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ΜΑΡΤιΝ ΧΑϊΝΤΕΓΚΕΡ
Ό Μάρτιν Χάϊντεγκερ εΤναι ενας από
τοίις κορuφαίοuς φιλοσόφοuς τού αiώνα
μας. Τήν ύψηλή αύτή θέση τήν κατέχει,
επειδή έδωσε νέο προσανατολισμό στή φι
λοσοφική επίγνωση τής εποχής μας - αλλά
καί τής ίστορίας εν γένει.
Ή σκέψη τού Χάϊντεγκερ σημειώνει τήν
πιό γνήσια κατάληξη τού δuτικού φιλοσο
φικού στοχασμού, ό όποιος όρχισε από
τοίις

προσωκρατικοίις

φιλοσόφοuς,

τόν

Άναξίμανδρο, τόν Ήράκλειτο, τόν Παρμε
νίδη. Ή κατάληξη αύτή έχει διπλή σημασία.
Πρώτον, παροuσιάζεται ως κατάρρεuση
τής κλασικής όντολογίας, τής όποίας οί μέ
θοδοι καί

ή

προβληματική ωδήγησαν μα

KpUa από τό καθαuτό πρόβλημα τής φιλο
σοφίας, τό όποιο, κατά τόν Χάϊντεγκερ, εί
ναι τό ερώτημα γιά τό νόημα τού 'Όντος.
Καί δείιτερον, προσλαμβάνει τή μορφή επι
στροφής στίς αρχέγονες πηγές τού φιλοσο
φικού

στοχασμού.

Αύτή

ή

επιστροφή,

δμως, δέν νοείται ως απλή επανάληψη,
αλλά πραγματοποιειται ως επανατοποθέ
τηση τής όντολογικής απορίας κατά τρόπο
περισσότερο ριζικό, από δσο σuνέβη στήν
αρχή.
Αύτό ακριβώς επιχειρεί ό Χάϊντεγκερ στό
βιβλίο TOU "Εiσαγωγή στή μεταφuσική». Κα

θώς, γι' αύτόν, ή πρώτη φανέρωση τού
'Όντος σuνέβη στήν προσωκρατική Έλ
λάδα, δλη

ή

προσπάθειά TOU σέ τούτο τό

βιβλίο αποβλέπει πρός μία νέα ερμηνεία τού
αρχαίοu ελληνικΟύ πνείιματος, τού φιλοσο
φικού καί τού τραγικού, προκειμένοu νά
αποσαφηνισθή

ή

αφετηρία τής

δuτικής

σκέψης. Διότι πιστείιει πώς μόνον έτσι μπο
ρούμε νά εκτιμήσωμε φιλοσοφικώς τήν πα
ρούσα κατάστασή μας, καί νά τής δώσωμε
περιεχόμενο, όντολογικώς fYKUpO.
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ΟΙ

ΚΟΡίΦΕΣ ΤΩΝ ΒΟίΝΩΝ χαρακτηρίζονται &'πό τό
δψος τοuς καΙ l5χι &'πό τήν ύλη τοuς. Ή \.ίλη μεταψέρε

ται στήν πεδιιiδα, τό ύψος lSχι. Τό έρώτημα "Γιατί νά.
όπά.ρχη δ κόσμος j» σημαδεύει πρός κορuψαίες σuνειδητο
πoι�σεις. Γι' αυτό καΙ

�

κατιiκτησ� τοulσοδuναμεί με κατιiκτηση

&'πρόσιτης κορuψής.

Ό λόγος παρατιiσσει &'ναγκαίως τΙς πρoτιiσεις τοu, που στήν
πεδινή σuνείδησ'Υ/ ψαίνονται δρόμος πεδινός. Και δμως μιά. έγρ�
γορη καΙ προ6λ'Υ/ματισμέν'Υ/ σuνείδηση 6λέπει μέσα &'πό τόν παρα
τακτικό λόγο τlς έξιiρσεις και τούς γκρεμούς, τά. πρoσιτ� και τ�
ιi.πρόσιτα. ΟΙ μεγιiλες σuνειδ�σεις είναι ΟρεσΙ6ιες. Διότι τό ιi.λη
θες τοπίο τής υπιiρξεως ε!να.ι ορεινό.

t Η ά"άβαση

-

1

Τό έρώτημιi μας ..ΓιατΙ ν� όπιiρχη δ κόσμος j» εΤναι μιά. πρώ
τη oιιiνoιξ'Y/ τής ιi.πoρίας περι τοσ υπιiρχoντoς. Στό τέλος έμπλέκει
1. ιιΌλoίvαχαΙ λΙΥώτεροι avεβιχlVΟ\JV μΙΧζΙ μου σε δλοΙνιχ ύψ7jλ6τcριχ

βουνa - ύψώνω μιιΧ δροσcφα. aπό δλoΙVιx κιχ! ά.Υιώτcριχ βουνιΧlι.
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καΙ αυτήν τήν έρωΤώσα ϋπαρξή μας. ΚαΙ &.παιτεί τον μετιχσχημα
τισμό της, προκειμένου ν� &.ποκτήση ψτερ� για. ν� &.πογειωθη
προς το &.ρμόδιο υψος. Προς τουτο , δ ψιλοσοψικος λογισμός , όλιγώ
τε-ρο έλαψρυς &.πο τον προψητικο καΙ ποιητικο λογισμό , έπινοεί
διοδεύσεις. 'Ίσως 1) κατ' ευθείαν ά.ναγωγή στΙς κο ρυψες τής έγκο
σμιότητας ν� μ.σ.ς &.ποστερή τή xαρ� τής γνώσεως τής δδου καΙ ν�
μciς &.πομονώνη. Ό ψιλοσοψικος λογισμος &'νοίγει διόδους &'νά.μεσα
&.πο όρειν� τοπία γι� ν� συνδέση τήν πεδιαδα με τΙς κορυψές.
Mι� προσπαθεια έπίμοχ θη καΙ έλαχ ιστα τελεσψόρα . Έπειδή 1)
σλά.στηση στΙς πλαγιες τών σουνών κατακαλύπτει τ� μονοπά.τια.
ΚαΙ οΙ σεισμοΙ προς τις κορυψες τ� καταθρύβ0υν; Γι' αυτο δσο τΙς
πλησιά.ζομε τόσο. περισσότερο παριχστρατίζομε. Στο τέλος χανό
μαστε - έκεί κoντά.�
Το σήμα, σ' αυτή τήν όρει'Ι'Υ) πορεία, δεν το δδηγεί μόνον
1) γνώση, &.λλ� συνά.μα - καΙ ιδίως - ή προσψυής ένθυμική �)(ω
ση. Σ' αυτους τους χώρους κινούμιχστε με «λογισμο κα! μ' �νειρo» .
Ό λογισμος είναι 1) �λλoγη δια.ύγαση τών συμσα.ι ',Ιόντων' το �νειρo
είναι το υΨος του Ψυχισμου, 1) εντιχση τής εσωτερΙΚής έμ6ιώσεως,
1) ένδοθυμική κατά.σταση - ouο συστατικοΙ δροι τής συν-ειδήσεως
του &.νθρώπου. Ή όπόσταση του &.νθρώπου ώς ε Ι δ η σ η κλι
μακώνεται σε έπίπεδα. καΙ χωρίζεται σε τομείς, μολονότι δρά ένΙαί
ως καΙ καθολικώς. Άπό τον τομέα τής έμ6ιώσεως &.ρχίζει ώς
αισθημα καΙ προχωρεί ώς συναίσθημα, .ένδιά.θεση , ένθυμική κα
τά.σταση. Άπδ τον τομέα του �λλoγoυ &.ρχίζει ώς &.πλή λογιστική
καΙ προχωρεί ώς λογική , λογισμός, Λ6γος.
Έπειδή αυτες οΙ διακρίσεις �xoυν σημασία γι� το θέμα μας ,
θ � πρ060υμε σ ε σχηματική παρουσίιχσή τους, προκειμένου δ σχο
λιασμός τους να. καταστη ευχερέστερος.
Ε Ν Ι ΑΙ Α ( Σ ΤΝ) ΕΙΔΗΣΗ Τ Π ΑΡ Ξ Ε ΩΣ

Α

·Ελλογη διαύγαση (γνώση)

Β

ΎποσΤάσ ιακός φωτισμός (πείρα)

Λό γος
Λογισμος

Ένθυμια (πνεϋμιχ) (Ζών7j 1.
Π 7j-y1ι)
ΈνlMθεσ7j

Λ ογ ικ-η
Λογ ιστικ-η

Συvιχ(σθ7jμιχ
Α(σθ'tjμιχ
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(Ζώτη 2.
Ρεϋμιχ)

Ή

Ιλλο;·η διαύγασ'η - 2

Το προκαταρκτικο ερώτημά: μας «Γιατί να ίιπά.ρχη δ κό
σμος;», επειδή &;κρι6ιϊ) ς &;ποτελεί &'πλή νόξη τής όντολογικης &;πο
ρίας (&πο αποΦη lλλογη) και τής όντολογικής εμ6Ιωσης (&;πο
άποψη ίιΠOσΤlΧσιακή) , μπορεί να διατuπωθή κατα διαψόροuς τρό
ποuς, &;ψου � ΟIJσιαστική πρόσ6α.Gη προς τήν κορuψή εΤναι &;νεπί
τεuκτη . 'Άρα εΤναι &;διατόπωτη και � ούσιαστικη ερωτηματοθεσία.
ΟΙ &λλοι τρόποι μπορεί να είναι οΙ έξής : "Τί σημαίνει το ύπά:ρ
χειν ;», "Γιατί να ίιπά:ρχη το Είναι και �xι τδ τίποτε ;", «Ποιό είναι
το νόημα τοσ ,'Jπά:ρχοντος ;", "Ποιά: είναι � έσχατη &;λήθεια ;».
Αύτα τα ερωτήματα &;παι τουν τήν Ελλογη διαόγαση' σuνεπώς
&νήκοuν σε ενα τομέα τής εΙδήσεως (στον Α, του σχήματος) . Και
μά:λιστα, επειδή � έλλογη διαόγlΧση έχει &;να6αθμοός, &;νά:λογα
κλιμακώνεται και το 6ά:θος τής εΙδήσεως. Ή ιΧπλή λογιστικη διαό
γαση, ή δποία auaiOLXEItIΧl προς τις εΙδήσεις τιίιν αΙσθήσεων, γνω
ρίζει ιΧπλώς την έπιψά.νεια τών &;ντι-κειμένων. Ή λογική πρ06αΙ
νει σε &;φαιρέσεις, σuστοιχείται προς λίγο 6αθότερες θuμικες διερ
γασίες, και ετσι � διαόγασή της είναι 1tερισσότερο �δραιωμένη .
Ό λογισμός, που σχετίζεται με ριζικώτερες θuμικες ένδιαθέσεις,
ίιπερ6αίνει τα α.καμπτα σχήματά' τής λογΙΚής και έποπτεόει είιρό
τερο πεδίο. Τέλος δ Λόγος, δ δποίος σuστοιχεί,αι προς τις θεμε
λιακες Τής ίιποστά.σεως θuμικες καταστά:σεις, αϊρεται στα &;κρό
τα τα 8ρια τής (auv) ειδήσεως.
Στον ελλογο τομέα, � εϊδηση 6ρίσ;ι.ει τη διατόπωσή της , «lp
χεται στή γλώσσα" , Γι' αίιτο δ Λόγος ώς νοητικη ίσχυς ταuτίζε
ται λεκτικα με τον λόΥΟ ώς γλώσσα.. Έδώ επισuμ6αίνει α-ίιτή �
μuστηριώδης διαόγlΧση τής σuν-ειδήσεως, με τη μορψη τής γνώ
σεως. Ή Υνιίιση ξεκινά:ει ώς &πλή αtσθητηριακη πληροψόρηση τής
λογισΤΙΚής και ψτά.νει ως τις &;κραίες διατuπώσεις τοΟ Λόγοu
τών μεΥά.λων προσώπων τής Ιστορίας. Ή γνώση, αύτος δ έλλογος
διαUΥασμος ,Υις σuνειδήσεως τοΟ ά.νθρώποu, &;ποτελεί μέΥα σuμ6αν
μέσα στο πεπρωμένο τοΟ ίιπά:ρχοντος. Και είχε πολυ δίκαιο ή ίιψη 
λή Όuνείδηση τής Βί6λοu , δταν εθετε το περιστατικο τής γνώσης
&;κρι6ώς μετα &πο τή δημΙΟUΡΥία τοΟ κόσμοu , και ώς &;ψετηρία
τής περιπέτειας τοσ &;νθρώπο!) στον κόσμο. Πρόκε ιται για Ινα συμ.
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6�ν που συνά.πτετιχι αρρήκτως με την '!πέρ6ιxσrι (τόν θεό) , την
διά.σωσrι από την ψθορα (Πιχρά.δεισος) , τό έγκόσμιο εργο (ΤΗθος) .
Ό ύποστασιακός φωτισμ ός - 3

Τό προκιχτιχρκτικο έρώτrιμιx, ακρι6ώς έπειδη εΤνιχι «έρώτrι
μα.,. , κλίνει πρός τη δρrxστrιρι6τrι'trx της ελλoγrις oιιxυγιxσrις Τό
έρώτrιμιx αξιώνει την έπέκτιxσrι της γνώσrις. Ή είδrισrι δμως που
μποροσμε να εχωμε γιιΧ τό όπά.ρχον δεν προκύπτει μόΥ?ν από την
Eλλoγrι διιxυγιxσrι, αλλιΧ κιχι από ,,:όν όποστιχσιιχκό ψωτισμό. Έκεί
εχομε τη σχετικη γ ν ώ σ rι τοσ υπά.ρχοντος, έδώ εχομε τη
σχετική π ε ί Ρ rx . τοσ όπά.ρχοντος. Λέμε «σχετική», δχι μό
νον έπειδή δεν δόθrικε στόν άΝθρωπο νιΧ γνωρίσrι τό α.πόλυτο , άλ
λ� διότι κιχ! ιχυτή iι γνώση κιχι πείριχ που εχει, κλιμιχκώνοντιχι
σε πολλιΧ έπίπεδΙΧ. Είνιχι πρώτιχ fι ιχϊσθηση που εχομε τοσ υπά.ρ
χοντος, ϋστεριχ iι συνΙΧίσθηση , fι έμπειρίιχ μιχς γι' αυτο μέσα από'
μια 6αθύτερη ένοιάθεση , και τέλος είναι δ ψωτισμός μέσα α.πδ
μία axpιxlιx. ένθυμικη κατά.σταση.
Έδώ οεν ερχετιχι iι άπά.ντηση στό έρώτημα για να μα-ς δ ια 
λευκάνrι γνωστικα τό όπά.ρχον , anιX ερχετιχι μια πείρα έσωτερι
κης Ζωης, μια έμπειρία πνευματος, για να μά-ς δια-ψωτίσrι περι
τοσ όπά.ρχοντος. Πρό κειτιχ ι για έμ6ίωσrι όντολογικοσ 6ά.θους, μέσιχ
σε νεοψανη μυστικό δρίζοντα, με προσωπικο κιχι άμετάδοτο χιχριχ
κτηριχ. Ή κιχτά.στιχση ιχυτή προδίδεται εμμεσιχ; με το �θoς τοσ
aνθρώποu, με τήν ποιότψα τοσ εργου του κιχ! τοσ Λόγου του, δ
δποίος δσο πιό όψηλες όποστιχσιιχκες έ μ6ιώσε ις πά.ει να έ κψράση ,
�λλo τόσο πιο συμ60λικός κΙΧθίστιχτιχι. Γι' ιχύτό μια τέτοια ένθυμικη
κιχτά.στιχση έκψρά.ζεται με ο ιάψοριχ μέσιχ : με χρώμιχ, με �xo, με
κίνηση, με λόγο. Ή τέχνη ώς ζωγριχψική , μουσική , χορός, πoίησrι,
αυτό άγωνίζετιχι νιΧ πραγμιχτοποιήση , aπο τη μεριά της . Πά.ντως
iι ουσίιχ της ένθuμίq.ς, iι μυστική της πηγη παραμένει άδιιχτύπωτη
κιχ! μονΙΧδικό κτημιχ τοσ ιiνθρώπoυ που κατέχει την πείριχ της .
• Η ένιαΙα ε ίδη<1η ύπάρξεως - 4

�Oλιx ιχότιΧ τα σημείΙΧ που έθίξιχμε άποτελοσν μετα6λητες
μια-ς !νιΙΧίΙΧζ συνά.ρτησης. Μόνο ποΙΙ fι κά.θε μετΙΧ6λψη προσλιχμDigitized by 10uk1s, May 2009
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6ά.νει lvcx. διαψορετικό συντελεστή , δ δποίος κυμαίνεται ιiνά.λoγα
μέ τ�ν προσωπικη η την !στoρικ� στιγμή , και κινείται μέσα σέ
ενα εύρος τιμών καθωρισμένο εκ κατασκευTjς.
Ή ένότητα τTjς εΙδήσεως περι τοο υπά.ρχοντος μαρτυρείται
ιiπό δλες τις κατευθύνσεις. 'Ένα ιΧπλό αίσθημα, μια. μυρωδιά., [να
χρώμα μπορεί να. δδηγήση μέχρι τις 6αθύτερες εμ6ιώσεΙς" καΙ μια.
υΨηλη διανοητικη σύλληψη μπορεί να. γεμίση τις αΙσθήσεις μέ είι
τυχισμό. Πά.ντως σσο &νερχόμαστε ιiπo το αίσθημα πρός την εν
θυμία τόσο δ ψωτισμός αίιξά.νει , και 8σο ιiνε6αίνoμε ιiπό τη λο
γικη πρός τον Λόγο τόσα έντείνεται -fι διαύγαση . Αίιτα. καθέτως
Άλλα. και δριζοντίως . Δεν νοείται σκέτη ελλογη διαύγαση
οΙΙτε ιiμιγης υποστασιακr.ς ψωτισμός. Προπαντος σσα ιiνεΡXόμαστε
την κλίμακα. Λόγος χωρΙς να. υποστατώνεται ιiπo σύστοιχες ενθυ
μικές καταστά.σεις, α.ν δεν είναι &δόνατος, θα. εΙναι πά.ντως σχTjμα
ξερό . Ένθυμικες καταστά.σεις χωρις τον Λόγο , α.ν δεν είναι ιiδια
νόητες, θα. είναι πά.ντως σκοτεινές παρορμήσεις.
τα. ίδια λόγια ιiπό διαψορετικα. στόματα λένε διαψορετικα.
πρά.γμα.τα.. Διότι υποστα.τώνονται ιiπo διαψορετικές ένθυμικές κα
τσ.στά.σεις. Μπορεί να. ύπά.ρχη -fι ελλογη διαύγα.ση. 'Όταν δμως
λείπη καΙ δ &ντίσταιχος υποστασιακός ψωτισμός, τότε δ Λόγος γί
νεται λόγια.. Ή Ιστορία μας παρέχει άψθονα. παραδείγματα, εν
προκειμένφ.
•Η Πηγη

και το Ρεύμα

-

5

Ό υποστασιακός ψωτισμος και -fι ελλογη διαόγαση , παρα. την
ένότητά. τους διακρίνονται μεταξύ τους σαψώς. Ώστόσο και μια.
αλλη σαψης γραμμη τέμνει δριζοντίως τΙς δυο αίιτες περιοχές καΙ
τις χωρίζει στη ζώνη 1 (Πηγη ) και στη ζώνη 2 (Ρεομα) τοο
σχήματος.
Ή τομη αίιτη υποδηλώνει την έξης πραγματικότητα : Ή εν
δι�θεση - ενθυμία είναι μία γ ε ν ι κ η ένδοθυμικη κατά.σταση
υπό την δποία τελεί δ α.νθρωπος, ένώ το αίσθημα - συναίσθημα εί
ναι πά.ντοτε ε Ι δ ι κ ό. Ή πρώτη είναι ιiναίτια, ένώ τό δεότερο
είναι αΙτιατό. Ή ένθυμία τTjς ιiγωνίας λ. χ., μέ την υπαρξιακη
έκδοχη τοο σρου, είναι χωρις αϊτιο καΙ δέν κατευθόνεται πρός
κανένα ιiντικείμενo . 'Ενώ το συναίσθημα τοο ψό60υ, ποu ιiντιDigitized by 10uk1s, May 2009
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στοιχεΤ στην άγωνία., �χει α.Ττιο κα.! κα.τευθύνετα.ι πρός ώρισμένο
άντικεΙμενο. 'Ή, � ένθυμία. της εόΟοκΙα.ς, ποι) 6ιώνει � άνθρώ
πινη όπόστα.ση σε στιγμες κορυψα.Τες , εΤνα.ι άνα.Ιτια. κα.! χωρ!ς
άντικεΙμενο. 'Ενώ τό συνα.ίσθημ:χ του εότυχισμου προκαλεΤτα. ι άπό
ώρισμένο αίτιο κα! κα.τευθύνετα.ι πρός ώρισμένο άντικεΙμενο. Δέν
θιΧ έπεκτα.θουμε στις άντίστοιχες συσχετΙσεις Λόγου - λογικης, οιότι
πρόθεσή μα.ς εΤνα.ι να κα.τευθύνωμε την �ρευνά μα.ς πρός τή «γνω
σιολογική» κα.ι περα.ιτέρω όντολογικη σημα.σΙα. των ένθυμΙΚών κα.
τα.στάσεων. Διότι ένιί) δ ψωτισμός ποι) προσψέρουν εΤνα.ι τόσο ση
μα.ντικός δσο κα.ι � Οια.ύγα.ση του Λόγου, προσέχτηκα.ν άπεΙρως
λιγώτερο ιΧπό α.ότόν. αΟπως άκρι6ώς σπάνια. σκεψτόμα.στε πώς
ενώ 6λέπομε τα πάντα. γύρω μα.ς, δέν 6λέπομε τα μάτια. μα.ς.
Ίπάρχει � «κριτικη του Κα.θα.ροσ Λόγου». Ή «κριτικη της Κα.
θα.ρής 'Ενθυμία.ς» δέν γράψτηκε &.κόμη.
Ή διάκριση σέ &.να.ίτιες κα.ι α.Ιτια.τές κα.τα.στάσεις εσωτερι
κότητα.ς ε[να.ι κεψα.λα.ιώδης. ΟΙ &.να.ίτιες ένδοθυμικΖς κα.τα.στάσεις
&.ποτελουν τό Όα.θι) κα.ι &.πύθμενο υπόστρωμα. τής (συν) ειδήσεως
του &.νθρώπου. E�νσ.ι � μυστικη Πηγη κάθε εΙδήσεως για τό όπάρ
χον' &.ποτελοσν κα.θα.ρη ,ο ω Ρ ε α τής 'fπερΌάσεως πρός τόν
άνθρωπο. Δεν τις δρίζει δ άνθρωπος, &.λλα τόν δ Ρ ί ζ ο υ ν .
Ά ντίθετα., ΟΙ α.Ιτια.τες κα.τα.στάσεις εΤνα.ι � δια.ρροη τής πηγής
στην επιψάνεια. τών &.ντικειμένων τοσ κόσμου , μέ τΎjν δποία. �ρ
χετα.ι σε ψίλια. '7) έχθρικΎj συνάψεια.. Δεν δρίζουν τον άνθρωπο ,
αλλα δ άνθρωπος τις δρίζει.

((Alles ist Gefίihl))

-

6

Με τΎjν ψυχρη κα.ι αδιάψορη �ννoια. τής ενθυμία.ς όνομα.τί
ζομε τόν πιο συγκινησια.κό κα.ι περι-πα.θή, θα Ελεγα. «έμπα.θή»,
χώρο τής &.νθρώπινης υπόστα.σης. Είνα.ι γεγονος πώς � νεοελλη
,
νικΎj γλώσσα. , πα.ντελώς ακα.λλιέργητη ψιλοσοψικά, δεν ανήγα.γε
ακόμη τις ά.ρμ6διες λέξεις της σε εσκεμμένους ψιλοσοψικοuς δρους.
Κα.Ι οΙ νεόκοποι δροι τίθεντα.ι σε κυκλοψορία. χωρις ποτε να α
ποκτήσουν έσωτερικΎj &.ξία., επειδΎj δέν πρα.γμα.τοποιουντα.ι συνα.λ
λα.γές στΎjν (&.νύπα.ρκτη) ψιλοσοψικη αγορά. Ό ορος μα.ς ενθυ
μία. συστοιχεΤτα.ι προς τόν γερμα.νικό δρο Stimmung.
Digitized by 10uk1s, May 2009
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'Όσο πιο σημσ.ντικΟ ε!νσ.ι ενσ. δεδομένο τόσο περισσότερο
μάς δισ.ψευΥει . Προσέχομε δ ,τι κσ.τέχομε, διότι ένδισ.ψερόμσ.στε
γιά. το «εχειν» μσ.ς. Μάς δισ.ψευγει δ ,τι μάς κσ.τέχει , έπειδ'ή α.ότΟ
«σ.ότονοήτως» είμσ.στε. την ένθυμικ'ή κσ.τά.στσ.ση δέν τ'ήν κσ.τέ
χομε, ιχλλά. τελουμε όπ?> σ.ότήν. Ή ένθυμΙσ. ε!νσ.ι που μα,ς συνι
στά - ε!νσ.ι � πηγη Τ'1jς οόσΙσ.ς μσ.ς. Γι' σ.ότΟ ποτε δεν θά. μπο
ρέσωμε νά. ψτά.σωμε ως το 6ά.θος Τ'Yjς.
Πά.ντοτε τελουμε όπο μΙσ. ένθυμικη κσ.τά.στσ.σ'Yj. Αότ'ή χρω
μσ.τΙζει το πάν. Ε!νσ.ι μιά. σuγκεκριμέν'Yj κσ.ί .κσ.θολικ'ή σuνσ.Ισθ'Yjσ'Yj
που έχομε τοσ κόσμου, του χρόνου, τ'1jς ΙστορΙσ.ς, της πα.ρουσίσ.ς
μσ.ς κσ.τσ.μεσίς του όπά.ρχοντος. Ή ένθυμικη κσ.τά.στα.σ'Yj συνιστα.
την ιχπσ.ρά.γρσ.πτ'Yj όντολογικη περιουσΙσ. του ιχνθρώπου. ΧωρΙς
σ.ότην την έγγενη κσ.Ι Π'Yjγα.Ισ. κσ.ί &vαopX'Yj κσ.Ι ιχνσ.Ιτια. σuνσ.Ι
σθφη δεν θά. μπορουσε νά. λειτοuργήσ'Yj δ Λόγος, δ· δποίος 6λσ.
στσ.Ινει ιχπο το συγκινφισ.κά. όγρο εδσ.ψός Τ'Yjς. �Oλες οΙ πρσ.γμσ.
τοποιήσεις του πνεΊjμσ.τος ε!νσ.ι έξσ.ντικειμενικεύσεις σ.ότης της
ροϊκης σuγκιν'Yjσισ.κης κσ.τά.στσ.σ'Yjς. Αότην την &ρχέγον'Yj α.ίσθ'Yjση
τΎίς ένθυμΙσ.ς ε!χε κσ.τά. νου δ Γκα.ίτε δτσ.ν ε6α.λε τον Φά.ουστ νά.
ιiνσ.ψωνήσ'Yj πως «το πα.ν ε!νσ.ι σ.ίσθ'Yjμσ.» - δ'Yjλσ.δή, με την δρο
λογΙσ. μσ.ς, το πάν ε!νσ.ι ένθυμίσ..
Ή ένδοθυμικη κσ.τά.στσ.σ'Yj δεν ε!νσ.ι μονοσήμσ.ντ'Yj. την χα.
ρσ.ΚΤ'YjρΙζει � . εντα.σ'Yj, � πο�ότ'YjΤσ. κσ.ί � μετσ.6λ'Yjτικότ'YjΤα.. Ή εν
τσ.σ'Yj μετριέτσ.ι &πο το ϋψος δπου ψθά.νει � Ισχύς Τ'Yjς' a.v ψθά.ν'Yj
μέχρι το σuνσ.Ισθ'Yjμσ., την ενδιά.θεσ'Yj, fι a.v κορυψώνετα.ι στην ά.
κρσ.Ισ. ενθυμΙσ. , το πνευμσ.. Ή ποιότ'YjΤά. Τ'Yjς κυμα.Ινετσ.ι &νά.μεσα.
στά. δύο α.κρσ. της δυσ-θυμΙα.ς κσ.ί της εό-θυμΙσ.ς. Στο όψ'Yjλότερό
τους επΙπεδο τά. δύο &κρα. ε!νσ.ι � ά.γωνΙα. κσ.Ι � εόδοκΙα.. Αότες οΙ
δύο ενθυμικές κα.τα.στά.σεις έχουν μεγά.λ'Yj ψιλοσοψικη σ'Yjμσ.σΙσ., κσ.Ι
θά. τις πρα.γμσ.τευθουμε πσ.ρσ.κά.τω. Ή μετα.6λψικότ'YjΤά. Τ'Yjς σuνΙ
στσ.τα.ι στίς μετα.στοιχειώσεις που όψΙστα.τα.ι. Περνά.ει &πο τη μιά.
ποιότ'YjΤσ. στην &H'Yj , &πο τη μιά. εντσ.σ'Yj στην &H'Yj.
Μέσσ. σ' σ.ότΟ το εδρος θά. μπορούσα.με νά. οΙκονομήσωμε δλσ.
τά. «πά.θψ> της ψυχης κσ.ί του πνεύμα.τος.
Ή άγαw{α -7

την &νσ.κά.λuψ'Yj της ψιλοσοΨικΎίς σ'Yjμα.σίσ.ς τΎίς ιχγωνΙα.ς τ'ήν
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όψειλομε στον α.πελπισμένο ψιλόσοψο της Δανίας Κίρκεγκωρ. 'Έκ
τοτε � Ιννοια της α.γωνίας α.πετέλεσε μόνιμο α.πόκτημα του ψι
λοσοψικου λογισμου, Ιδίως του όπαρξιακου.
Ή ένθυμικη κα.τάσταση της α.γωνίας δεν κατευθό'�εται προς
ωρισμένο α.ντικείμενο, δπως δ ψό60ς, α.λλ� προς το σόνολο του
όπάρχοντος. Του α.ποστερεί δλα τ� έρείσματά του , το α.πογυμνώνει
α.πο κάθε νοηματοδοσία καΙ το θέτει ενδεες Ιναντι του μηδενός.
Μόνο με την α.γωνία γίνεται νοi)τό, fι καλότερα «αΙσθητό'), το
μηδέν. Ό διασκεπτικος λόγος μόνος ποτε δεν θ� το εψθανε. Ή
διασκεπτικη σόλληψη του μηδενος εΙναι πολυ ψτωχη εννοια. α.ν
συγκριθη με την ερριζη εμ6ίωσή του, που μόνον "ή α.γωνία παρέ
χει. 'Έτσι , � ενθυμικη κατάσταση της α.γωνίας μσ.ς προσψέρει
πρωτογενώς μι� εΤδηση περί του όπάρχοντος, που με άλλο τρό
πο δεν θ� μποροόσαμε ν� την α.ποκτήσωμε .
Άλλ� αύτη � είδ'Υ)Οη δεν εΙναι &πλη πλψοψορία. ΕΙναι
α.κραία εμ6ίωση όντολογΙΚών πραγματικοτήτων, επίψο6ων γιατί
προοιωνίζουν α.ψανισμό , α.λλά. καΙ έλπιδοψόρωΎ , διότι μετ� τον
καθαρμο α.πΟ δλες τΙς ψευδαισθήσεις καί ψευδοαντιλήψεις, που ε
πιψέρει � α.γωνία, � ψανέρωση της θείας εόδοκίας θ� εΙναι κρου
στη πραγματικότητα. Ή α.γωνία μπpoστ� στο μηδέν, στον θάνατο,
στο παριiδοξο της όπιiρξεως, στην ενοχή , στο μέλλον, στον προορι
σμο α.ποτελεί παιδεμο καί παιδεία της Lιπάρξεως, με την δποία
� τελευταία κερδίζει την α.λήθεια ως γέρας προσωπικό , που
προέκυΨε α.πο εναγώνιο α.γώνα στ� μαρμαρένια &λώνια της δυσ
χεροΟς έλευθερίας.
Με την α.γωνία δ &νθρωπος καθίσταται πραγματικ� α.τομι
κη καΙ μοναδικη καΙ μοναξιασμένη ϋπαρξη, που πρέπει με προσω
πικο α.γώνα ν� κερδίση τη σωτηρία της. Διότι καθως "ή α.γωνία
Ιχει &ρει κιiθε στήριγμα, πρέπει μόνος δ &νθρωπος ν� α.ποψασίση
γιά. τη στήριξ1r του. Ή εντολη τοΟ θεου μπορεί ν� μη προέρ
χεται α.πο τον θεό, μου λέγει "ή α.γωνία. Έγω θά. α.ποψασίσω α,ν
θ� την α.ποδώσω ,στον θεο fι ι5χι. Ή τελικη α.πόψαση εγκειται
σ' !μένα. Συνεπώς καΙ � ελευθερί� μου εΙναι εσχατη καΙ τραγική.
'Ωστόσο, ένώ � α.γωνία μσ.ς γνωρίζει με το μηδέν, συνάμα
μσ.ς γνωρίζει καΙ με μιά. ριζικη δψη του ΕΙναι. Διότι το μηδεν
περιγρά.ψει το ΕΙναι καΙ το καθιστσ. το πρώτον δρατο ως τοιουτο,
Digitized by 10uk1s, May 2009

15
Ήαγωνίιχ εκγλύψει το ΕΙΎΙΧι κιχ! το πρo6ιiλλει στην κιχθιχυτο
όντολογική του προοπτική' μiΧς το κιχθιστiΧ ενα.ργες στην δλότητά
του, δηλΙΧδη στην εσχα.τη fιαρχέγονη προ6λημα.τικότητά του.
• Η εύδο κΙα

-

8

Ό άλλος πόλος τηςακρα.ία.ς ενθυμία.ς ε!νιχι � εUOοκία.. Πρό
κειτα.ι για. ενα. 6α.θU εύτυχισμδ ποuανα.θρι)σκειαπδ τα. θεμΙλια.
-;.ης ίιπάρξεως κιχ! δημιουργεί την α.ίσθηση της όντολογικηςασψά
λεια.ς, πέρα.απο κάθε πρόσκα.ιρο κλονισμό. 'Ενώ με τηναγωνία.
το όντολογικο τοπίο εγκόπτετιχι &πο &ψα.νιστικες χιχρα.δρώσεις,
στην εύδοκία. συνιχιρουντα.ι l5λα. τα.αντίξοα. κάτωαπδ τδ πρόνοο
6λέμμα. μιiΧς ευνοης Τπέρ6α.σης, μέσα. σεαψα.ρπα.στικη &'ρμονία..
Ή είιδοκίιχ α.ύτη δεν ε!να.ι � εύτυχία. τών α.Ισθήσεων fι τών
συνιχισθημάτων. Διότι t'ιπάρχει κιχ! l5τιχν τουτα. δυσ-τυχουν. Προέρ
χετιχιαπδ την &να.ίτια. ζώνη της .(συν) ειδΥισεως, κα.! μάλιστα. ώς
ακριχ!α. της κα.! δυσεπίτευκτη tμ6ίωση . ΕΙνα.ι � εσχα.τη εμπιστο
σύνη, &λλα. κιχ! π ι σ τ ό τ η τ α. στδ �Oν. Πηγάζειαπδ μυ
στικες γωνιες τής ίιπάρξεως σε στιγμες κρυψές. Συνεπώς εΙνα.ι
άτοπη κα.! άχρονη. Είνα.ι � «δυσχερης εύτυχία.» για. την δποία.
μιλάει δ Νίτσε , fι � &ποκα.λυπτικη α.ίσθηση του <<μεγάλου μεση
μεριου» του.
'Απδ άποψη ψιλοσοψικΥι, δηλα.δη &πδ την αποψη τΥις εκμε
τα.λλεύσεως τής εΙδfισεως ποu κομίζει , τοu�η � ενθυμία. εΙνα.ι τόσο
σημιχντικη l5σο κα.! � ενθυμία. της ι1γωνία.ς. Έδώ �ανθρώπινη
ίιπόστσ.ση δεν νοιώθει , l5πως στην ι1γωνία., μονα.ξια.σμένο ατομο,
&λλα. μέτοχος τής κοινωνίιχς τών Ψυχών κα.! τών πνευμάτων, κα.!
μέτοχος l5λης της πλά,σης. ΣκoρπiΧ α.ΙσθΥιμα.τιχ συνα.δέλψωσης σε
ενα. t'ιψηλδ επίπεδο πνευμα.τικης 6α.σιλεία.ς, κα.! συνα.ισθΥιμα.τα. σuμ
ψιλίωσης l5λων τών μέχρι τώρα.αντίμα.χων στοιχείων. 'Όλα. α.ύτα.
οχ ι για. την «κα.λοπέρα.ση»,αλλα. για. την διάσωση μέσα. στην ι1γα.πητικη ι1γκιχλια. του 'Όντος. Συνεπώς � ενθυμία. της εύδοκία.ς
Ύ..ομίζει μα.ρτυρΙα. όντολογικώς εγκυρη κα.! κιχτ' ι1κολουθία.ν ψιλο
σοψικώς γνΥισια..
'Άλλη σημα.ντικη είδηση ποu ψέρνει τούτη � ενθυμία. alvr.x.L
� εμ6ίωση ποu εχει του χρόνου. Τόσο � ι1γωνία. l5σο xr.x.! � εύδοDigitized by 10uk1s, May 2009
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κΙα. μ�ς &ποσποΟν &'πο τ�ν κoιν� αίσθηση τοΟ φυσικοο χρόνου. Ή
&'γωνΙα έξαίρει τη σημασία της στιγμης, κατιΧ τ�ν δποlα � όπό
σταση καλείται νιΧ &'ποφασίση γιιΧ δλόκληρο το πεπρωμένο της.
Ή &'γωνία όπερβαίνει τον φυσικο χρόνο θραύοντάς τον σε έναγώ
νια κρΙσιμες στιγμές. Ή ευδοκία υπερβαίνει τον φυσικο χρόνο
διανοΙγοντας τ�ν άχρονη αΙωνιότητα. Ή ύπαρξη της αΙωνιότητας,
ώς συντελεσμένης πραγματικότητας, είναι το μέγα μήνυμα τής
ευδοκΙας.

