładnia istoty filozofii.
Wykładnia taka jednak byłaby czymś zasadniczo różnym od archiwizowania dziejów filozofii6.
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M. Heidegger, Onto-teo-logiczny charakter metafizyki, przeł. J. Mizera, „Principia” 1998, XX, s. 152-185.
„W związku z historią filozofii nasuwa się od razu spostrzeżenie, że oczywiście
jest ona rzeczą ze wszech miar godną uwagi, gdy ma się sensowny i poważny
pogląd na temat jej przedmiotu, ale sama historia filozofii może budzić pewne
zainteresowanie także i wówczas, gdy jej przedmiotu, czyli dawnych i obecnych
systemów filozoficznych, nie traktuje się poważnie, a jej cel pojmuje się opacznie.
Ba, może się nawet wydawać, że zainteresowanie historią filozofii nabiera tym
większego znaczenia, im bardziej opaczne jest wyobrażenie o filozofii (…) Z historii filozofii daje się przede wszystkim wyprowadzić dowód jej nicości” (G.W.F.
Hegel, Wykłady z historii filozofii, przeł. Ś.F. Nowicki, Warszawa 1996).
„Dopóki dzieje filozofii przeszukiwać będziemy na sposób historyczny, zawsze
odkryjemy, że Bóg w filozofii się pojawił. Przyjmując wszakże, że filozofia jako
myślenie jest wolnym samospełniającym się wdawaniem się w byt jako taki, Bóg
może tylko wówczas dotrzeć do filozofii, gdy ta z samej siebie, ze swej istoty dopuści do tego i określi, że i w jaki sposób Bóg się w niej pojawia” (M. Heidegger,
Onto-teo-logiczny charakter metafizyki, op. cit., s. 173).
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Sformułowanie rozpoznania onto-teo-logicznego charakteru metafizyki idzie w parze z wypowiedziami o takimże charakterze filozofii.
Można tu przywołać np. zdania z komentarza do Schellingiańskiej
rozprawy o wolności:
Każda filozofia jest teologią w tym źródłowym i istotnym sensie, że
pojmowanie (lo/goj) całości bytu pyta o podstawę bycia, a ta podstawa
zwie się qeo/j, bogiem. Również np. filozofia Nietzschego, do której istotnych twierdzeń należy „bóg umarł”, właśnie dzięki temu twierdzeniu jest
„teologią”.

Nieco dalej, po bardzo ciekawych uwagach na temat teologii chrześcijańskiej, padają jeszcze mocniejsze słowa:
Filozoficzne zapytywanie jest w sobie zawsze onto-logiczne i jednocześnie teo-logiczne, w całkiem szerokim sensie. Filozofia to ontoteologia. Im bardziej źródłowo jest ona obiema tymi stronami w jednym, tym
autentyczniej jest filozofią7.

2. Na czym polega rozpoznanie istoty metafizyki jako ont-teo-logiki? Chciałbym krótko prześledzić, w jaki sposób Heidegger ideę
tę wypowiada w eseju Onto-teo-logiczny charakter metafizyki. Ujmuje on mianowicie metafizykę jako pytanie o byt. Ale oczywiście nie
o byt ten czy tamten, taki czy inny, lecz o byt jako taki i w całości8.
Heidegger rozpoznaje w tym pytaniu rzeczywisty jego przedmiot,
mianowicie bycie bytu, i wskazuje, że pytanie to jest w sposób konieczny dwuznaczne. „Całościowość tej całości jest jednością bytu,
jednoczącą jako wydobywająca podstawa, jako grunt”9. Dwuznaczność ta, z jednej strony, dla samej metafizyki nie jest jawna, a ujawnia
7
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M. Heidegger, Rozprawa Schellinga o istocie ludzkiej wolności [1809], przeł.
R. Marszałek, Warszawa 2004, s. 82n.
M. Heidegger, Onto-teo-logiczny charakter metafizyki, op. cit., s. 172, por. M. Heidegger, Czym jest metafizyka?, przeł. K. Pomian, w: idem, Znaki drogi, tłumacze
różni, Warszawa 1995, s. 9-24.
M. Heidegger, Onto-teo-logiczny charakter metafizyki, op. cit., s. 172.
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się dopiero w kroku wstecz, z drugiej zaś strony – włada dziejami
metafizyki. Na mocy tej dwuznaczności namysł nad bytem jako takim w całości przyjmuje dwie postaci: po pierwsze dopytuje się on
o byt jako taki w całości, to znaczy w ogólności, po drugie zaś o byt
jako taki w całości, to znaczy w jego jedności. Byt jako taki w całości, czyli bycie bytu, pojawia się ponadto w charakterze gruntu dla
bytu. I to nie byle jakiego gruntu, lecz gruntu pierwszego, to znaczy
takiego, który sam już nie musi w niczym się gruntować. Pierwszy
grunt to po grecku prote arche, a po łacinie causa sui. Dwuznaczność
pytania o byt jako taki w całości odsyła wobec tego raz do pytania
o ugruntowanie każdego bytu w tym, co wszystkim bytom wspólne, innym razem do pytania o ugruntowanie każdego bytu w tym,
co jedno, co spośród bytu najwyższe i dlatego ostateczne. Pierwszej
postaci odpowiada nazwa ontologii, drugiej zaś teologii, ponieważ
grunt, który gruntuje sam siebie, określa się mianem boga. Pojawiający się w obu tych nazwach logos jest źródłową nazwą dla gruntu
wszystko jednającego (gr. hen panta):
Metafizyka myśli byt jako taki, tzn. w ogólności. Metafizyka myśli byt
jako taki, tzn. w całości. Metafizyka myśli bycie bytu nie tylko w zgruntowującej jedności tego, co najbardziej ogólne, tzn. wszędzie równo-ważne, lecz także w ugruntowującej jedności wszystkości [Allheit], tzn. tego,
co najwyższe ponad wszystkim. Dlatego bycie bytu z góry już będzie myślane jako gruntujący grunt10.