Λόγος και ένθvμlα

-

9

οε ένθυμικες καταστάσεις της άγωνίας καί της ευδοκίας εί
ναι &'κρα'ίες πνευματικες πραγματικό-:ητες. Γι' αυτό, το πνεΟμα
πρέπει νιΧ το νοήσωμε ώς ένθυμία, και μάλιστα να. το ταυτίσωμε
μ' αυτήν. "Αλλωστε εχει διασωθη στ� γλώσσα � ά.νάλογη εκ
φραση «όπο το πνεΟμα...» , η «το πνεΟμα τών καιρών». Άλλα. καΙ
� καταγωγ� της λέξης μαρτυρεί τ�ν ένθυμική του Ιδιότητα : εί
ναι «πνοή», «πνέει» , «έμ-πνέει» - «δπου θέλε� πνεί». Είναι δ
διανοιγμένος δρΙζοντας, υπο το φώς τοΟ δποίου δ λόγος συν-τελεί
ται. "Ετσι , τονίζεται δ μ η τ Ρ ι κ ο ς χαρακτήρας της ένθυ
μίας (τοο πνεύματος) καΙ διαστέλλεται σαφώς &'πο τον τόκο, που
είναι το &ντικειμενοποιημένο φανέρωμά της, τα. «εργα» τοΟ πνεύ
ματος. υΩστε το πνεΟμα διαστέλλεται &'πο το εργο, δπως � μ�τρα
&'πο τον τόκο της.
Τόκος είναι � έξαντικειμενίκευση, � διατύπωση. Όπότε δ
Λόγος, δ δποίος είναι πάντοτε διατυπωμένος, εχει εντονα τιΧ χα
ρακτηριστικιΧ της έξαντικειμενίκευσης, συνεπώς καΙ τους κινδύ
νους της : να. μείνουν τα. «λόγια» καΙ νιΧ χαθη το «πνεΟμα» που τιΧ·
γέννησε. Ή γέννηση είναι � στιγμ� της δημιουργίας. Ή σύλλη
ψη μι�ς μεγά.λης Ιδέας συμβαίνει μέσα σε έντατικη θυμικ� κατά
στα.ση , � δποία ούδόλως ε!να.ι θεωρητική, παρα. κρουστη πραγμα
τικότητα.. Ή πραγματικότητα τοΟ πνεύματος είναι ζώσα καΙ δρώ
σα.. Όπότε καΙ � &'λήθεια του είναι ζωντα.νή. Το «ζέον πνεΟμα»
τοσ Παύλου, � «Ζωη» τοΟ Ευαγγελίου μαρτυροΟν τέτοιες πραγμα
τικότητες.
Ό Λόγος διατυπώνει τ�ν Ιδέα. ΆλλιΧ � Ιδέα είναι χλωρο
έκβλά,στημα ένήδονης ώδίνης. ΟΙ Ιδέες ζοον μέσα στην πλαστουργο
Digitized by 10uk1s, May 2009
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θέρμη τοί) ζέοντος πνεύματος, στον συγκινησιακο δονισμο τ'Yjς έν
θυμίας, στον αύγασμο τοί) α.ποκαλυπτικοί) δρίζοντά της. Γι' αύτο
οΙ Ιδέες περιοάλλονται α.πο κύκλους μυστηριακοuς καΙ έν τέλει
άλογους, παρα τ�ν έξαΥΥελτικότητα τοί) Λόγου τους. Και διαδί
δονται μέσα α.πο δμόλογες ένθυμικες καταστάσεις, δπως ή α.στρα
π� σε νεψωμένο ούρανό. 'Έξω α.πο αόΤ� τ� ζωτικ� τους α.τμό
σψαφα οΙ Ιδέες καταντοί)ν νεκρα. κελύψη Τι κακοποιοΙ ορυκόλα
κες. Μία Ιδέα μπορεί να. μη κομίζ'1) κανένα ελλογο περιεχόμενο,
και σμως να. ζ'Yj. Ζη έπειδη με τ�ν κατάλλψ'1) διατύπω� Τ'1)ς
ψανερώνει την ένθυμία ποu τη γέννησε. Γι' αότο στην ένθυμία
Τ'1)ς πρέπει να. α.ναζ'1)τ�σωμε τον λόγο ίιπάρξεώς Τ'1)ς.
θα. ψέρωμε ,ο παράδειγμα τ'Yjς γένν'1)σ'1)ς τ'Yjς Ιδέας τ'Yjς ΑΙώ
νιας Έπιστροψής στον Ν:τσε. (/Η θεμελιώδ'1)ς Ιδέα τοί) εργου...
- γρσ.:ρει στο Ecce Homo
ή Ιδέα της ΑΙώνιας Έπιστροψ'ijς
-

- ή ίιψ'1)λότερ'1) μορψη κατάψασης ποu μπορεί κα.νεΙς να. ψτάση - χρονολογείται α.πο τον Αυγουστο τοί) ετους 1881: ή Ιδέα
αόΤ� ρίχτηκε σε μια. κόλλα χαρτι μ' αότη την έπιγραψή: «6.000
πόδια πέρα α.πο τον άνθρωπο και τον χρόνο». τη μέρα τούτη διέ
σχιζα τα. Μση ποu ορίσκονται κοντα. στην οχθ'1) τ'Yjς λίμνης Σιλ
Οαπλάνα... σταμάτησα στα. πόδια ένος γιγάντιου οράχου, πο\) ίιψω
νότανε μπροστά μου σε μορψη πυραμίδας. Τότε μοί) -ηρθε αόΤ�
ή Ιδέα. "Αν γυρίσω λίγους μ'ijνες πιο μπροστα. α.πΟ την ήμέρα
τούτη, α.νακαλύπτω σα.ν προδρομικο σύμπτωμα τοί) γεγονότος αΙΙ
τοί) μια. αΙς:>νίδια. μετ!Χοολή, 6αθεια. και α.ποψαστιπκή, ποu γίνηκε
στις διαθέσεις μου, Ιδιαίτερα μάλιστα. σε δ,τι α.ψορα. τη μουσική.
'Ίσως δ Ζαρατούστρας μου δεν α.ποκαλύπτει τίποτε άλλο έκτος
α.πο τη μουσική ...».
Πιο δμορψη και πιο εγκυρη μαρτυρία για. τη σχέση ένθυμί
ας - Λόγου, μουσικ'Yjς - μητέρας και Ιδέας - τέκνου δεν θα. ορίσκαμε
α.λλοί). Ή Ιδέα τ'Yjς Αιώνιας Έπιστροψ'ijς δόθηκε στον Νίτσε α.ψοί)
πρώτα συνέ6ησαν α.λλαγες στΥιν εσωτερική του ένθυμικη κατά
σταση, α.ψοί) πρώτα α.ποκαλύψτηκαν οαθύτερα στρώματά της - μια.
καθα.ρ� μoυσικ� α.ίσθηση α.ποκαλύψεως.
Τούτη την Ιδέα. τ'ijς Α!ώνια.ς Έπιστροψ'ijς, στα. οάθη τ'ijς έπί
κοινης ένθυμία.ς τοί) α.νθρώπου, τ� συνάντησα.ν μεγάλα πνεύμα.τα.
τ'ijς 'Λνα.τολ'Yjς σπως και τ'Yjς Έλληνικης Άρχα.ιότητα.ς. Κι' ώστόσο
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εΤναι μι� &.ντιψατικ� και παράλογη ΙδέΙΧ. Λυτο δέν έμποδίζει τον
Χάιντεγκερ ν� τ� χαρακτηρίση ώς τ�ν «τελευταία. θεμελιώδη με
τα.ψυσικ� στάση της Δυτικής σκέψης» (<<Nietzsche», τ. 1, σ.
Τι ώς τον «δψιστο θρία.μ60 της μετιχψυσικής Τής 6ουλησης»
heisst Denken ?»,

σ.

258) ,
(<<Wa�

43).
Τό διεσπαραγμένο �Oν

-

10

Ή lλλΟΥη δια.υΥα.ση, δπως τ�ν κομίζει δ ΛόΥος, κα.Ι δ υπο
στασιακος ψωτισμός, δπως τον &.ποκα.λυπτουν οΙ ένθυμικές κα.τα
στάσεις τής &.Υωνίας κα.Ι τής ευδοκίας, &.ποτελοΟν &.πα.ράΥρα.πτες
δυνατότητες τής

(συν) ειδήσεως τής υπάρξεως. Ό κάθε ιiνθρω

πος ρέπει προς αυτές, μολονότι συνήθως κινείται έντεΟθεν τους.
'Έτσι, μα.λλον λίΥΟΙ ψτάνουν ως τις πιο &.κρα.ίες τους ψανερώσεις.
ΕΤνα.ι οΙ υΨηλές σuνειδήσεις τής Ιστορία.ς' οΙ Υνωστές, σ.λλ� κα.ι
το πλήθος τών &.Υνώστων. Ή μεΥάλη ποίηση,
σκευτικ� ένόραση,

ή

ή

κορυψαία θρη

&.κραία διανoητικ� διείσδυση. τα. δρια αυτα.

εΤναι οΙ πηΥές, που έκχύνουν στ�ν Ιστoρικ� έπιψάνεια σ.μύθητο
πλοΟτο πνευματικών ναμάτων, τ� δποία. &.ρδεύουν το έΥκόσμιο
τοπίο καΙ το καθιστοΟν Υόνψο. 'Έτσι, θραύοντα.ι τ� στενα. δρια
τής χθα.μαλής &.ντίληψης καΙ διιχνοίΥονται προοπτικές χώρου, χρό
νου, προορισμοο, νoήΙUτoς, έλπίδας, με έκ6άσεις μοιραίες, έπειδ�
εΙναι δντολΟΥικής σημασία.ς.
Βε6αίως.

Άλλα. οχι τελεσιδίκως. Ή «εσχατη κρίση» δέν

εψθασε &.κόμη. Συνεπώς, τ� πάντα έξακολουθοον να. τελοΟν υπο
κρίσιν. ΚαΙ το ένια.ίο "Ον ψαντάζει κρισίμως διεσπα.ΡΙΧΥμένο: Διό
τι κα.Ι αυτές οΙ Υνήσιες, rι lστω lσχα.τες ειδήσεις ερχοντα.ι σ.ντιψα
τικές. Ό ΛόΥος ώς διατύπωση, δηλαδ� ώς έΥνωσμένη συνειδη
τοποίηση, διίσταται προς τ� σύστοιχή του ένθυμία. Τής δποία.ς
το μυστικο έν τέλει τοΟ δια.ψεύΥει. Κα.Ι τής δποία.ς

ή

μαρτυρία

πα.ραμένει πρoσωπικ� καΙ ουσιωδώς &.διατύπωτη. Άπο τ�ν πλεu
ρ� τών &.κραΙων ένθυμιών, ή ειδηση τής σ.Υωνίας στέκεται δια
μετρικώς &.ντίθετη προς τ�ν ειδηση τής ευδοκίας. Βιώνει δια.
ψoρετικ� τόσο το νόημα. τοΟ υπάρχοντος δσο καΙ τους χωροχρο
νικους σuσχετισμoύς. Το ΥεΥονος δμως δτι
χειώνεται σε ευδοκία και
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ΦίΙΧ τi'jς ένότητιχς. �H δποίΙΧ, ώστόσο, κεΤτιχι στοuς σκοτεινους όντο
'λογικοuς μuχούς, τοuς &'πρόσιτοu; στ'ήν εΙδηση τοσ &'νθρώποu.
αΩστε κιχ! ιχυτ'ή � &'ντιψιχτικότητιχ των εΙδ1jσεων δέν ε!νιχι
σιχcp1jς. Ή πρόσ6ιχση προς ιχuτοuς τοuς χώροuς τοσ όντολογικοσ
ιχυγιχσμοσ δέν ε!νιχι οuτε εUΘεΤΙΧ οuτε έπίπεδη. ΌδηγεΤ προς όρει
νές κορucpές, κιχι έκεΤ πλησίον χά-νετιχι. Λυτο �δη το εΙπιχμε.
Ή ένότητιχ τοσ 'Όντος έπι6ά.λλετιχι &'νιχγκΙΧίως στ'ή σuνεί
δηση. Κι ώστόσο, στο 6λέμμιχ τi'jς σuνείδησης, το ''Ον έκπτόσσετιχι
κρισίμως διεσπιχριχγμένο. Γεγονος ποu σπιχρά,σσει κιχ! τ'ήν Ιδιιχ.
Ή είδηση τοσ διιχσπιχριχγμοσ τοσ δντος (δηλιχδ'ή τοσ προσι
τοσ σ' έμάς 'Όντος) ε!νιχι κεψΙΧλιχιώδης, κιχι δέν πρέπει vi%. τ'ή
λησμονοΟμε l3τιχν έπιθuμoσμε: vi%. &,ρθοσμε στ'ήν έξ δΦοuς θέιχσ1j
tou. 'Έτσι Ιχομε μιi%.ν όρθότερη aντίληψη. 'AHi%. κιχ! κά.τι πιχριχ
πά.νω, έξίσοΙ) σημιχντικό : σuνά-μιχ εχομε κιχ! τ'ήν εΙδηση της τριχ
γικότητιχς, δχι μόνο τοσ έγκοσμίως ζi'jν , &'Hi%. κιχι της έγκοσμΙ9τητιχς έν γένει.
Ή διιχσπά.ριχξη l3μως ιχυτ'ή δέν ε!νιχι μονοεπίπεδη. Φιχνερώ
νετιχι σέ πολλi%. έπίπεοιχ, κιχι ΙεριχρχεΤτιχι . Ή Ιερά.ρχηση τοσ προσι
του σ' έμiX.ς δντος ε!νιχι γεγονος ποu έξίσοΙ) δέν πρέπει vi%. μώ,
διιχψεύγη , l3τιχν έπιθuμοΟμε vi%. σημιχσιοδοτ1jσωμε τις ψιχνερώσεις
tou. ΤΟ σχi'jμιχ ποu �δη έκθέσιχμε δηλώνει μίΙΧ α.πο τΙς πολλές
Ιεριχρχ1jσεις. Ή Ιερά,ρχηση δεν εΙσά,γει τ'ήν εννοιιχ της «&,ξίιχς»,
&'Hi%. τi'jς όντολογικi'jς σημιχντίκότητιχς
Σuγκεcpιχλιχιώνομε λέγοντιχς πως το ''Ον στ'ήν προσιτ'ή σ' έ
μιiς εκψιχνσ1j τοι) ε!νιχι διεσπιχριχγμένο κιχ! Ιεριχρχημένο. Σuνεπωζ
� ουσίιχ τοι) ε!νιχι ποιοτικ1j. Ή έπιστ1jμη ποu &'νά.γει ti%. πά-ντιχ
στις ποσότητες, εκιχμε vi%. &'ψιχνισθη το ποιοτικο 6ά.θος τοσ δντος
&'πο l3λες τις σuνειδ1jσεις ποu πιστεύοuν μόνον σ' ιxUt1jv. 'Ioou μιi%.
πίστη ποu δέν σώζει.
.

•

'Ένα παeάδειγμα

-

11

Ή γλωσσιχ έπισημΙΧίνει μέ τΙς λέξεις της τις θεμελιιχκές όν
τικές κιχ! όπιχρξιιχκες δομές. Mti%. ένιΙΧίΙΧ l3μως ψιλοσοψικ'ή ιiντί
λ ηΦη δuσκολεύετιχι να. πειθιχρχ1jση τις λέξεις. 'fπά,ρχοuν διά.ψο
ρες λέξεις yti%. το raLO 6ίωμιχ, l3πως κιχ! μίΙΧ λέξη yti%. διά.ψοΡιχ
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έπΙπεδιχ έμ6ιώσεωι;. ΣτΤιν πρώΤ1J ΚΙΧΤ'YjγορΙιχ aνήκει &κρι6ώς ιχότο
που ώνομ.ά.σιχμε ένθuμΙιx, ' ένδοθuμία., πνεσμα., ένδιά.θεO'rj, θuμικTj
κιχτά.στα.σ'Yj κλπ., κιχΙ που δ ΝΙτσε, στο πα.ρα.πά.νω χωρίο, το
σuσχέτισε με μοuσικTj ιxrσe'YjO'Yj.· Στον χώρο α.ότΟ οΙ δροι δεν μπο·
ροσν νά. OΤΙXOipoπoL'YjOoOv, οδτε έπιτρέπετα.ι· έπειδΤι � μα.Ρτuρία. που
κομ.Ιζοuν δλοένα. μετιχστοιχειώνετα.ι, 6υθίζετα.ι στΟ OCπειΡΟ.
ΣτΤι δεότεΡ1JκιχτηγΟΡlιχ ιiνήκoυν λ .χ. οΙ λέξεις ά.γά.π'Yj, &λή
θειιχ, niuOipiιx, θεοι; κλπ. θά. έπιμεΙνωμε λίγο στΤι λέξ'Yj θεός.
Κα.Ι θά. σuσχετίσωμε τά. έπΙπεδά. Τ'Yjς με τά. aντίστoιχα. τοσ όπο
στιχσιιχκοσ φωτισμοσ.
ΎπOCJ'tασιακός cpαιtισμός
Λέξη ·Επίπεδα έμβιώσεως
ΈvθuμΙcι (πvcGμcι)

Θι:δς

ΣνντrLρcικτικ� σuν«ντησ7J μιίiι;
ιiπρoσ8ιόρισ't'ηι; πιχροuσΙιχι;
ιiπouσΙΙXι;.

Θεοι;

, Απροσ8ιόριστη ύποΨΙΙΧ σ7JμιxνTLxijc; πιχροuσΙΙΧι;.

Σuvcιισθημcι

Θεοι;

Προσ8ιωρισμένη μoρφ�με Ισχu.ρο σuyκινησιιxκo σuvτελεσ-t"lj.

AΣσ&ημcι

Θεόι;

Προσ8ιωρισμiνη μoρφ� �νδς ΕΙ8ώλου.

ΟΙ ά.να.6α.θμοΙ στους πα.ρα.πά.νω σχ'Yjμα.τισμους δεν είνα.ι ποσο
τικοι. ΟΙ δόο πρώτοι χωρΙζοντα.ι ποιοτικώς &πο τους Μο δεότε
Ροuς. ΟΙ δόο κα.τώτεροι &να.6α.θμοΙ προσδιορΙζουν τον θεο κα.Ι δ
ocνθρωπος πα.ρα.μένει &μετα.ποί'Yjτος. 'Ενώ οΙ Μο aνώτεpoι δεν προσ
διορΙζουν τον θεό, πα.ρά. aντίθετα. ιχυτοί προσδιορίζοuν κα.Ι μετα.
ποιοσν τον OCνθΡωπο.
�Oλoι οΙ ocνθρωποι μιλιiνε γιά. τον «θεό». ΜερικοΙ μά.λιστα.
είνα.ι α.υτεξοόσια. cocτομα.», ΚΡlνοuν "προσωπικώς» κα.Ι πα.ρα.γνωρί
ζοuν τΤιν μιχκριχ. ΙστορικΤι έμπειΡΙα., ά.δα.είς γιιχ. το τί συμ6α.Ινει
πέρα. &πο τιχ. στενιχ. δρια. τής προσωπικής τοuς σuνεlδ'Yjσ'Yjς κιχΙ
σuνεπώς ά.δεείς μπροστιχ. στΙς &ποκα.λόΦειι; τών ά.κρΙΧίων ένθuμι
κών έμ6ιώσεων. Βε6ιχΙως το δέος προΟποθέτει πνεuμα.τικTj Ισχό,
δδοιπορΙα., κινΜνοuι;, &6ε6ιχιότ'YjΤΙΧ γιά. το γέριχι; τής ευδοκία.ς. 'Ό
ποιος μιλά.ει με "&;πλιi» λόγιιχ γιιχ. τον «θεό», κα.ί μσ.ς λέει τί είνιχι
Τι τ! δεν είνα.ι, μοιά.ζει σιχ. νά. κό6'Yj τΤιν ΚΟΡuφα.lα. ιχΙχμΤι τών Ίμα.
"λιχtων κιχΙ νά. μσ.ς ΤΤΙ iptpy'Yj στον ευκρα.το κά.μπο, δποΙ) ζοσμε, γιιχ.
νά. πιχτήσωμε έπά.νω Τ'YjΙ; κα.ί νιχ. ποσμε πώι; πα.τήσα.με τΤιν κοDigitized by 10uk1s, May 2009
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ρυψή τους! ΆλλιΧ α.ότ� δέν. εΤνα.ι � κoρυψ� του ά.πρόσι του oou
νου. ΟΙ κορυψές των οουνων χα.ρα.κτηρίζοντα.ιαπό τό ύψος τους
κα.ι δχιαπό τ�ν ύλη τους. 'Έστω κι' ιiν πρά.γμα.τι εχει μετα.ψερθη
�, λιθινη α.Ιχμή τους , ( = οΙ διατυπώσεις α.ότων ποΙΙ τίς σuνά.ντη
σα.ν) , θιΧ εΤνα.ι μιιΧ πέτρα. δμοια. με Ολα. τιΧ &λλα. λια.νολίθα,ρα, του
κά.μπου ( = οΙαργές λέξεις των κοινων έμπειριων) . ΟΙ ψρά.σεις
«Ή ιiγά.πη εΤνα,ι εUά.ρεστη» κα,ι «'Ο θεός ιiγά.πη εστί», στέκοντα,ι
� μιιΧ κοντιΧ στ�ν &λλη, σέ εUΘεία, πα,ρά.τα,ξη , )(.α,ί ομως τόαπε
ρινόητο ύψος της δεύτερης ψρά.σης κείτα,ι τόσο μα,κρυιΧαπό τό
επίπεδο της πρώτης, δσ/) κορυψη μυθικου οουνου ιΧπό την πεδιά.δα, .
Ό δρόμος πρός τίς ίιψηλες εμοιώσεις εΤνα,ι σκολιός, εχει
οα,θμίδες, επίπεδα" κα,ι πρέπει κα,νεις νιΧ τιΧ ιiνεoη ενα, πρός ενα,.
Ή κα,τ' ευθεία,ν, πρόσοα,ση εΤνα,ι ψευδής. τουτο σημα,ίνει πως 'πρέ
πει νιΧ πέσουν δια,δοχικιΧ οΙ ψρα,γμοί ποΙΙ τοΙΙς εστησα,ν μέσα, μα,ς
τιΧ πλέγμα,τα, της εγκοσμιότψα,ς κα,ι της μα,κρiiς σuνήθεια,ς, δμα,
δικής κα,ί ιiτoμικης. ΟΙ μυητικές τελετές τijζαρχα,ιότητα,ς κά.τι
οα,θύτερο εγνώριζα,ν.
Τό νιΧ ιiκoλoυθoυμε σκολιό δρόμο μiiς τό επιΟά.λλει κα,ί μιιΧ
δλωςαδιερεύνητη ιiνά.γκη . Άδιερεύνητη , επειδη στ�ν πρώτη της
εκδox� ψα,ίνετα,ι νιΧ ιiκυρώνη εκ προοιμίου κά.θε μα,ς προσπά.θεια,.
Κα,ι ιiν ύποθέσωμε πως ψτά.σα,μεαμέσως στόν σκοπό μα,ς, δεν
εχομε πα,ριΧ νιΧ σιωπήσωμε. Διότι δ ,τι θιΧ πουμε περί α,υτου θιΧ
εΗ,α,ι μείωσή του' συνεπως τό νιΧ μιλήσωμε θιΧ ητα,ν πρά.ξηασέ
Οεια,ς. "Αλλωστε στό τέρμα, της δδου θιΧ πάψωμε νιΧ εϊμα,στε δδοι
πόροι, δηλα,δ� &νθρωποι .
Ή γιγαVΤQμαχlα περι τής oVσΙας

- 12

Μιλ ήσα,με γιιΧ τίς δυνα,τότητες ε Ι δ ή σ ε ω ς του ιiνθρώ
που περι του ίιπά.ρχοντος, δηλα,δη γιιΧ τίς δυνα,τότητες γνώσεως
(Ιλλογη δια,ύγα,ση) κα,ι επιγνώσεως (υποστα,σια,κός ψωτισμός) .
''rστερα,από α,όΤ� τη «γνωσιoλoγικ�» διερεύνηση, επιστρέψομε
στό κα,τ' εξοχην ψιλοσοψικό ερώτημα, . Τί «εΤνα,ι» τό υπά.ρχον ;
Ποιό το νόημά. του ; Για,τί νιΧ ίιπά.ρχη , ενω θιΧ μπορουσε κιχί νιΧ
μ� υπά.ρχη ; Γνωρίζομε ψα,ινόμενα,. Ποιά. εΤνα,ι δμως � ο u σ ία, ;
, Ό Πλά.των εοίωσε δρα,μα,τικιΧ το πρό6λημα, της ουσία,ς. ΕΤδε
κα,ι τιΧ γιγά.ντια, πνεύμα,τα, των &λλων Έλλήνων ψιλόσόψων νιΧ
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μάχωντα.ι &πεγνωσμένως γιιΧ τ�ν κα.τάΚΤ'Υ)σ'Υ) του μυστικοσ Τ'Υ)ς.
Κα.ι δλ'Υ) α.υτ� τ� σκλ'Y)Ρ� μάχ'Υ) τ�ν ώνόμα.σε «Γιγα.ντομαχΙα. περΙ
τής ουσία.ς» (<<Σoφιστ�ς" 246a). Μιά μάχ'Υ) με οιαοοχικες φά
σεις, με πολλες τα.κτικες όποχωρήσεις κα.Ι άλλες τόσες στρα.τ'Υ)
γικες πλ ευροκοπήσεις. Έν τέλει , δμως, χω ρΙς �κ6α.σ'Y) . Σε μιά
ά.νάπα.υλα. τής μάχ'Υ)ς δμολογείτα.ι πως « οΎίλον γάρ κα.ι όμείς
. μεν τα.υτα. [τί ποτε 60όλεσθε σ'Υ)μα.ίνειν δπότα.ν �ν φθέγγ'Υ)σθε]
πάλα.ι γιγνώσκετε, �μείς οε προ του μεν ώόμεθα, νυν Ο' �πoρή
κα.μεν . . » ((Σoφιστ�ς» 244a) .
T�ν &νυπα.ρξία. τ� νοουμε πάντοτε μέσα. στά πλαίσια. του
υπάρχοντος. υΕνα. 6ι6λΙο όπάρχει � οεν όπάρχει μέσα. στον όπάρ
χοντα. κόσμο. Λυτο το νοουμε σα.φώς. T�ν δπα.ρξ'Υ) δμως του κό
σμου στο σόνολό του, κα.Ι lνα.ντι του μ'Υ)οενός, οεν μπορουμε νά
τ� νοήσωμε , τουλάχιστον γν'Υ)Οίως. Διότι � οεότερ'Υ) περΙπτωσ'Υ)
οεν &νάγετα.ι στ�ν α.tσθ'Υ)Τ'Υ)ρια.κή μα.ς &ντίλ'Υ)ψ'Υ), δπως � πρώτ'Υ) ,
πα.ρά στΙς πιο &κρα.ίες lπιΟόσεις τi'jς lνθυμΙα.ς κα.Ι του . Λόγου.
Ή &πορία. περΙ . του όπά.ρχοντος, που φιλοσοφικά oια.τuπώνετα.ι
ώς lρώΤ'Υ)μα. περΙ του 'Όντος � τi'jς ουσία.ς, αφήνει πίσω Τ'Υ)ς
δλες τις &πα.ντήσεις, δλες τΙς συλλήψεις κα.Ι δλες τΙς έμπειρΙες
που lχομε γι' α.υτό. Έπειοη &κρι6ώς � &πορία συμ6α.Ινει νά ε!
. να.ι 6α.θότερ'Υ) κα.Ι γν'Υ)σιώτερ'Υ) &πο τις λόσεις Τ'Υ)';.
Σε κρυφες κα.Ι σπάνιες στιγμες &νΤιλα.μ6α.νόμα.στε τ�ν κρι
σιμότ'Υ)Τα. α.υτi'jς τi'jς &πορΙα.ς, που συνοΟεόετα.ι &πο ενα. περίφ060
ρίγος ετοιμο νιΧ &νοΙξη ρωγμ� ά.φα.νι· σ τικη στ�ν δπα.ρξή μα.ς κα.Ι
νιΧ τ� ouντρΙtrι. Διότι, δπως λέγει κα.Ι δ Χα.ίλντερλιν, Ινα. τόσο
&Μνα.μο οοχείο που είμα.στε οεν μπoρoUΜε νιΧ χωρέσωμε τ� θειό
τ'Υ)τα.· μόνο σε σπάνιες στιγμες μπορουμε νιΧ φέρωμε τ� θεΙα
πλφμονή.
Λυτες δμως οΙ lμπειρΙες μα.ς 6γάζουν &πο τον χώρο τi'jς φι
λοσοφικi'jς lρωΤ'Υ)μα.τοθεσΙα.ς, lπειο� κα.Ι το lρώΤ'Υ)μα. «ποιά ε!να.ι
� ουσΙα. ;" lXEL τους περιορισμοός του. Γι' α.υτο κα.Ι δ ίοιος δ Πλά
των τους οιέΡΡ'Υ)ξε καΙ ζήΤ'Υ)Οε τ�ν &πάνΤ'Υ)σ'Υ) «lπέκεινι>; τi'jς ου
σΙα.ς» (<<Πολιτεία.» νι, 509b) . ΚαΙ τοΟτο σ'Υ)μα.ίνει lπέκεινα. τi'jς
φιλοσοφΙΚi'jς &ντίλ'Υ)ψ'Υ)ς περΙ τi'jς ουσΙα.ς, κα.Ι lπέ�εινα. των φι
λοσοφικών οιοοεόσεων προς τ�ν ουσΙα.. Διότι, δπως �O'Y) προσπι>;
θήσα.με νά, οείξωμε, � &νθρώπιν'Υ) είΟ'Υ)σ'Υ) ε!ναι ευρότερ'Υ), καΙ ΧΡ'Υ)•.•

.
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σιμοποιεί δλα. τΟ: μέσα. της γιΟ; τον ζητούμενο, ιiλλo: κα.Ι έπι
ποθούμενο, 6ντολογικο α.υγα.σμό.
Ό όντολογικος αύγασμος -13
Ή lλλογη 8ια.ύγα.ση, ώς γνώση τοσ 'Όντος, κα.Ι δ όποστα.σια.
κος ψωτισμός, ώς πείρα. τοσ 'Όντος, πα.ρα.μένοuν μεσοστρα.τΙς, σ�
σχέση μ� το δριο τοσ έπι8ιωκόμενοu δριστικοσ 6ντολογικοσ α.υγα.
σμοσ. Κα.Ι μάλιστα., ένώ κα.τεuθύνοντα.ι προς α.υτόν, προς το 'Ένα.,
τό τελεuτα.ίο σημείο τΥίς δ80σ ποι.. μποροσν νΟ: δ8εύσοuν 8�ν ε!να.ι
μoνoσ�μα.ντης κα.τεύθuνσης, πα.ρΟ: κόμ60ς 8ια.κλα.8ώσεων. "'Αν Τι
lσχα.τη 'Aλ�θεια., Τι δριστικΥι &.ποκάλuΦη τοσ νo�μα.τoς τοσ 'Όν
τος, ήτα.ν μόνο γνώση, το "Ον θΟ: ήτα.ν ιiντι-κείμενo της (σuν) ει8�σεως. ΠρOCγμα. OCτοπο. "'Αν ήτα.ν μόνον πε!ρα., θΟ: ήτα.ν τόσο μu
στική κα.Ι τόσο ιi8ια.ψώτιστη, ποι.. θΟ: ιiπέκλειε τήν α.Ιτούμενη ψα.
νέρωση. Ό σuν8uα.σμΟς των Μο δρων, πεΙρα.ς κα.Ι γνώσης, ε!να.ι
πρ06λημα.τικός, 8ιότι Τι μετα.ξύ τοuς περιχώρηση ε!να.ι πάντοτε
έλλιπής. Κα.Ι δμως α.ότΥι Τι κα.τεύθuνση ψα.ίνετα.ι Τι μόνη όποσχε
τικ�. 'Απο τΙς uπάρχοuσες μα.ρτuρίες 8ια.ψα.Ινετα.ι πιί)ς μπορεί νΟ:
πρα.γμα.τοποιηθΥί, όπο τον δρο της μετα.μορφώσεως της όποστάσεως
τοσ ιiνθρώποu. Τούτη δμως, κα.θως τελεί μέσα. στον κλοιο της
έχθρικης ιiντικειμενικότητα.ς, πολι.. λίγο μπορεί νΟ: εό08ωθΥί. Σuνε
πώς ιiπα.ιτεΤτα.ι, περα.ιτέρω, κα.Ι Τι μετα.μόρψωση της ιiντικειμε
νικότητα.ς, 8ηλα.8ή τοσ κόσμοu. 'Ανα.π08ράστως. "Αν είνα.ι νΟ: 80θη
πνεuμα.τικYj λύση, ιiπα.ιτείτα.ι Τι λύση των 8εσμων της ιiντικει
μενικότητα.ς. Αυτο είνα.ι το μέγα. σκάν8α.λο, στο δποίο 'Itpoalxpou
σα.ν οΙ πιο ιiκρα.ίες σuνει8�σεις. Κα.Ι μίλησα.ν γιΟ: τΥιν «έκπύρω
ση» τοσ ΚGσμοu, � γιΟ: τΥιν «lσχα.τη κρίση», δποu θΟ: σuμ6Yί Τι
ocpoη τοσ χρόνοu. ΠρOCγμα. ποι.. όπερ6α.ίνει τΙς 8uνα.τότητες τΥίς
σuνεί8ησης κα.Ι προοποθέτει τΥι auVEpyla. τΥίς <rπερ6άσεως. Όπότε,
περα.ιτέρω, Τι είδηση της σuνει8�σεως μετα.σχημα.τίζετα.ι σ� έγρ�

γορση, σέ προετοιμα.σία. κα.Ι σ� ιiνα.μoνή.
Αυτο σημα.Ινει πως δ κόσμος δ 6ιούμενος πνεuμα.τικα. σuμ
πληρώνετα.ι ιiνα.πoτρέπτως ιiπo μία. δΦιστη έκμύθεuση. 'Έργο πάν
τοτε 8uσχερές. 'Απο το δποίο, στον α.ιωνα. τΥίς ιiπομόθεuσης, δ
λοένα. κα.Ι &.πομα.κρuνόμα.στε.
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Τδ 1στορικδ έπlπεδo τής ένθυμ{ας 14
-

Ή �νθuμΙα. - κα.Ι �δω Τ1) νοοσμε με Ινα. εδρος που κα.λUπτεt
δλόκλ1)Ρ1) τήν �σωτεΡtκόΤ1)Τα. - δεν είνα.t μόνον ιiτομtκή, ιiλλ�
κα.Ι σuλλογική. ·0 !κάστοτε «τόνος» Τ1)ς, τό !κάστοτε «χρώμα.»
Τ1)ς χα.ρα.ΚΤ1)ρΙζει λα.ους κα.Ι Ιστορtκες �πoxές. Κα.Ι � σuλλογtκή
ένθuμΙα. lχεt τ� γνωρίσμα.τα. της ποιόΤ1)τα.ς, της Ιντα.σ1)ς κα.Ι της
μετα.6λ1)τtκόΤ1)τα.ς. AόΤ� oivouv τήν �σωτεpική ψuσιογνωμΙα. !νός
λα.ου σε μιά Ιστορική tou περίοδο. Τό !κάστοτε Ιστορικό έπΙπεδο
της ένθuμία.ς προσδιορΙζεt κα.ιΡίως, �xι δμως κα.ι α.Ιτιοκρα.τικως,
τό έπίπεδο της ιiτoμικης �νθuμικης κα.τάστα.σης.
Στόν α.Ιώνα. μα.ς γίνετα.ι πολυς λόγος για. τήν ιiπομύθεuση .
τουτο ιiκρι6ώς μα.ΡΤUΡεί τήν πτώσ1) τοΌ Ιστορικου έπιπέδοu της
δμα.δικης ένθuμία.ς μέχρι τή χα.μηλή γρα.μμή της α.Ισθα.ντικότη
τα.ς. Δηλα.δή δλο κι' δλο τό 6άθος της ειδήσεως του ιiνθΡώποu
lπεσε στό έπίπεδο της &οπλης πληροψόρησ1)ς τών αΙσθήσεων. Είναι
δ αΙώνας της 6ασιλεία.ς των α.Ισθήσεων (κα.ι όχι του πνεύμα.τος) .
Σε έποχες δποu τό Ιστορικό έπίπεδο της ένθuμίας lψτα.νε
ψηλά, ως τΙς κορuψες των γνήσιων πνεuμα.τικων έμ6ιώσεων, τό
α.ίΤ1)μα. ιiκρι6ώς �ταν για. έκμύθεuση , για. ύπέρ6αση της έγκο
σμιότητα.ς· κα.Ι κάθε έκμuθεuτική ΛUση Ισοδuνα.μουσε με λύση
πνεuμα.τtκης κα.Ι ψuχικης ένέργειας, πού ένδuνιiμωνε τήν Ιστο
ptxij πορεία..
Τό α.ίτημα. της ιiπομύθεuσης ένεργεί δρα.στικώς στις σύγχρο
νες σuνεtδήσεtς. τουτο δμως δεν εΙνα.ι ενα.. περιθωρια.κό γεγονός.
Μα.ρτuρεί τήν πτώσ1) του πνεuμα.τικου κόσμοu κα.Ι τήν lκπτωσ1)
του ιiνθρώποu. οι δρόμοι πρoσ6ιiσεως πρός τήν Οόσία., πρός τήν
προ6λ1)μα.τική, τήν ιiγωνία. κα.ι τήν εόδοκία. του όντολογικου α.ό
γα.σμοσ, &.λλοτε πολuσUχνα.στοι , τώρα έρημώΥοντα.ι. Ή Ιστορική
ροπή είνα.ι κα.θοδική - πρός τις πεδιάδες.

Κατάβαση -15
Τό έρώΤ1)μα. περι του τί είνα.ι τό ύπάρχον και ποιό τό νό1)μιi
tou τό ιiψήνoμε πίσω μας, ώσα.ν ιiπρόσιτη κορuψή , χα.μένη μέσα
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στιΧ ylιp'Yj, ποιι μιιΧ ψοριΧ ςά,νοιςαν και τ�ν aτενίσαμε θαυμιxστ�
κιχ! ψo6ερ�, σε εδδιο ουριχν6. 'Έκτοτε σuγχέετιxι μέσιχ μιχς � πριχγ
μιχτικ6τ'YjΤΙΧ κιχ! τό δνειρο.
T�ν &ψ�νoμε πΙσω μιχς, l3πως �γκιxτιxλεΙπoμε κoρυψ� �νερ
γοΟ �ψιxιστεΙoυ' σειόμεν'Yj, περιψλεγ6μεν'Yj, &πειλ'YjΤΙΚ�.
* * *

. c11ατί να ύπ6ρχουν τα ΙSντα καΙ ΙSxι το τίπoτε ; � . Μ' αύτο

το

κατ' έξοχην φιλOδOcplXO έρώτnμα άρχίζει δ 6αθύνουι;:

φι
λόαοφοι; των KαιΡΩV μαι;: Μάρπν Χόϊντεγχερ το παρδν βι
βλίο του.

Στο προοίμιό μαι:: διαΥρόψαμε πραπαιδεUΤΙKα -ων δρί
tVTOc:: τσΟ' δποίσιτ 6ναφαίνεται �να TtTolo tρώτnpa. ΤΟ
tpώmμa αύτο το lθεMν κατα τρόπο δραματικό, &ο Km κρί
�IP.o, δλοι ΟΙ μεΥ6λοι φιλ6roφoι. ΤΟ παραλαμ66νει, μ� τη
�εiρά του Km δ Χό.ϊντεΥκερ καΙ το ύπΌ6όλλει δε διεξοδικι\
6ν6λυδΩ, ξεκινώνται:: άno ΠΙ;: δύΥχρονες Kατακτfιδειι: του

tΌντα

,

πyeύpaToc;, Kai :προπαντΟι:: ξεκινώνται:: άno πς παροϋ<>ες ίδΤΟ

ρικει:: δuvειδητοποιnδε1C;. Διότι 6κρι6ώς μία άπο πς μεΥ6λες
άρετει; αύri'i.ι; τfiι; πραΥματείαι; εlναι δ δυδχεΤΙδμOc; τfiι; όν
τολοΥιιάίι; πρ06λnμαηκfiι; τ� με την παρουοο ί6ΤOΡΙκn κα

τ6�)Tαδη lSδo κα} με Πιν tv Υένει θtδη του άνθρώπου δτον κό·

δΡΟ. Ή άνόμνnδη fι ή ληδμονια του "Όντοι; δεν εΙναι �να
πεΡΙ6τατικο της ζ'ωης του 6νθρώπου, άλλα εΙναι αύτη τούτη

ΤΙ ίJπαρξ:{ι του, 6την πλέον μοιραία τηι: lκ6α6η.
Με Πιν άπόδοδη �πι yλWδδα. μαι: αύτω του περι�πoύ
δα6του lpyou του φιλοοόφου με την πιο έΥρήΥορη φιλοοοφι
Kn και ίδτορικη δυνείδηδη, δυνεΧίζομε την ΠΡΟδπόθειό · μας
για την ένδυν{ηιωδη τϊίι: φιλοοοφικηι; παιδείαι: δτον δύδμοι
ρο τόπο paC;. Πρόκειται για �ναν διωπnλo και έπίμοχθο άγω

να που τον δυνmρεί ή όy6:πn για τον φιλΟΟοφικο λόΥΟ; καΙ
μό�o. Ή άnoία μεταποιείται δf: άyαπητικn δχέδη άνάμεδΟ δε
πρόδωπα' δτους διανοητει; που μετaΥλωττίδΟμε το λόγο τουι::
λέξη πρOc; λέξη, δτον μεταφραδτή, δτουι:: άναyvώδτες. 'ΈναυDigitized by 10uk1s, May 2009
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λα τα ωτα μας όκόμη όπσ τις βαθειες φωνες των Ν. Μπερν.

η6εφ, Κ. Γ1ό6περς, Ζαν Βόλ, Όρτέγα ύ Γκαοοέτ , ΠΌυ έξελ
λ ηVΊδαμε.

Στο τέλος τού εργου παραθέτομε είδΟγωΥικη μελέτη

μας, προκειμένου ό όναγνώ6τηι; να όnOKτήδη εύρίπερη έπο
mεία έπ6νω δτη φιλοοοφικη δρ<L6τηριότητα τού φιλοοόφου
που τώρα παρου6ι6{ομε 6ΤΟ έλληνικο κοινό.
Φιλοθέη, Μάϊος 19'73.

ΧΡΗΣ ΤΟΣ ΜΑΛΕΒ Ι ΤΣΗΣ
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ΕΞΗΓΗΣΗ ΣΗΜ ΕΙΩΝ :
• ΟΙ λέξεις πού φέρνουν άστε ρίσκο ε{ναι γραμμένες έλ
ληVΙKα στο πρ ωτότυπο.

•• Φράσεις πού κλείνονται άνάμεσα σέ δύο αστερίσκους
ε{ναι γραμμένες έλληνικα στο πρωτότυπο. Τούς άστερί

σκους τούς εθεσε ό μεταφραστής.

< > Ο{

[ ] Ο{

όξείες άγκύλες εΙναι του συγγραφέα.
όρθές άγκύλες εΙναι τοί') μεταφραστοΟ.

Χ. Μ .
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΠΚΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

ΤοίΠο το γραnτO δηοτελείται δηο το nλήρως. άναθεωρη
μένο κείμενο των παραδόδεων, 01 · όποίε!: έδόθηοον, με τον
fδιο τίτλο, κατα το θερινο έξάμηνο του 1935, 6ΤΟ πανεm6τή
μιο του φραιμπουργκ έπι του ΜπράΙ6γκαου.
ΤΟ έκφωγηθεν κείμενο δεν 6υμφωνεΙ πλέον με τΟ τυ
πωμένο.
Για να 60ηθnθiί ό άναγνώ6τη<;, και
τ

α

βλ

n

θiί

τ ο

π ε Ρ

ι

χ ωΡΙ ς

ε ' χ ό μ ε ν ο,

ν α

μ ε

Gυνετμήθnοον μα

κρε<; προτάδεΙς, το κείμενο Xωρίδθn:κε � παραγράφου!:, άατα
λεί<pθnκαν ΟΙ έnαναλήψει<;, διoρθωθnκαν τα παροράματα καΙ

αιανoρEMθnκαν 01- άνακρίβειε!:.

υο,τι περιλαμβάνεται άνάμεοο δε παρενθtδει!: γράφτη
κε ταυτόχρονα με την έneξεργα6ία. Oi άγκύλε!: περικλείουν
παρατηρήδεΙ!: που �γιναν κατα τα έπ6μ�να !ι:η.
Για να Kατανoηθi'i. όρθGk με ποια δημαδία και ' για ποιο
λόγο έτέθn δτον τίτλο των παραδόδεων αύτων τΟ δνομα cΜ Ρ..

τ α φ

υ δ 1 Κ ή-.,

το κείμενο.
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πρέπει ό άναγνώδτης πρG'πα να αιεξέλθn
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ΤΟ Ο(Μ(ΛΙΟΑ(Ι (ροτηΜΑ τηι ΜfΤΑΦΥιllηι

Γ

ΙΑΤΙ ΝΑ fIIAPXOfN τά. Οντσ. κσ.Ι όχι το τίποτε; Ίδου
το έρώΤ1jμσ.. Κσ.Ι 6ε6σ.ίως δεν πρόκειτσ.ι γιά. ενσ. σ.υθσ.ί
ρετο έρώΤ1jμσ.. «Γισ.τί, λοιπόν, νά. όπάρχουν τά. Οντσ. κσ.l.
δχι το τίποτε;» - τουτο εΙνσ.ι προψσ.νώς το πρώτο &πο

δλσ. τά. έρωτήμσ.τσ.. Το πρώτο' έννοείτσ.ι οχι μέσσ. στη χρονικη
δισ.δοχη τών έρωΤ1jμά.των. Τά. a.τομσ., κσ.θως κσ.Ι οΙ λσ.οί, δλοένσ.
έρωτουν, στην Ιστoρικ� τους πορείσ. &νά. μέσον του χρόνου. 'Ε
ρευνουν κσ.Ι έξετά.ζουν κσ.Ι έλέγχουν πολλά. πράγμσ.τσ., προτου &ν
τιμετωπίσουν τCι έρώΤ1jμσ. «Γισ.τί νά. όπά.ρχουν τά. Οντσ. κσ.Ι οχι το
τίποτε ;». ΠολλοΙ εΙνσ.ι σ.υτοί που δεν σκοντάψτουν ποτε έπά.νω
σε τουτο το έρώΤ1jμσ., δτσ.ν μ' σ.ότΟ έννοουμε οχι &πλώς το a.
κουσμσ. κσ.Ι το διά.6σ.σμσ. σ.Uτijς τijς έρωΤ1jμσ.τικijς ψράσ1jς, &λλά.:
το νά. θέσ1jς το έρώΤ1jμσ., δ1jλ. νά. το ψέρ1jς στον δρίζοντά. του, νά.
το έγείΡ1jς, νά. νοιώ01jς την &νσ.γκσ.ιόΤ1jΤσ. σ.ότου του έpωτ�μσ.τoς.
Κσ.Ι δμως! Ή κρuμμέν1j δόνσ.μ1j σ.ότου του έpωτ�μσ.τoς τον
κσ.θένσ. μσ.ς θά. τον &γΥίξ1j μιά. ψορά., ίσως κσ.ί περισσότερες, χω
ρίς κσ.λά. - κσ.λά. νά. κσ.τσ.λά.61j τί του συμ6σ.ίνει.Σε σ�ιγμες μεγά
λ1jς &πελπισίσ.ς, έπΙ πσ.ρσ.δείγμσ.τι, δτσ.ν τά. πρά.γμσ.τσ. χά.σουν δλο
το 6ά.ρος τους κσ.Ι δτσ.ν κά.θε νό1jμσ. σκοτεινιάσ1j, τότε προ6ά.λλει
το έρώΤ1jμσ.. ''Ισως νά. �χ�σ1j μόνο μιά. ψορά. μέσσ. στη ζω� μσ.ς
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σα.ν ά.πόμιχκρο σήμΙXνtρO, κι' υστεριχ να. χιχθη. ΚΙΧΙ στΙς ευψρόσυνει;;
στιγμες της κιχρδιάς, Ιδού το το ερώτημιχ' διότι τότε δλιχ τα.
πρά.γμιχτα μετα.σχημιχτίζοντιχι κιχ! σα.ν για. πρώτη ψορα. νσ. στέ
κωνται γύρω μας, ετσι ωστε περισσότερο τα. συλλαμ6ά,νομε ώσα.ν
να. μην υπά.ρχουν, παρα. ώσα.ν να. υπά.ρχουν, κιχΙ με τον τρόπο
πού όπά.ρχουν. Κιχ! σε στιγμες ά.νίιχς, Ιδού το το ερώτημιχ' δπου
είμαστε το ίδιο μιχκρυα. κιχ! ά.πο την ά.πελπισία καΙ ά.πο τήν ευ
.
ψροσύνη , καΙ δπου 1ι καταθλιπτικη κοινοτοπίιχ τών οντων &πλώ
νει τήν ερημία' δπου μα.ι;; είνιχι ά.διά.ψορο ιΧν τα. οντα υπά.ρχουν
f) ιΧν δεν υπάρχουΥ" καΙ μαζύ τους ξαναηχεί το ερώτημα, με μια.ν
ιδιότυπη μορψή : Γιατί να. υπά.ρχουν τα. οντα καΙ οχι το τίποτε ;
Μόνο πού ιχότο το ερώτημιχ μπορεί να. τεθη ρητώς ώς τοι
ούτο, f) μπορεί, χωρΙς να. ά.ναγνωρισθη ώς ερώτημα, να. διιχσχί
ση την εμπειρική μιχς ίίπαρξη ώς παροδικη ριπή ά.νέμου, μπορεί
να. μάς κιχτιχθλίΨη f) κάτω ά.πο μια.ν δποιαδήποτε πρόψιχση να.
το παραμερίσω με ξανα. καΙ να. το δαμάσωμε' σίγCιυρα, δεν είναι
το ερώτημα πού το θέτομε χρονολογΙΚώς πρώτο .
Άλλα. είνιχι το πρώτο ερώτημα κατα. μια.ν &.λλ ην Ιννοιιχ - δη
λΙΧδή, κιχτα. την τάξη. Λυτο ά.ποσαψηνίζεται κατσ. τρείς τρόπους
ΤΟ ερώτημα «Γιατί να. υπάρχουν τα. όντα καΙ οχι το τΙποτε i "
σημαίνει γισ. μάς, δτι είναι το πρώτο στην τά.ξη, πρώτον διότι
είναι το ευρύτερο , ύστερα διότι ε�ναι το 6αθύ τερο , καΙ τέλος επει
δη είναι το πρωταρκτικώτερο.
ΤΟ έρ�lτημα. ψθάνει ως τα. εσχατα.. Δεν σταματάει σε κανένα,
δποιουδήποτε είδους, ον. ΤΟ ερώτημα καλύπτει δλα τσ. οντα, δη
λαδη οχι μόνο τα. παρόντα στην ευρύτατη εννοια, ά.λλα. ΚΙΧ! . δσα
υπηρξαν στο παρ ε λθον κα! δσα θσ. υπάρξουν στο μέλλον. Ή Ικτιχ
ση αότού τού έρωτήματος εχει το δριό ΤΥις στο καθαρο τίποτε ,
στο μη υπάρχον, στο μηδέν. Ότιδήποτε δεν είναι μηδέν, εμπΙπτει
στο ερώτημα, στο τέλος ά.κόμη καΙ αότο το ίδιο το μηδέν. 'Όχι
διότι τούτο είναι κάτι, ενα ον, περί τού δποΙου μιλάμε, ά.λλα. επει
δή «είναι» το μηδέν. Ή εκταση τού ερωτήματός μας είναι τ ό σ ο
μεγά.λη , πού ποτέ δεν μπορούμε νσ. πάμε εκείθεν της. Δεν ερω
τάμε για. τούτο f) γισ. το &.λλο οϋτε γισ. δλα τσ. οντιχ με τή σει
ρά. τουι;; , ά.λλα. έρωτάμε ά.πΟ την ά.ρχή για. τα. οντα στο ΣUνoλό
.

.
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τoυ�,

�

δπως λέμε, γι� λόγους που θ� διευκρινισθοσν &ργότερα;:

γι� τ� δντα; στο σύνολό τους ώ� τοια;στα;.
σOπω� το έρώτημα; τουτο εΤνα;ι το εόρότερο, lτσι εΤνα;ι κα;ί
το 6α;θότερο: Για;τΙ ν� όπά.ρχουν τ� δντα;...; Για;τΙ· δηλα;δΎj ποιός
εΤνα;ι δ λόγo�; Άπο ποιό λόγο προκύπτουν τ� δντα;; Πoιό� λό
γo� τ� θεμελιώνει; Προς ποιον λόγο κα;τευθόνοντα;ι; ΤΟ έρώτημα;
δεν έρωτα. γι� τουτο Τι έκεινο το δν, γι� τουτο έδω

�

έκεινο έκει,

γιιΧ τον τρόπο που δημιουργΎιθηκε, γιιΧ το πως μπορει νιΧ μετα;6ληθη, σε τί μπορεί ν� χρησιμεόση, κα;ί τ� πα;ρόμοια;. ΤΟ έρώ

τημα; ζητά.ει τον λόγο που θεμελιώνει τ� δντα;, δσο τουτα; εΤνα;ι
3ντα;. ΝιΧ ζητ� τον λόγο σημα;Ινει: ν� έμ6α;θόνης. σο,τι τΙθετα;ι

όπο έρώτηση σuνδέετα;ι με το λόγο [6ά.θοςl του. ΠλΎjν δμως, έπει
δΎj τ� δντα; έτέθησα;ν όπο έρώτηση, μένει &νοιχτο το ζΎιτημα; ώς
πρo� το &ν δ λόγος τoυ� εΤνα;ι &ληθιν� θεμελιωτικός, &ν πρα;γμα;
τοποιη τΎj θεμελίωση, &ν εΤν�ι δ &'ρχέγονος λόγΟς" Τι &ν δ λόγος
&δυνα;τη ν� θεμελιωθη, &ν εΤναι μι� &'πόθμενη ιΧ6υσσΟς" Τι &ν δ
λόγo� δεν εΤν�ι οuτε το εν� οuτε το ιΧλλο, &λλ� πα;ρέχει μόνο τό,
ίσω� &παραΙτητο, έπιψαινόμενο της θεμελΙωσης, δηλαδΎj εΤν�ι ενα;
μη-θεμέλιο. Έν πά.σ'Y,j περιπτώσει, το έρώτημα; ζητάει &'πάντηση
&'πο ενα λόγο που ν� θεμελιώνη τ� οντα ώς οντα, έ ψ'

δ σ ο ν

εΤν�ι δντα. Αότο το έρώτημα; Πέρί του γιατί, δεν ψάχνει για. έ
κείνα τ� �ίτια των οντων που ε!ναι του �ότoυ τόπου καί του αότου
έπιπέδου με αότά. Αότο το έρώτημα περί του γιατί, δεν κινεί
ται σε μιιΧ δποιαδήποτε έπιψάνεια; Τι όπερεπιψάνεια, &,λλα. εΙσ8όει
στί� περιoxε� του «6άθoυ�» κα;ί μάλιστα ως τα. εσχατα;, ως τ� δρια;·
&'πoστρέψετ�ι κάθε έπιψανειακότητα καί κάθε ρηχότητα καί &,
γωνίζεται γι� το 6άθo�· δπω� ε!ναι το εόρότερο, lτσι εΤναι κα;ί
&πο τιΧ 6α;θειιΧ έρωτήμα;τα; το 6αθότερο.
Kαθώ� τοστο το έρώτημα εΤναι το εόρότερο καί το 6αθότερο,
εΤν�ι, τέλo�, καί το πρωταρκτικώτερο. Τί έννοουμε με τουτο; ''Αν
σκεψθοσμε το έρώτημά. μας σ' 8λο του το εδρος, δτιδΎιποτε θέτει
όπο έρώτηση, δτιλ. τιΧ οντα; ώς τοια;υτα στο σύνολό τους, τότε
εuκολ� 6ρισκόμαστε στΎjν έξης θέση: Με το έρώτημα αότο κρα;
τα.με σε πλΎιρη &'πόσταση &'πο έμa.ς κάθε συγκεκριμένο καί &'το
μικο δν, &κρι6ως έπειδΎj ε!να;ι «τουτο»

�

«έκείνο». Διότι έννοουμε

τιΧ δντ� στο σύνολό τους, χωρίς καμμιιΧ εlδικΎj προτίμτιση. ΜόDigitized by 10uk1s, May 2009

34
νον ε ν α. ον δλοένα. προωθείται μ' α.ίιτό τό έρώτημα., κα.τά. τρό
πο &'ξιοσημείωτο : δ άνθρωπος, που θέτει α.ίιτό τό έρώτημα.. Άλλά.
τό έρώΤYjμα. α.ίιτό δεν ένδια.ψέρεται ΥΙά. δποιοδήποτε έπι μέρους
δν. Άπό τήν άποψη τής &'περιόρισΤYjς εκτασής του, δλα. τά. οντα
εχουν τήν α.υτή &'ξΙα.. 'Ένα.ς δποιοσδήποτε έλέψαντα.ς σε ενα. δποιο
δήποτε παρθένο διΧσος των 'Ι νδιων ε!ναι τόσο ον, δσο κα.ι μία
δποιαδήποτε χημική δια.δικασία. καύσεως στόν πλα.νήτη "Αρη,
δπως κι' δτιδήποτε άλλο.
uOtIΧV λοιπόν θέτωμε τό έρώΤYjμα. «Για.τί νά. όπά.ρχουν τά.
δντα. κα.ι δχι τό τίποτε j", και το πρα.ΥματοποιοΟμε με το δρθό του
έρωτημα.τικΟ νόημα, πρέπει νά. έΥκα.τα.λείψωμε τήν πρ060λή δ
ποιουδήποτε Ιδι�Ιτερoυ καΙ &'τομικοο δντος, περιλα.μ6α.νόμενης καί
τής &'να.ψορα.ς μα.ς στον άνθρωπο. Άλλα ποιό ε!να.ι α.ίιτό το δν j
"Ας ψαντα.σθοομε τή yij &'να.μέσον Τής &,χανοος σκοτΙα.ς τοΟ δια.
στήματος. ΣυΥΚΡΙΤΙΚά., ε!να.ι ενα.ς έλά.χιστος κόκκος α.μμου, δπου ως
τον Ιπόμενο κόκκο τοΟ α.ίιτοΟ μεΥέθους &πλώνεται ενα. κενό ένος
χιλιομέτρου κ�Ι πλέΟν" στήν έπιψά.νεια. α.ίιτοΟ τοΟ έλά.χιστου κόκ
κου άμμου ζή ενα. ερπον, έκψ06ισrιένo σμά.ρι &'πο δήθεν lλλoyα.
ζωα., τά. δποία. κά.ποια σΤΙΥμή &'νακά.λυψα.ν τή ΥνώσΥ) (Πρ6λ. Νί
τσε : Τιά. τήν &'λήθεια. και το ψεΟδος &'πο έξωηθική σκοπιά., 1873.
Κα.τά.λοιπα.) . Και ποιό ε!ναι το χρονικο διά.σΤYjμα. μια.ς &'νθρώπι
νYjς ζωής μέσα. στήν εκταση τών έκα.τομμυρΙων χρόνων j Οδτε μιά.
κίνηση τοΟ δείκτου των δευτερολέπτων, οδτε μιά. &'να.σα.ιμιά.. Δεν
6ρίσκομε κανένα. σ06αρό λόΥΟ ΥΙά. νά. ξεχωρίσωμε &'νά.μεσα. &'πό
το σύνολο των δντων &'κρι6ως α.ίιτΟ το ον που το δνομά.ζουν α.ν
θρωπο , κα.Ι στο δποίο κα.τά. τύχη &'νήκομε.
Άλλά. είιθυς ώς τά. δντα. στο σύνολό τους τεθοΟν κά.τω &'πο
α.ίιτΟ το έρώτημα., τό έρώτημα. πά.ει προς α.ίιτά., και α.υτά. προς
τό έρώτημα, κα.ι ετσι ερχοντα.ι σε μιά. προνομια.κή - έπειδή &,
κρι6ως ε!να.ι μοναδική - σχέση . Διότι μέσω α.ίιτοΟ τοΟ έρωτή
μα.τος ΥΙά. πρώτη ψορά. ψα.νερώνανται τά. δντα. στο .σύνολό :ους
ώ ς τ ο ι α. u τ α., πρός τήν κατεύθυνση τοΟ δυνα.τοΟ λόΥου των,
κα.ι τελοΟν &'νοιχτά. εναντι τοΟ έρωτήμα.Τος. Ή θέση α.ίιτοΟ τοΟ
έρωτήμα.τος σε σχέση με τα δντα. ώς τοια.Οτα. στο σύνολό τους
δεν ε!ναι ενα. δποιοδήποτε περιστα.τικό έντος των δντων, δπως π .χ.
εΙνα.ι -1ι πτώση των στα.Υόνων τής 6ροχης. Τό έρώτημα. περι τοΟ
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για.τί, εΙνα.ι σαν να τ:θετα.ι ciπένα.ντι τών δ'ιτων στο σόνολό τους,
ε[νcχι σαν να 6γα.ίνη εξω ciπο α.υτά, μολονότι οχι εντελώς. Άλλα
cixpt6w; γι' α.υτο το λόγο το ερώτημα. ciποκτά;ει την προνομια.κη
θέση του. Κα.θως ερχετα.ι ciντιμέτωπο με τα Οντα. στο σόνολό
τους, χωρΙς ώστόσο να δια.ψεύγη τον ενα.γκCΧλισμό τους, α.υτο που
ερωt"l]θηκε μ' α.υτο το ερώτημα. έπα.νεπιστρέψει στο ϊδιο το ερώ
τημα.. Για.τί το για,τί; Που θεμελιώνετα.ι α.υτο το ϊδιο το ερώτημα.
περΙ του για,τί, το όποίο ciποτολμάει να 6ρη τον λόγο tGJV οντων
στο σύνολό τους; Μήπως τουτο το «για.τΙ» δεν είνα.ι ενα. ερώτημα.
για τον λόγο που ciκόμη εΙνα.ι πρό-λογος, ετσι ιοστε πάντοτε να
ciνα.ζητουντα.ι

ο ν τ α.

για τη θεμελίωσή του; Μήπως τουτο το

«πρώτο» έρώτημα. δεν είνα.ι :0 πρGnο στην τάξη, α,ν συγκριθη
με την έσωτερικη τάξη του έρωτήματος περΙ του Είνα.ι κα.Ι με
τΙς μετα.μορψώσεις του;
Βε6α.ίως -- α,ν το ερώτημα. «Για:,ί να υπάρχουν τα Οντα. κα.Ι
οχι το τίποτε;» τεθη Υι οχι, ουδόλως επηρεάζει τα Οντα.. ΟΙ πλα.
νητες ciΚΟΑουθουν τΙς τροχιές τους χωρΙς α.υτό. Ή όρμη της ζωης
κα.τα.κλύζει τα ψυτα κα.Ι τα, ζώα. χωρΙς α.υτό.
Άλλα

ε α ν

τεθη α.'�ηO το έρώτημα., τότε &.'ια.γκα.ίως συμ-

6α.ίνει, - (;τα.ν το ερώτημα. πράγμα.τι πραγμα.τοποιηθή - μι"&; επα
ναστροψη ciπο α.υτο που ερωτήθηκε προς το ϊδιο το ερωτα.ν. Γι'
αυτό, λοιπόν, τουτο το ερωτα.ν δΖν είνα.ι κα.μμια α.υθα.ίρετη ενέρ
γεια, cinιX ενά. σημα.νιικΟ περιστα.τικό, το δποίο όνομά.ζομε σ υ μ6 ά; ν.
τουτο το ερώτημα - καΙ δλα. Οσα. αμεσα εχουν -ct; ρίζες τους
σ' α.υτό, κα.! στα δποία. τουτο το μονα.δικΟ εκπτt1σσετα.ι - τουτο το
έρώτημα. περΙ του για.τί, δεν μπορεί να συγκριθ·η με δποιοδήποτε
&λλο ερώτημα.. Ρίχνετα.ι στην ά-να.ζήτηση του ϊδιου του του για.τί.
Το ερώτημα. «Για.τί τό για.τί;" ψα.ίνετα.ι εξωτερικα κα.Ι α.μεσα. ώς
μια πα.ιχνιδιστικη κα.Ι προς το απεφο εκ6ά.λλουσα. επα.νάληψη της
ίδια.ς ερωτηματικης πρόΤΜης, ψα.ίνετα.ι ώς μια μάτα.ιη καΙ κενη
λεπτολογία. επάνω σε χωρΙς περιεχόμενο νοημα.τοδοσία. λέξεων.
Σίγουρα., ετσι ψα.ίνετcιι. ΤΟ ζήτημα. είνα.ι να ξέρωμε άν θέλωμε
να πέσωμε θύμα.τα. α.ύτης της κα.θα.ρα ψθηνης προψάνεια.ς, κα.Ι
ετσι να τα θεωρήσωμε δλα. τα.κτοποιημένα., η α,ν εϊμαστε σε θέση,
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σ' α,ίιτ� τ�ν επα,να,στροψη στον έα,υτό του τοϋ έρωτΎιμα,τος τοϋ

για,τΙ, νά βιώσωμε �να, συντα,ρα,κτικο συμβά;ν;

ΆλλιΧ �.ν δεν &.ψεθοϋμε να. &.πα,τηθοϋμε &.πο τΙς προψά;νειες,

θιΧ δειχθη πως α,ίιτο το ερώτημα, περί τοϋ για,τΙ, ως ερώτημα, περί

τών δντων ως τοιούτων στο σύνολό τους, μα.ς δδηγεί σίγουρα, σε
δποιοδΎιποτε σ.λλο πρα.γμα"

πα,ριΧ στο πα,ιχνΙδισμα, με τΙς άπλες

λέξεις, εψ' δσον &.κόμη δια,θέτωμε &.ρκετη πνευμα,τικη Ισχυ γιιΧ
νιΧ επιτελέσωμε πρα,γμα,τικιΧ την Ιπα,να,στρoψ� τοϋ ερωτΎιμα,τος στο

ίδιο του το για,τί' διότι, βεβα,ίως, δεν θιΧ τ�ν κά;'ν'Υ) &.πο μόνο του.

Άντιλα,μβα,νόμα,στ� εδώ πως τοϋτο το σπουδα,ίο ερώτημα, περί τοϋ

για,τΙ, Ιχει το θεμέλιό του σε ενα, άλμα" διιΧ τοϋ δποΙου δ α.νθρω
πος &.ποσπα.τα,ι &.πο κά;θε προηγούμενη, γνΎισια,

Τι

όποθετική, &.

σψά;λεια, της εμπειρικης του ϋπα,ρξης. Ή θέση α,ίιτοϋ τοϋ ερωτΎι
μα,τος πρα,γμα,τοποιείτα,ι μόνο μ' α,υτο το άλμα, κα,Ι ως α.λμα"

&.λ

λοιώς δεν όπά;ρχει ερώτημα,. Αίιτο που εδώ νοείτα,ι ως «&.λμα,»

θιΧ διευκρινισθη &.ργότερα,. Το ερώτημά μα,ς δεν ε!να,ι &.κόμη το

άλμα,' γιιΧ νιΧ γίνη τέτοιο πρέπει νιΧ μετα,σχημα,τισθη περα,ιτέρω'

στέκετα,ι &.κόμη - &.νίδεο - &.πένα,ντι στιΧ δντα.. ΈπΙ τοϋ πα.ρόν
τος ε!να.ι &.ρκετη

�

πα.ρα.τΎιρηση, πως το άλμα. α.ίιτοϋ τοϋ ερω

τήμα.τος κά;νει νιΧ εκπηδΎισ'Υ) το ίδιο του το θεμέλιο' το πρα.γμα.

τοποιεί κα,θως &.να,πηΜει. υΕνα. τέτοιο &λμα"

που δια.νοίγει την

ίδια. του την πηγή, το δνομά;ζομε εκπΎιγα.ση, α.ίιτοεκπήγα,ση τοϋ

ί'διου του τοϋ θεμελίου. Διότι το ερώτημα. «Για.τί νιΧ ύπά;ρχουν τιΧ
l5ντα. κα.! οχι το τίποτε;» κά;νει νιΧ εκπηδήση το θεμέλιο δλων τών

� πηγη lπρωτα.ρχ1jl· κα.Ι
πρέπει νιΧ το &.να.γνωρίσωμε ως το πιο πρωτα.ρκτικΟ &.πΟ δλα, τιΧ

IXuBEvtLxG)v ερωτημά;των' κα.Ι ετσι ε!να.ι
έρωτήμα.τα,.

'Όπως ε!να,ι το πιο είιρυ κα.! το πιο βα.θυ ερώτημα"

να.ι κα.! το πιο πρωτα.ρκτικΟ - κα.! &.ντιστρόψως.

ετσι ε!

Γδ ερώτημα. α.ίιτΟ ε!να.ι πρώτο στην τά;ξ'Υ) μ' α,ίιτη την τριπλη

σημα.σία.· κα,Ι μά;λιστα. στ�ν τά;ξη τοϋ ερωτα.ν εντος α,ίιτης της πε

ριοχης, δπου α.ίιτο το πρώτο ερώτημα. της πα.ρέσχε τη διά;στα.ση

κα.Ι το θεμέλιο. Το ερώτημά; μα.ς ε!να.ι το

ε ρ ώ τ η μ α.

δλων

τών &.ληθινών ερωτημάτων, δηλα.δ� τών ερωτημά;των που τίθεν

τα.ι &.ψ' έα.υτών κα,! πού, σuνειδητιX

Τι

&.νεπίγνωστα., συνερωτα.τα,ι

&.ναγκα.ίως με κάθε έρώτημα.. Κα.νένα, έρώτημα., κα,ί κα.τ' &.κολουDigitized by 10uk1s, May 2009
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θίιχν κιχνένιχ έπιστ-ημονικο «πρό6λ-ημιχ», δεν

ElvιxL

νο-ητό, ιiν δεν

περιλιχμ6ά.ν-η, δ-ηλ. ιiν δεν θέτ-η, το έρώτ-ημιχ όλων των έρωτ-ημά
των. ΈπιθuμΟΟμε. �δ-η &.πΟ τΎιν &.ρχΎι να. διεuκρινίσωμε το έξης:
δεν μποροΟμε να. κΙΧθορίσωμε &.ντικειμενικα.

iiv

κάποιος

� iiv

έμείς

θέτωμε πράγμιχτι το έρώτ-ημιχ, δ-ηλ. ιiν πρα.γμα.τοποιοΟμε το &'λμα.,
η ιiν πα.ρα.μένωμε στο έπίπεδο της ά.πλης γλωσσΙΚής δια.τύπω
σ-ης. Το έρώτ-ημιχ χάνει τΎιν προτερα.ιότ-ητά.