W czym gruntuje gruntujący grunt, który pomyślany jest jako prote
arche czy też causa sui? Gruntujący grunt gruntuje w sobie samym:
jako wszystkość gruntuje się w jedności, jako jedność we wszystkości.
Dlatego metafizyka musi być zarazem ontologią i teologią – konieczność ta wypływa z podwójności gruntu.
Jedność obu postaci gruntowania i wpisana w nią zwrotność
funduje istotę metafizyki, choć sama nie może w jej ramach zostać
pomyślana. Tymczasem w perspektywie kroku wstecz, to znaczy
10

Ibidem, s. 174.
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innego początku, owo rozcięcie jedności, owo bycie istoczące jako
różnica pomiędzy obiema postaciami gruntowania, urasta do rangi zapomnianej istoty metafizyki. Heidegger nazywa ją w tym eseju
„wyróżnią”.
W rozpoznaniu onto-teo-logicznej konstytucji metafizyki czy filozofii nie chodzi o takie czy inne pojęcie boga, a nawet w ogóle o to,
czy filozofia musi, czy nie musi mówić o bogu. Używanie terminu
„bóg” nie jest warunkiem koniecznym tego, by jakiś sposób myślenia
był onto-teo-logiczny. Rozpoznanie onto-teo-logicznej struktury jest
w istocie rozpoznaniem podwójności gruntowania bytu.
3. W tym sensie również filozofia Nietzschego, która głosi „bóg
umarł”, jest onto-teo-logią. Niestety, brak tu miejsca na przedstawienie
wyczerpującej analizy, ale pokazywałaby ona, jak Heidegger wyświetla
Nietzscheańską wykładnię bytu. Byt w całości okazuje się określony
przez Nietzschego od dwóch różnych stron: po pierwsze jako wola
mocy (Heidegger nazywa ten wymiar „konstytucją bytu”) i po drugie
jako wieczny powrót tego samego („sposób bycia bytu”11). Onto-teo-logiczna struktura metafizyki Nietzschego przyjmuje zatem następującą schematyczną postać: onto (= wola mocy) – teo (= wieczny powrót
tego samego) – logia (nauka w znaczeniu przemiany w nadczłowieka).
Jedność obu wymiarów metafizyki w myśli Nietzschego nie dochodzi
do głosu:
A zatem w filozofii Nietzschego wola mocy i wieczny powrót tego samego wzajemnie do siebie należą. I dlatego jest to już z góry metafizyczne nieporozumienie – jeśli w ogóle można tu jeszcze mówić o jakimiś
rozumieniu – kiedy ktoś usiłuje wygrać wolę mocy przeciwko wiecznemu powrotowi tego samego i wyrugować go z metafizycznego określenia
bytu. W rzeczywistości trzeba właśnie pojąć ich wzajemną przynależność
do siebie!12

11
12

6

M. Heidegger, Nietzsche, t. I, tłumacze różni, Warszawa 1998, s. 463.
Ibidem, s. 464.
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Sam Nietzsche nie postawił nigdy pytania o ich relację, choć myśli
obie zawsze wespół13. Ich źródłowa jedność możliwa do uchwycenia
staje się dopiero w „kroku wstecz”, to znaczy z perspektywy innego
początku14.
4. W moim przekonaniu, pytanie o onto-teo-logiczny charakter
jakiejś filozofii jest pytaniem o wykładnię bytu w ramach tej filozofii
i pytaniem o ugruntowanie tego bytu, nie zaś pytaniem o boga. To niezwykle ważne dla mojej tezy. Oznacza to, że będę chciał postawić pytanie o byt w ramach Przyczynków do filozofii. Zanim to jednak zrobię,
chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden moment eseju Onto-teo-logiczny charakter metafizyki. Otóż Heidegger przedstawia tu pewne
rozważania na temat bytu, które nie mogą być uznane za metafizyczną
koncepcję bytu, ponieważ wypowiedziane zostają z perspektywy kroku wstecz, a więc z perspektywy istoty metafizyki.
Po pierwsze, „bycie oznacza stale i wszędzie: bycie bytu”15. Dopełniacz, który wiąże bycie i byt, staje się przestrzenią myślenia w Przyczynkach. Nie mogę teraz zagłębiać się w ten temat. Powiedzieć jednak
wypada, że posiada on niezwykłą cechę, której nie ma żaden przypadek gramatyczny, mianowicie genetivus w Przyczynkach… jest zwrotny16. W tym miejscu eseju Onto-teo-logiczny charakter metafizyki
13

14

15
16

Por. „Wola mocy – w istocie swojej i w zgodzie ze swoją wewnętrzną możliwością – jest wiecznym powrotem tego samego”. Ibidem, s. 467.
W 56 paragrafie Poza dobrem i złem Nietzsche nazywa swojego boga: „Ten, kto,
podobnie jak ja, przez długi czas usiłuje z jakąś zagadkową żądzą przemyśleć do
głębi pesymizm (…), ten, nie mając nawet takiego zamiaru i być może właśnie
dlatego, otworzył oczy na odwrócony ideał: najzuchwalszego, najżywotniejszego
i afirmującego świat człowieka, który nie tylko pogodził się ze sobą i nauczył
się znosić siebie, jakim był i jakim jest, ale takim, jakim był i jest, chce być znowu przez całą wieczność, nienasycenie wołając da capo, nie tyle do siebie, ale
do spektaklu i sztuki, i nie tylko do spektaklu, ale w istocie do Tego, kto tego
spektaklu potrzebuje – i czyni go koniecznym: bowiem wciąż siebie potrzebuje –
siebie koniecznym czyni – Co? Czyż nie byłby to – circulus vitiosus deus?” (por.
M. Heidegger, Nietzsche, op. cit., s. 318).
M. Heidegger, Onto-teo-logiczny charakter metafizyki, op. cit., s. 176.
To znaczy, że w ramach projektu innego początku przypadkowi temu przysługuje taka oto właściwość, że łączy dwa rzeczowniki, nie rozróżniając, który z nich
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obserwujemy konsekwencję owej zwrotności: „Byt zaś oznacza stale
i wszędzie: byt bycia” (ibidem). W obu syntagmach „chodzi za każdym
razem o różnicę”.
Po drugie, zarówno bycie bytu, jak i byt bycia pomyślane są na podstawie różnicy, jaka je rozdziela i zarazem łączy. To jest to miejsce eseju, które nie pozwala się zrozumieć bez Przyczynków. Różnicę między
byciem a bytem, z której oba te momenty się wyistaczają, Heidegger
nazywa tu Austrag, co tłumacz przełożył jako „wyróżnia” (ale może
lepiej byłoby powiedzieć: „rozejm”). Stajemy tu przed koniecznością
pomyślenia różnicy nie jako różnicy między czymś a czymś (byciem
a bytem), lecz różnicy samej w sobie, tak, że dopiero z tej różnicy wyłania się bycie i byt. Różnicy, która jest prymarna względem tego, co
oddziela. Heidegger w tym miejscu eseju wstawia myślnik w słowo
Unter-schied, a tłumacz zaznacza to, wstawiając w tekst obok słowa
„różnica” także słowo „roz-cięcie”. Tymczasem oba wymienione tu
słowa nawiązują do figury rozstrzygania – Entscheidung – z Przyczynków. Sądzę, że jest to jedna z najważniejszych figur w Beiträge, a z całą
pewnością kluczowa dla mojego wywodu.
5. Rozstrzyganie jest jednym ze sposobów mówienia o istoczeniu
Bycia (Seyn) (sposoby te układają się w fugę17). Bycie istoczy to znaczy –
zachowując zasady fugi – rozstrzyga. Co to znaczy? Rozstrzyga się
zawsze między dwiema stronami jakiejś alternatywy, między jakimś
albo–albo. Skoro jednak Bycie istoczy jako rozstrzyganie, to rozstrzyganie nie może oznaczać wyboru między jedną a drugą możliwością,
lecz rozcinanie, które dopiero funduje jakąkolwiek alternatywę. Idea