ΤΟι)

iiv

μέσα. στον δρί

ζοντιχ της &.νθρώπιν-ης Ιστορικής έμπεΙΡΙΚής ύπα.ρξης το

έ Ρ ω

τ α. ν ώς πρωτα.ρκτικΎι δύνα.μ-η πα.ρα.μένη ξένο.
ΈπΙ πα.ρΙΧδείγμα.τι, ΙΧίιτός ποu θεωρεί δτι ή Βί6λος

ElVΙXL

θείΙΧ &.ποκάλuψ-η χ,ιχί &'λήθεια., Ιχει �δη τΎιν &.πά.ντ-ηση πρίν &.
κόμ-η τεθη το έρώτ-ημιχ «Για.τί να. όπά.ρχοuν τα. όντα. κα.ί όχι το
τίποτε j": τα. όντα., στο 6α.θμΟ ποu τα. ίδια. δεν
δ-ημιοuργημένιχ &.πο α.ίιτόν. Ό ίδιος δ θεος

ElvιxL θεός, ElVΙXL
«ElVΙXL» δ &'δημιούρ

γ-ητος δ-ημιοuργός. Λίιτος 7.0U στέκετιχι στο fδα.ψος μιιiς τέτοια.ς
πίστης, μπορεί 6ε6α.ίως κα.τα. κάποιο τρόπο να. πα.ρα.κολουθήση

Τ

ΎΙ

θέση τοΟ έρωτήμα.τος κιχΙ να. σuμμετάσχ-η σ' ΙΧίιτό, &.λλα. δεν μπο
ρεί να. έρωτήση α.ίιθεντικως, χωρις να. πάψη να. εΤνα.ι ενα.ς πιστός,
με δλες τις συνέπειες ΙΧίιΤής της πρά.ξ-ης. Μπορεί μόνο να. �νεργή
ση «ώς έάν» ... Άπο τΎιν &λλη μερια. δμως, ή πίστ-η ποu δεν έκτί
θετα.ι &.διΙΧλείπτως στΎι δuνιχτότ-ητιχ της &.πιστία.ς, δεν

ElVΙXL

πίστη,

&.λλα. μια. έπα.νάπα.uσrι κα.Ι μια. συμψωνία. με τον έα.υτό της, να.
προσκολλ-ηθη μελλοντικως στο δόγμα., δπως τοΟτο το κομίζει ή
πιχράδοση. Άλλα. ιχότο δεν

ElvιxL

ουτε πίστ-η ουτε έρωΤ'Υ/μα.τοθεσία.,

πιχρα. &.δια.ψορίΙΧ, ή δποίΙΧ τοΟ λοιποΟ μπορεί να. &.σχολήΤΙΧΙ με τα.
πάντα., ίσως κα;ί με πολu πάθος, τόσο με το πιστεύειν δσο κα.Ι με
το έρωτα.ν.
Μ' α.ίιτα. ποu είπα.με για. τΎιν &.σψάλεια; μέσα. στην πίστη, ώς
Ινιχν Ιδια.ίτερο τρόπο 6ε6α.ίωσης της &'λήθεια.ς, 6ε6α.ίως δεν ση
μα;ίνει πως � 6ι6λικΎι ψράση «Έν &.ρχ� έποΙ-ησεν δ θεος τον οίι
ρα;νον κα.ι τΎιν γην κλπ.» &.ποτελεΤ &,πά,ντηση στο έρώτημά. μα.ς.
"Λσχετα; ι1πο το &ν, για. τον πιστό, τούτη � 6ι6λικΎι ,?ριiση
&.ληθινΎι

�

ElVΙXL

όχι, δεν μπορεί να. δώση κα;μμια.ν ι1πάντησrι στο έρώ

τημά μα.ς, διότι δεν

fXEL

κα.μμια. σχέσ-η με ιχίιτό. Δεν Ιχει κα.μμια.

σχέσ-η, διότι δεν μπορεί να. συσχετισθή μα.ζύ tou. Λυτο ποu πράγ
μα;τι έρωτα.τα.ι στο έρώτημά. μα;ς ι1ποτελεΤ για. τΎιν πίστη μωρία;.
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Ή ψιλοσοψία συνίσταται ιiπό αυτη τη μωρία. Μια. «χριστια
νικη ψιλοσοψία» είναι gνα ξύλινο σίδερο καΙ μια. παρανό·ησ'Υ) . Βε
ΌαΙως υπiρχει μια διανΟ'Υ)τικη έρωΤ'Υ)ματικη έπεξεργασία τοΟ κό
σμου του Όιωμένου χριστιανικά., δ'Υ)λ. τοΟ κόσμου της πίστεως.
Άλλα αυτο είναι θεολογία. Μόνο σε έποχες ποι) δεν πιστεύουν
πλέον στό ιiλ'Y)θινo μ.εγαλε�o τοΟ εργου τής θεολογίας, ψθά.νουν
στην καταστροψικη Ιδέα , πως θα μπορουσαν (με την υποτιθέμεν'Υ)
ιiνανέωσή Τ'Υ)ς με τη Όοήθει α τής ψιλοσοψίας) να. ψτιά.ξουν μια
θεολογία η εστω ενα υποκατά.στατό Τ'Υ)ς, τό δποίο θα συμψωνή με
τίς ιiνά.γκες χ(l.ί τα γοΟστα τής εποχής.Για τη γνήσια χριστιανικη
πίστ'Υ) ή ψιλοσοψία είναι μωρία. Φιλοσοψω σ'Υ)μαίνει έρωτω : «Γιατί
να υπά.ρχουν τα 5ντα καΙ 5χι το τίποτε ;». Τό να θέΤ'Υ)ς πρά.γματι
α.υτό τό �ρώΤ'Y)μα σ'Υ)μαίνει : να ιiπoτoλμα.ς την εξάντλησ'Υ) αυτοο
τοΟ ιiνεξά.ντλΎjtoυ ερωτήμσ.τος, με τη συνεχή εκκά.λυψ'Υ) αυτοο ποι)
ζητά.ει τό ερώΤ'Υ)μα, μέχρι τα εσχατιχ. 'Όπου συμΌ'Χ ίνει αότό, πρό
κειται για ψιλοσοψία.
"Αν θέλαμε τώρα να μιλ Υισωμε διεξοδικα και κσ.τα τρόπο
χσ.τατοπιστικΟ για τη ψιλοσοψία, θα �ταν κάτι τό άσκοπο. Βέ
Όαια, δποιος &σχολείτα.ι μ' αότην πρέπει να ξέρη ώρισμένα πρά.γμα
τα. ΤοΟτα μπορο'ίμε να τα ποΟμε μ� δυο λόγια.
Κά.θε οόσιαστι κο πρ66λ ημα της ψιλοσοψίας παραμένει ιi
ναγκαίως σ.νεπίκαιρο. Και τοΟτο, επειδη ή ψιλοσοψίσ Όρίσκεται
πολι) πιο ιιπροστα ιiπό τό έκάστοτε παρόν της, η επειδη συνδέει
το παρόν μ" αυτό ποι) αότη �ταν πρίν, μ' αυτό ποι) �ταν ιi Ρ Χ ή
θ ε ν. Ή ψιλοσοψ:α παραμένει πσ.ντοτε μια γνώσ'Υ) , ποι) 5χι μόνο
δεν ιiψήνεται να γίν'Υ) επίκαιρ'Υ) , ιiλλα ιiντίθετα επι6ά.λλει τό μέ
τρο Τ'Υ)ς επά.νω στην εποχή Τ'Υ)ς .
Ή ψιλοσοψία είναι οόσιαστικα ιiνεπίκαιρ'Y), επειδη ιiνήκε�
σ' εκείνα τα σπάνια πρά.γματα, ποι) μοίρα τους είναι να. μη μπο
ρουν να Όροον &μεσ'Υ) ιiπήχησ'Y) στο έκά.στοτε σήμερα, ιiλλα. καΙ
ουτε επιτρέπεται να τη Όροον. υΟταν ψαίνεται να συμ6αίν'Υ) κά.τι
τέτοιο, δταν μια. ψιλοσοψία γίνεται τής μόδας, τότε είτε δεν πρό
κειτα.ι για πραγματικη ψιλοσοψία είτε τούτη παρανοείται καΙ χρη
σιμοποιείται σε δποιεσδήποτε, ξένες πρός τοuς σκοπούς Τ'Υ)ς, καθη
μερινες ιiνά.γκες.
Ή ψιλοσοψία, επίσ'Υ)ς, δεν είναι ή γνώση ποι) μπορεί κανείς
Digitized by 10uk1s, May 2009

39
να. τη μάθYj &μ.εσα" δπως μα,θα,ίνει τΙς χειροτεχνικες κα.! τεχνικες
γνώσεις, πού τΙς ΧΡYjσιμοποιεί &μs.σα., δπως τις οΙκονομικες κα.!
Ιδίως τις έπα.γΥελμα.τικες γνώσεις, κα.! μπορεί να. όπολογΙζYj στην
έκάστοτε χρησιμόΤYjτά τους.
Άλλα. δ,τι εΙνα.ι &.χρηστο μπορεί να. εΤνα.ι, κα.! μάλιστα. &'κρι6ώς τότε, μια δόνα.μYj. Λότο πού δεν γνωρίζει την &μεση &.ντ�
χηση μέσα. στην κα.θημερινότητα., μπορεί να. 6ρίσκετα.ι σε έσω
τερικη συμψωνία. με τα. γν�σια. συμβά.ντα. της ίστορία.ς ένος λα.ου.
Μπορεί μάλιστα. να. είνα.ι το προμηνυμά. τους. Λότο πού εΙνα.ι
&.νεπίκα.ιρο θα. &.πoκτ�ση τον δικό του κα.ιρό. Λότο Ισχόει για. τη
ψιλοσοψία.. 'Έτσι, λοιπόν, δεν μπορουμε να. κα.θορίσωμε μια. για.
πάντα. το εργο τής ψιλοσοψία.ς, κα.ι συνεπώς το τί πρέπει να &.πα.ι
τ�σωμε α.πο α.ότ�ν. Κάθε 6α.θμίδα. κα.ι κάθε ενα.ρξη τ·ης α.νάπτυξ�ς
της ψέρνει τον δικό της νόμο. Μπορουμε μόνο να ποσμε α.ότΟ πού
δεν εΙνα.ι ή ψιλοσοψία. κι' α.ό,Ο πού δεν μπορεί να. μα.ς πα.ράσχη.
Δια.τυπώθηκε ενα. έρώτημα.: "Για.τί να. όπάρχουν ,σ. δντα. κα.!
όχι το ,ίποτε ;". Λότο το έρώτημα. θεωρ�θηκε οτι είνα.ι το πρώτο.
Κα.ι διεuκρινίσθYjκε με ποια. εννο:α. νοείτα.ι ώς το πρGnο.
Άλλα &.κόμα. δεν εθέσαμε το ϊδιο το έρώτημα. Στρα.ψ�καμε
γόρω &.πΟ διωκρινίσεις περι το ξρώτημα. ΑότCς οΙ &.ποσαψηνίσεις
είναι &.πα.ρα.ίτητες. Διότι το έρώτημα. IX'Jto δεν συγκρίνεται με
δπoιoδ�πoτε απο αότα. πού μα.ς είναι συ'lηθισμ.ένα. Δεν όπάρχει
δρόμος πού να. μα.ς δδηγή προοδευτικα προς την έξοικείωσYj μ' α.ότΟ
το έρώτημα.. 'Ώστε πρέπει να. τεθη και να. πα.ρα.-σταθη

stellt]

[vor-ge

άπο την άρx�. Έξά.λλου, έψ' δσον πα,ρα,-στ�σα,με το έρώ

τημα. και μιλ�σαμε γι' αυτό, δεν Ζπι,ρέπετα,ι να. το &.να6ά.λωμε,
πολύ δε περισσότερο να. το λησμoν�σωμε.
Κλείναμε, λοιπόν, τουτο το ε1σα.γωγικΟ μά.θημα. μ' α,ότες τις
διευκρι νίσε ις.
*

Κά.θε ουσια.στικη

μορψη του

πνεόμα.τος

πα.ρα,μένει

α.μψί-

σιμη. 'Όσο πιο δια.ψορετικη &.πΟ τις &ολλες είνα.ι μια. μορψη του
πνεόμα,τος, τόσο περισσότερο πα.ρα.νοεΙτα.:.

Ή ψιλοσοψία. είναι μία, άπό τις λίγες α,ότόνομες δημιουργι
κες δυνα.τότητες κα,ι ένίοτε άνα.γκαιότητες τής άνθρώπινης Ιστο
ρικής δπα,ρξης. ΟΙ τρέχουσες παpα.νo�σεις της ψιλοσοψίας, οΙ δDigitized by 10uk1s, May 2009
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ποίες ώστόσο, λΙγο ως πολό, fxouv κάποια δικαιολογία, είναι άπει
ρες. 'Εδώ θ� μνημονεόσωμε μόνο δόο, οΙ δποίες είναι ουσιώδεις
γι� την &'ποσαψήνιση τής σημερινής καΙ τής μελλονΤΙΚής κατά
στασης τής ψιλοσοψίας.
Ή πρώτη παρανόηση lγκειται στΙς όπερ60λικες &'παιτήσεις
πού έχομε &'πο τη ψιλοσοψία. Ή δεό:ερη παρανόηση παρεκτρέπει
τη λειτουργία της &'πο το σωστο νόημά της.
Μιλώντας χονδρικά., λέμε πως � ψιλοσοψία σκοπεόει πά.ν
τοτε προς τον πρι'iJτο καΙ τον έσχατο λόγο τών /)ντων, καΙ μάλι
στα κατ� τέτοιο τρόπο , ώστε δ σ.νθρωπος ν� &'ποκτα. την lντονη
έμπειρία - έν σχέσει προς το είναι του - ένος νοήματος καΙ έ
.
νος σκοποΟ. Άπο έδώ εϋκολα δημιουργείται � έντόπωση, πως
� ψιλοσοψία θ� μποροΟσε καΙ θ� έπρεπε ν� πc..ρ άσχη, στην Ιστο
ρικη ζωη ένος λαοΟ καΙ σε κά.θε έποχή, γι� το παρον καΙ γι�
το μέλλον, τ� θεμέλια, δπου έπά.νω τους θ� κτιζόταν ενας πολι
τισμός. Τέτοιες έλπίδες καΙ &'ξιώσεις ξεπερνοον τη δόναμη καΙ
την ουσία τής ψιλοσοψίας. Τις περισσότερες ψορές, αυτες οΙ όπερ60λικες &'ξιώσεις προσλαμ6ά.νουν τη μορψη μια.ς μείωσης τής ψι
λοσοψίας. Λέγουν π.χ. : έπειδη � μεταψυσικη δεν συνέ6αλε στην
προετοιμασία τής έπανάστασης, πρέπει ν� &'πορριψθή . Τοϋτο εί
ναι τόσο έξυπνο δσο το ν� ποΟμε πως δεν μα.ς κάνει δ πάγκος
τοσ μαραγκοΟ έπειδη μ' αυτον δεν μΠΟΡΟΟμε ν� πετά.ξωμε. ποτε
� ψιλοσοψία δεν μπορεί ν� παράσχη ά μ ε σ α τΙς δυνάμεις καΙ
ν� δημιουργήση τούς τρόποuς έμπραγμάτωσης καΙ τΙς συνθήκες
πού έπιψέρουν μι�ν Ιστορικη μετα60λή, γι� τον &'πλο λόγο, δτι
ένδιαψέρει άμεσα μόνον λίγους. Ποιοί είναι αυτοι οΙ λίγοι ; Είναι
οΙ οημιουργικοΙ μεταμορψωτές, αυτοι πού έπιψέρουν τΙς μετα60λές. Ή ψιλοσοψία &'πλώνεται μόνον εμμεσα καΙ &'πο διόδους
πού δεν προκαθορίζονται , μέχρι πού κάποτε - κι' αυτο ύστερα
&'πο τόσο καιρό, ωστε ν� λησμονηθή � πρώτη ψιλοσοψικη πη
γη - ν� μετατραπή σε αυτονόητες εννοιες τής κοινής ζωής.
Άντίθετα, αυτο πού � ψιλοσοψία μπορεί, σόμψωνα με την
ουσΙα της , ν� είναι καΙ πού πρέπει ν� είναι , είναι το έξή ς : Δια
νοητικη διά.νοιξη τών δδών καΙ τών προοπτικών μια.ς γνώσης
πού θέτει τ� μέτρα καΙ την Ιεράρχηση' μια.ς γνώσης δπου έντός
της, καΙ έξ αυτης, ενας λαος συλλαμ6άνει την ϋπαρξή του μέσα
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στόν Ιστορικο-πνευματικό κόσμο, καΙ
αόΤ�

�

τΤιν εμπραγμαΤU)νει' είναι

γνώσ τι ποίι δλα τα. ερωτ�ματα καΙ τΙς άξίες τα. εμψυχώ

νει, τα. άπειλεΤ καΙ τα. κα.θιστα. άναγκαία.

Ή

otutEPYj

παρανόηστι, την δποία Ύjδ'Y) εμν'Y)μoνεόσa.με, είναι

fι πα.ρα.φθορα. τοο νo �μα.τoς τής λειτουργίας τής φιλοσοφίας. Ά
κόμ τι καΙ δταν δεν μπορή να. θέσ'Υ) τα. θεμέλια ένός πολιτισμού,
μπορεΤ, λέγουν, να. είι κολό ντι τ�ν oΙκoδόμησ� του, είτε με τΎjν
σuσττιματικ� ό ργάνωστι τού σuνόλoυ τών όντων σε μια. γενικΎj
θεώρτιστι κα.Ι σε Ινα. σuσττιμα, προκειμένου να. θέστι σε χρ�σ'Y) μια.
κοσμοεικόνα - δμοια με Ινα πα.γκόσμιο χάρτη - των διαφόρων
δυνατών πραγμάτων καΙ

εμπραγμάτων περιοχών,

επιτρέποντας

Ιτσι fvιxv κοινό καΙ καθολικό προσανα.τολισμό, είτε, εΙδιχώτερα,
με τΎjν &.νά.λYjψτι έκείντις τής έργασίας τών έπισττιμών ποιι ά. να
φέρεται στόν λογισμό, στΙς προοποθέσεις, στις θεμελιακές εννοιες
κα.Ι στΙς άρχές τους. Περιμένουν άπό τ� φιλοσοφία

t'iJv

προώθτισΎ)

κα.Ι δη την επιτά.χuνσ η τών πρακτικο-τεχνικών έργασιών τού πο
λιτισμΟύ, για. να. τις καταστ�ση εόκολώτερες.
Άλλα. - Ιγκειται στΎjν οόσία τΥ)ς φιλοσοφίας να. μ-Υι κάνη
τα. πράγμα.τα εόχερέστερα., παρα. μόνο δυσχερέστερα. Κα.Ι τούτο
όχι περιστασιακά, επειδη δ τρόπος ποΙΙ επικοινωνεί φαίνεται στόν
καθτιμερι νό τρόπο άντίλ τιψης παράξενος

η

και παλασός. Το γν�

σιο νόημα τ'ijς λειτουργίας τής φιλοσοφίας fYXEttat πολΙΙ περισσό
τερο στο δ τ ι καθιστα. δυσχερή τΎjν ΙστoρικΎj ϋπαρξη, καΙ κατά 6ά.
θος το ίδιο το Είνα.ι. Ή δυσχέρει α επιστρέφει στα. πράγματα, στα.
l5ντα., τό 6άρος τους

(το Είναι) . Και για.τί το κάνει τούτο; Διότι

"iι δuσχέρεια άποτελεί εναν &οπο τοuς ουσιώδεις θεμελια.κοUς δροuς
γιά τ� γένντιστι δπoιoυδ�πoτε μεγάλου, δπου πρώτο λογίζομε το
πεπρ ωμένο ένοι;: Ιστορικού λαού κα.Ι το Ιργο του. Άλλά δεν υπάρ
χει πεπρωμένο πα.ρα. εκεί δποΙ) μ.Ια. αυθεντικ-Υ) γνώστι τών πραγμά
των κυρια.ρχεί

t'iJ v

άνθρώπινη ϋπ αρ ξ τι . 'Ωστόσο, τ')ΙΙς δρόμους καΙ

τΙς προοπτικές μια.ς τέτοιας γνώστις τΙς δια.νοίγε, il -ριλοσοφ Ια..
ΟΙ πα.ρανο'ήσεις, άπο τΙς δποίες "iι φιλοσοφία. σταθερώς περι6άλλετα.ι, δ τι μιουργο ο ντ α.ι κυρΙως άπο τοuς ά.νθΡώποuς τοα είδους
μας, δτιλ. άπο τοΙΙς κα.θηγτιΨ; τής φιλοσοφΙας. Τών δποΙων

θYjς,

"iι

συν-ή

ά.λλα. καΙ δικαιολογημένYj, κα.θως καΙ χρ-ήσιμη δουλειά τους

είναι "iι μετα.6Ι6α.σYj τής φιλοσοφΙΚής γνώσης τού παρελθόντος, σάν
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τμήμ� τΥις γενικής παιδείας. Πολλοι uποθέτοuν πως τουτο είναι
� ψιλοσοψία , ty(j) στήν καλύτερη περίπτωση πρόκειται γι� την
�πιστήμη τής ψιλοσοψίας.
Ή μνημόνεuση κcι. ι ή διόρθωση αυτών τι;)ν δύο παρανοήσεων
δεν είναι ouνct,o ν� μάς δδηγήσοuν δι� μια.ς σε μια. σαψή κατα
νόηση τής ψιλοσοψίας. Άλλα. πρέπει ν� εχετε έγρήγορο το πνεσ
μα σας , ά.κρ ι βώ ς οταν οί τρέχοuσες κρίσεις, &'κόμη και οΙ ίιπο
τιθέμενες έμπειρ1ες , σσ.ς έπιβάλλονται ι1πρόσμενα. Σuχνit τουτο
σuμΌαίνΕΙ κατ!Χ τρόπο έ\ιτελιί)ς <iYlo�1JYO , ?λλα. και ι1ποτελεσματικό .
Άκούει κανείς παρατηρήσεις σ�ν αυτές : « Η ψιλοσοψία δεν δδη
γεί ποuθενά'" «Δεν μπορεί ν� ψτιάση τίποτε» , κα.ι νομίζει ΟΤΙ τουτο
αποτελεί κcι. ι δική cou έμπ:ιρία. Λύτες οΙ ou6 ψράσεις, οΙ δποίες
κuκλοψορουν κuρίως στούς κύκλοuς τών �ιδασκάλων και τών έπι
στημόνων έρεuνητι7)ν , απο-;ελοΟν έκψράσεις διαΌεΌαιώσεων πού ε
xou'l το ά.να.μ ψ ι σ6ή τητο δίκαιό τοuς. Λύτος ΠQύ θ!Χ τολμήση ν!Χ
ά.ΠQΟείξη πως ωστόσο «κά,ι βγαίνει», ι:Χπλώς θ� α.ύξήση και θα:
ένισχύση τή'ι xu p tσopxouaιx παρανόηση , πού O1JviacσocIΧt ι1πο τήν
προκατάληψη , π�); ή ψιλοσοψία. εκτιμσ.ται με -;� τρέΧQντα καθη
μερινα. κριτήρια, σύμψωνα με τ� δποία κρίνε-;αι π .χ . ή χρησιμ6-;η,α. τών CΙΥ.ύκλων η ή ά.ποτελεσματικότητα ,1j") ν 1::ψ?τικG)ν λο\..
τρών.
Ε:ναι ά.πολύτως Cιρθ� , οταν λέμε πι;); «τίποτε δεν μπορουμε
ν� κάνωμε με τή ψ�λoσoψ ία.)' . Το λάθc.; εγκειται σ,ο να. θεωρή
σωμε τούτη τήν κρίση για. τή ψιλοσοψία ως τελεσίδικη . Διό-;ι πα
ραμένει κάτι ά.διεuκρίνιστο , με τή μορψή μια.ς &'ντερώτησης : ιiν
� μ ε ί ς δεν μπορουμε ν� κάνωμε τίποτε μ' αύτήν, μήπως στο
τέλος γ) ψιλοσοψία μπορεί ν� κάνη κάτι μ' έ μ σ. ς, με την
προοπόθεση οτι θ� τής δοθουμε ; ΆΡΥ.ετα. αύτ� πού ειπαμε μέχρι
τώρα, o t Eu A p t νίζοντες τί οεν είναι "Γι ψιλΟΟQψία.
Άρχίσαμε μ' αύτο το έρώτημα : «Γιατί ν� uπάρχοuν τ� όντα ,
και όχι το τίποτε ;». Ίσχuρισθήκαμε πω; ή θέση αύτου του έρω
-;.Υ/ματος είναι το ψιλοσοψείν . υΟταν σκεπτόμενοι θέτωμε τούς tIΧU
,Qύς μας στΥιν κcι.τεύθuνση αύτου του ερωτήματος, παραιτούμαστε
ά.πο κάθε παραμονή μας σε μι� δποιαδήποτε τρέχοuσα περιοχη
τιόν όντων . Π ηγαίνομε πέρα &'πο αύτο πού ι1νήκει στΎιν καθημε
ρινή τάξ η . Έρωτσ.με πέρα ά.π6 τ� τρέχοντα και τα. εuτακτCl τής
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κα.θ7)μερινής ζωής. Ό Νίτσε είπε κάποτε (νπ, 269) : «σΕνα.ς
ψιλόσοψος : είνα.ι δ α,νθρωπος που συνεχως ζή, 6λέΠ6Ι, &.κοόει , υ
ποψιάζετα.ι, έλπίζει , όνειρεόετα.ι πράγμα.τα. &.ouνήθιστα. ... " .
Φιλοσοψω σημα.ίνει ερωτ{j) για τα &.-συνήθιστα.. Έπειδ� 8μως, δπως 11δη το uποδηλ ιJJ σα.με , α.ύτό τό ερωτα.ν πρ σ.γμα.τΟποιεί
'
μιαν επα.να.στροψή στον ϊδιο τον έα.υτό του, δεν είνα.ι &.συνήθιστο
μόνο α.ύτΟ το δποίο έρωΤα.τα.ι, &'λλα κα.! τό ίδιο τό ερωtα.ν. τουτο
σημα.ίνει πιl>ς α.ύτό το ερώτημα. δεν 6ρίσκετα.ι σ' εκείνο τό Ορόμο .
οπου μια μέρα., &.πρ66λεπτα. κα.Ι σχεδόν &.πό πα.ρά6λεΨ� , θα πέ
σωμε επάνω του. Δεν ά.ίtOτελεί, επίσης, στοιχείο τής συν�θoυς τά
ξεως τής κα.θημερινότητα.ς, ωστε εξ α.ίτΙα.ς κάποια.ς &.πα.�τησης fι
κα.! προΟια.γρα.ψης &.κόμη, να &.να.γκα.σθΟGμε να στρα.ψουμε' πρός τ�
ψιλοσοψία.. τουτο τό ερώτημα. δεν κείτα.ι επίσης στον κόκλο των
πιεστικι:ί>ν ψροντίδων κα.! των επιμ,όνων &'να.γκων που ζητquν Ικα.
νοποίηση. Το ίδιο το ερώτημα. κείτα.ι εξω &.πΟ τή συνήθ� τάξη.
Είνα.ι εντελως έλεόθερο κα.Ι τίθεται ά.ψ' . !α.υτου ξεκινώ',lτα.ς ά.
πο ενα. μυστικό θεμ�λιo έλευθερία.ς; ά.πΟ α.ύτΟ που ώνομ.άσα.με
,χλμα.. Ό ίδιος δ Νίτσε λέγει πως «ψιλοσοψία. ... είνα.ι ή ιΆύτοθέ
λητη έλεόθερη ζω� στους πάγους κα.Ι στα ψηλα 60υνά» (Χ\(, 2) .
Σήμερα. θα μποροόσα.με να πουμε πως το ψιλοσοψείΎ είνα.ι το &Jσυνή
θιστο ερωτιΧν περΙ των ά.συνηθΙστων.
Στ�ν επox� τi'jς πρώτης κα.! πα.ρα.δειγμα.τικής &.νάπτυξη� τής .
Δυτικής ψιλοσοψία.ς &.πΟ τους σΕλληνες, οΙ δποίοι εθεσα.ν , για
πρώτη ψορα το ερώτημα. για τα �ντα. ιbς τοια.ϋτα. στο σύνολό Ίους,
τα Οντα. ώνομάστηκα.ν ψόσις*. Aύτ� τ� θεμελια.κ� έλληνικ� λέξη
για τα Οντα. συνήθως τή μcτα.ψράζουν ώς «να.τοόρα.». Χρησιμ,ο1τΟΙ
ουν τ� λα.τινικ� μιε τάφρα.ση natura, πρα.γμα. ποο σημ.σ.ίνει κυριο
λεκτικα «γεννημένος», «γέννηση». Άλλα μ' α.ύτ� tij λα.τινικ� με
τάψρα.ση πα.ρα.μερΙζετα.ι το &.ρχέγονο περιεχόμενο τi'jς έλλ7)νΙ'Jιής
λέξης ψόσις* κα.! ψθείρετα.ι ή γνήσια. ψιλoσcιψικ� κα.τονομα.στική
δόνα.μ7) τi'jς έλληνικής λέξης. τουτο δεν Ισχόει μc.νο για τ'ή λα.
τινικ� μετάψρ:χση α. ύ τ ή ς μόνο τής λέξης, &.λλα κα.Ι για όλες
τΙς α.λλες μετα.ψράσ:ις τής έλλΥ)Υικής ψιλοσοψικής γλώσσα.ς dtιX
• Σ.τ.μ. ΟΙ λέξεις ποδ φέρου" ιiστεpΙσκo εΤ\ιCXΙ Υριτμμένες iAλ"lvι.xIi
στο πρωτό:ruπο, δπως κιτ! οΙ φρά.σεις πο,) κλεΙ"ο".τοιι &"ά.μεσοι σέ 8�o &
στερΙσΚΟι)ζ. Το,)ς &.στερΙσκους τοδς lθεσε δ μετοιφροιστης.
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ρωμΙΧϊκά.. Αδτο που σuνέ6η μ' ιχυτη τη μετά,ψρcxση α.πο τιΧ έλλη
νι",ιΧ στιΧ ρωμΙΧϊκιΧ δεν είνιχι τυχΙΧίο κιχ! α.6λΙΧ6ές, πιχριΧ είνιχι -::0
πρωτο στά.διο τijς διΙΧδικιχσίιχς α.ποκοπijς κιχι α.πoξένωσ�ς μιχς α.πο
την α.ρχέΥονη [πρωτιχρκτικη] ρδσίΙΧ τijς έλληνικijς ψιλοσοψίιχς. Ή
ρωμΙΧϊκη μετά.ψριχση α.πετέλεσε, κιχτόπιν, τό μέτρο ΥΙιΧ τόν Χρι
στιιχνισμό κιχι τόν χριστιιχνικό ΜεσΙΧίωνιχ. τουτος μετιχψέρθηκε
στη σόΥχρονη ψιλοσοψίΙΧ, 1ι δποΙιχ κι ν�θηκε μέσιχ στόν εννοιολο
Υικό κόσμο του ΜεσΙΧίωνιχ , κιχ! lτσι εδημιοόΡΥησε τις τρέχουσες
πιχριχστά.σεις ΚΙΧι εννοιες, τΙς δποίες χρησιμοποιουμε α.κόμη κιχι σ�
μεριχ, προκειμ.ένου νιΧ κιχτιχνο�σωμε ΤΨ lΥιχρξη της Δurτικijς ψι
λοσοψΙιχς . Αδτη την ενιχρξη οΙ σημερι νοι διιχνοητες νομίζουν οτι
την ξεπέριχσιχν κιχ! την σ.ψησιχν πίσω τους.
Έ μείς δμως τώριχ ίιπερ6ιχίνομε ολη ΙΧδτη τη διΙΧδικιχσίιχ τijς
πιχριχμόρψωσης κιχ! τijς εκπτωσης κιχι ζ'Υ/τα,με να. α.νιxκτ�σωμε την
α.διά.ψθορη 6νομιχστικη δUνιxμη τijς γλώσσιχς κιχ! τijς λέξης' διότι
οΙ λεξεις κιχ! 1ι Υλωσσιχ δεν είνιχι περικΙΧλύμμιχτιχ με τιΧ δποίιχ τυλί
γοντιχι τιΧ πρά.Υμιχτιχ γιιΧ νιΧ α.ντΙΧλλά.σσωντιχι ά.νάμεσιχ σ' ΙΧδτους
που μιλουν κιχ! που γράψουν. ΤιΧ πρσ.Υμιχτιχ Υίνοντιχι κιχ! ύπά.ρ
χουν μόνον μέσιχ στη λέξ1j , στη γλωσσιχ. Γι' ιχυτό τό λόΥΟ 1ι κιχκη
xρ�σ'Y) τijς γλώσσιχς στη ψλυιχρίΙΧ, στΙς σuνθημ,IXτικες λέξεις κιχι
εκψρά.σεις κιχτιχστρέψει τη γν�σιιx επιxψ� μιχς με τα. πρά,Υμιχτιχ.
Τί λέγει λοιπόν 1ι λέξη ψόσις* ; ΛέΥει γιιΧ τ� ΙΧδτο-διιχνΟΙΥόμενο
(π.χ. το σ.νΟΙΥμιχ ένός τριιχντά.ψυλλου) , ΥΙιΧ την διιχνΟΙΥόμενη εκ
πτυξη , γιιΧ τό, με μιιΧ τέτοιιχ εκπτυξη, ψερόμενο στην εμψά.νειιχ
κιχ! εκεί πιχριχμένον, μ' [νσ, λόΥΟ, γιιΧ τό ά.νΙΧδυόμενο κιχι κυριιχρ
χουν. Λεξικολογικως σημΙΧίνει ψόειν* , ΙΧδξάνειν. Άλλα. τΙ σημιχΙ
νει ψυειν ; Σημιχίνει μόνο την ιχυξηση τijς ποσότητιχς, το να. γί
νετιχι κά.τι περισσότερο κιχ! μεΥΙΧλότερο ;
Μπορουμε να. ά.ντιληψθουμε πιχντου τη ψόση* ώς πρό6ιχση,
π.χ. στιΧ οδρά.νιιχ ψιχινόμενιχ (1ι πρό6ιχση του ήλιου) , στο κόλισμιχ
των κυμά.των τijς θά.λcxσσιxς, στην α.νάπτυξη των ψυτων, στην εξο-.
δο ' των ζώων κιχ! των α.νθρώπων ά.πο τη μ�τριx. ΆλλιΧ 1ι ψόσις*, 1ι
πρ06ΙΧίνουσιχ κυριάρχηση, δεν είνιχι τιχυτόσημη ' μ' α.δτιΧ τιΧ ψιχι
νόμενιχ που σ�μερα. τα. θεωρουμε ώς «νιχτουρα.». Αδτη 1ι πρό6ιχση
κιχ! 1ι εκ των εσω πρός τα. εξω εκπτυξη δεν πρέπει νιΧ εκληψθij
ώς μΙιχ διΙΧδικιχσΙιχ, σιΧν ΙΧδτες που πιχριχτηρουμε α.νάμεσιχ στιΧ Οντα. ;
,
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Ή ψύσις* εΤνιχι το ίδιο το ΕΤνιχι, δπου μόνο χιΧρη σ' ιχότο τιΧ. οντιχ
κιχθίστιχντιχι κιχ! πιχριχμένουν θειχτά..
οε UΕλληνες δεν &.ρχισιχν νιΧ. μΙΧθΙΧίνουν ιχότο που εΤναι fι
ψύσις* μέσφ τών ψυσικών ψιχινομένων, riHιX. riντίστροψα: μέσφ
μια.ς θεμελιακης ποιητικης καΙ διανοητικης έμπειρίας τοίί ΕΤναι,
διανοίχτηκε μπροστιΧ τους αΙΙτο που θιΧ. όνομά.σουν ψύση*. Μόνον
έξιχιτίας αιιτης της διιΧνοιξης μΠΟΡΟίίσαν νιΧ. Ιδοίίν καΙ τΎ)ν ψύση
με τη στενώτερη σημιχσίΙΧ [ώς νιχτούριχ]. 'Έτσι λοιπον ψύσις* με
τΎ)ν πρωταρκτικΥι της σημασίΙΧ σημαΙνει τόσο τον οΙΙρανο δσο καΙ
τΎ) γη, τόσο τΎ)ν πέτριχ δσο κα! τιΧ. ψυτιΧ, τόσο τιΧ. ζώα δσο κιχ!
τον ιΧνθρωπο κιχ! τΎ)ν riνθρώπινη ΣστορΙιχ ώς εργο τών riνθρώπων
κιχ! τών θεών, τέλος κιχ! πιΧνω riπ' δλα, τους ίδιους τους θεούς,
με το πεπρωμένο τους. Φύσις* σημαΙνει την προ6αίνουσα κυριιΧρ
χηση καΙ την δι' ΙΧUΤi'jς κυριαρχοίίσα παριχμονΥι. Σε τούτη την προ6αΙνουσιχ κιχ! παριχμένουσα κυριιΧρχηση περικλείονται τόσο το
«γίγνεσθιχι» δσο κιχ! το «ΕΤνιχι», με τΎ) στενΎ) σημασίιχ της rixi
νητης παραμονης.Φύσις* εΙνιχι fι έ κ - σ τ ιχ σ ι ς, fι εξοδος
riπο το κρυμμένο, δπου μόνον ετσι το κρυμμένο ερχετιχι σε στιΧση.