17

8

ma stać w mianowniku, a który w dopełniaczu. Widać to wyraźnie wtedy, gdy
prawda Bycia staje się Byciem prawdy, najbardziej precyzyjnie można zaś to pokazać, rozważając związek Bycia i Dasein, który artykułuje się za pomocą dość
licznej grupy słów zbudowanej w oparciu o słówko eigen – istotę dopełniacza.
Fugę jako – w pewnym sensie – gramatykę Przyczynków… omówiłem w: Ł. Kołoczek, Fuga jako sposób mówienia o tym, co skrywa się przed każdym mówieniem, w: Granice i pogranicza w humanistyce, red. M. Roszczynialska, B. Serwatka, Kraków 2011.
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rozcinania ukryta jest zarówno w słowie niemieckim, jak i polskim.
Heidegger wykorzystuje tu etymologię:
[Rozstrzyganie] (…) będzie znaczyło: rozstępowanie się, które dzieli
i w tym dzieleniu pozwala dopiero wejść do gry przy-swajaniu [wy-darzaniu – ŁK] właśnie tego w rozstępie Otwartego jako prześwitu na to, co
skrywające się i jeszcze nie-rozstrzygnięte18.

Co Bycie rozstrzyga, tj. rozcina i rozsuwa, gdy istoczy jako rozstrzyganie? Rozstrzyga samo siebie, Bycie jest rozstrzyganiem o sobie samym. Przyczynki powiadają: „die Entscheidung über die Entscheidung”19
(B102; por. P102); inaczej jeszcze tę figurę można wypowiedzieć w ten
sposób:
Die Entscheidung geht ursprünglich darüber, ob Entscheidung oder
Nichtentscheidung20.

Ta ostatnia formuła domaga się objaśnienia. Należy ją rozumieć
w ten sposób, że w Byciu wydarza się rozpękanie, rozpadanie, rozcinanie, rozdzielanie, czy jak to tam jeszcze inaczej nazwać, a wraz z tym
wydarza się jakaś źródłowa alternatywa, jakieś źródłowe czy–czy.
Problem polega jednak na tym, że ani Bycie, które rozdziela tę alternatywę, ani żaden z jej momentów nie są czymś innym niż samo
Bycie. Tłumacz chciałby, aby w rozstrzyganiu chodziło o to, czy rozstrzyganie, czy nierozstrzyganie. Czy jednak rzeczywiście chodzi tu
o nierozstrzyganie, o zaniechanie rozstrzygania? Chyba jednak nie,
skoro Nichtentscheidung wpisana jest w Bycie jako moment rozstrzygania. Źródłowe rozstrzyganie rozumiem jako źródłowe rozwarstwianie się rozstrzygania na warstwę jawną albo przynajmniej ujawnialną,
która każdorazowo przybiera postać jakiejś alternatywy, i na warstwę
18
19
20

M. Heidegger, Przyczynki do filozofii, op. cit., s. 89.
M. Heidegger, Beiträge zur Philosophie, op. cit., s. 102.
Ibidem. „W sensie źródłowym w rozstrzyganiu chodzi o to, czy rozstrzyganie,
czy nierozstrzyganie”, idem, Przyczynki do filozofii, op. cit., s. 102.
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głęboką, gruntową, która skrywa się wobec tej pierwszej i zawsze się
jej odmawia. Nichtentscheidung to skryty i stale odmawiający się grunt
rozstrzygania. Jest to jedna z wielu nazw na skryty charakter Bycia.
Wśród nich mamy także Abgrund – to znaczy gruntowanie się w odmowie gruntowania, Weg-sein – negację Da-sein, która oznacza, że
przychodzenie do siebie zawsze jest już przebywaniem z dala od siebie,
der letzte Gott – ów najbardziej wewnętrzny moment początku, w którym Bycie odmawia się samemu sobie. Te negatywne określenia, które negują tak radykalnie, że aż negują się, tworzą fugę samego Bycia,
o którym nie można nic powiedzieć, bowiem wszystko, co powiedzieć
można, chybia samego Bycia.
Rozstrzyganie, rozcinając Bycie, zarazem rozcięte strony sobie nawzajem przydziela. Aspekt ten wypowiada słowo Er-eignung21. Ent-scheidung i Er-eignung to dwie strony tego samego wydarzania się
Bycia, które zarazem się rozcina, jak i pojednuje.
Wspomnę tylko, że w ramach figury rozstrzygania Heidegger zdradza, co ma na myśli, gdy mówi o bogach (liczba mnoga). Nazywa ich
nierozstrzygalniętymi, wciąż jeszcze pozostającymi do rozstrzygnięcia (Zu-entscheidene)22. Brak rozstrzygnięcia odnosi się tu do tego, czy
bogowie są, czyli czy przysługuje im Bycie, czy nie, a jeśli przysługuje,
„(…) das Wesen des Seyns in der Er-eignung der Ent-scheidung west”, idem, Beiträge zur Philosophie, op. cit., s. 95; „istota Bycia istoczy w przy-swajaniu [wy-darzaniu – ŁK] roz-strzygania”, Przyczynki do filozofii, op. cit., s. 95.
22
Beiträge zur Philosophie, op. cit., s. 437n; „Jednak ta nierozstrzygniętość nie zostaje jedynie przed-stawiona jako pusta możliwość rozstrzygnięć, lecz pojęta
jako takie rozstrzyganie, w którym coś rozstrzygniętego lub zupełny brak rozstrzygnięcia biorą swoje źródło. Wstępne myślenie jako wyrzut w rozstrzyganie
takiej nierozstrzygniętości [lub: jako wstępne utrzymywanie się w rozstrzyganiu
takiej nierozstrzygniętości] nie zakłada jakichś bogów jako istniejących, lecz
waży się na wejście w pewien rejon tego, co godne pytania, na co odpowiedź
może nadejść tylko od strony samego tego czegoś, nigdy wszelako od strony czegoś pytającego. Ponieważ w takim wstępnym myśleniu »bogom« z góry zostaje
od-mówione Bycie, oznacza to, że żadna wypowiedź o »byciu« i »istocie« bogów
nie tylko niczego nie mówi o nich, tzn. o owym do-rozstrzygnięcia, lecz pozoruje
coś przedmiotowego, na czym załamuje się wszelkie myślenie, ponieważ natychmiast zostaje zepchnięte na manowce”, por. Przyczynki do filozofii, op. cit., s. 400
[podkreślenie moje, przekład zmieniony].
21
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to w jaki sposób. Rozumiem wobec tego ową nazwę bogów jako wskazanie na ten moment istoczenie Bycia, w którym rozstrzyganie, rozstrzygając samo o sobie, wciąż jeszcze nie wyczerpało wszystkich możliwych rozstrzygnięć, a więc jako wskazanie na bogactwo Bycia. Bycie
kryje w sobie niezmierzony rezerwuar rozstrzygnięć co do tego, co
może znaczyć „być”.
6. Decydujące z punktu widzenia obrony postawionej przeze mnie
tezy jest pytanie o byt. Jak należy rozumieć byt w ramach projektu Bycia? Wiadomo, że Heidegger próbuje pomyśleć Bycie na podstawie samego Bycia (Grundfrage), nie zaś czegoś względem Bycia innego. Bycie
(Seyn) nie może wobec tego zostać pojęte na podstawie bytu. Oznacza
to, że Bycie odmawia się bytowi, przed nim się skrywa, przed nim się
chroni, od niego stroni. Niektórzy komentatorzy pozwalają sobie nawet na używanie hasła „Bycie bez bytu”23. Nie jest ono bezpodstawne,
ale zaniedbuje inny wymiar tego projektu, ten mianowicie, który się
ujawnia w kilkukrotnych zapewnieniach Heideggera, że Bycie i byt są
równoczesne. Byt nie znika z projektu Bycia, jedynie nie może stanowić podstawy dla Bycia. Aby wobec tego moja teza nabrała odpowiedniego kształtu, należy zapytać: jak „wygląda” byt od strony Bycia i w
jaki sposób zostaje ugruntowany?
Na chwilę wrócę do eseju Onto-teo-logiczny charakter metafizyki.
Pojawia się tu określenie bytu, które – mam wrażenie – nie może uchodzić za zrozumiałe na gruncie metafizyki ani na gruncie wcześniejszej
myśli Heideggera. Jest ono jednak konsekwencją projektu Przyczynków. Heidegger w eseju pisze: „Byt jako taki zjawia się na sposób nadejścia skrywającego się w nieskrytości”24. O co Heideggerowi chodzi,
gdy powiada o „skrywającym się w nieskrytości”? Co może oznaczać
skrywanie się w nieskrytości?
Przyczynki… stawiają pytanie o prawdę Bycia, Wahrheit des Seyns.
Pytanie to jest oczywiście wieloznaczne i wielowymiarowe. Jednym
23