ΆλλιΧ. ιΧν, ώς συνΥιθως συμ6ιχΙνει, νοΥισωμε τη ψύση* οχι
στΎ)ν πρωτιχρχικΎ) εννοιιχ τi'jς πρό6ιχσης κιχΙ της κυριαρχούσ-:ις πα
ριχμονης, πιχριΧ. στΎ)ν κιχτοπινΎ) κιχΙ σημερινΎ) σημιχσία της ώς «νιχ
τούριχς»' κιχΙ &'ν έπ! πλέον fι κίνηση τών όλικών πραγμιΧτων, τιΧ.
ιΧτομιχ κιχ! τιΧ. �λεκτρόνιιx, αότιΧ. που fι σύγχρονη Φυσικη τιΧ. έρευ
να. ώς Φύση, θεωρηθΟίίν ώς θεμελιιχκη έκδΥιλωση της ψύσης, τότε
fι πρώτη έλληνικΎ) ψιλοσοψΙιχ γΙνετιχι μιιΧ. ψυσικη ψιλοσοψΙιχ, δπου
δλΙΧ τιΧ. πριΧΥμΙΧΤΙΧ έκλιχμ6ιΧvoντιχι ώς όλικιΧ. ψυσικιΧ. στοιχείΙΧ. 'Εν
τoιιxύτΎ,j περιπτώσει, fι ripxij της έλληνικης ψιλοσοψίιχς (δπως τέ
λειιχ ταιριιΧζει, κιχτιΧ. τΎ)ν κοινη riντίληψη, σε μιιΧ. ripxYι) δίνει την
έντύπωση ιχΙΙτοίί πού, κιχΙ πά.λι με λατινικη λέξη, χαριxΚΤΎJρίζoμε
ώς πριμιτ!ψ [πρωτόγονο]. 'Έτσι κιχτιΧ. 6ά.ση οΙ 'Έλληνες γίνοντιχι
ενας riνώτερος τύπος Ότεντότων, ενιχντι τών δποίων fι σύγχρονη
έπιστΥιμη εχει προοδεύσει πιΧρα πολύ. Πιχριχ6λέποντιχς μιιΧ. σειριΧ.
riπο έπ! μέρους πιχραλογισμούς, που προκύπτουν riπο μιιΧ. τέτοιοιν
α.ποψη, fι δποίΙΧ θεαιρεί τΎ)ν ενα.ρξη της Δυτικης ψιλοσοψΙσ.ς ώς
κσ..τι το πρωτόγονο, πρέπει νιΧ. ποίίμε τιΧ. έξης: ΙΧότΎ) fι έρμηνείΙΧ
ξεχνιΧει πως πρόκειτιχι γιιΧ. ψιλοσοψΙιχ, γιιΧ. κά.τι που rivYjXEL στιΧ.
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λίγα μεγάλα κατορθώματα του &νθρώπου. 'Όμως, κάθε τΙ το με
γάλο δεν μπορεί παρα. να. &ρχίση μεγάλως. ΚαΙ μάλιστα fι &ρχ'ή
του ε!ναι πάντοτε fι μέγιστη. Το μικρο &ρχίζει πάντοτε ώς μικρό,
καΙ fι &μψί60λη μεγαλωσύνη του συνίσταται στο δτι τα. μικραίνει
δλα· αότη που &ρχίζει μικρη ε!ναι fι παρακμ'ή, που μπορεί να.
γίνη μεγάλη με την �ννoια τής μεγαλωσύνης τής πλ'ήρους κατα
στροψης .
Τ ο μεγιiλo �xει μεγάλη &ρχ'ή, διατηρείται μόνο μ ε την ελεύ
θερη έπιστροψη τής μεγαλωσόνης του καί , αν ε!ναι μεγάλο, εχει
μεγάλο τέλος. ΑΙΙτο συμ6αίνει με τη ψιλοσοψία τών Έλλ'ήνων. Τε
λείωσε με μεγαλωσόνη στον Άριστοτέλη. Μόνο fι κοινη &.ντίληψη
καΙ δ μικρος ά.νθρωπος ψαντάζονται πως το μεγάλο πρέπει να.
διαΡΚή &.τελεότητα, καΙ ταυτίζει τη διάρκεια με -;:ην αιωνιότητα.
ΟΙ �Eλλψες όνομάζουν ψύση* τα. 5ντα ώς τοιαυτα στο σύνο
λό τους. Σημειώνομε μόνον έν παρόδψ, πως ήδη μέσα στην έλλη
νικη ψιλοσοψία &.πΟ νωρΙς άρχισε fι λέξη να. παίρνη κάποια στε
νώτερη σημασία, χωρΙς ώστόσο το &.ρχικό της νόημα να. έξαςΡα
νισθή &.πΟ την έμπειρία, τη γνώση καΙ τη στάση της έλληνικής
ψιλοσοψίας. Ή γνώση τής &.ρχΙΚής σημασίας της υπάρχει &.κόμη
στον Άριστοτέλη , δταν τουτος μιλάη για. τΙς &.ρχες τών 5ντων ώς
τοιούτων (Πρ6λ. Μετ. Γ. 1 , 1003a27) .
Άλλα. αότος δ περιορισμος τής εννοιας της ψόσης* προς την
κατεύθυνση του «ψυσικου», δεν συνέ6η με τον τρόπο που έμείς σ'ή
μερα το ψανταζόμαστε. Άντιπαραθέτομε στο ψυσικό, το «ψυχικό»,
το πνευματικό, το ζωτικό. Άλλα. στην έποχη τών Έλλ'ήνων, καΙ
λίγο &.ργότερα, δλα αότα. &.ν'ήκουν στη ψόσ�*. ΟΙ �Eλληνες &.ντι
παραθέτουν στα. προηγοόμενα αότα. που όνομάζουν θέση* καΙ νό
μο*, κανόνες, με την ήθολογικη σημασία. τουτα δμως δεν σημαί
νουν ήθικους κανόνες, &.λλα. ήθη που στηρίζονται σε ελεόθερα &.πο
δεχτες υποχρεώσεις καΙ σε έντολες που ερχονται &.πΟ την παρά
δοση· σημαίνουν την ελεύθερη συμπεριψορα. καΙ στάση, την μορ
ψοποίηση του Ιστορικοσ είναι του &.νθρώπου , το ήθος*, αότο που
κατόπιν, κάτω &.πΟ την έπίδραση τών κανόνων, έξέπεσε στο «ή
θικό».
ΤΟ νόημα της λέξης «ψόσις»* περιορίζεται με την &.ντιπαρά
θεσ'ή της στην τέχνη*
fι δποία δεν σημαίνει οuτε τΙς καλες τέ-
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χνες οϋτε τήν τεxνικ�, παρά. μιά. γ ν ώ σ η, μιά. γνώση πού δια
θέτει τήν ΙκανόΤ'Υ)τα νά. σχεδιοποιη, νά. ρuθμίζη καΙ νά. xuptΙXPXii
επάνω σ' αυτες τΙς σxεδιoπoι�σεις. (Πρβλ. τον «Φαίδρο» τοίί Πλά
τωνος) . Τέχνη* εΤναι το δημιοuργείν, το κατα.σκεuάζειν, ώς γνώ
σ'Υ) τοίί παρ-ά,γειν.

(Ή &'πoσαψ�νιση αυτοίί πού είναι κοινο στή

ψύσ'Υ)* καΙ στήν τέχνη* &'παιτεί ξεχωριστή πραγματεία) . <Ωστόσο,
ή &'ντίθετ'Υ) Ιννοια προς το ipuotxo είναι το Ιστορικο - μιά. περιο
χη τών δντων, την δποία οΙ uEnηνες εΥ.νοοίίσαν δμοίως ώς ψύση*,
στην ευρύτερη, πρωταρκτικ� της Ιννοια. Τοίίτο δμως δεν Ιχει
οϋτε τήν ελά,χιστ'Υ) σχέσ'Υ) με τή ν<Χτοuραλιστ�κή σημασιοδότηση
της Ιστορίας. Τά. όντα ώς τοιαίίτα στο σύνολό τοuς εΤναι ψύ
ση* - δηλ. ώς ουσία. τοuς καΙ χαρακτηριστικό τοuς δρίζεται αυτο
πού προβαίνει καΙ κuριαρχεί. Τήν εμπειρία ένας -cltotou πράγμα
τος κuρίως τήν &'ποκτοίίμε &'πο αυτο πού κατά. κάποιο τρόπο επι
βάλλεται εντελώς α.μεσα στην προσοχή μας, καΙ τοίίτο εΤναι ή
κατοπινή, στενώτερη Ιννοια τijς *ψύσεως: τά. ψύσει οντα, τά. ipU
σικά*, τά. δντα της νατούρας. υΟταν θέτωμε γενικά. το ερώτημα
γιά. τή ψύση*, δηλ. τί είναι τά. οντα ώς τοιαίίτα, την &'ψετηρία
τή oivouv, πά,νω &'π' δλα, τά. *ψύσει Οντα*. Ώστόσο, κατά. τέτοιο
τρόπο, πού εξ &'ρχης το ερώτημα δεν επιτρέπεται νά. μείνη σε μιά.
δποια περιοχή της ψύσης, στά. α.Ψuχα σώματα, στά. iputιX, στά.
ζώα, &'λλά. πρέπει νά. πά,η πέρα &'πο *τά. ipUOLXιX*.
Το «πέρα &'πο» στά. έλληνικά. λέγεται: μετά*. Ή ψιλοσο
ψική Ζρεuνα περΙ τών οντων ώς τοιούτων είναι *μετά. τά. ipuoιxιx*'
ρωτάει γιά. τά. πέρα &'πο τά. οντα, εΤνσ.ι μετσ.ψuσική. Δεν εΤναι
&'παραΙτητο νά. εκθέσωμε τώρα λεπτομερώς τήν Ιστορία της γέ
νεσης καΙ της σημασίας αυτοίί τοίί 6νόματος.
Σuνεπώς, το ερώτημα πού χαρακτηρίσαμε ώς το πρώτο στήν
τάξη «Γιατί νά. όπάρχοuν τά. όντα καΙ οχι το τίποτε ;», εΤναι το
θεμελΙώδες μεταψuσικο ερώτημα. Ή μεταψuσική είναι το όνομα
πού δρίζει το κέντρο καΙ τον πuρηνα κά,θε ψιλοσοψίας.

< 'Όλα τοίίτα εκτιθενται εσκεμμένως σuνοπτικά, δπως ται
ριά,ζει σε μιά. εΙσαγωγ�, καΙ σuνεπώς κατά. βά,σιν είναι &'σαψη.
Σύμψωνα με τΙς εξηγ1ισεις μας, ή λέξη ψύσις* σημαίνει το ΕΤναι
των όντων. 'Όταν πρόκειται γιά. το ερώτημα *περΙ ψύσεως*, περΙ
τοίί Είναι τών όντων, τότε ή πραγματεία περΙ της ψύσεως, ή "ΦuDigitized by 10uk1s, May 2009
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σικη" στήν α.ρχαΙα της εννοια, πάει Υιοη πέρα &'πό *τά. φυσικιi* ,
πέρα α.πό τά. οντα, πάει πρός τό ΕΤναι. Ή "Φυσικη» καθορΙζει,
α.πό τήν α.ρχ'ή, τήν ουσία καi την ίστορία τ�ς μεταφυσικής . Ά
κόμη καi στΙς δι,δασκα.λίες ποu χα.. ρακτη.ρ ίζουν τό ΕΤναι ώς actus
pU1 us (θωιμiΧς Άκι νάτη ς) , ώς α.πόλυτη εννοια ( αΕγιελος) , ώς
αΙώνια έπιστροφή τής ίδιας πάντοτε θέλησης γιά. δύναμη (Νί
τσε) , fι μεταφυσική παραμένει α.μετά6λητη «Φυσικ'ή» .
'Ωστόσο, τό έρώτημα γιά. τό ΕΤναι ώς τοιοστο εΤναι' διαφο
ρετικής φύσεως καΙ προελεύσεως.
Μέσα στό όπτικό πεδίο τής μεταφυσικής, καΙ σκεπτόμενοι
κατά. τόν δικό της τρόπο, μποροσμε 6ε6αΙως νά. θεωρ'ήσωμε τό
έρώτημα γιά. τό ΕΤναι ώς τοιοστο, σά.ν &πλή μηχανικη έπανάληψη
τοσ έρωτ'ήματος περΙ των οντων ώς τοιούτων. 'Εν τοιαύτr./ περι. πτώσει τό έρώτημα γιά. τό ΕΤναι ώς τοιοστο, εΤναι &πλως ενα
έπίσης υπερ6ατικό έρώτημα, μολονότι ένός α.νωτέρου έπιπέδου.
'Ωστόσο , μ' αυτόν τό νοηματικό μετασχηματισμό τοσ έρωτ'ήματος
περi τοσ ΕΤναι ώς τοιούτου, φράσσεται δ δρόμος γιιΧ την προσή
κουσα εκπτυξή του.
Μόνο ποu αυτός δ νοηματικός μετα.σχηματισμός ερχεται εδ
κολα στό νοσ, καΙ προπαντός δταν μιλiΧμε στό [6ι6λίο μας] «ΕΤναι
καΙ Χρόνος» γιά. τόν «υπερ6ατικό δρίζοντα». Άλλά. τό «υπερ6α
τικό» γιά. τό δποΤο μιλiΧμε έκεΤ, δεν εΤναι αυτό τής υποκειμε'JΙ
κής συνεΙδησης, παρά. καθορΙζεται α.πό τήν υποστασιακη - έκστα
τική χρονικότητα. τσσ Π άιρ-ε�μι [Da-sein] . 'Ωστόσο, δ νοwα't'ικό<;
μετασχηματισμός τοσ έρωτ'ήματος περi τοσ ΕΤναι ώς τοιούτου , τεί
νει νά. πάρη τήν ίδια μορφή με τό έρώτημα περi των δντων ώς
τοιούτων , κυρίως διότι 1) ουσιαστική προέλευση τόσ έρωτηματος
περΙ των l5ντων ώς τοιούτων καΙ, μαζu μ' αυτό, fι ουσΙα τής με
ταφυσικής, παραμένουν σκoτεινιi. τοστο παρασύρει δλα τά. έρω
τήματα, ποu εχουν δποιαδήποτε σχέση με τό ΕΤναι, μέσσ. σε μιά.
α.οριστΙα.
Ή παροσσα προσπάθεια «ΕΙσαγωγής στή Μεταφυσική», εχει
υπ' δψη της τη σύγχυση ποu έπικρατετ γύρω α.πό τό «έρώτημ�
περΙ τοσ ΕΤναι».
Τό «έρώτημα περΙ τοσ ΕΤναι» σημσ.Ινε ι , κατά. τΥιν τρέχουσα
α.ντίληΨ'rJ , τό έρωτiΧν περi των δντων ώς τοιούτων (Μεταφυσική) .
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τήν ερωτημlΧtOθεσία. πέψτει επίσης ενα. πρώτο ψώς επά.νω στή
μέχρι τώρα. συν-κρύπτόμενη ο ύ σ ί α. τής μετα.ψυσικής > «ΕΙσα.γωγη στη μετα.ψυσικη» σημα.ίνει περα.ιτέρω : δδήγηση
στό θέτειν το θεμελιώδες ερώτημα.. Άλλα. τα. ερωτήμα.τα., κα.ι κυ
ρίως δτα.ν πρόκειτα.ι για. τα. θεμελια.κα. ερωτήμα.τα., δεν πα.ρουσιά.
ζοντα.ι τόσο &πλα., l5πως οΙ πέτρες κα.ι τό νερό. τα. ερωτήμα.τα.
δεν όπά.ρχουν δπως ίιπά.ρχουν τα. πα.πούτσια., τα. ροΟχα. f) τα. 6ι6λία.. τα. ερωτήμα.τα. () π ά. Ρ Χ ο u ν κα.ι όπά.ρχουν μόνο στό 6α.θμό
που πρά;γμα.Τι τίθεντα.ι. �Ωστε � δδήγηση στό θέτει ν το θεμελιώ
δες ερώτημα, δεν εΤνα.ι μια. Πρόσ6α.ση προς κά.τι, που κά.που στέ. κετα,ι κα.Ι πα.ρα.μένει, &λλα. τούτη � δδήγηση πρέπει τό πρώτον
να. εγείρη κα,Ι να. δημιουργήση το ερωτα.ν : ΤΟ δδηγείν εΤνα.ι μια.
ερωτημα,τικη προήγηση , ενα, προ-ερώτημα.. Πρόκειτα.ι για μια. δ
δήγηση που &πό την ούσία, της δεν εχει συνοδεία,. υΟπου συμ6α.ί
νει κά.τι τέτοιο , δπως π.χ. εΤνα,ι μια. ψιλοσόψική σχολή , τότε τό
έρώτημα. πα.ρα.νοείτα.ι. Τέτοιες σχολες μποροΟν να. όπά.ρξουν μόνο
σε κύκλους επιστημονΙΚής κα.ι τεχνικής εργα.σία.ς. Έδώ δλα. ε
χουν την κα,θωρισμένη Ιερα.ρχική τους τά.ξη. Τούτη � εργα.σία.
&νήκει επίσης, κα,Ι μά.λιστα, &πα.ρα,ίτητα., κα.ι στη ψιλοσοψία.· σή
μερα, δμως εχει εξα.ψα.νισθή. Άλλα. � κα.λύτερη τεχνικη Ικα,νό
τητα. δεν ίιποκα.θιστα. τή Μνα.μη τοΟ 6λέπειν, τοΟ ερωτα.ν κα.ι τοΟ
λέγειν.
«Για,τί να. όπά.ρχουν τα. tJvtIX κα.ι tJXt το τίποτε ;». Ίδου το
ερώτημα,. Τό να. εκψέρης την ερωτημα.τικη πρότα.ση, εστω κα,ι με
ερωτημα.τικΟ τρόπο, δεν εΤνα,ι &κόμη το ερωτα.ν. Έδώ πα.ρα.τη
ροΟμε το έξής : δτα.ν έπα.να.λα.μ6ά.νωμε πολλες ψορες α.ύτη την
ερωτημα.τικη ψρά.ση, δεν θα. πή πως � ερωτημα.τική μα.ς στά.ση
ζωντα,νεύει περισσότερο' &ντίθετα., � επα,νά.ληΦη μπορεί &κρι6ώς
'να. δδηγήση σε μια. �μ6λυνση τοΟ ερωτα.ν.
'Όπως � ερωτημα.τικη ψρά.ση δεν &ποτελεί τό ερώτημα. οίίτε
το ερωτα.ν, κα.τα. τον ϊδιο τρόπο δεν πρέπει τούτη να. εκληψθή ώς
ά.πλή γλωσσικη &να.κοίνωση, σα.ν να. εΤνα.ι � ερωτημα.τικη α.ύτη
ψρά.ση μια. εκψρα.ση «περι» ένος ερωτήμα,τος. υΟτα.ν σα.ς λέγω :
«Για.τί να. όπά.ρχουν τα. tJvtIX κα,ι tJXt το τίποτε ;», σκοπος τοΟ ερω
τήμα,τός 'μου κα.Ι τής δμιλία.ς μου δεν εΤνα.ι να. σα.ς &να.κοινώσω
πως μέσα. μου α.ρχισε � δια.δικα.σία. τοΟ ερωτα.ν. Βε6α.ίως μπορεί
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ή ερωΤ'Υ)μα.τικη ψράσ'Υ) που δια.τυπώσα.με να. νΟ'Υ)θη κα.τ' α.ότΟν τον
τρόπο, &.λλα. &.κρι6ως τότε το ερωτα.ν πα.ρα.κοόσθ'Υ)κε. Έν τοια.ότ'Ώ
περιπτώσει κι' εσείς δεν συνερωτα.τε με εμένα. οδτε α.ότοερωτα.σθε
Δεν ξυπνάει κάτι που να. lx'Y) σχέσ'Υ) με μια. ερωΤ'Υ)μα.τικη στάσ'Υ)
η έρωΤ'Υ)μα.τικη διάθεσ'Υ). Μια. τέτοια. διάθεσ'Υ) συνίστα.τα.ι ιiπo τη

θ έ λ 'Υ) σ 'Υ) για. γνώσ'Υ). Το θέλειν - δεν είνα.ι &πλη επιθυμία.
κα.ι προσπάθεια.. Αότος που επιθυμεί τη γνώσ'Υ), 6ε6α.ίως ερωτάει,
α.λλα. δεν πά.ει πέρα. α.πο τη δια.τόπωσ'Υ) του ερωτ'ήμα.τος, στα.μ.α.
τά.ει α.κρι6ως εκεί που το ερώΤ'Υ)μα. &.ρχίζει. Έρωτα.ν σ'Υ)μα.ίνει να.
θέλ'Υ)ς τη γνώσ'Υ). Αότος που θέλει, α.υτΟς που θέτει δλόκλ'Υ)Ρ'Υ) τ·ην
ϋπα.ρξ'ή του μέσα. σε μια. θέλ'Υ)σ'Υ),

ε ί ν α. ι

&.ποψα.σισμένος. Ή

&.πόψα.σ'Υ) δεν &.λλάζει, δεν ρικνώνετα.ι, &.λλα. ενεργεί ξεκινώντα.ς
�πo τη στιγμη κα.ι δεν στα.μα.τά.ει ποτέ. Ή &'π6-ψα.·σ'Υ) [Ent-schlos

seinheit] δεν είνα.ι &πλη κίν'Υ)σ'Υ) για. δράσ'Υ), ιiλλα. είνα.ι &'ποψα.σι
στικη ενα.ρξ'Υ) για δράσ'Υ), που ΠΡΟ'Υ)γείτca κάθε δρά.σ'Υ)ς κα.ι που την
δια.περνα. ως το τέρμα. Τ'Υ)ς. Το θέλειν σ'Υ)μα.ίνει να είσα.ι &'ποψα.σι
σμένος'. <Ή οόσία. του θέλειν επιστρέψει εδω στην ιiπό-ψα.σ'Y).' Αλ
λα ή οόσία. της &.πό-ψα.σ'Υ)ς εγκειτα.ι στην &'πο-κά.λυψ'Υ) του &'νθρώ
πινου πα.ρ-είνα.ι [εγκόσμια.ς πα.ρουσία.ς] γ ι α τον ψωτισμο του Εί
να.ι, κα.Ι οόθόλως στη συσσώρευσ'Υ) ενέργεια.ς για το «ενεργείν».
Πρ6λ. «Είνα.ι κα.ι Χρόνος» § 44 κα.ι § 60. Άλλα ή σχέσ'Υ) προς
το Είνα.ι, είνα.ι το Άψ'ήνειν. ΤΟ στι το θέλειν πρέπει να θεμελιωθη
στο Άψ'ήνειν, πα.ρα.ξενεόει τη ν6'Υ)σ'Υ). Πρ6λ. τη διά.λεξ'ή μου «Για
την ουσία. της Άλ'ήθεια.ς», 1930.>
Άλλα γνωρίζειν σημα.ίνει: να. μπορης να ϊστα.σα.ι στην &.
λ'ήθεια.. Άλ'ήθεια. είνα.ι ή ψα.νέρωσ'Υ) των Οντων. "!Jστε γνωρΙζειν
είνα.ι: να. μπορης να ίστα.σα.ι στη ψα.νέρωσ'Υ) των οντων, να συν
ίστα.τα.ι μ' α.�τ'ήν. Ή &πλη μά.θφ'Υ), σσο έκτεϊ:αμέν'Υ) κα.ι α.ν είνα.ι
δεν είνα.ι γνώσ'Υ). Άκόμ'Υ) κι στα.ν α.ότες οΙ μιΧθ'ήσεις συλλέγοντα.ι
με μεθοδικο πρόγρα.μμα., ϋστερα. ιiπo 6άσα.νο, κα.ι κα.τευθόνονται
προς το πλέον οόσιωδες &.πο πρα.κτικ-η ιΧΠΟψ'Υ), δεν &.ποτελουν γνώ
σ'Υ). Άκόμ'Υ) κι' στα.ν α.υτη ή μά.θ'Υ)Ο'Υ) περιορισθη στις πιο &'πα.ρα.ί
Τ'Υ)τες &.να.γκες, ώστε να είνα.ι «κοντα στη ζω'ή», δεν &'ποτελε! γνώ1. Σ τ. μ. ΕηΙ - schlossen - sein. Nιi έγκοιτοιλεΙΨης το ιικλειστο» καΙ
.

νιi πίΧς προς

τη

8lάιιοιξη.

Στη

μετάφραση το 8εύτερο συνθετικο «φάση»

8tv συμπΙπτεl με το «schlossen».
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ση. UΟποιος σΖρνει μαζύ του τέτοιες μαθήσεις και έπΙ πλέον τις
έξασκεί με ώρισμένα πρακτικα. τεχνά.σματα, τότε εναντι τής πραγ
ματικής πραγματικότητας, ή δποία είναι πά.ντοτε διαψoρετικΎj
ιiπo αυτΎjν που ένας ψιλισταίος ιiντιλαμ6ά.νεται ώς έγγύτητα προς
τη ζωΎj και τΎjν πραγματικότητα, παραμένει ιiνίδεoς και γίνεται
ένα.ς πασαλειψτής. Γιατί ; Διότι δεν εχει καμμια. γνώση , διότι γνω
ρίζειν σημαίνει : ν α. ε ί σ α ι ί κ α ν ο ς ν α. γ ν ω Ρ ί ζ η ς.
Ή κoινΎj ιiντίληψη πιστεύει πως δποιος εχει μια. γνώση, δεν
χρειά.ζεται να. διδαχθή περαιτέρω, διότι τα. εχει μά.θει. � Ox ι. Γνω
ρίζει μόνον έκείνος που ιiντιλαμ6ιiνεται πως πρέπει πά.ντοτε να.
ξαναμαθαΙνη , έκείνος που - 6ά.σει αυτής τής ιiντίληψης - πά.νω
ά.π' δλα 6ρίσκεται πά.ντοτε στΎjν κατάσταση τοίί να. ε ! ν α ι ί
κ α ν ο ς ν α. γ ν ω Ρ ί ζ η. Αυτο είναι πολυ πιο δύσκολο ιiπo
το να. κατέχης μαθήσεις.
Το να. είσαι ίκανος να. μαθαίνης προοποθέτει να. είσαι ίκα
νος να. έρωτα,ς. Έρωτα,ν είναι αυτο που διερευνήσαμε παραπάνω,
δηλ. το να. θέλης να. γνωρίζης : Ή &.πό-ψαση στο να. είσαι ίκανος
να. !στασαι στΎjν έμψά.νεια τών όντων. Δεδομένου δτι έμείς ένδια
ψερόμαστε για. τΎj θέση τοίί έρωτήματος που έρχεται πρώτο στΎj
σειρά., προψανώς τόσο το θέλειν δσο και το γνωρίζειν έχουν μια.
. π Ρ ω � ο γ ε ν ή Ι δ ι ο τ u π ί α. Δεν είναι λοιπον ή έ ρ ω
τ η μ α τ ι κ Ύj Ψ Ρ ά. σ η που θα. θέση το έρώτημα κατα. τρόπο
έξαντλητικό, έστω κι' α.ν διατυπωθή και ιiκoυσθή αυθεντικά.. Το
έρώτημα, που 6ε6αίως 1ιχεί μέσα στ-ην έρωτηματικΎj ψράση, &.λ
λα. που &.κόμη εόρίσκεται έντός της κλεισμένο και συνεπτυγμένο ,
πρέπει πρώτα να. έκ-πτυχθή . uQotE πρέπει ή έρωτηματικΎj στάση
να. ψωτιστή , να. σιγουρευτή και με τ-ην α.σκηση να. στερεωθή.
Το έπόμενο εργο μας είναι fι ε κ π τ υ ξ η τοίί έρωτήμα
τος «Γιατί να. όπά.ρχουν τα. όντα και οχι το τίποτε ;». Προς ποιά.
κατεύθυνση μπορεί να. γίνη αυτό ; Κατ' &.ρχήν, το έρώτημα είναι
προσιτο μέσα στΎjν έρωτηματικΎj ψρά.ση. Και όπά.ρχει μια. γενικΎj
α.ποψη τοίί έρωτήματος. Συνεπώς, ή γλωσσική της διατύπωση πρέ
πει να. είναι &.ναλόγως ευρεία και χαλαρή . "Ας ξαναδΟίίμε, &.πο
αυτ-η τ-ην . α.ποψη τώρα, τήν έρωτηματική μας ψρά.ση : «Γιατί να.
όπά,ρχουν τα. όντα και όχι το τίποτε ; » . Ή ψρά.ση εχει μία τομή.
«Γιατί να. όπά.ρχουν τα. όντα j " . Μ' αυτα. τα. λόγια το έρώτημα ουDigitized by 10uk1s, May 2009
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σιαστικα. έτέθη. Ή διατύπωση του έρωτήματος περιέχει : 1 . την
σuγκεκριμένη �νδειξη αίιτου που τίθεται ό π ο έρώτησιν, αίιτου
που έ Ρ ω τ ιi τ α ι' 2. την lνδειξη τής γωνίας όπο την δποία
το έρωτώμενο έρωτιiται, την �νδειξη του ζ'Yjτοuμένοu. Διότι δεί
χνεται έντελως καθαρα. αίιτο το δποίο έρωτιiται, δηλαδη τα. l5ντα.
Αυτο που ζητείται , το ζητούμενο, εΙναι το γιατί , δηλαδη ποιός δ
λόγος. Αυτο που &.κολοuθε! στην έρωτηματικη ψράση : «και l5χι το
τίποτε j » , εΙναι &πλως Ινσ. προσάρτημσ., που προκύπτει έντελως ςpu
σικά, &'1 θέλωμε να. μιλήσωμε έλεuθεριώτερσ. χάριν τής εΙσαγω
γης, έπιπρόσθεση μιιiς γλωσσικής &.ποστροψης, που δεν λέγει τί
ποτε το καινούργιο έπάνω σ' ιχίιτο που έρωτιiτlXι ουτε έπάνω σ' lXu
το που ζητείται , Ινσ. ρητορικο α.νθος. Το έρώτημσ. ώστόσο, Χ ω
Ρ Ι ς την προσσ.ρτημσ.τικη ιiπoστρoψή, � δποίιχ προκύπτει μόνο
ιiπo την περίσσειιχ μιιiς έλεuθεριώτερης γλώσσσ.ς, εΙνσ.ι πολυ πιο
σσ.ψες κσ.ι πιο &.ποψιχσιστικό. «Γισ.τί να. όπάρχοuν τα. Οντα ;». Το
προσάρτημσ. «καΙ l5χι το τίποτε ;» εΙνlχι πιχρσ.π α.νήσιο, οχι μόνον
έπειδη ιiγωνιζόμαστε ,για. μια. σ.υστηρη σύλληφη του έρωτήμιχτος,
ιiλλά, έπι πλέον, έπειδη δεν μιiς λέγει τίποτε. Διότι τί περσ.ιτέρω
�χoμε να. ρωτήσωμε για. το τίποτε ; Το τίποτε εΙνlχι άπλως τίποτε.
Το έρωτιiν δεν �χει πλέον τίποτε να. ιiνlXζητήση έδω. Κσ.ί, πάνω
&.π' ολlΧ, σuζητώντιχς για. το τίποτε δεν εχομε να. κερδίσωμε ουτε
το έλάχιστο, σχετικα. με τη γνώση των Οντων .
ΑυτΟς. που μιλάει για. το τίποτε δεν γνωρίζει τί κάνει . Αυτος
που μιλάει για. το τίποτε, μέσφ σ.ίιτης τής πράξης tou , το μετσ.
τρέπει σε κάτι. 'Έτσι, μ.ιλώντσ.ς, μιλάει ένιχντίον σ.ίιτου που έν
νοεί. Άντι-ψάσκει στον έσ.uτ6 "Cou. Άλλά, ενιχ lΧίιτοαντιψάσκον λέ
γειν lPXEtat σε ιiντίθεση προς τον θεμελιιχκο κιχνόνιχ του Λέγειν
(λόγος*) , σε ιiντίθεση προς τη «Λογική». Το να. μιλιiς για. το τίποτε εΙνlχι πιχράλογο. Αυτος που μιλάει καΙ σκέψτεται πσ.ράλογα
είνιχι Ινας &.νέπιστήμων. Αυτός, λοιπόν, που μιλάει για. το τίποτε
μέσα στον χωρο της ψιλοσοψίσ.ς, οποι> � Λογικη βρίσκετσ.ι στο
σπίτι της, &.ντιμετωπίζει την κατηγορία οτι ερχεται σε &.ντίθεση
προς τους θεμελιώδεις κσ.νόνες του σκέπτεσθlΧι . 'Ένσ.ς τέτοιος λό
γος περΙ του τίποτε, σuνίσταται κσ.τσ.ψιχνως ιiπo χωρις νόημσ.
ψράσεις. Έπι πλέον : 'Όποιος παίρνει στα. σοβαρα. το τίποτε, πάει
με το μέρος του τίποτε. Πσ.σιψανως προωθεί το πνευμα τής α.ρDigitized by 10uk1s, May 2009