24

Por. np. C. Wodziński, Dlaczego jest raczej nic niż coś… Projekt ontologii apofatycznej, w: idem, Pan Sokrates. Eseje trzecie, Warszawa 2000, s. 39-80.
M. Heidegger, Onto-teo-logiczny charakter metafizyki, op. cit., s. 178.
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z wymiarów tego pytania pozostaje kwestia gruntu. Wspomniałem
już, że pytanie o prawdę Bycia jest pytaniem podstawowym lub pytaniem o podstawę. Faktycznie, kiedy ujmuje się prawdę jako grunt,
oznacza ona w Przyczynkach… gruntowanie się w sobie jako we własnym gruncie. „Źródłowe gruntowanie gruntu jest istoczeniem prawdy
Bycia; prawda jest gruntem w źródłowym sensie”25.
Z tej perspektywy byt ugruntowany musi zostać w Byciu. Bycie –
powtórzę – gruntując się samo w sobie, stroni od bytu, odmawia się
mu. Byt zatem ugruntowany w Byciu ugruntowany jest w odmowie.
Byt – wtedy gdy uzyskuje swą podstawę w Byciu – staje się bezpodstawny. Znaczy to, że byt ugruntowany jest w braku gruntu26.
Z innej perspektywy jednak istoczenie prawdy Bycia nazwane zostaje słowem Bergung. Polski przekład mówi tu o chronieniu: „Chronienie należy do istoczenia prawdy. Ta zaś nie jest istoczeniem, jeśli
nigdy nie istoczy w chronieniu”27.
„Chronienie” jest złym przekładem w tym sensie, że zakrywa związek niemieckiego przekładu greckiej aletheia, to znaczy Unverborgenheit – nieskrytości, z Bergung. Niemniej jednak na potrzeby tego
tekstu mogę zgodzić się na to słowo, chociażby dlatego, że również
polskie słowo „prawda” zasłania wiele związków, które przechowuje w sobie niemieckie słowo Wahrheit, a które to związki (językowe,
25
26

27

Przyczynki do filozofii, op. cit., s. 286.
Der abgründige Grund – gruntownie odmawiający się grunt – odniesiony jest
w tym zdaniu do dwóch genetiwów, tworząc w ten sposób pomiędzy między
oboma, czyli: Grund-losigkeit – bezpodstawność, bezgruntowność, boga i charakter człowieka polegający na tym, że jest on gruntownikiem (Grunderschaft).
Bycie stoi gruntowniej w swym Ab-grund niż byt i bogowie (por. Beiträge zur
Philosophie, op. cit., s. 471n). „Nieprzedmiotowa jest jedność tego istoczenia [wydarzania jako przy-swajania, roz-strzygania, od-przeciwniania, od-stręczania,
odsuwania, jedności, prostoty i samotności – ŁK], dostępna tylko takiemu myśleniu, które musi się odważyć na to, co niezwykłe, nie jak na osobliwość czegoś spektakularnego, lecz jak na konieczność czegoś najbardziej niepozornego,
w czym otwiera się gruntownie odmawiający się grunt bezgruntowności bogów
i strzeżeniowego charakteru człowieka, i to, czego nie mogła znać metafizyka,
Da-sein, zostaje Byciu przydzielone”, por. Przyczynki do filozofii, op. cit., s. 432
[przekład zmieniony]).
Ibidem, s. 361.
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etymologiczne) tworzą „logikę” tego projektu. Polskie słowa (w tym
akurat fragmencie) zasłaniają konieczność, jaka rządzi Heideggerowskim namysłem. Pewne związki mogłyby na przykład ujawnić się
w następującym cytacie (gdyby został przytoczony po niemiecku):
Skąd chronienie [Bergung] ma swoją biedę i konieczność? Ze skrywania się [Aus dem Sichverbergen]. Aby go nie usunąć, lecz raczej strzec
[bewahren], potrzebne jest chronienie [Bergung] tego dziania się28.

Skrywanie się – jako jedno z kardynalnych określeń Bycia – skrywa się wobec bytu. Oznacza to oczywiście, że Bycia nie ma nigdzie pośród bytu, że byt pogrążony jest w braku bycia i to tak radykalnym, że
mówić wolno o braku tego braku. Jeśli Bycie skrywa się tak radykalnie wobec bytu, to byt można nazwać tym, co najbardziej jawne, tym,
co w sobie niczego już nie skrywa. W ten sposób wypowiedziałem to,
czym byt jest od strony Bycia: byt jest w taki sposób, że nie skrywa
w sobie niczego. Skrajna jawność naprzeciwko skrajnej skrytości. Aby
pośród bytu, jawnego i nic w sobie niekryjącego, strzec skrytości Bycia, potrzebne jest chronienie skrywania się (Bycia) w nieskrytości
(pośród bytów).
Dalszy fragment przytaczanego cytatu głosi:
Dzianie się ulega przemianie w spór Ziemi i Świata i jest w nim
utrzymywane (…) Rozwiązanie sporu wprowadza prawdę do dzieła, do
narzędzia, doświadcza jej jako rzecz, wypełnia ją w czynie i ofierze. Zawsze jednak musi istnieć strzeżenie skrywania się [die Bewahrung des
Sichverbergens]29.

Chronienie jest tym wymiarem istoczenia Bycia, który konstytuuje byt od strony Bycia. W tym momencie byt ten jest jeszcze
28

29

Przyczynki do filozofii, op. cit., s. 362; („Woher hat die Bergung ihre Not und Notwendigkeit? Aus Dem Sichverbergen. Um dieses nicht zu beseitigen, vielmehr zu
bewahren, bedarf es der Bergung dieses Geschehens”, Beiträge zur Philosophie,
op. cit., s. 390n).
Przyczynki do filozofii, op. cit., s. 362n.
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nierozstrzygnięty, to znaczy nie przyjął tej lub tamtej postaci. Jest bytem w ogólności, ponieważ każdy byt – zdaniem Heideggera – pojawia
się na gruncie Bycia, które istoczy w ten sposób, że chroni się w bycie.
Niebezpośrednio jednak, ale w ten sposób, że skrywanie się przemienia się w spór Ziemi i Świata, a każdorazowa postać bytu jest jakąś postacią rozwiązania tego sporu.
(Nie mogę wchodzić tu w szczegóły, ale motyw sporu Ziemi i Świata pojawia się u Heideggera w bardzo ważnym eseju, który stanowi
przejście od myślenia prawdy jako egzystencjału Dasein w kierunku
Przyczynków… – mianowicie w eseju O źródle dzieła sztuki; w tekście
tym widać pracę Heideggera nad słowami spokrewnionymi z Wahrheit i wahren30.)
W innym miejscu Heidegger jeszcze inaczej osadza byt w Byciu. Paragraf 267 zatytułowany Bycie (Wydarzanie), można przeczytać w taki
sposób, aby wyłowić z niego kwestię bytu. Zarysowana jest tu przestrzeń rozciągająca się pomiędzy bogami a człowiekiem. Opis tej przestrzeni wykorzystuje cały aparat pojęciowy wypracowany w Przyczynkach…. Nie sposób go tu zatem w całości przytoczyć. Niemniej można
powiedzieć, że przewodnim słowem, które nazywa przestrzeń pomiędzy bogami a człowiekiem, jest słowo Ent-gegnung – od-przeciwnienie,
a opis – pozostając wciąż opisem wydarzania się – skupia się nie na
tym, kim jest człowiek, ani nie na tym, kim są bogowie, ale na owej
przestrzeni pomiędzy. To ona jest tu pierwotna, jej dzianie się zostaje
opisane. Bycie istoczy jako ta przestrzeń, nazwane zostaje także das
Zwischen – Pomiędzy. Z dziania się owego Pomiędzy wyistaczają się
dopiero skrajne punkty tej przestrzeni: człowiek i bogowie. W innym
miejscu, ale w instruktywnym dla nas sensie Heidegger powie:
„Człowiek” i „bóg” są bezdziejowymi łupinami werbalnymi, gdy nie dochodzi w nich do głosu prawda Bycia. Bycie istoczy jako pomiędzy dla boga
30

behüten („strzec”, „chronić”, por. hüten – „pilnować”, die Hüte – „chata, chałupa”), zurückbringen, zurückstehen („wnosić z powrotem” i „odstawiać z powrotem”), verschließen („zamykać”), bergen („ratować, ocalać, chronić”, ale też
„zawierać się w sobie”), einrichten („urządzać”), setzen („odkładać”), bewahren
(„zachowywać”).
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i człowieka, tak jednak, że owa międzyprzestrzeń przyznaje dopiero bogu
i człowiekowi istotową możliwość, pomiędzy, które uderza w swoje brzegi i dopiero wskutek tego uderzenia pozwala im powstać jako brzegom31.

Bycia wydarza się jako odprzeciwnienie bogów i człowieka, to znaczy jako odstawienie ich na najbardziej skrajne względem siebie pozycje w ruchu rozstrzygania/przyswajania się sobie Bycia.
Owo odprzeciwnienie jest źródłem sporu32. Sporu Ziemi i Świata.
W ten sposób Heidegger opisuje figurę, którą znamy z powstających
w tym samym czasie, co Przyczynki…, komentarzy do poezji Hölderlina, jak i z późniejszych esejów Budować, mieszkać, myśleć czy Język,
mianowicie figurę czworokąta (das Geviert)33:
Rozsadzające pomiędzy skupia to, co samo wsuwa w otwarte swej spornej i odmawiającej przynależności, skupia w Abgrund, z którego wszystko
(bóg, człowiek, Świat, Ziemia) na powrót istoczy w sobie i w ten sposób pozwala Byciu na jedyne rozstrzygnięcie przy-swajania [wy-darzania – ŁK]34.