54

νησης και ύπηρετεί τη διάλυση. Ό λόγος περι τοσ τίποτε δχι
μόνο αντιψέρεται πλήρως πρός τη σκέψη, αλλιΧ ύπονομεύει κά;θε
πολιτισμό [κουλτούρα] και κά;θε πίστη. αο,τι περιψρονεί τοuς θε
μελιακοuς κανόνες της σκέψης και καταστρέψει τη θέληση γιιΧ
οΙκοδόμηση και γιιΧ πίστη, είναι καθαρός μηδενισμός.
Ξεκινώντας από αίιτες τΙς σκέψεις , θiΧ κάναμε καλiΧ νιΧ δια
γράψcψε από την έρωτηματική μας ψρά;ση την παραπανήσια απο
στροψη «καΙ γιατί οχι τό τίποτε ;», κα! νιΧ την περιορίζαμε στην
&πλη και αυστηρη μορψή : "Γιατί νiΧ ύπάρχουν τιΧ Οντα ;».
Σε τοστο δεν θiΧ ύπηρχε αντίρρηση α,ν ... av στη διατύπωση
τοσ ερωτήμιΧτός μας, και γενικώτερα στη θέση αίιτοσ τοσ έρωτ"ή
ματος, ειμασταν τόσο αδέσμευτοι δσο ψαίνεται δτι ειμιΧσταν μέχρι
τώρα. Εύθuς ώς θέσωμε το έρώτημα , τοποθετούμαστε μέσα σε μιιΧ
παράδοση. Διότι � ψιλοσοψία πάντοτε έρωτοσσε κχ! ρωτά;ει γιiΧ
τον λόγο των Οντων. Μ' αίιτο το ερώτημα εκαμε την αρχή της
'
κα! μ (1,1)ΤΟ το ερώτημα θiΧ τελειώση , av 6ε6�ίως θιΧ εχη μεγάλο
τέλος και δεν θiΧ παρακμάση μέσα στην ανημποριά. 'Από τότε πο,)
χρχισε νιΧ τίθεται το έρώτημα περι των οντων, συμπορεύεται μ'
αίιτο χαι το ερώτημα περΙ τοσ μη-15ντος, περ! τοσ μηδενός. Κα!
τοστο 15χι εξωτερικά, ώς ενα σύνδρομο ψαινόμενο' αλλιΧ σύμμετρα
προς την έχάστοτε εΚΤιΧση , το 6άθος κα! την αύθεντικότητα με
την όποία ετίθετο το έρώτημα περΙ των οντων, εσχηματίζετο κα!
το έρώτημχ περι τοσ μηδενός, κα.ι αντιστρόψως. Ό τρόπος πο,) τί
θεται το ερώτημα περ! τοσ μηδενός, μπορεί νιΧ χρησιμεύση ώς μέ
τρο κα! γνώρισμα. τοσ τρόπου με τον όποίο τίθεται το έρώτημα
περι των Οντων.
υΟταν λοιπον εχωμε ύπ' οψη μας δλα αυτά, τότε � έρω
τηματικη ψράση πο,) θέσαμε στην αρχη «Γιατί νιΧ ίιπάρχουν τιΧ
15ντα κ α ! οχι το τίποτε ; » , ψαίνεται νiΧ εκψράζη το έρώτημα
περΙ των οντων με μεγαλύτερη πληρότητα απο δ,τι το συνεπτυγμένο
ερώτημα. ΤΟ δτι έδω κάνομε λόγο γιιΧ το μηδέν, δεν είναι από
Ελευθεριότητα η ίιπερ60λη της γλώσσας, ουτε είναι δική μας έπι
νόηση, &'λλiΧ είναι μόνον αυστηρη προσήλωση στην αυθεντικη πα
ράδοση τοσ νοήματος τοσ θεμελιώδους αίιτοσ έρωτήμιΧτος.
Μόνο πο,) αίιτος ό λόγος περ! τοσ μηδενος παραμένει απο
κρουστικος στη σκέψη και είναι κυρίως διαλυτικός. ΤΙ γίνεται δDigitized by 10uk1s, May 2009
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μως δταν τόσο � ψροντίδα μας για. τ�ν opθ� c1jP1j01j τών θεμελια
κών κανόνων τής σκέψΎις δσο και δ ψό60ς μας εναντι τοίί μ1jδενι
σμοίί, δπου &μψότερα μα,ς &ποτρέπουν να. μιλ'ήσωμε για. το μ1jSlv,
σΤ1jρίζωνται έπά.νω σε μια. παρανό1jσ1j; Αυτο σuμ6αίνει στ�ν πραγ
ματικόΤ1jτα. Βε6αίως αόΤ� � παρανό1jσ1j δεν εΙναι τυχαία. 'Οψεί
λεται στ�ν έπι μακρον κυριαρχοίίσα &δυναμία κατανό"fj01jς τοίί έ
ρωτ1jματος περΙ τών Οντων. AόΤ� fι &κατανΟ1jσία ώστόσο προκιί
πτει &πο τ�ν δλοένα και έπιτεινόμεν1j λ 1j σ μ ο ν ι α. τ ο u
Ε Ι ν α ι.
Διότι δεν μπορεί να. &ποψασισθή στα. .yp1jyopαo αν � λoγικ�
και οΙ θεμελιώδεις νόμοι Τ1jς μποροσν να. παρά.σχουν το κριτ1jριο
για. το έρώΤ1jμα περΙ τών οντων ώς τοιοιίτων. 'Αντίθετα, μπορεί
δλ1j � σ' έμα,ς γνωστ� λογικ1j, � δποία θεωρείται ώς δώρο &πο
τον ουρανό, να. EX1j το θεμέλιό Τ1jς σε μια.ν εντελώς συγκεχ,ριμέν1j
&πά.νΤ1jσ1j στο ερώΤ1jμα περΙ tti>v οντων, ετσι ί�στε ες αότοσ τοσ
γεγονότος, δλ1j � σκέψ1j που θα. &κολουθοσσε &.πλώς τους νόμους
τής παραδοσιακης λογΙΚής, θα. ήταν ες &ρχης &νίκαν1j να. κατα
νο'ήσ1j το ερώΤ1jμα περι τών οντων, για. να. μ� μιλ1jσωμε και για.
τ�ν &νικανόΤ1jΤά. Τ1jς να. το &.ναπτuς1j πραγματικα. καί να. το κα
cEueuV1j προς μια.ν &πά.νΤ1jση. Στ�ν πραγματικόΤ1jτα, πρόκειται
μόνο για. ψαινoμενικ� αuσΤ1jρόΤ1jτα καΙ επισΤ1jμονικόΤ1jτα, οταν
κανεις επικαλείται τ�ν &pχ� τής &ντίψα.σ1jς καΙ γενικα. τ� λο
γικ1j, προκειμένου να. &.ποδείς1j πως σλ1j fι σκέψ1j καΙ δ λόγος
περΙ τοσ μ1jδενος εΙναι &.ντιψατικά., καί συνεπώς χωρις κανένσ.
νό1jμα. "QacE εδώ «fι Λoγικ�» θεωρείται ώς ενα δικαστ71ΡΙΟ για.
τον αΙώνα τον απαντα, δπου εΙναι αuτονό1jΤΟ πως κανένας λογικος
&'νθρωπος δεν θα. &.μψισ6ψ1jσ1j τ�ν &.ρμοδιόΤ1jΤά. του για. τ�ν πρώ
t1j, &λλα. καΙ για. τ�ν laxαot1j δοσιδικία του. 'Όποιος, λοιπόν, μι
λά.ει &ντίθετα προς τ� λογικ1j, θεωρείται - Ρ1jτώς η σιωΠ1jρώς
ύποπτος για. αυθαιρεσία. AόΤ� τήν &.πλή ίιποψία. τήν πρ06ά.λλουν
1jQ1j ώς &.πόδεις1j καί ώς άovtlpp1j01j καί ετσι &.παλλά.σσονται &πο
τον περαιτέρω αυθεντικο διαλογισμό.
ΕΙναι &.λήθεια πως δεν μπορεί κανείς να. μιλά.1j για. το μ1jδεν
και να. το μεταχειρίζεται σα.ν ενα πρα,γμα, δπως είναι εςω fι
6poχ� η το 60υνο η Ινα δποιοδ1jποτε &ντικείμενο. Κατα. 6ά.σιν το
μ1jδεν παραμένει ι1πρόσιτο σε κά.θε επιστ'ήμ1j. 'Όποιος θέλει να.
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μιλήση &'ληθινά γιά το μηδέν, πρέπει &.πα.ρα.ιτήτως νά γΙνη &.νεπι
στήμων. τοστο l3μως Ισοδυνα.μεί με μιά μεγάλη &.τυχΙα., μόνο στο
6α.θμΟ ποί; κα.νε!ς πιστεύει πως � έπιστημονική σκέΦη εΤνα.ι � μόνη
κα.Ι � γνήσια. α.όστηρή σκέΦη , κα.Ι πως μόνον α.ότή μπορε! κα.Ι
πρέπει νά &ποτελέση το κριτήριο κα.Ι της φιλοσοφικης σκέΦης.
Άλλά Ισχύει το &.ντΙστροφο. 'Όλη � έπιστημονική σκέΦη δεν εΤ
να.ι πα.ρά παράγωγος κα.Ι συνεπώς, ώς τοιαύτη, εΤναι μΙα. πηγμένη
μορφή της φιλοσοψικης σκέΦης. Ή ψιλοσοψΙα. δεν γεννιέται &.πΟ
τήν έπιστήμη οδτε διά της έπιστήμης. Ή ψιλοσοφΙα δεν εΤνα.ι
της α.ότης τάξεως με τήν έπιστήμη. Ή φιλοσοφΙα προηγείται στήν
τάξη' καΙ τοστο οχι μόνο «λc,γικώς» � σύμψωνα. με �νlX πΙνα.κα.
τοσ συστήμα.τος τών έπιστημών. Ή ψιλοσοψΙα στέκεται σε μιάν έν
τελώς δια.ψορετική περιοχή καΙ τάξη τοσ πνεύμα.τος. Μόνο με τήν
ποΙηση 6ρίσκεται � ψιλό σοψΙα κα.! � σκέΦη της στήν α.ότή τάξη.
'Ωστόσο, � ποΙηση καΙ � σκέΦη δεν εΤνα.ι lvιx. καΙ το α.ότΟ πρclγμα..
Ό λόγος περΙ τοσ μηδενος παρα.μένει γιά τήν έπιστήμη πάντοτε
κάτι το ψΡΙΚώδες κα.Ι το παράλογο. ΆντΙθετα., μπορε! νά μιλήση
γιά το μηδέν, έκτος &.πΟ τον ψιλόσοψο καΙ δ ποιητής - καΙ 6ε6αΙ
ως οχι έπειδή , κατά τήν κοινή &.ντlληΦη, � ποΙηση δεν διαθέτει
αόστηρότητα., &.λλά έπειδή στήν ποΙηση (καΙ' έννοώ μόνον τή γνή
σια. καΙ μεγάλη ποΙηση) 6ασιλεύει μιά οόσιαστική &.νωτερότητα.
πνεύμα.τος, σε σύγκριση μ' αότο πού εΤνα.ι &'πλώς έπιστημονικό.
Ό ποιητής μιλάει πάντοτε ξεκινώντας &.πΟ μιά τέτοια &.νωτερό
τητα, ώσάν τά οντα νά ευρισκαν τήν !κψρασή τους καΙ νά δνο
μα.τίζωντα.ν γιά πρώτη ψορά. Στήν ποίηση τοσ ποιητη καΙ στή σκέ
Φη τοσ διανοητη οΙκονομείται ενα.ς τέτοιος κοσμικος χώρος, l3που
έντός του l3λα. τά πράγματα - �να. δένδρο) �να. 60υνό, lvcx. σπΙτι,
μιά κρα.υγή πουλιοσ - χάνουν πα.ντελώς τον &.διάψορο καΙ συνη
θισμένο χαρα.κτηρα τους.
Ό &.ληθινΟς λόγος περΙ τοσ μηδενος Πα.ραμένει πάντοτε κάτι
το ,&.σύνηθες. Δεν &.ψήνεται νά γΙνη κοινός. "Άν τοποθετηθη στο
ψτηνο δξύ μιclς &.πλώς λογικης δξύνοια.ς δια.λύεται. "Ωστε, δ λό
γος περ! τοσ μηδενος δεν μπορεί νά &.ρχίση &.μέσως, l3πως π.χ.
γίνετα.ι με τήν περιγραψή μιclς εΙκόνα.ς. Μπορούμε l3μως νά δώ
σωμε ένδεΙξεις γιά τ.η δυνα.τότητα. ένος τέτοιου λόγου περΙ τοσ
μηδενός. θά πα.ρα.θέσω έδώ το έπόμενο χωρί? πού &.ναφέρεται σε
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lνιχ �πό τα. τελευτιχ!ιχ Ιργα τοσ ποιητη Κvout Χά.μσουν: «�T στερα
ιiπό lνα χρόνο κα! μια. μέρα». ΤΟ Ιργο αυτό, μαζu με τον ,,'Οδοι
πόρο» κα! τον «Koσμoγυριστ� Αυγουστο", α.νήκει σε ενα σύνολο.
Το «orστερα ιiπo ενιχ χρόνο κα! μι� μέρα» περιγρά.φει τι:Χ τελευ
τιχ!ιχ χρόνιιχ κιχ! το τέλος αίιτοσ τοσ Αυγούστου, δ δποίος ιiντι
προσωπεύει τον ξεριζωμένο κα! Ικανο γι� δλα. σύγχρονο άνθρωπο,
κι' ώστόσο με τ� μoρφ� μιάς ύπα.ρξης ποu δεν μπορεί ν� α.πο
λέση τ� χα.ρα.κ τηριστικ� του α.-συνήθους, διότι μέσα. στ�ν ιiπελ
πισΙιχ του κα.! τ�ν ιiνημπoριά. του πα.ρα.μένει γνήσιος κα.! ιiνώτε
ρος. τουτος δ Αυγουστος περνά.ει τΙς τελευταίες �μέρες του μόνος,
Φηλα. στ� 60υνιχ. Ό ποιητ�ς λέγει: «KιχθετlΧι έδώ, άνά.μεσα. στ' α.υ
τιιχ του κι' ιiκ.oύει το ιiληθινo κενό. Έντελώς κωμικιχ' κιχτι το
φα.ντα.στικό. Στ� θιχλασσα.

(δ' Αυγουστος

είχε προηγουμένως τα.

ξιδέΦει πολu στ� θιχλασσα) έκινείτο (ώστόσο) κάτι' όπηρχε έκεΙ
κιχποιος θόρυ60ς, κιχτι ποu ν' ιiκoύγετα.ι, μι� χορωδία. τών uM
των. Έδώ - το μηδεν σuνα.ντOC το μηδεν κα.! το ιiπoτέλεσμα. εί
νιχι μηδέν, ουτε κ�ν μι� τρύπα.. Δεν lXEL κα.νε!ς πα.ρ� ν� κουνήση
τό κεφιχλι υποτα.κτικιχ".
'Έτσι, λοιπόν, στό τέλος, τό μηδεν ιiπoκτά.ει μι�ν Ιδιότυπη
θέση. Γι' α.υτό θέλομε ν� ξιχναπιάσωμε τ�ν έρωτηματικ� φράση
μας, ν� τ�ν έξετιχσωμε διεξοδικά., για. ν� δοσμε αν α.ίιτο το «κα.!
οχι το -vίποτε ϊ" &'πλώς δεν λέγει τΙποτε, είνα.ι ενα α.υθα.ίρετο φρα.
στικό πρόσθεμα. η α.ν, μέσα στ� διατύπωση του έρωτήμα.τος, προσ
λαμ6ιχνη ενα οίισιιχστικο νόημα..
Πρός τοστο, στεκόμαστε στό συντομευμένο, στο φα.ινομενικώς
&'πλούστερο καΙ κιχθ' υπόθεσιν αυστηρότερα. τιθέμενο έρώτημα.:
«ΓιατΙ να. ύπιχρχουν τα. οντα j". ΟΟτα.ν ρωτocμε κα.τ' α.υτόν τον
τρόπο, ιiνα.χωρoUΜΕ ιiπό τα. Οντα.. τα. Οντα. u π ιχ ρ χ

ο

u ν. Ε!

να.ι δεδομένα., είνα.ι ιiντίκρυ μα.ς, συνεπώς μποροσμε να. τα. 6ροσμε
lΙποτε θέλομε, κα.! ώρισμένες περιοχές των μάς εΙνα.ι γνωστές. Και
τώρα. ρωτα.με α.ίιτα. τα. Ιτσι δεδομένα. Οντα., ποιό εΙνα.ι τό θεμέλιό
τους. Τό έρωτocν 6α.δΙζει κα.τευθεία.ν προς ενα. θεμέλιο. Μια. τέ
τοια. δια.δικα.σΙα. δεν είνα.ι πα.ρα. Τι διεύρυνση κα.! Τι μεγέθυνση ένος
περιστα.τικου πού συμ6α.Ινει καθημερινιχ. Έπι πα.ρα.δείγμα.τι, κιχπου
στό ιiμπέλι έμφα.νΙζετα.ι Τι φυλλοξήρα., κιχτι τό άνα.μφισ6ήτητα. u
πιχρχον. Τότε ρωτα.με: πόθεν α.ίιτο τό συμ6άν, που κα.! ποιό εΙνα.ι
Digitized by 10uk1s, May 2009

58
το θεμέλιό [δ λόγος] του ; Κατα. τον ίδιο τρόπο καΙ τα. δντα όπά.ρ
χουν. Τότε ρωτάμε : που καΙ ποιό εΙναι το θεμέλιό τους ; Λυτο
το εΗ30ς του έρωτήματος τίθεται καΙ κατ' &.πλοόστερο τρόπο : ΓιάτΙ
να 6πά.ρχουν τα οντα ; Που και ποιό εΙναι το θεμέλιό τους ; ΧωρΙς
να το λέμε , ρωτάμε για ενα &λλο, ά.νώτερο ον. Άλλα έδω το έρώ
τημα ουδόλως ά.ναψέρεται στο σόνολο των οντων ώς τοιοότων.
'Ά'ι οιιως τιί>ρα έρωτήσωμε με τον τρόπο ποΙΙ έρωτήσαμε
στ�ν iΡΊ.-Υι : " Γιατί να υπάρχουν τα οντα καΙ όχι το τίποτε ;» , τότε
ή έπιπρ6σ()<::η ψράση μάς έμποδίζε ι , καθως θέτομε το έρώτημα,
να άopxiJflJiLZ Υ.7.,' ευθείαν με τ� ά.ναντιρρήτως δεδομένα οντα,
και ά.ψ' ής 7.ΡΊ.ίσομε , μα.ς έμποδίζει να κατευθυνθουμε προς ενα
&λλο ον θεωροόμενο ώς θεμέλιο [λόγος] . Ά ντ' αίιτου, τουτα τα.
οντα τηρουνται, υπο · τη μoρψ� του έρω,ήματος, μέσα στ� δυνα
τότητα του μ�-εΙναι. 'Έτσι το «γιατί" &'ποκτά, μέσα στ�ν έρωτη
ματοθεσία, μιαν έντελως &λλην ΙσχΙΙ και διεισδυτικότητα. Γιατί
τα. οντα διέψυγαν σ.πο τ� δυνατότητα του μ�-εΙναι ; Γιατί δεν πέ
ψτουν έν συνεXείqι, και την κάθε στιγμή , έντός του ; Τώρα πλέον
τα όντα δεν εΙναι άπλως δεδομένα, &'ρχίζουν να. αΙωρουνται, καΙ
τουτο ά.νεξάρτητα ά.πο το γεγονος ΟΤΙ έμείς τα &'ναγνωρίζομε σε
σλη τους τ� σιγουρια η όχι , &'νεξάρτητα αν τα συλλαμ6άνωμε στο
σόνολό τους η Οχι . Του λοιποσ αΙωρουνται [έκκρεμουν] τα οντα
ώς τοιαυτα, στο 6αθμο που τα. θέτομ.ε κάτω ά.πο αίιτο το έρώτημα.
ΤΟ μήκος αίιΤής τής αΙώρησης ψθάνει μέχρι την έσχατη καΙ α.
κραία δυνατότητα, τ�ν ά.ντιτιθέμενη στα. οντα, ψθάνει στο μ�-είναι ,
στο μηδέν. Κατα τον ϊδιο τρόπο μετασχηματίζεται ή ζήτηση του
«Γιατί». Δεν ά.π06λέπει &.πλως στο να παράσχη μιαν έξήγηση γιcΧ
το υπάρχον, α.λλα. τώρα α.ναζ ητά τον λόγο ποΙΙ θεμελιώνει την κυ
ριάρχηση των οντων, ώς νίκη των οντων κατα του μηδενός. Το
ζ ητούμενο θεμέλιο ζητείται τώρα ώς θεμέλιο τής ά.πόψασης όπερ
των οντων και ένα.ντίον του μηδενός, fι ά.κρι6έστερα, ώς θεμέλιο
τής αΙώρησης των οντων, τής αΙώρησης ποΙΙ μάς &γει καΙ μα,ς
ψέρει, ποΙΙ μισο-εϊμαστε και μισο-δεν-είμαστε. Άπο έδω ΠΡOΚόπτε�
το γεγονός, κατα το δποίο δεν μπορουμε να. ά.νήκωμε δλότελα σε
κανένα πράγμ.α, οίίτε στον ίδιο τον έαυτό μας' ώστόσο , ή ύπαρξή
μου είναι πά.ντοτε ή δική μου .
<Ή εκψραση «πάντοτε ή δική μου» σ'Υ)μα(Υει δτι ή ύπαρξή
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μου

[Dasein]

μCιυ εδόθη [μου επεσε] ωστε ό Έαυτός μου να είναι

αίιτο το Παρ-είναι
τοσ εν αίιτφ

[Da-sein].

Παρείναι δμως σημαίνει: Μέριμνα

εκ-στατικιίΙς φανερωνόμενου Είναι των οντων ώς τοι

οότων, κα! οχι μόνο τοσ ανθριόπινου Είναι. Το παρετναι [πάρειμι]
είναι «πάντοτε το δικό μου,> τοστο δεν σημαίνει οϋτε δτι τίθεται
μέσψ εμου, οlJτε οτι είναι εξατομικευμένο σΞ ενα χωριστο εγώ.

Ή ύπαρξή μου

[Da-sein]

στικοσ δ ε σ μ ο υ

είναι

έ α

u

τ ή,

εξαιτίας τοσ oίισι�

τ η ς μ ε το Είναι ώς τοιοστο. Αίιτο είναι

το νόημα της φρci.σης, πσΙΙ συχνά. απανταται στα «Είναι κα-! Χρό
νος»: Στο πάρειμι ανήκει 1) εννόηση τοσ Είναι >'Ήδη λοιπον γίνεται σαφές, πι))ς τα "κα! οχι το τίποτε;"
δεν εΙνι:ΧΙ μια παραπανήσια έπιπρόσθεση στην α,jθεν-;ικη ερώτηση,
αλλα αύτη ή αποστροφη ά.ποτελεί ούσιαστικο συστατικο της δλης
ερωτηματικης φράσης, ή όποία στο σuνολό της θέτει ενα εντελως
διαφορετικο έρώτημ7.., απο αίιτο που εννοεί το ερώτημα «Γισ.τί νά.
υπάρχουν τά. οντα ;». Με το ερώτημά μας τοποθετσόμσ.στε κατα τέ
τοιο τρόπο ά.νάμεσα στά. οντα, ι';)στε αύτο το αίιτονόητο οτι είναι
τ α ο ν τ α

[δηλ. αίιτα που υ π ά Ρ Υ.. ο

u

ν], εξαφανίζεται. Κα!

ενω τά. Οντα., κινοόμενα ά.νάμεσα. στΙς εύρότατες κιχ! σκληρότατες
δριακες δυνατότητες τοσ «είτε τά. οντα - ειτε το μηδέν», περιπί
πτουν σε μιά. 'ΧατάσΤι:Χση μετεώρισης, τότε -;α ίδιο το έρωταν χά
νει κάθε σταθερο εδαφος. Κα! ή ίδια μας ή ερωτωσα ί.ίπαρξη με
τεωρίζεται, κιχ! ά.κρι6ως μέσα σ' ιχ,jτη την αίώρηση κρατιέται ιΧπο
τον ίδιο τ�ν έαυτό της.
Άλλά. τά. οντα δεν ά.λλάζουν εξ αίτίας της ερωτήσεώς μας.
Παραμένουν ο,ΤΙ είναι καΙ οπως είναι. 'Ωστόσο, το ερώτημά μας
δεν είναι παρα ενα ψυχοπνευματικο περιστατικο εντός μας, το δ
ποίο οποια τόχη καί να εχη, δεν πρόκειται να επηρεάση τα ίδια
τα δντα. Βε6αίως, τά. οντα παραμένουν οπως μας φανερώνονται.
'Ωστόσο, τα ο'lτα δεν μποροσν νά. ιΧπαλλαγοσν ά.πΟ αίιτην την έ
ρωτηματικότητα, διότι θά. μποροσσαν καί νά.

μ η ν

είναι αίιτα

που είναι κα! οπως είναι. Δεν ά.πσκτοσμε την εμπειρία αίιτης της
δυνατότητας σαν κάτι ποΙΙ προσθέταμε στά. οντα με τη σκέψη μας,
αλλά. είναι τά. ίδια τα οντα που μας φανερώνουν αυτη τη δυνα
τότητα, φανερώνονται ώς οντα μέσα σ' αίιτη τη δυνατότητα. Το
ερώτημά μας διανοίγει &πλως τον χώρο, ωστε τά. οντα να μποDigitized by 10uk1s, May 2009
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ρέσουν νιΧ προοιΧλουν μέσα σ' αυτην την ερωτηματικότητα.
ΠιΧρα πολυ λίγα γνωρίζομε ά.κόμη, καί πολυ χοντρικιΧ, σχε
τικιΧ με τ·η διαδικάσία ένος τέτοιου έρωτήμα-;ος. Φαίνεται πιι)ς
κι εμείς ά.νήκομε εντελώς στον εαυτό μας , δταν δινόμαστε σ' αύτl;,
τι;' ερώτημα. Ώστόσο, είναι ά.Υ..ρ ιΟώς α ύ τ ο το ερώτημα που μα.ς
στρέψει προς την ά.νοtκτότητα, με την προϋπόθεση , πως καθως τί
θεται, μεταμορψώνεται το ιδιο (πράγμα που κιΧνει κιΧθε γνήσιο
ερώτημα) Υ..α ί διανοίγει μιιΧ νέα ΠΡΟΟΠΤΙΥ..η πιΧνω ά.πο δλα καί μέσα
ά.πο δλα.
Το ζήτημα είναι νιΧ μη παραπλανηθουμε ά.πο α.στόχαστες
θεωρίες , ά.λλιΧ νιΧ νoιι�σωμε τιΧ πριΧγματα, δποια Υ..α ί νιΧ είνα ι , στην
αμεσότητά. τους,. αΥ..ρ ιΟώς δπως είναι. τουτο εδώ το τεμιΧχιο τής
κιμωλίας είναι ενα υπόλευκο πράγμα που εχει εκταση , είναι σχε
τικιΧ στερεό , εχει ενα καθωρισμένο σχήμα, καί - ξέχωρα α.πο δλα
αύτιΧ καί μαζυ με δλα αύτιΧ - είναι ενα πράγμα με το 6ποίο γριΧ
ψομε . Καί ά.κριΟώς δπως είναι ϊδιον αύτου του πρά.γματος νιΧ ορί
σΥ..ε ται εδώ, παρομοίως του είναι ιδιον νιΧ μπορή να μη είναι εδώ ,
καί νιΧ μη είναι τόσο μεγιΧλο. Ή δυνατότητα νιΧ συρθή κατα μήκος
του πίναΥ..ος καί ετσι νιΧ ά.ναλωθή , δεν είναι κιΧτι που του προσθέ
τομε μόνο με τη σκέψη μας . ΤΟ ϊδιο το πρα.γμα, ώς α')το το 'Ον
που είναι , υπιΧρχει μέσα σ' αύτη τη δυνατότητα, αλλοιώς δεν θιΧ
ήταν κιμωλία για γριΧψιμο . Κατ' αναλογία, κιΧθε ενα απο τα
όντα, κατιΧ τ.Ον δικό του τρόπο , εχει μιιΧ τέτοια δυνατότητα μέσα
του . Αύτη 1ι δυνατότητα ιiνήκει στην κιμωλία. Αύτη 1ι ιδια εχει
εντός της μια ώρισμένη Ιδιότητα γιιΧ μια ώρισμένη χρήση. Βε
οαίως εχομε συνηθίσει καί εχομε την τιΧση , ά.ναζητώντας αύτη τη
δυνατότητα στην Υ.. ι μωλία, νιΧ λέμε πως δεν τη ολέπομε καί δεν
την πιιΧνομε. Άλλά. τουτο είναι μιιΧ προκατιΧληψη . Το να. παρα
μερίσωμε μια τέτοια προκατιΧληψη , είναι εργο του ερωτήματός
μας , που πραγματοποιείται κατα. την εκπτυξή του . τουτο το ερώ
τημα επί του παρόντος οψείλει μόνο νιΧ ψανερώση τα όντα μέσα
στην αΙώρησΥι τους. α.νιΧμεσα στο Μη-είναι καί στο Είναι. Στο
οαθμο που τα. όντα ιiνθίστανται στην ά.κραία δυνατότητα του Μη
είναι , παραμένουν εντος του Είναι, χωρίς ώστόσο να εχουν υπερ
κεριΧσει καί νά. εχουν υπερνικήσει τη δυνατότητα του Μη-είναι.
Μιλάμε αδιακρίτως για το Μη-είναι καΙ γιιΧ το Είναι tG)v
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οντων, χωρις να λέμε πώς τούτα σχετίζονται με τα. ίδια τα ΟΥτα.
Μήπως είναι και τα δύο το ϊQtO πράγμα; τα. l5ντα και το Είναι
τοuς; Ή διά.κρισή τοuς! Ποιό είναι π.χ. σ' αυτη την κιμωλία το
ον; 'Ήδη .αυτο το ερώτημα είναι &'μψίσημο, διότι -ίι λέξη «το �ν»
μπορεί να. νοηθή κατα. δύο τρόποuς, δπως και -ίι έλληνικη εκψρα
ση *το Ον*. Κατ' &'ρχήν, ον σημαίνει α υ τ ο που έκάστοτε «εί
να.ι"· σuγκεκριμένα, αυτΥ) -ίι όπόλεuκη, αυτού η εκείνοu τοσ σχή
ματος, ελαψρια θρuπτYj μάζα. ''Ιστερα, σημαίνει το «ον», αυτο πού,
θά. λέγαμε, «σuνίσταται», αυτο που είναι ένα όπά.ρχον και οχι ενα
μη-υπά.ρχον, αυτο που μέσα στο υπά.ρχον, δταν «είναι» ενα ον,
σuνιστά το Είναι. Σύμψωνα μ' αυτη τη διπλή σημασία τής λέξης
«το ον», auXVιX -ίι έλληνικη εκψραση *το ον* εννοεί τη οεύτερη
σημασία, δηλαδη οχι αυτο το ίδιο το ον, α υ τ ο

που όπάρχει,

&λλα. «το ον», την Ιδιότητα τού να. είναι υπά.ρχον, το να. είναι-ον,
το Είναι. Άντίθετα, όνομ.άζεται «ον» με την πρώτη σημασία, αυτο
το ιδιο το πράγμα, εν γένει ':;Ι σuγκεκριμένα, πά.ντοτε ώς προς
αυτσ και δχι (1)ς προς την Ιδι6τητά. τοu να. υπά.ρχη, -ίι ουσία*.

Ή πρώτη σημασία για. *το ον* εννοεί *τα. οντα*
η δειJτερη εννοεί *το Είναι*

(entia),

(esse). Άναψέραμε τΙ είναι το 0'1

στην κιμωλία. Τούτο μπορέσαμε νιi το κά.νωμε σχετικα. εϋκολα.
Έπι πλέον, εϋκολα μπορούμε να. δΟύμε πως το περι ου δ λόγος
θα μπορούσε να μην «είναι», πως εν τέλει τoιJτη -ίι κιμωλία δεν
είναι α.νάγκη να. είναι «εδώ» και πά.νω άπ' όλα θα. μπορούσε να.
μή υπά.ρχη καθόλοu. Ποιό είναι λοιπον το Είναι, σε άντιδια:στολη
προς αυτο που μπορεί να. ϊσταται μέσα στο Είναι η να. πέψτη μέσα
στο ΜΥι-είναι, Οηλ. σε &'ντιδιαστολη προς το ον; Είναι το ιδιο
με το ον; 'Έτσι, έπαναλαμ6ά.νομε το ερώτημα. Στα. προηγούμενα
δέν σuναπαριθμήσαμε το Είναι, άλλα. ώνομά.σαμε μόνο την υλικη
μάζα, το όπόλεuκο, την έλαψρά.δα, το τέτοιο η σ.λλο σχήμα, την
θρuπτότητα. Άλλα πού 6ρίσκεται το Είναι; Πρέπει ώστόσο να
άνήκη στην κιμωλία, επειδη -ίι κιμωλία ε ί ν α ι.
Παντού σuναντάμε τα. οντα' μάς περι6ιΧλλοuν, μάς ψέροuv xcxt
μα.ς άναγκά.ζοuν, μάς γοητεύοuν και μάς πληρούν, μάς έξuΦώνοuν
και μάς &'πογοητεύοuV' &'λλά., μέσα σ' 8λα αυτά., πού είναι και
α.πο τί σuνίσταται το Είνα.ι τών δντων; θα. μποροσσε κανεις να
α.παντήση: Αυτη -ίι διά.κριση, &'νάμεσα στα οντα και στο Είναι
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τους, μπορεί ενίοτε, τόσο &πο ιiπoψη γλωσσικη δσο καΙ σημασιο
λογική, νιΧ εχη κά,ποια σπουδαιότητα· τοότη ή διιiκριση μπορεί νιΧ
γίνη με την σ.πλη σκέψη , δηλ. νιΧ πραγματοποιηθij με την παριi
σταση καΙ την &'ντίληψη , χωρ!ς δμως σ' αότη τη διιiκριση τών
δντων νιΧ &'νttatotxij &παραιτήτως κιiπoιo 15'1. "Αλλωστε αότ-η ή
ίδια ή διιiκριση που γίνεται μόνο μέ τ-η σκέψη είναι &μψί60λη ,
διότι παραμένει &σαψές τ ί πρέπει νιΧ νοηθij κιiτω άπο το l5νομα
«Είναι». Έν τψ μεταξυ είναι &ρκετο νιΧ γνωρίζωμε τιΧ οντα καΙ
νιΧ εξασψαλίζωμε την κυριαρχία μας επιiνω τους. Έκτος αότου ,
το νιΧ διακρίνωμε το Είναι , είναι κιiτι το τεχνητο καΙ δέν δδηγεί
πoυθενιi.
ΣχετικιΧ μέ το ερώτημα, «τί 6γαίνει &'πο μιιΧ τέτοια διιiκρι
ση ;» εχομε ήδη κιiμει μερικές ·παρατηρήσεις. Τώρα δμως θιΧ πε
ριορισθουμε μόνο στον σκοπό μας. Έρωτα.με : «Γιατί νιΧ όπιiρχoυν
τιΧ δντα καΙ οχι το τίποτε ;». Μ' αότο το ερώτημα ψαίνεται πd>ς
στεκόμαστε στην περιοχη τών οντων και άποψεόγομε την κενη
λεπτολογία περι του Είναι. Ώστόσο , τί πριiγματι ερωτάμε ; Έρω
τα.με γιιΧ ποιό λόγο τιΧ οντα ώς τοιαυτα όπιiρχoυν . Ζητα.με τον
λόγο του γεγονότος δτι τιΧ οντα ε ί ν α ι και τ ί . είναι τιΧ οντα
καΙ γιατί .δεν εΤναι το μηδέν . ΚατιΧ 6ιiσιν ερωτα.με γιιΧ το Είναι .
ΆλλιΧ πώς ; Έρωτα.με γιιΧ το Είναι τών δντων . Έρωτα.με τιΧ l5ντα
εν σχέσει προς το Είναι τους.
ΆλλιΧ σ.ν εμμείνωμε ερωτώντες, τότε πριiγματι ερωτα.με ήδη
άπο π Ρ Ι ν γιιΧ το Είναι , εν σχέσει προς τον δικό του λόγο [θε
μέλιο] , εστω κι' α.ν αότο το ερώτημα παραμένει εκκρεμές καΙ χω
ρΙς παραπέρα &νιiπτυξη , ώς προς το α.ν το Είναι δέν είναι το ιδιο
ένας λόγος καΙ μιiλιστα ένας επαρκης λόγος. υΟταν δρίζωμε του
το το ερώτημα περΙ του Είναι ώς το πρώτο στην τιiξη, μπορουμε
μήπως νιΧ το κιiνωμε αότό, χωρΙς νιΧ γνωρίζωμε περΙ τίνος πρό
κει,αι, οταν μιλα.με γιιΧ το Είναι , καΙ πώς τουτο συμπεριψέρεται,
καθως διαψέρει &'πο τιΧ οντα ; Πώς λοιπον θιΧ διερεuνήσωμε - α.ν
l5χι , θιΧ 6ρουμε - τον λόγο [θεμέλιο] του Είναι τών l5ντων, δταν
το ίδιο το Είναι δεν το εχωμε σuλλιi6ει επαΡΚώς, ουτε το εχωμε
κατανοήσει ; τουτο το εγχείρημα είναι τόσο μιiταιo 8σο δταν κα
νε!ς θέλη νιΧ 6pij το αίτιο καΙ τον λόγο μια.ς πυρκαϊάς, κι' ώστόσο
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Ισχυρίζεται πως δεν τον ενδιαφέρει ή προέλευση της πυρκαϊάς
οδτε ή ερευνα τοΟ τόπου σπου συνέβη.
Κι' ετσι φθά.νομε στο έξης: ΤΟ ερώτημα «Γιατί να. όπά.ρχουν
τα. 15ντα και όχι το τίποτε;» μάς αναγκά.ζει να. θέσωμε το προκα
ταρκτικο ερώτημα:

Τ ί

ε σ τ Ι

τ ο Ε ί ν α ι;

Τώρα ερωτα.με για. κά.τι πού με δυσκολία το συλλαμβά.νομε,
πού είναι για. μα.ς μόλις κάτι παραπάνω απο ενας &πλος λεκτικος
ήχος και πού διατρέχομε τον Ζ:'Ιδυνο, με την περαιτέρω ερώτησή
μας, νσ. πέσωμε θύματα έ'ιος ά.πλοΟ γλωσσικοο εΙδώλου. Συνεπώς
εΖναι εντελώς απαραίτητο να. αποσαφηνίσωμε, ευθύς εξ αρχης, τη
θέση μας σχετικα. με το Είναι και με το πώς τοΟτο το νοοΟμε.
Καί, εν προκειμένφ, εχει πρωταρχικη σημασία νά. εχωμε πάντοτε
κατα. '100, πως δεν μποροΟμε να. συλλάβωμε το Ε ί ν α ι τ ώ ν 15'1των αμεσα, εϊτε δια. τών 15ντων εϊτε εντος τών οντων - εϊτε σπως
αλλοιώς.
Μερικα. παραδείγματα μποροΟν να. μα.ς βοηθήσουν. Στην αλλη
πλεuρα. τοΟ δρόμου όψώνεται το κτίριο τοΟ πολυτεχνείου. υΕνα 15'1.
ΜποροΟμε να. κυττάξωμε το κτίριο εξωτερικα. απο σλες τις πλευ
ρές του, να. το διατρέξωμΖ εσωτερικα. ά,πο ,ο όπόγειο ως τη σο
φίτα, και να. παρατηρήσωμε τα. πάντα: τούς διαδρόμους, τις σκά
λες, τις αϊθουσες διδασκαλίας και τον εξοπλισμό τους. Παντοο
βρίσκομε οντα, και μάλιστα με μια. εντελώς ώρισμένη τάξη. ΠοΟ
βρίσκεται λοιπον τώρα το Είναι αυτής της Σχολης; Διότι ή Σχο
λη ε! ν α ι. Το κτίριο ε ί ν α ι. Ότιδήποτε ανήκει σ' αυτο το
ον, είναι το Είναι του, κι' ώστόσο τοΟτο δεν το βρίσκομε εντος
αυτού τού Οντος.
Οδτε το Είναι συνίσταται στο γεγονΌς δτι παρατηροΟμε το
ον. Το κτίριο στέκεται στη θέση του και σταν δεν το κuττα.με.
Μπορούμε να. το βροομε ακριβώς έπειδη ήδη ε ί ν α

t.

Έπι πλέ

ον, το Είναι αότοΟ τού κτιρίου δεν φαίνεται να. είναι το ϊδιο γι�
τον καθένα. Για. μάς, πού το παρατηρούμε η το περιτρέχομε, είναι
κάτι διαψορετικο απο αότο πού είναι για. τούς μαθητές, οΙ δποίοι
φοιτοον εντός του' και οχι επειδη το βλέπουν μόνον ά,πο μέσα,
αλλα. γιατί, γι' αυτούς, τοΟτο το κτίριο είναι πρά.γματι αότο πού
είναι και σπως είναι. Μπορεί επίσης κανε:ς να. μυρίζη το Είναι αυ
πισ τοΟ κτιρίου και συχνα. εχει για. δεκαετίες τη μυρωδια. στη μύτη
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του. Μέ τΎjν oσψρrιση δίδεται το Είναι αυτοίί τοίί δντος πολu πιο
�μεσα και πολu πιο &.ληθινα. &.πο οσο μια. περιγραψΎj Ύ'ι μια. επί
σκεψη μπορεί να. μα.ς το γνωρίση. 'Ωστόσο, � ϋπαρξη τοίί κτιρΙου
αυτοίί δεν θεμελιώνεται στΎjν αΙωροόμενη oσμ� του.
ΤΙ εστί, λοιπόν, το Είναι j Μπορεί κανεις να. Ιδή ΤΟ Είναι j
Βλέπομε τα. οντα, αότΎjν εδώ τΎjν κιμωλία. Βλέπομε δμως το Εί
ναι, δπως 6λέπομε το χρώμα καΙ το ψώς κα! το σκοτά.δι j 'Ή μ�
πως &.ΚΟίίμε , οσμιζόμαστε, γευόμαΘτε η ψαόομε το Είναι j Άκοίίμε
τη μoτoσυκλέ�α ποu διασχίζει το δρόμο. Άκοομε το ψτερά.κισμα
τοίί τσαλαπετεινοίί μέσα στο δά.σος. 'Ωστόσο , αότο ποu πρά.γματι
&.κοίίμε είναι μόνο δ θόρυ6ος τής μηχανής, δ θόρυ6ος ποu δ τσα
λαπετεινος προκαλεϊ. Έπι πλέον, μα.ς είναι δύσκολο και &.σόνηθες
να. περιγρά.ψωμε τον καθαρο θόρυ6ο, διότι τφ οντι δ έ ν είναι
αότο ποu κοινώς &.ΚΟίίμε. Άκοίίμε πά.ντοτε π ε Ρ ι σ σ ό τ ε Ρ α
< &μα ξεκιν�σωμε &.πΟ τον ά.πλΟ θόρυ6ο > . Άκοίίμε το πουλί ποu
πετά.ει , ενώ &.πΟ μια.ν αυστηρη α.ποψη, επρεπε να. ποίίμε : ενας τσα
λαπετεινος δεν είναι κάτι ποu άκοόγεται , δεν είναι κάτι ποu μπο
ροίίμε να. το κατατά.ξωμε στην κλίμακα τών 1]χων. ΤΟ ίδιο συμ6αίνει και με τις α.λλες αΙσθ�σεις. Ψα.όομε το 6ελοίίδο , το μετα.
ξωτό' τα. 6λέπομε σα.ν τέτοια η &.λλοιώτικα Οντα. Το ενα διαψο
ρετικο &.πΟ το �λλo. Ποίί 6ρίσκετα.ι και &.πΟ τί συνΙσταται το
Είναι j
Άλλα. πρέπει να. ρίξωμε μια. πλατότερη ματια. γόρω μας καΙ
να. σκεψτοίίμε τον στενώτερο καΙ ευρότερο κόκλο , οπου εντός του
κά.θε μέρα κα! κά.θε ωρα στεκόμαστε , σι;νειδητα. η άσόνειδα' εναν
κόκλο ποu τα. δριά. του ' συνεχώς μετακινοίίνται , μποροίίν δε καΙ
να. σΤCά.σoυν α ίψνίδια.
Μια. μεγά.λrι καταιγίδα «είναι» στα. 6ουνα. 1], πρα.γμα ποu
έδιί) κά.νει το (διο , «�ταν» τή νόχτα. Άπο τί συνίσταται το Εί
ναι τrις j
Μια. μακρινή Οροσεφα. κά.τω άπο τον μέγα ουρανό ... loou ενα
«είναι». Άπο τί συνίσταται αότο το Είναι j Πότε και σε ποιόν &.πο
καλόπτεται j Στον περιπατητή ποu &.πολαμ6ά.νει το τοπίο η στον
χωρικο ποu &.πΟ αότη κα.ι επά.νω σ' αότη δrιμιoυργεί το �μερ�
σιο εργο του , η στον μετεωρολόγο ποu πρέπει να. συντά.ξη το με
τεωρολογικο δελτίο του j Ποίός &.πΟ αuτοuς συλλαμ6ά.νει το Είναι j
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'Όλοι τους κα.ι κα.νένα.ς. 'Ή ιι�πως α.υτο ποίι οΙ πα.ρα.πά-νω &νθρω
ποι συλλα.μ6ά.νουν &πο τ�ν όρoσεφ� κά-τω &πο τον μέγα. ουρα.νό,
είνα.ι κά-θε ψoρ� μι� ώρισμένη δψη της, κα.Ι δχι � Ιδια. -ή όρο
σεφά-, δπως «εΙνα.ι» ώς τοια.ύτη, δχι α.υτο ποίι συνιστα. το α.υθεντι
κό της ΕΙνάι ; Ποιός λοιπον πρέπει ν� το σuλλα.μβά-νη τοστο ; 'Ή
μ�πως εΙνα.ι &ντιψα.τικό , &ντΙθετο προς το νόημα. τοσ ΕΙνα.ι, το ν�
ρωτάμε γενικ� γιιχ τέτοια. πρά.γμα.τα., δηλ. τΙ όπά.ρχει κα.θ' εα.υτό,
πΙσω &πο τΙς; δψεις ; M�πως το ΕΙνα.ι βρΙσκετα.ι στΙς δψεις ;
Ή πύλη μιάς πρώψης; ρωμα.Υικης ΙκκλησΙα.ς εΙνα.ι Ινα. δν. Πως
κα.ι σε ποιόν &'πεκα.λύψθη το ΕΙνα.ι της ; Στον Ιστορικο τής τέχνης ,
που τΎιν Ιπισκέψθηκε κα.Ι τ� ψωτoγρά.ψησε σε μιά. του Ικδρoμ� , η
στον �γoύμενo , που ,Ύιν -ή μέρα. της γιορτής δια.σχίζει τήν πύλη μα.
ζυ με τους κα.λoγ�ρoυς του, η στιχ πα.ιδι� που πα.ίζουν στή σκιά. της
μιιχ κα.λoκα.φιν� rιμέρα. ; ΙΙοιό εΙνα.ι λοιπον το Ε[να.ι α.υτου του
δντος ;
σΕνα. κρά-τος - ε l ν α. ι . Που εγκειτα.ι το ΕΙνα.ι του ; Στο
δτι fι &'στυνομία. συλλα.μβά.νει lvav ϋποπτο, η στο δτι σε lva όπουρ
γείο · δουλεύουν τόσες κα.ι τόσες δα.κτυλογρά.ψοι κα.ι XIΧtIΧYPάoςpouv
δ ,τι τους όπα.γορεύουν οΙ όπουργοΙ κα.Ι οΙ γενικοΙ γρα.μμα.τείς ; 'Ή
μ�πως τo κρά.τος «ε[να.ι» στ� σuζ�τηση ποίι διεξά.γετα.ι &'νά.μεσα.
στον κα.γκελλά.ριο κα.Ι στον όπουργο Ιξωτερικων τής 'Αγγλία.ς ;
ΤΟ κρά.τος ε l ν α. ι . 'Aλλ� που βρΙσκετα.ι το Είνα.ι του ; M�πως
δεν 6ρίσκετα.ι πουθενά. ;
Λυτος δ πίνα.κα.ς του B�ν Γκόγκ : Ινα. ζευγά.ρι χοντροπά.
πουτσα. κα.Ι τίποτε �λλo . Ό πίνα.κα.ς δεν πα.ρουσιά.ζει πρά.γμα.τι
τίποτε. 'Ωστόσο, 6ρΙσκεσα.ι α.!ψνΙδια. μόνος μ' α.υτο που ε l ν α. ι
Ικεί, σιχ νιχ πηγα.ίνης μόνος προς το σπίτι, &'ργά., ενα. ψθινοπωρινο
&πόγευμα., δστερα. &'πο το σ6�σιμo κα.Ι τής τελευτα.ία.ς ψωτια.ς στο
πα.τα.τοχώρα.ψο, με τήν &ξίνα. στον ώμο , κουρα.σμένος &'πο τή δου
λειά.. Ποιό εΙνα.ι το ον ; Το πα.νΙ του πίνα.κα. ; ΟΙ πινελιές ; τιχ χρώ
μα.τα. ;
Ποιό εΙνα.ι σ' δλα. α.υτά., που τώρα. ωνομcx.σα.με, το ΕΤνα.ι των
οντων ; Κα.ι πως περιτρέχομε τον κόσμο κα.Ι στεκόμα.στε Ιντός του
'
μ α.υτες τΙς &νόητες &'λα.ζονείες κα.ι τις Ιξυπνά.δες μα.ς ;
σΟλα. α.υτιχ που ωνομά-σα.με ε r ν α. ι' κι' ώστόσο - δτα.ν θέ
λωμε νιχ συλλά.βωμε το Ε[να.ι, ε[να.ι σιχ ν� Ψά-χνωμε στο κενό. Το
:
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Είναι για. το δποίο ερωτiμε, είναι σχεδον σα.ν το μηδέν' κι' W::ScQOo,
παντοτε &.πορρίπτομε τον ίσχυρισμο πως τα. Ονα. στο σίινολό τους
«δεν είναι».
Άλλα. το Είναι παραμένει &.νείιρε:ο, σχεδον δπως και το μη
δεν ή, εν τέλει,

έ ν τ ε λ ώ ς δπως κα! το μηδέν. Ή λέξη «Εί

ναι», είναι λοιπον στο τέλος μόνο μια. α.δεια λέξη. Δεν σημαίνει
τίποτε το πραγματικό, το συλληπτό, το &.ντικειμενικό. Το νόημά
της είναι έΎας άπράγματος &.τμός. 'Έτσι, δ ΝΙτσε είχε, εν τέλει,
εντελώς δίκαιο, δταν μια. τέτοια «υΨηλη lννotιx», δπως είναι το
Είναι, τήν ών6μασε «τελευταίο καπνο τής εξατμιζόμενης πραγμα
τικότητας»

(Το Λυκόφως cGJν ΕΙδώλων,

νπι, 78).

Ποιός θα.

ήθελε να. κυνηγήση ενα τέτοιο &.τμό, που � λεκτική του διατίι
πωση δεν είναι παρα. το ονομα ένος μεγαλου λαθους! «Στήν πραγ
ματικότητα, τίποτε μέχρι τώρα δεν είχε περισσότερη &'πλοϊκή
δίιναμη πειστικότητας, δσο το λαθος περι τοϋ Είναι ...»

(νπι, 80) .

«Είναι» - ενας &.τμΟς και ενα. λάθος; Αύτο που έδώ λέγει δ
Νίτσε για. το Είναι, δεν εί',αι μια. περιστασιακή παρατήρηση, ριγμέ
νη στα. οιαστικα, κατα. τήν έργασία προετοιμασίας τοσ &'ντιπροσω
πευτικοϋ, &.λλα. �μιτελoϋς, Ιργου του. 'Αντίθετα, πρόκειται για.
δδηγητική άντίληψή του περι τοϋ Είναι, [που την εχει] &.πο τις
πρGJτες �μέρες τής φιλοσοφιΚής του εργασίας. Αύτη � &.ντίληψη
α.γει και καθορίζει ριζικα. τη φιλοσοφία του. Άλλα. αύτη � φιλο
σοφία διατηρείτα� &.κόμη καλα, σε πείσμα δλων cGJν &'νοίισιων
και χονδροειδών έρμηνεΙών ένος πλήθους γραφιάδων, που δλοένα
και πολυαριθμότεροι συ'/ωθοϋνται γίιρω του. Και δεν φαίνεται να.
ύπαρχη τέλος σ' αύτη την κακοποίηση τοο εργου του. 'Όταν μι
λα.με έδώ για το', Νίτσε, δεν θέλομε να εχωμε καμμια. σχέση με
δλα α.ύτά! ουτε με μια τυφλη Υιρωι:ιπι:ιίηση. Γι' αύτό, το εργο μας
είναι

ircoCP(J.o�o:�zij;

Συνiστα.τ!:l.ι σΞ

:

σημ!Χσία.ς,

άλλά.

ταυτοχρόνως

κ!Χι

α.χα.ρο.

οϋτο : �ν είναι ,ια εχωμε μια. πρα.γμα.τικη γνώση

για. τον Νίτσε, πρέπει πρώτα. ά;:' δλα ,ια Ξκπτίιξωμε πλήρω; α.�τc

ϊ.'Jv τοστος είχ ε �ϊ.�τελέσε�. Το Ε[να.ι ενα.ς άτμός, ενα. λάθ'Jς! 'Ά,ι
ήταν ε:σι, τό:ε θα είχαμε ώς μόνο επακόλουθο το Υεγ'Jνcς δτι θα

ε;:ρεπε να π?ραι :ηθ-:.αμε ά;;:ο την έρώτηση: «Για.τί vi ύ;;:ά:ρχουν

τα. Ο'ιτα. ώς τοιαϋτα και
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Διότι τί μα.ς χρειά.ζετα.ι το έρώτημα., ιΧν α.ότΟ πού τΙθετα.ι όπο
έρώτηση είνα.ι gνα.ς &'τμος κα.ι ενα. λάθος ;
Λέγει δ Νίτσε την &'λήθεια. ; 'Ή μήπως δ ['διος είνα.ι &.πλώς
το τελευτα.ίο θσμα. ένος &'πο μα.κροσ δια.πρα.ττόμενου λάθους κα.Ι
μι�ς πα.ράλειψης, δ δποίος δμως σ α. ν τέτοιο θσμα. &'ποτελεί τη
μα.ρτυρία. μια.ς νέα.ς &'να.γκα.ιότητα.ς, πού δεν &'να.γνωρΙστηκε !i
κόμη ;
Όψείλετα.ι στο Είνα.ι, πού είνα.ι Ιτσι συγκεχυμένο ; Έξα.ρτα.�
τα.ι &'πο τη λέξη, πού είνα.ι τόσο κενή ; 'Ή μήπως όψείλετα.ι σ' έ
μα.; , πού με δλες α.ότες τις πρc�πάθειες κα.! το κυνηγητο πού
κάνομε τών aντων, πέσα.με Ιξω &'πο το Είνα.ι ; Κα.ι τοστο δεν όψεί
λετα.ι μόνο σ' έμα.ς , τούς σημερινοός, ουτε μόνο στούς !iμέσοuς f)
μα.κρινούς προγόνους, !iλλα. σε κάτι πού δια.περνα. δλη τη Δυτικη
7Ριλοσοψία., &'πο την ενα.ρξή τηζ σε ένα. συμ6α.ν δπου δλα. τα. μά
τια. δλων τών Ισ:ορι κιίJν ποτε δεν θα. το !iντιλ ηψοοσν, το δποίο
ώστόσο συνέ6η κα.τα. το πα.ρελθόν, συμ6α.ίνει σήμερα., κα.Ι θα. συμ6Ύj στο μέλλον. Κα.ι ιΧν δ �νθρωπoς κα.Ι οΙ λα.οΙ στις μεγάλες έπι
τεόξεις κα.ι πα.ρα.δόσεις τουι; συνδέωντα.ι με τα. aντα., κι' ώστόσο
&'πο κα.ιρΟ έχουν πέσει έξω !iπο το Είνα.ι, χωρ!ς να. το !iντιλα.μ6ά
νωντα.ι , κα.Ι ιΧν τοστο Υιτα.ν δ έσωτερικώτερος και b Ισχυρότερο;
λόγος τής πα.ρα.κμής των ; (Πρ6λ. "Είνα.ι κα.ι Χρόνος» , πα.ρ. 38,
Ιδ. σ . 1 79 κ. έπ .) .
Πρόκειτα.ι για. έρω:ήμα.τα. τ� δποία. δεν τά. θέτομε περιστα.σισ.
κά, οδτε έξ α.Ιτία.ς μια.ς Ιδια.ί,ερης ψυχικής διάθεσης f) κοσμοα.ντί
ληψηζ είνα.ι έρωη'ι μα.τα. προς τα. δποία. δδηγοόμα.στε !iπο έκεΙνο
το προκα.τα.ρκτικο έρώτημα., πού προέκυψε &'να.γκα.ίως !iπο το θε
μελιώδες έρώτημα. : Τί έστι το Είνα.ι ; - �Iσως πρόκειτα.ι για. �να.
�xα.ρι ερώτημα., &.λλα. σίγουρα. πρόκειτα.ι έπίσης για. ενα. πολύ �
χρηστο έρώτημα.. 'Ωστόσο, πρόκειτα.ι για. �να. έ Ρ ώ τ η μ α., τ Ο
έρώτημα. : ΤΟ « Είνα.ι» είνα.ι μία. &.πλΎ) λέξη κα.ι το νόημά του �να.ς
&'τμός, f) είνα.ι το πνευμα.τικΟ πεπρωμένο τής Δόσεως ;
Τοότη � Ευρώπη, με την &.γιάτρευτη τυψλότητά της, πάν
τοτε στο σημείο να. α.Utοκτονήση , κείτα.ι σήμερα. μέσα. σε μια. τε
ράστια. λα.6ίδα., !iνάμεσα. στη Ρωσία. !iπο τη μια. μερια. κα.ι στην
Άμερικij &.πΟ την �λλη . Μετα.ψυσικα. Ιδωμένες, Ρωσία. κα.Ι Άμε
ρικij είνα.ι το (διο πρα.γμα.· � ίδια. όλέθρια. μα.νία. τής έξα.πολυμέDigitized by 10uk1s, May 2009
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νης τεχνικης κα.ί τών άρριζων �ρyα.νώσειι)'ι -:ου μiJΟU άνθρώπου ,
Σ έ μι� έπox� l5που κα.ί -iι εσχα.τη yωνι � τΥι; γΎι; κα.τα.κτήθ ψ. ε
-τεχνικώς κα.ί ΙΥινε έκμετα.λλεόσιμη οΙκονομΙΚώς, (;;του 'ένα δποιο
δήποτε σuμ6άν, σ' εναν δποιονδήποτε τόπο καί J' 'ένα'ι 6πoιoν�YΓ
ποτε χρόνο, γίνεται Υνωστο άμέσως, στα.ν κανείς μπορΥι ν � «ζή
ση" ταυτοχρόνως μια ιiπόπειρα κατα του 6ασιλια. τής Γαλλία.; κ?)
ενα συμψωνικο κονσέρτο στο Τόκιο , δ,αν ώς χρόνο; θεωρείται
μόνο -iι ταχότης, το στιγμιαίο καΙ -iι ταυτοχρονικότης , κα.Ι δ ιρ6ψ;;
ώς Ιστορία έξαψανίζεται άπο τ� ζω� τών λαών, σταν δ πυyμιiχo;
θεωρείται ώς δ μεyιiλoς livSpιx; ένος εθνους, (;ταν θεωρείται θρίαμ60ς -iι συγκέντρωση έκατομμυρίων άνθρώπων - τότε, ναΙ τότε μας
κυνηγάει ώς ψιiντασμα. , μέσα απ? δλη αύΤ� τ�ν ταραχή , το ερώ
τημα : προς τί l5λα αυτιi ; - για που παμε ; - καΙ ί,ίστερα ;
Ή πνευματικ� παρακμ� τής γης εχει τόσο πολu προχωρή
σει , ωστε οΙ λαοΙ κιν6υνεόουν να απολέσουν και τ�ν τελευταία.
πνευματικ� ίκμιiδα, -iι δποία τούς παρέχει τ� δυ'ια.,ότητα (νοη
μένη σέ σχέση με το πεπρωμένο του «Είναι») να άντιληψθουν
αύτη την παρα.κμ� κα.Ι να τ�ν εκτιμήσουν άναλόγως, ΑυτΥι Τι &.
πλη δια.πίστωση δεν εχει κα.μμια σχέση με τ�ν α.παισιοδοξία. έΎα.ντι
τού πολιτισμΟύ, αλλα 6ε6αίως οuτε κα.Ι με τ�ν αισιοδοξία' διότι το
σκοτείνια.σμα τού κόσμου, -iι ψυγ� τών θεών, Τι καταστρoψ� της
γης, -iι μα.ζοποίηση του ά'ιθρώπου , το μίqος κα.Ι Τι ίιπoΨ�α. ένα.ντίlJν
κάθε δημιουργΙΚΟύ κα.Ι έλεόθερου , προσέλα.6ε σ,ο σόνολο της οι
κουμένης μι� τέτοια. έκταση , ίl)στε οΙ πα.ιδιιiστικες κατηΥορίες τής
α.ίσιοδοξία.ς κα.ί της άπα.ισιοδοξία.ς να γίνουν α.πο κα.ιρο κα.τα.
γέλα.στες.
Βρισκόμα.στε ανιiμεσα σε λα.6ίδες, Ό λα.ός μα.ς, κα.θως στέ
κετα.ι στο μέσον, δoκιμιiζει τ�ν όξό,ερη πίεση τών λα.6ίδων' είναι
δ λα.Ος μέ τούς περισσότερους γείτονες, καΙ συνεπώς είνα.ι δ λαος
δ περισσότερο κινδυνεόων , κα.ί , επι πλέον , είναι δ μεταψυσικος
λα.ός. Γι' α.ύτΟν τον προορισμο είμαστε 6έ6α.ιοι , α.λλα α.υ,Ος δ λαος
τότε μόνο θα πρα.Υμα.τοποιήση 'ένα πεπρωμένο , δταν ε ν τ ό ς
τ ο u δημιουργηθη μια α.ντήχηση , μια δυνατότητα α.ντΥαησης ΥΙ'
α.ύτΟν τον προορισμο καΙ συλλιi6η δημιουΡΥικα τ�ν παριiδoσή του.
Τοίίτα. σημα.ίνουν πως α.ύτΟς δ λα.ός, ώς λαος Ιστορικός, πρέπει
να κινηθη δ ίδιος, καΙ μα.ζό tlJU -iι Ιστορία. τής Δόσεως, ξεκινώνDigitized by 10uk1s, May 2009

τα.ς ιΧπο το κέντρο των μελλόντων να, συμ60υν, προς τον α.ρχεγο
νικο χωρο των δυνάμεων του Είνα.ι. Κα.ι α.ν ή μεγάλη α.πόψα.ση
σχετικα, με την Ε,jρώπη δεν είναι ή ιΧπόψα.ση τής εκμηδένισης,
τότε δεν μπορεί τοότη να, &να.ψέρεται &λλου, παρα, στην &νάπτυξη
νέων Ιστορικων

π ν ε υ μ

α.

τ ι κ ω ν δυνάμεων, που θ� πηγά·

σουν ιΧπο το κέντρο.
ΤΟ να ρωτιiμε: «Τί έστι το Είναι;» δεν σημαίνει τίποτε λι
γι&τερο &πο το να έ π - α. ν α - λ ά 6 ω μ ε την εναρξη τής Ιστο
ρικής και πνευμα.τικής δπαρξ�ς μας, για να τη μετατρέψωμε σε
μια νέα. ενα.ρξη. τουτο είναι δυνατό. Και μάλιστα α.ποτελεί Ιστο
ρικο πρότυπο ποιι πα.ρέχει τα κριτ�ρια, διότι α.ναχωρεί ιΧπο ενα
θεμελια.κΟ συμ6άν. Μια r3:pXYι σμως δεν επα.να.λαμ6άνετα.ι με το
να έπα.να.διατρέξη κανεις αότο ποιι πρoηγ�θηκε, που είναι γνωστο
και ποιι ά.πλ6>ς χρειάζεται να το μψ.ηθή· ή &ρχη πρέπει vl;x έπα.να
ληψθή π ε Ρ ι σ σ ό τ ε Ρ ο

π

Ρ ω τ α Ρ κ τ ι κ ά, και μάλιστα,

μαζυ με σλη την &νοικειότητά της, το σκοτεινό, το &6έ6α.ιο, που
μια γν�σια εναρξη συνεπάγεται. Ή έπανάληψη, σπως εμείς την
εννοουμε, είναι εντελως διαψορετικη α.πο την ά.πλή 6ελτιωμένη
προώθηση του μέχρι σ�μερα. - και μέσφ του μέχρι σ�μερα - ι
σχόοντος.
ΤΟ ερώτημα: «Τί έστι το Είναι;» εμπεριέχεται στο δδηγητι
κό μας ερώτημα «Γιατί να υπάρχουν τα όντα και όχι το τίποτε;».
"Αν τώρα α.ρχίσωμε να έξετάζωμε αότο που τίθεται υπο ερώτηση
στο προκαταρκτικό μα.ς ερώτημα, δηλαδη το Είναι, τότε &μέσως
ψανερώνεται ή ρ�ση του Νίτσε σε σλη της την άλ�θεια. Διότι,
α.ν το δοσμε ορθως, τί παραπάνω είναι για μιiς «το Είναι» α.πό
μια, ά.πλή λέξη, α.πΟ ενα α.καθόριστο νόημα, &σόλληπτο σπως δ
ιΧτμός; Σίγουρα. δ Νίτσε έννοεί την κρίση του αότη με κα.θα.ρα,
μειωτικη σημα.σία. Γι' α.ιιτόν, το «Είναι» είναι μια ά,πάτη πo� δεν
επρεπε να, είχε συμ6ή. ΗΩστε το «Είναι» είναι &προσδιόριστο, και
χάνετα.ι σα,ν τον α.τμό; Πρά.γμα.τι τοστο είναι ενα. γεγονός. Ώστόσο,
εμείς δεν θέλομε να, α.ποψίιγωμε α.ότΟ τό γεγονός. Ά ντίθετα, πρέ
πει να, πρoσπα.θ�σωμε να ψέρωμε σε ψGJς α.ότΟ το γεγονός, για,
να επισκoπ�σωμε σλη του την εκτα.ση.
Με την έρωτημα.τοθεσία. μα.ς α.ότη εΙσερχόμαστε σε ενα. το
πίο, σπο\) ή πα.ραμoν� μα.ς εντός του &ποτελεί θεμελιώδη προοπόDigitized by 10uk1s, May 2009
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θεση, προκειμένοu να. Ιπανακτ�ση � Ιστoρικ� μας ίίπαρξη gνα θε·
μέλιο. Πρέπει να. διερωτηθΟύμε, γιατί ",ίιτο το γεγονός, το δτι
δηλ. το «Ε:ναι» παραμένει για. μιΧς μια. λέξη και gνας ιiτμός, προ6άλλει ιiκρι6GJς σ�μερα, η αν (κ χι γι",τί) υπηρχε απο παλαιότερα.

Πρέπει να. γνωρίζωμε πως τούτο το γεγονος οεν είναι τόσο ιi6λα6ές, οσο ψΧ ί νεται ιiπo πρώτη ματιά. Διότι, έν τέλει, Ικείνο που
εχει σημασία δεν είναι το δτι � λέξη «Είναι» ιiπoτελεί ά.πλΟν
ήχο και το νόημά της είναι ενας ιiτμός, ιiλλα. πως έμείς εχομε
πέσει εξω ιiπo αότο που όνοματίζει � λέξη, και έπι τού παρόντος
οεν μπορούμε να. το ξαναβρούμε' πως ιiκρι6GJς γ ι' α u τ Ο ν το
λόγο και γ�α. χανέναν &λλο � λέξη «Είναι» δεν χρησιμεύει πλέον
πr,uθενά, πως τ� πάντα, δταν θελΥισωμε να. τα. νo�σωμε, διαλύr,ν
ται σα.ν ενα ράκος νέψοuς στον Τιλιο. Έπειδη ετσι EXouv τά. πράγμα
τα, γι' αυτο

ε ρ ω τ a μ ε για. το Είναι. Και ε ρ ω τ ιΧ μ ε, t

πειδη γνωρίζομε πως οΙ αλ�θειε;; τ.r,-:Ξ οεν επεσαν ετοιμες στην
ιiγκαλια. ένος λαού. Το γεγονος ο τι τοστ" το έΡι)Jτημα ουτε σή

μερα. μπορούν vi:!, το καταλά.60\.ι'1 O'JtE θέλοu'l
ακόμη κι' αν τεθη με τον

τ.

λ έ ο ν

1 7.

'

το καταλά 60uν

,

ριζικο τρόπο, οόδόλως τού

άψαιΡεί την ιΧναγκαιότητά tOU.
Βε6σ.ίως μπορούμε, προψανως με πολλην όξύνοια και περί
σκεψη, να. ξα'/αζωντανέψωμε τη"

ιiπo μακρού γνωστη έρμηνεία:

ΤΟ "Είναι» εί'ιαι EVVr,�ιx γενικώ-:ατη. Ή περ�r,χη που καλύπτε�
εκτείνεται στα. πάντα και στο καθένα, &: κ όμη και στο μηδέν, το
δποίο ιiψoύ το νo�σαμε και μιλ�σαμε γι' α'Jτό, είν'Χι κ�' <X'JtO
«κάτι».

Έτ σι , λοιπό'ι, πέρα &:τ.ο -:ην περιοχη Ισχύος ",ίιτης της

'

γενικώτατης ενοια; "Είν/Χι», με τΥιν α�στηρη σημασί", της λέξης,
δεν υπάρxε� τίποτε Ξπι rcAiov, 6ά.σει -;:ού δτ.r,ίr,u το Eί'lα� θα. μπο

ρούσε νά. όρισθη περαι,έρω. Πρέπει κανεις να. σuμψων�ση μ' αότη
την ίίψ ι σ τη γ εν ίκεuσ η. Ή έ Ύ νo�α τοο Είναι είναι ενα εσχατον.

Και σuμψωνεί, ε πiσ ης με 'Ξνα νόμο της λογικης, που λέγει: υοσο
,

γενικώτερη ε[νcιι μια. εννοια - και ποιά. θα. ήταν πιο γε ν ι κ η &'πο
την εννoιcι τού «Eίνcιι»; - τόο" πιο &:όριστο και κενό είναι το

περιεχόμενό της.
Τούτος δ τρόπος σκέψης, γιά. τον κά.θε σωστα. σκεψτόμενο
α.νθρωπο

-

και θέλομε ολοι μcις να. είμcισ-;:ε σωσ-:οι α.νθρωποι

είναι α.μεσα πειστικος κcιι χωρις περιορι:ψούς. ΆλΗ Ιδου τώρα
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που πρ06άλλει το ερώτημα : δ χαρακτηρισμος τοίί ΕΤναι ώς εν
νοιας γενικώτατης εγγίζει την οΙΙσία τοίί ΕΙναι η μήπως πρόκειται
ytrJ. μια εκ τών προτέρων παρερμηνεία , που καθιστα ασκοπη κάθε
ερωτηματοθεσία ; 'Ώστε τίθεται το έξης ερώτημα : Μπορεί το ΕΙ
ναι να ίσχύση ώς ή γενικώτατη εννοια, ή δποία είσέρχεται ιiψεύ
κτως σε δλες τις έπι μέρους ['ιvοιες, η μήπως το Είναι είναι μια
έντελώς διαψορετικη οΙΙσία , και συνεπGJς είναι ότιδήποτε α.λλο
έκτος ιiπo ιiντι κείμενο μιας «'Οντολογίας» , με την προυπόθεση
δτι παίρνομε αίιτη τη λέξη με την πα.ρα.δοσισ.κή της σημασία ;
Ό δρος «όντολογία.» δημιουργήθηκε για πρώτη ψορα κατα
τον 1 70 αo(GJVαo. Χαρα.κτηρίζει τη διαμόρψωση της πα.ραδοσιακης
διδα.σκαλίας περΙ τοίί ΥΟντος [Είναι] σε μια ψιλοσοψικη πειθαρ
χία καΙ σε ενα. κλάδο cGJV ψιλοσοψικών συστημάτων. Άλλα ή πα
ραδοσια.κη διδασκαλία είνα.ι ή ιiκαδημαϊκη ταξινόμηση και συστη
μα.τοποίηση α.ίιτοίί που για τον Πλάτωνα καΙ για τον Άριστοτέλη,
καΙ εκ νέου για τον Κάντ, ήταν ενα ε ρ ώ τ η μ α, καΙ μάλι
στα. ενα ερώτημα. οχι πλέον καΙ τόσο πρωταρκτικό. ΚαΙ μ' αίιτη
την εννοια χρησιμοποιείται ή λέξη «όντολογία." μέχρι σήμερα. Κά
τω ιiπ α.ίιτΟν τον δρο κάθε ψιλοσοψικη σχολη ωρθωσε και πα
ρουσίασε ενα κλάδο μέσα στο σύστημά της. Άλλα τη λέξη « όντο
λογία» μπορεί να την έκλά6η κανεΙς « στην εΙΙρύτα.τψ> σημασία
της, «χωρΙς ιiναψoρα στΙς όντολογικες κατευθύνσεις και τάσεις'
(Πρ6λ. «ΕΤναι καΙ Χρόνος» 1 92 7 , σ. 1 1 , επάνω) . Σ' αίιτη την
περίπτωση , «όντολογία» σημαίνει την επίμοχθη προσπάθεια να
έκψράσωμε γλωσσικα το ΕΤναι, και μάλιστα περνUJντας ιiπo το
ερώτημα : τί έστΙ το Είναι (καΙ οχι τα οντα ώς τοιαίίτα) ; Δεδο
μένου δμως δτι τοίίτο το ερώτημα μέχρι τώρα. δεν 6ρηκε ουτε
ιiπήXηση οΟτε ιiπάντηση , ιiλλά. ιiντίθετα ρητώς ιiπoρρίψθηκε ιiπo
τους διαψόρους κύκλους της ιiκαδημαϊκης ψιλοσοψι κης πολυμά
θειας, οΙ δποίοι ιiγωνίζoνται για μια «όνΤCιλoγία" , κατα την παρσ.
δοσια,κη σημασία της , καλα θα ήταν στο μέλλοv να παραιτηθΟίίμε
ιiπo τη χρησιμοποίηση τών δρων «όντολογία.» καΙ «όντοΑογικό» . Εί
ναι διαψορετικοΙ τρόποι θέσεως τοίί ερωτήματος, τους δποίους 
καθως πλέον γίνεται σαψες - τους χωρίζει έΎας δλόκληρος κόσμος,
και συνεπώς δεν πρέπει να ψέρουν το ίδιο Ονομα .
θ έ τ ο μ ε το ε ρώτημα : Τί εστΙ το Είναι ; Ποιό είναι το
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νόημα. τοσ Είνα.ι ; 15 Χ ι γιιΧ ν� δρθώσωμε μι� όντολογία κα.τ�
τον παραδοσιακο τρόπο ουτε γι� ν� κρίνωμε τ� λιiθη των προηγου
μένων προσπαθειων. Πρόκειτα.ι για κιiτι εντελως διαψορετικό. την
Ιστορικη ύπαρξη τοσ &'νθρώπου - και τοστο ταυτοχρόνως σημαίνει
την πιο αυθεντικη μελλοντικΎι μας ϋπαρξη -, α.υτη την Ιστορικη
ϋπαρξη , πρόκειται, στην δλότητα της Ιστορίας πού μα,ς προωρί
σθη, ν� την επανα.ποκτ1jσωμε μέσα στην Ισχύ τοσ Είναι, το δ
πο!ο· πρέπει ν� ψανερωθη κατ� τρόπο ιiρχεγόνως &'ρκτικό. Και
6ε6αίως ολα τοστα μέσα στ� δρια, πού � Ισχύς της ψιλοσοψίας
μπορεί κιiτι ν� κιiμη.
Ξεκινώντας &'πο το θεμελιακο ερώτημα της μεταψυσικης :
«Γιατί ν� υπιiρχoυν τα l5ντα και l5χι το τίποτε ;" εθέσαμε τό
π Ρ ο Κ α τ α. Ρ κ τ ι κ ο ε ρ ώ τ. η μ α «τί εστι το Είναι ;". Πρέ
πει ν� &'ποσαψηνισθη � σχέση των δόο ερωτημιiτων , διότι είναι
Ιδιότυπη. Συν1jθως ένα προκαταρκτικο ερώτημα τακτοποιείται πριν
κα.ι fξω &'πο το κόριο ερώτημα, μολονότι σε άναψoρ� προς αυτό.
Άλλ� τ� ψιλoσoψικ� ερωτ1jματα, κατ� 6σ.σιν, δεν τακτοποιοσν
ται κα.τ� τέτοιον τρόπο, ώστε κιiπoια μέρα ν� μποροσμε ν� τ�
παραμερίσωμε. Το προκαταρκτικο ερώτημα δεν στέκεται fξω &.πο
το θεμελιωδες ερώτημα, παρ� είναι ώσ�ν την εψέστια. ψλόγα πού
καίει κατ� τη στιγμη πού τίθεται το θεμελιωδες ερώτημα , είναι
� έστία ολων των ερωτημιiτων. τοστο σημαίνει : Γι� την πρώτη
προ60λη τοσ θεμελιώδους ερωτ1jμα.τος, πιiνω &'πο δλα �χει σημα.
σία, κατ� την προ60λη τοσ π Ρ ο κ α τ α Ρ κ τ ι κ ο iJ του ερωτ1j
ματος, ν� άποκτ1jσωμε την άπr;ψασιστικη θεμελιακη θέση καΙ ν�
κερδίσωμε και ν� &.σψαλίσωμε την εν προκειμένψ ουσιαστικη στιi
ση. Γι' αυτον τον λόγο συσχετίσαμε το ερώτημα περι τοσ Είναι
με το πεπρωμένο της Ευρώπης, εντος τοσ δποίου ιiπoψασίζεται
το πεπρωμένο της γης, οπου � Ιστορικ1j μας ϋπαρξη άποδείχνετα.ι
νιΧ είνα.ι το κέντρο αυτης της ϊδιας της Ευρώπης.
'Ιδού το ερώτημα :
Το Είναι είναι μια &πλη λέξη καΙ το νόημιi του ένας ιiτμός,
i) μήπως αυτο πού δνομά.ζομε με τη λέξη «Είναι" κρό6ει μέσα
του το πνευματικο πεπρωμένο της Δόσεως ;
Μπορεί το ερώτημα αυτο σε πολλα αυτια να ήχη 6ία.ια καΙ
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όπερ60λικά· διότι, έν &.vciYX1j, μπορουμε νιΧ ψα.ντα.σθουμε πως ή
διερεύνηση του έρωτ�μα.τoς του Εrνα.ι θιΧ μπορουσε τελικώς νιΧ
σχετι�θή -έντελώς έκ του μα.κρόθεν κα.ι πολu εμμεσα. - με το
&.ποψα.σιστικΟ Ιστορικο έρώτημα. που &.ψορα. τη γΥί &.λλιΧ τουτο
ποτε κα.τιΧ τρόπο ποu ή 6α.σικη στά.ση κα.ι θέση τηςέρωτημα.τι
κότητάς μα.ς νιΧ μπορή νιΧ κα.θορισθή &.μέσως &.πΟ την πνευμα.
τικη Ιστορία. της γής. Κι' ώστόσο, α.ότη ή σχέση όπά.ρχει. Δεδο
μένου δτι σκοπός μα.ς είνα.ι νιΧ θέσωμε σε κίνηση το προκα.τα.ρκτι
κοέρώτημα., πρέπει τώρα. νιΧ δείξωμε πως - κα.ι σε ποιά. εκτα.
ση - ή θέση α.ότου τουέρωτ�μα.τoς ά.ποτελεί α.μεσο κα.ι 6α.σικΟ πα.
ρά.γοντα. στο κρίσιμο Ιστορικοέρώτημα.. Είνα.ι απα.ρα.ίτητο νιΧ δώ
σωμεέκ τών προτέρων μιιΧ οόσια.στικη όψη α.ότης της απόδειξης,
αρχίζοντα.ς απο μιιΧ 6ε6α.ίωση.
Βε6α.ιώνομε το έξης: Ή θέση α.ότου του προκα.τα.ρκτικουέ
ρωτ�μα.τoς κα.ι συνά.μα. ή θέση του θεμελιώδους έρωτ�μα.τoς της
μετα.ψυσ:κης είνα.ι μιιΧ κα.θα.ρώς Ιστορικηέρωτημα.τοθεσία.. ΆλλιΧ
μΎιπως ετσι ή μετα.ψυσικ1j, κα.ίέν γένει ή ψιλοσοψΙα., γίνετα.ι Ιστο
ρικηέπιστ1jμη; 'Ωστόσο, οΙ Ιστορικεςέπιστήμεςέρευνουν το χρο
νικό,ένώ ή ψιλοσοψία.έρευνα. το όπερχρονικό. Ή ψιλοσοψία. είνα.ι
Ιστορικ1j, μόνο στο 6α.θμΟ ποu πρα.γμα.τοποιείτα.ι μέσα. στη δία.
δρομη του χρόνου, οπως σuμ6α.ίνει κα.ι με κά.θε εργο του πνεύμα.τος.
ΆλλιΧ τότε μ' α.ότη τη σημα.σία., δ χα.ρα.κτηρισμΟς του μετα.ψυσι
κουέρωτ1jμα.τος ώς Ιστορικου, δεν χα.ρα.κτηρίζει τη μετα.ψυσικ�,
πα.ριΧ &πλι\)ςέκψρά.ζει κά.τι το α.ότονόητο. υΩστε, α.ότη ή 6ε6α.ίωση
είτε δεν λέγει τίποτε κα.ι είνα.ι περιττη είτε είνα.ι &'Μνα.τη, διότι
συγχέει Μο ριζιΚώς διά.ψορα. είδηέπιστημ6)ν: τη ψιλοσοψία. κα.ι
την Ιστoρικηέπιστ�μη.
ΣχεΤΙΚώς, πρέπει νιΧ πουμε τιΧ έξης:

1. Ή μετα.ψυσικη κα.ι ή ψιλοσοψία. δεν είνα.ιέπιστημες· κα.ι
outE μπορεί νιΧ τις κά.μ'Υ)έπιστημες το γεγονος οτι 1) θέσ'Υ) τών
έρωτημάτων τους είνα.ι, κα.τιΧ 6άσιν, Ιστoρικ�.