Pomijając szczegóły tej figury, chciałbym powiedzieć o niej dwie
rzeczy: po pierwsze, opis tej figury skupia się na „ruchach”, jakie dzieją
Przyczynki do filozofii, op. cit., s. 436.
„4. Die Ent-gegnung ist der Ursprung des Streites, der west, indem er das Seiende seiner Verlorenheit in die bloße Seiendheit entsetzt”, Beiträge zur Philosophie,
op. cit., s. 470; („Od-przeciwnianie jest źródłem sporu, który istoczy, odstręczając [odsadzając – ŁK] byt od jego zatracenia w samej tylko bytości”, Przyczynki
do filozofii, op. cit., s. 430).
33
Dla porządku odnotować należy, że w eseju Budować, mieszkać, myśleć, nazwy
„wierzchołków” czworokąta nieco się różnią w stosunku do tekstów z lat trzydziestych i czterdziestych. Por. M. Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć, przeł.
K. Michalski, w: Budować, mieszkać, myśleć, wybrał, opracował i wstępem opatrzył K. Michalski, tłumacze różni, Warszawa 1977, s. 314-334 oraz idem, Język,
przeł. J. Mizera, w: idem, W drodze do języka, Kraków 2000, s. 7-26.
34
Beiträge zur Philosophie, op. cit., s. 485: „Das sprengende Zwischen versammelt,
was es ins Offene seiner strittigen und verweigernden Zugehörigkeit rückt, nach
dem Ab-grund zu, aus dem Jegliches (der Gott, der Mensch, die Welt, die Erde)
in sich zurückwest und so dem Seyn die einzige Entschiedenheit der Er-eignung
läßt”.
31

32
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się w owym „pomiędzy” (potrzebowanie, gruntowanie, wydarzanie,
odsadzanie, sporzenie itp., pojawia się również słowo gra w tym kontekście); i po drugie, że dopiero w tej przestrzeni może zjawić się byt.
Podobnie w eseju Budować, mieszkać, myśleć, tyle że tam w przestrzeni
Czworokąta stoi rzecz (Ding). Byt pomyślany jest tu jako przechowujący, kryjący w sobie czy też chroniący w sobie, tę wielowymiarową grę
wydarzania się Bycia. Chronienie to wszelako nie jest tego rodzaju, że
można byłoby je gdzieś pośród bytu zaobserwować35. Ujawnia się ono
tylko wtedy, gdy byt zostanie pomyślany w ramach innego początku:
samo Bycie otwiera inną czas–przestrzeń, wymagającą nowego budowania i gruntowania bytu. Nigdzie w bycie, a tylko raz w Byciu, w postaci
burzy zwraca się w kierunku człowieka i bogów, za każdym razem inaczej, łagodność grozy w harmonii wszystkich istot.

7. Jeśli twierdzę, że projekt zakreślony w Przyczynkach… – teraz
już powinno to stać się jasne – jest onto-teo-logią, to oczywiście nie
przypisuję temu sformułowaniu żadnej metafizycznej wykładni. Przynajmniej „metafizycznej” w znaczeniu Heideggera, to znaczy takiej,
w której podstawą jest zawsze byt. Zarazem jednak starałem się przekonać Czytelnika, że opis konstytucji onto-teo-logicznej nie jest opisem metafizyki, tej lub innej jej postaci, lecz opisem tego, jak ze swego
źródła wydarza się każda dowolna postać metafizyki. Im bardziej postać ta jest źródłowa, to znaczy im bardziej bezpośrednio odnosi się
do tego źródła, tym bardziej wyraźnie jest ona onto-teo-logią. Ale ten
każdorazowy kształt metafizyki przyjmuje taką postać, bowiem źródło metafizyki, jej istota, to umożliwia. Otóż twierdzę, że wydarzanie
się Bycia układa się w figurę źródłowo pojętej onto-teo-logii. Oznacza
to, że Bycie w grze rozstrzygania i przyswajania (odmawiania i obdarzania) wydarza się jako źródło dwuznaczności, którą obarczone jest
każde gruntowanie bytu. Zawsze – o ile oczywiście zdobędziemy się
35

Przyczynki do filozofii, op. cit., s. 434: „Odróżnienia tego [Bycia od bytu – ŁK] nie
można już wyczytać z bytu …”; ibidem, s. 436: „byt nigdy nie wystarczy do tego,
aby pozwolić Bycie choćby tylko przeczuć”.
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na wgląd z perspektywy istoty metafizyki – byt ugruntowany zostaje
w sporzeniu się Ziemi i Świata i w odprzeciwnianiu się bogów i człowieka. Sporzenie się Ziemi i Świata zapewnia bytowi gruntowanie
w ogólności, bowiem spór ten zakreśla każdorazowo wszystkie możliwości swojego rozwiązania, a więc wszystkie możliwe postaci bytu,
pod jakimi byt zjawia się w danej epoce. Odprzeciwnienie zawsze
gruntuje byt w jakimś rozstrzygnięciu co do tego, co właściwie oznacza „być”.

łukasz kołoczek – dr filozofii, pracuje w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego. Opublikował książkę Bóg Heideggera.
Onto-teo-logiczny wymiar „Przyczynków do filozofii” (Kraków 2013). Badania
nad późną filozofią Heideggera tworzą perspektywę, z której śledzi współczesne
teorie i filozofie kultury. Jego zainteresowania sięgają także antropologii kulturowej i literatury. Ostatnio publikował w „Kwartalniku Filozoficznym” i „Czasie
Kultury”.
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