2. Ή Ιστορικη έπιστ1jμ'Υ), απο την πλειιρά. της, δεν κα.θο
ρίζει, σιΧνέπιστ�μ'Y) ποu είνα.ι, την πρωτα.ρκτικη σχέσ'Υ) Τ'Υ)ς με την
Ιστορία., αλλα. πά.ντοτε προΩποθέτει μιιΧ τέτοια. σχέσ'Υ). Κα.ι μόνο
γι' α.ότΟν το λόγο ή Ιστορικηέπιστ�μ'Y) μπορεί τούτ'Υ) τη σχέση
με την Ιστορία., ποu κα.Ι
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ή

ίδια. πά;ντοτε είνα.ι Ιστoρικ�, είτε νιΧ

ί4
τ�ν παραμι:ιρψι))ση, να. τ�ν παρανοήση και να. τ�ν έξωθήση μέχρι
τ�ν άπλη άρχαιογνωσία εϊτε, άντίθετα, μπορεί να. παράσχη σ'
α�τ� τ�ν

-7ίδη θεμελιωμένη σχέση

με τ'ην

ίστορία, ΟIJσιώδεις

προοπτικές, και ετσι να. κά.μη να. άποκτηθΥI ή εμπειρία της Ιστο
ρίας, στ�ν υποχρεωτικότητά της, Ή Ιστoρικ� σχέση της Ιστορι
κης μας ϋπαρξης με τ�ν Ιστορία μπορεί να. γίνη άντικείμενο γνώ
σης και προωθημένη γνωσ"ικ� κατάσταση' άλλα. δεν χρειάζεται.
Έπι πλέον, ολες οΙ σχέσεις με τ�ν Ιστορία δεν μποροσν να. &'ντι
κειμενισθοσν επιστημονικα. οϋτε να. γίνουν

έπιστημoνικ� κατά

σταση, και άκρι6ώς αύτες που δεν 11πορο,jν είναι οΙ ούσισ.στι
κι)ηερες. Ή Ιστoρικ� έπιστΥιμη δεν μπορεί να. κ α θ ι δ Ρ ίι σ η
την Ιστορικη σχέση με τ�ν ίστορία. Μπορεί μ6νο να. ψωτίζη κάθε
ψορα. μια.ν ήδη καθιδρυμένη σχέση, να. τ�ν θεμελιώνη γνωστικά,
πράγμα πω; 6ε6αίως για. την Ιστoρικ� τJπcι.ρξη ένος πληροψορη
μένου λω:.ίί άποτελεί οόσιώδη &'ναγκαιότητα, και ετσι κάτι παρα
πάνω άπο το "χρήσιμο» Ύι το ,'Oυσμενέ�". Διότι μ6νο και πάντοτε
με τ� φιλοσοψία - κ α θ ω ς

σ.

U τ � δ ι α κ Ρ ί ν ε τ α ι ά π ο

κ ά θ ε έ π ι σ τ ή μ η - καθιδρίιεται ή o�σιιJ)Oης σχέση με τα.
�ντα, ή c,ποίcι. για. μiς σήμερα μ π ο Ρ ε ί κα.ι

π Ρ έ π ε ι

να.

γίνη μια. σχέση πρωταρκτικώς Ιστορική.
Για. να κατανοηθΥI YI 6εοαίωσ'Ιι μας, ΟΤΙ

ή

'Ψεταψυσικ�» ερω

τηματοθεσία τοl) προκαταρκτικοl) ερωτήμα.τος είναι πέριχ για. πέριχ
Ιστορική, πρέπει πάνω άπ' δλιχ να. σκεψθοσμε τοl)το: Ίστορίιχ δεν
σημΙΧίνει για. μάς το παρελθόν' διότι ΙX'JcO είναι κάτι που δεν συμ
βαίνει πλέον. Άλλά, ώσαύτως, Ιστορία δεν είναι το απλG)ς σημε
ρινό, το c,ποίο επίσης δεν συμβΙΧίνει, άλλα. άπλώς κιχι μ6νο «περ
νά.ει», ερχετιχι κιχι ψείιγει. Ή Ιστορίιχ ώς συμ6ΙΧίνον είναι ενιχ ενέρ
γημιχ κιχι ενιχ πάθος που περνάει άπο το π ιχ Ρ ό ν, κιχθορίζετιχι
άπο το μέλλον και το &'νΙΧλαμ6άνει το πιχρελθόν. Άκρι6ώς αύτο
τ6 πιχρόν, άψιχνίζετιχι μέσιχ στο συμ6αίνον.

Ή θέση τοl) θεμελιακοσ μεταψυσικοσ ερωτήμιχτος εΙνιχι Ιστο
ρική, διότι μ' ιχύτην το συμ6ΙΧίνον της &'νθρώπινης τJπαρξης, στ�ν
οόσιαστική του σχέση, δηλ. στ� σχέση του με τα. οντιχ ώς τοιιχl)τιχ
στο σίινολό τους, διιχνοίγεται προς τ.Ις άνερώτητες δυνιχτ6τητές
του, σ' ΙΧύτες που εΙνιχι να. Ελθουν, και συνάμα έπιχνασυνδέεται με
τ�ν παρελθοσσιχ εναρξή του, και ετσι κιχθίστιχτιχι όξίιτερο κιχι 6αDigitized by 10uk1s, May 2009
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ρύτερο μέσα στο παρόν τοu. Με τη θέση αuτοu τοσ ερωτήματος
� υπαρξή μας εγκαλείται μπροστσ. στην Ιστορία της , με την πλή
ρη σημασία τής λέξης, κα! καλείται στην Ιστορία, γισ. νσ. αποψσ.
σίση εντος τής Ιστορίας. ΚαΙ τοστο όχι ώς παρεπόμενο αποτέλε
σμα, με τη σημασία τής πρακτικής χρησιμοποίησης μιάς ήθικής
κα! μιάς κοσμοαντίληΨης, αλλσ. με τούτη την εννοια : � θεμελια
κη θέση καΙ στσ.ση τοσ ερωτήματος είναι καθεαuτη Ιστορική, ϊστα
ται καΙ σuνέχεται στο σuμΌαίνον, καΙ Ιρωτά μέσα απο αυτο και
δι' αυτό.
Άλλσ. μάς λείπει ακόμη εκείνη � ουσιώδης σuνειδητοποίηση ,
δηλ. κατσ. πόσο τοστο το θέτειν το ερώτημα περί τοσ Είναι , τσ
δποίο καθ' έαuτο είναι Ιστορικό , εχει μια. έσωτεΡΙΖη σύνδεση με
την παγκόσμια Ιστορία τής γής . Εϊπαμε πως στη γή , καΙ γύρω της,
σuμΌαίνει �να σκοτείνιασμα τοσ κόσμοu. τσ. οίισια.στικώτερα σuμ
Όσ.ντα αυτoίj τοσ σκοτεινισ.σματος είναι τα. έξΎ)ς : Ή ςpuyyι τών
θεών, � καταστροψη τής γΎ)ς, � μαζοποίηση τοσ ιΧνθρώποu, � προ
Όολη τών μετριοτήτων.
Τί εννοοσμε με τη λέξη «κόσμος" , 15ταν μιλάμε για. το σκο
τείνιασμα τοσ κόσμοu ; Κόσμος είναι πσ.ντοτε δ π ν ε u μ α τ ι
κ ό ς κόσμος. Το ζώο δεν εχει κόσμο οuτε πνεuματικο περιΌσ.λ
λον. Σκοτείνιασμα τοσ κόσμοu σημαίνει α π ο δ u ν σ. μ ω σ η
τ ο U π ν ε ύ μ α τ ο ς , τη δισ.λuσή τοu, το διασκορπισμό τοu ,
την απώθησή τοu καΙ την παρανόησή τοu . θσ. προσπαθήσωμε νσ.
έρμηνεύσω:ιε τούτη την ιΧποδl)νσ.μωση τοσ πνεόμα.τος ιΧπο μ ί α ό
πτικrι γωνία, καΙ μσ.λιστα α υ τ η ν της παρανόησης τ�σ πνεύ
ματος. Είχαμε εΙπεί: Ή Ευρώπη Όρίσκεται ανσ.μεσα στΙς λα6ίδες
της Ρωσίας καί της ΆμεΡΙΚής, οΙ δποίες μεταψuσικώς είναι 15μοιες, δηλαδη σε σχέση με τον παγκόσμιο χαρακτήρα που EXouv
καΙ στη σχέση που EXouv με τό πνεσμα. Ή κατσ.στα.ση τής Ευρώ
πης είναι τόσο περισσότερο δuσοίωνη δσο � αποδuνσ.μωση τοσ
πνεύματος προέρχεται από αυτην τrιν ιδια - μολονότι προετοι
μσ.σθηκε από προηγΟΥμενοuς παρσ.γοντες - καΙ δριστικοποιήθηκε
από την ίδια της την πνεuματικη κατσ.σταση , ποιι κuριαρχοuσε
κατα. τό πρώτο ημισu τοσ 1 90u αΙώνα. Κατ' έκείνη την εποχή ,
σε μάς σuνέΌη αυτό ποιι ασμένως καΙ σuντόμως χαρα.κτηρίζοuν ώς
«κατιiρρεuση τοσ γερμανικοσ Ιδεαλισμοσ" . Αυτη � διατύπωση είDigitized by 10uk1s, May 2009
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νιχι σαν μια σ.σπίδlΧ, πίσω σ.πο τήν όποίlΧ κρύ6ετιχι κιχι σκεπάζετιχι
� ήδη ύποcpώσκοuσιχ πνεuμιχτική κενότ'l)τιχ, � διάλuση της πνεu
μιχτικης ενέργειlχς, � &'πόρριψη δλων τών πηγlΧίων ερωτημάτων
περι τών θεμελίων κιχι � σύνδεσή μιχς μ' ιχίιτά. Διότι δεν κlχτέρ
PEUaE δ γερμιχνικος ίδεlΧλισμός, &,λλα � εποχή δεν ήτιχν πλέον
&'ρκετα δuνιχτή για να στιχθη στο υΨος της μεγlΧλωσύνης, τοΟ ευ
ροuς κιχι της lXίιθεντικijς πηγιχιότητιχς lχίιτοΟ τοΟ πνεuμlχτικοΟ κό
σμοu· δηλ. δεν μποροΟσε να τον πριχγμιχτοποιήση &'ληθινά, πρα.γμιχ
πού σημlΧίνει κάτι εντελώς διιχcpoρετικο &'πο τήν εψιχρμογή προτά
σεων κιχι &'πόψεων. Ή ϋπιχρξή μιχς είχε &'ρχίσει να γλιστράη προς
ενιχ κόσμο, οποu του ελειπε εκείνο ,ο 6ι:iθoς, μέσlχ &'πο το δποίο κά
θε ψορα το ουσιώδες ερχετιχι προς τον άνθρωπο κιχι επlχνέρχετlχι
σ' lΧίιτόν, ετσι τον ώθεί προς μιαν &'νωτερότ-ι:τιχ, κιχι του επιτρέπει
να κινείτιχι σε μια ύΨηλή τάξη. 'Όλιχ τά. πράγΜΙΧΤIΧ πέcpτοuν στο
ιχίιτο επίπεδο, σε μιά. έπιψάνειιχ πού μοιάζει με τucpλο κlΧθρέψτη,
πού δεν κιχτοπτρίζει ·πλέον, δεν αντιχνιχκλα. τίποτε πιά. ΟΙ κuριιχρ
χοοσες δια.στάσεις εγινα.ν � εκτα.ση κα.ι δ &,ριθμός. ΤΟ OUνα.σθα.ι δεν
σημα.ίνει πλέον τήν ίκιχνότητα. κιχι τή γεννα.ιοδωρίlΧ, πού προκύ
πτει &'πο μιά. πλ ΎJOμoνή κα.ι &'πο τον ελεγχο τών δuνάμεων, πα.ρα
&.πλώς α.υτο πού έκμlΧθα.ίνετα.ι σ.πο τον κα.θένα., τήν πρα.κτική τής
ροuτίνα.ς, πού πά.ντοτε σuνδέετα.ι με κάποιον ΙδρώΤα. κιχι με κά
ποιιχν επίδειξη. 'Όλα. α.ιιτά, στήν Άμερική κα.ι στrι Ρωσία. μεγε
θόνοντιχι μέσα. σε ενα. &'προσμέτρητο «κlΧι οδτω κα.θ' έξης» τοΟ δ
μοιόμορcpοu κlχι τοΟ &'otticpopou, σε τέ,οιlχ εκτα.ση, ωσποu lΧίιτο το
ποσοτικο προσλιχμ6άνει μιά. δική 'OU ποιότητιχ. ΤοΟ λοιποΟ � κu
ριάΡΧΎJOη τοΟ μέσοu opou , τοΟ &'otιXcpopou, δεν είνα.ι πλέον έκεί
κάτι το σ.σήμ:ι.ντCι κα.Ι &.πλώς &'πεχθές, &'λλά. είνιχι � 6ία.ιη εϊσδuση
α.ίιτοΟ πού προσ6ά.λλει κάθε τι το μεγάλο, πού σuντρί6ει κάθε δη
μιοuργικο πνεuμιχτικο κίνητρο , κα.Ι το όνομά.ζει ψεΟδος. Πρόκειτα.ι
για τήν 6ία.ιη εϊσδuση lχίιτοΟ πού όνομάζομε διχιμονικο (με τήν
εννοια. τοΟ κιχτιχστροψικου κlχκοΟ) . 'fπά.ρχοuν πολΗς ενδείξεις για
τήν εμψά.νιση ιχίι,ου του δα.ιμoν�κoυ, τήν τα.uτόχρονη με τrιν α.υ
ξοuσιχ αμηχιχνία. κα.Ι &'6ε6α.ιότητlχ τής Ευρώπης, που σuμ6α.ίνει ε
νιχντι α.ότοΟ κα.Ι εντος lχότοΟ. Μιά. σ.πο α.ότες εΤνα.ι � σ.ποδuνάμωσ-η
τοΟ πνεόμα.τος, με τήν εννοια. της πα.ρα.νόησής ,ou · ενα. γεγονός,
οποu κα.Ι σήμερα. σ.κόμη 6ρισκόμα.στε κlχτlχμεσΙς ,ou. Τούτη τrιν
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πα.ρα.νόηση τοϋ πνεύμα.τος μποροϋμε σύντομα. νσ. την έκθέσωμε &.πό
τέσσερις &.πόψεις.
1. Είνα.ι &.ποψα.σιστικης σημα.σία.ς τό γεγονός της μεθερμη
νεία.ς τοϋ πνεύμα.τος σε ε ξ
σύνη,

ή

u

π ν ά, δ α., δηλα.δη σε &.πλη νοημο

δποία. σκέψτετα.ι, υπολογίζει κα.! πα.ρα.τηρεί τσ. δεδομένα.

πρά,γμα.τα. κα.! τη δυνα.τη μετα.τροπή τους κα.! συμπλήρωσή τους
γιιΧ την πα.ρα.γωγη &.λλων νέων πρα.γμά,των. Τούτη

ή

νοημοσύνη

είνα.ι ζήτημα. &.πλης δεξιοτεχνία.ς, &.σκησης κα.! μα.ζικης κα.τα.νομης
τής εργα.σία.ς. Ή νοημοσύνη υπόκειτα.ι σττι δυνα.τότητα. της δργά
νωσης, πρά.Υμα. ποu δεν Ισχύει γισ. τό πνεϋμα.. υΟλος δ «ψιλολο
γισμ6ς» κα.! «α.Ισθητισμός» δεν είνα.ι πα.ριΧ μισ. ά.ργΟΠΟΡΎ)μένη συνέ
πεια. κα.! ενα. νόθο πα.ρα.προϊόν τοϋ πνεύμα.τος, τοϋ πα.ρα.ψθα.ρμένου
σε εξυπνά,δα.. Τό &. π λ ώ ς

πνευμα.τιί>δες είνα.ι ενα. κα.τ' έπΙψα.

σιν πνεϋμα. κα.! μισ. περικά,λυψη της &.πουσία.ς του.
2. Τό πνεϋμα., τό

πα.ρα.:ρθα.ρμένο σε έξυπνάδα., περιπίπτει

στην κα.τά,στα.ση ένός εργσ.λείου ποu υπηρετεί α.λλους σκοποuς κσ.!
ποu τόν χειρισμό του μποροϋν νσ. τόν διδά.ξουν κσ.! νσ. τον διδα.
χθοϋν. "Αν τώρα. τούτη

ή

χρησιμοποίηση της έξυπνά,δσ.ς σχετί

ζετσ.ι με τη ρύθμισΎ) κσ.! την έξουσ(α.ση τών υλικών συνθηκών πσ.
ρα.γωγης

(δπως συμΌσ.ίνει με τόν μσ.ρξισμό)

η εν γένει με την

δρθολογικη τα.κτοπο(ηση κα.! έρμηνεΙσ. δλων σ.υτών ποu έκά,στοτε
είνα.ι πα.ρόντα. κσ.! είνα.ι �δη τεθειμένα. εμπρός μα.ς

(δπως σuμ

Όα.ίνει με τόν θετικισμό) , η α.ν εψα.ρμόζετσ.ι στην δργά,νωσΎ) ένος
λα.οϋ, ποu νοείτσ.ι ώς ζωντα.νη μάζα. κα.! ώς ψυλη - σ' δλες σ.ότες
τις περιπτώσεις τό πνεϋμα., ώς έξυπνάδσ., γίνετα.ι το &.δύνσ.μο υ
περοικοδόμΎ)μα. κάποιου &.λλου πράγμ.α.τος, το δποίο, έπειδη ε!να.ι
ά.πνευμάτιστο η μα.λλον &.ντιπνευμα.τικό, έκλα.μΌάνετα.ι ώς

ή

γνή

σισ. πρα.γμα.τικόΤΎ)Τα.. Στην περίπτωσΎ) ποu το πνεϋμα. νοείτσ.ι ώς
εξυπνάδσ., δπως συμΌσ.Ινει κα.τσ. &.κρσ.ίΟ τρόπο στον μσ.ρξισμό, θσ.
είχσ.με πληρες δίκα.ιο α.ν, &.μυνόμ.ενοι, λέγα.με πώς το πνεϋμ.rx., δΎ)λ.
εν προκειμένφ

ή

εξυπνά,δα., πρέπει νσ. είνσ.ι δευτερεϋον στην τάξΎ)

τών ενεργών δυνάμεων της ά.νθρώπινΎ)ς ϋπα.ρξΎ)ς, έν σχέσει προς
την υγια. σωμσ.τικη !κα.νόΤΎ)Τσ. κα.! τον χα.ρα.κτηρσ.. 'Ωστόσο α.ότη

ή

τά,ξη είνα.ι ά.να.λΎ)θής, στο Όα.θμό ποu

ή

οόσΙσ. τοϋ πνεύμ.rx.τoς

συλλσ.μΌάνετσ.ι μέσα. στην ά.λΎ)θινόΤΎ)Τά, του. Διότι κάθε ά.ληθινη
δύνσ.μΎ) κα.ι ώρσ.ιόΤΎ)Τα. τοϋ σώμα.τος, κάθε 6ε6α.ιόΤΎ)Τα. κα.! εότολDigitized by 10uk1s, May 2009
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μία τοσ ξίψους, &'λλιΧ κα.ι κάθε γνησιότητα και ευρηματικότητα
τοσ νοσ θεμελιώνονται στο πνεσμα και όψοσνται η καταπίπτουν
μόνο μέ τ�ν έκι:iστoτε δύναμη η &'δυναμία τοσ πνεύματος . Το πνεσ
μα είναι το ψέρον και το κυριαρχοσν , το πρώτο και το εσχατο ,
και lΙχι &πλώς ενας &'παραίtητος τρίτος παρι:iγoντας.
3. Εύθυς ώς &'ρχίση αύτη fι έργαλειακη παρανόηση τοσ πνεό
ματος , οΙ δυνι:iμεις τών πνευματικών πραγματοποιήσεων, fι ποίηση
και οΙ εΙκαστικές τέχνες, fι δημιουργικη πολιτικη και fι θρησκεία
εΙσέρχονται σε μιιΧ ζώνη δπου έντός της είναι δυνατον νιΧ καλ
λιεργηθοσν και νιΧ προγραμματισθοσν έ ν σ υ ν ε ί δ η τ α. Χω
ρίζονται ταυτοχρόνως σε κλάδους. Ό κόσμος τού πνεόμα.τος μετα.
τρέπεται σέ κουλ τοόρα., δπου με τη δημιουργία. της και τη συν
τήρησή της το σ.τομο έπιδιώκει νιΧ τελειοποιήση τον έαυτό του .
Αυτο! οΙ κλάδοι γίνονται πεδία έλεόθερης δρι:ioης, δπου fι ίδια.
fι δράση θέτει τα. κριτήρια., προκειμένου νιΧ τιΧ ψθι:iση. ΑυτιΧ τιΧ
κριτήρια, που Ισχόουν γιιΧ κι:iθε παρα.γωγη κα.ι γιιΧ κι:iθε χρήση ,
τιΧ όνομάζουν &'ξίες. ΟΙ πολιτιστικες &'ξίες έξα.σψα.λίζουν το νόημι:i
τους μέσα. στο σόνολο της κουλ τοόρα.ς , μόνο με τον α.υτοπεριορι
σμό τους σε α.υτόνομα. πεδία. : fι ποίηση γιιΧ την ποίηση , fι τέχνη
γιιΧ την τέχνη, fι έπιστήμη γιιΧ την έπιστήμη .
"Ας κυττά.ξωμε την έπιστήμη , πού Ιδια.ίτερα. μα.ς ένδια.ψέρει
έδώ στο πα.νεπιστήμιο . Μπορούμε ευκολα. νιΧ δοσμε την κα.τάστα.
σή της κατιΧ τις τελευτα.ίες δεκα.ετίες, δπου κα.ι σήμερα. πα.ρα.μένει
ιiμετά.6λητη , πα.ριΧ τις διάψορες έξυγιάνσεις. Κα.τιΧ τιΧ ψα.ινόμενα.,
δύο δια.ψορετικες &'ντιλήψεις περΙ έπιστ�μης ψα.ίνετα.ι πως συνα.·
γωνίζοντα.ι μετα.ξό τους - fι έπιστήμη ώς τεχνικο-πρα.κτικη έπα.γ
γελμα.τικ� γνώση κα.ι fι έπιστήμη ώς πολιτιστικη &'ξία. καθεαυτή .
'Ωστόσο , κ α ι ο Ι δ ό ο &'ντιλήψεις &'κολουθοσν τ ο ν r δ ι ο
κατήψορο της παρανόησης καΙ τής &'ποδυνά.μωσης του πνεόμα
τος. Διαψέρουν μόνο κατιΧ το δτι fι τεχνικο-πρακτικη &'ντίληψη
της έπιστήμης, ώς έπιστήμης εΙδικευμένης, μπορεί &'κόμη νιΧ ίσχό
ρισθη , &'νοικτιΧ καΙ καθα.ρι:i, πως εχει το πλεονέκτημα , στη σημε
ριν� κατάσταση , . νιΧ παραμένη συνεπης στον έαυτό της' ένώ fι
έπανεμψανιζόμενη &'ντιδραστικη &'ντίληψη τής έπιστήμης ώς πο
λιτιστικης ιiξία.ς , προσπα.θεί νιΧ καλόψη την ιiδυναμία του πνεόμα
τος, με ενα ιiσυνειδητoπoίητo ψεσδος. Ή σόγχυση που δημιουργείDigitized by 10uk1s, May 2009
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ται άπο την ά.πουσία τοίί πνεύματος μπορεί νiΧ πάη τόσο μακρυά,
ίίιστε ΤΙ τεχνικο-πρακτικη έρμηνεία της επιστήμης νiΧ ά.ναγνωρί
ζεται ταυτοχρόνως ώς πολι τιστι κη ά.ξία , και έτσι άμψότερες οΙ
ά.'fτιλήψει;, μέσα στον ϊδιο χGψο της α.πουσίας πνεύματος, νiΧ συνεν
νοοίίνται μεταξύ του; πoΛU καλά. Μποροίίμε να. όνομάσωμε «πανε
πιστ71μιο» το ϊδρυμα σπου συνέρχονται οΙ επι μέρους επιστημες
γιiΧ διδασκαλία και έρευνα, άλλiΧ, τοίίτο �Iναι μόνο ε.να l5νομα XIXl
δεν εΙναι πλέον ή πηγαία, ένοποιοίίσα και υπεύθυνη πνευματικη
δύναμη . Ίσχύε( άκόμη και σήμερα αότο που εΙπα για. τiΧ γερμα
νικiΧ πανεπιστήμια κατiΧ το εναρκτήριο μάθημά μου, που έκαμα
εδώ στiΧ 1929 : «ΟΙ κλάδοι τών επιστημών εΙναι άπομακρυσμένοι
μεταξύ τους. Ό κάθε ένας χειρίζεται το ά.ντικείμενό του με ριζι
κώ; διάψορο τρόπο. Αυτη ή θρυμμο;τισμένη πoλυπτuXία τών επι
στημονικών κλάδων όψείλει τη συνοχή της μόνο στην τεχνικη όρ
γάνωση τών πανεπιστημίων και τών σχολών - και κρατάει κά
ποιο νόημα μόνο με τους πρακτικους σκοπους τών επι μέρους ει
δικοτήτων. Άντίθετα, οί ρίζες τών επιστημών που κείνται μέσα
στο ουσιαστικο , ε δάψός τους ξεράθηκαν» (<<Τί εΙναι Μεταψυσική ;»
1 929, σ. 8) . Σήμερα ή επιστήμη , σ' δλες της τις περιοχές, δεν
εΙναι παρiΧ ζήτημα τεχνικης και πρακτικης άπόκτησης και μετά
δοσης τών γνώσεων. Άπο αύτην την επιστήμη δεν ξεκινάει καμ
. μιiΧ ά.ψύπνιση τοίί πνεύματος. Ή ϊδια χρειάζεται ενα τέτοιο ξίιπνημα.
4. Ή τελευταία παρερμηνεΙα τοίί πνεύματος εγκειται στο μνη
μονευθέν ήδη ψεύτισμα που παρουσιάζει το πνείίμσ. ώς εξυπνάδα ,
ώς εργαλείΟ γιiΧ ώρισμένο σκοπό. Τοίίτο το εργαλείΟ, μαζυ με το
προϊόν του , το παρουσιάζει σiΧν μία περιοχη της κουλτούρας. Στο
τέλος, το πνείίμα ώς χρησιμοθηρικη εξυπνάδα και το πνείίμα ώ;
κουλτούρα [καλλιέργεια] , καταλήγουν νiΧ γίνουν διακoσμητικiΧ στο
λίδια ένος μηχανισμοίί , σπου ά.νάμεσα σε πoλλiΧ &λλα, λαμ6άνον
ται και αυτiΧ υπ' l5ψιν, εκτίθενται στο κοινο και χρησιμεύουν ώς
ά.πόδειξη πως δ ε ν ά.ρνείται κανεις την πνευματικη καλλιέρ
γεια και δεν επιθυμεί τον 6αρ6αρισμό. Ό ρωσικος κομμουνισμός,
υστερα ά.πο την ά.ρχικη καθαρiΧ άρνητική του στάση , γρήγορα
πέρασε σε μιiΧ τέτοια προπαγανδιστικη τακτική .
'Έναντι αΙΙτών τών ποικίλων παρερμηνειών του πνεύματος,
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έμείς δρΙζομε εν συντoμί� την ούσΙα τοσ πνεύματος ώς έξΎι ; (παίρ
νω έδω μια. διατύπωση α,πο τον πρυτανικό μου λόγο, έπειδ� , 15πως τα.Ιρια.ζε σ' έκείνη τη,ν περίστα.ση , είναι συνoπτικ�) : «Το
πνεσμα. δεν είναι κενη οξυδέρκεια οϋτε α,νεύθυνο παιχνίδι τijς έξυ
πνά,δας οδτε α,περιόριστη ροπΥι δια.νοητικοσ κατα.τεμαχισμοσ, α,λλα.
οϋτε και παγκόσμιος λόγος. Πνεσμα , είναι ή α,ρχέγονη συνειδητη
διά.νοιξη προς τΥιν οΙΙσία τοσ Ε[ναι» (<<Πρυτανικος λόγος», σ. 13)
ΙΙνεσμα είναι ή ένίσχυση της Ισχύος των ΟΥτων ώς τοιούτων στο
σύνολό τους. UΟποu κυρια.ρχεί το πνεσμα., τα. οντα ώς ΤOιαστl)ί
γίνοντα.ι πα.ντοσ κα.ι πά,ντοτε περισσότερο Οντα. 'Ώστε λοιπόν, ή
διερώτηση των οντων ώς τοιούτων στο σύνολό τους, ή θέση τοσ
εpωτ�ματoς περι τοσ Ε[ναι , ε!να.ι ενας α,πο τους οΙΙ σιώδεις θεμε
λιακους 8ρους για. την α,ψύπνιση τοσ πνεύμα.τος, και συνεπως για.
εναν πρωταρκτικο [α,ρχεγονικό , πηγαίο] κόσμο Ιστορικijς δπαρ
ξης, κα.Ι συνεπως για. τΥιν τιθά.σευση τοσ κινδύνου τijς συσκότισης
τοσ κόσμου, και ouνεπως για. την α,ποδοχΥι τijς Ιστορικης α,ποστο
λijς τοσ λαοσ μας , που 6ρίσκεται στο κέντρο τijς Δύσεως. Μόνο
μ' αιιτες τίς γενικες γραμμες μποροσμε έδω να. έξηγ�σωμε γιατί,
κα.ι σε ποιο 6αθμό, ή θέση τοσ έpωτ�μα.τoς περι τοσ ΕΙνα.ι, εΙνα.ι
πέρα για. πέρα Ιστopικ�, κα.Ι γιατί συνεπως το έρώτημά. μα.ς α.ν
το Ε[να.ι πα.ρα.μένη για. μα.ς &'πλως ενας α,τμος η α.ν γίνετα.ι το πε
πρωμένο τijς Δύσεως, είναι δ ,τι OCλλο έκτος α,πο μια. όπερ60λη
καΙ �να ρητορικο axijμoa λόγου.
.

Άλλα. α.ν το έρώτημά. μας περΙ τοσ ΕΙναι εχη α.ότΟν τον ού
σιαστικο καΙ κρίσιμο χαΡα.κτijρα, τότε πρέπει, πρΙν α,πο κά.θε &λ
λο, να. πά,ρωμε έντελως στιΧ σο6α.ρα. α. ύ τ ο το γεγονός, που παρέ
χει στο έρώτημα τΥιν OCμεση α,ναγκα.ιότητά. του, το γεγονος l5τι
το Είνα.ι δεν είναι για. μα.ς μόνο μια. λέξη καΙ ή σημασία. του δεν
ε[ναι ενας ψευγα.τικΟς α,τμός. τοστο το γεγονος δεν εΙνα.ι &'πλως
ενα πρα.γμα, που το α,ντιμετωπίζομε σα.ν κά,τι διά,ψορο καί ξένο,
που δεν εχομε παριΧ νιΧ σημειώσωμε τΥιν σπα.ρξή του, ώσα.ν να.
ήταν ενα. δπoιoδ�πoτε περιστα.τικό. Είναι τέτοιο, οπου έντός του
στεκόμαστε_ Είνα.ι μιιΧ κα.τά,σταση της όπά,ρξεώς μα;- μια. κατά.
στα.ση, 6ε6α.ίως , οχι με την εννοια μια.; Ιδιότητας, τΥιν δποΙα θα.
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μπορούσαμε να. &.ποδείξωμε μόνο ψυχολογικά. «Κατάστα.σ'ψ εδώ
σημαίνει δλη μας τη σύσταση, τον τρόπο με τον δπσίο εμείς οΙ ίδιοι
εϊμαστε συνδεμένοι με το Είναι. Δεν πρόκειται εδώ για. ψυχολο
γία, &.λλα. για. την Ιστορία [=πεπρωμένο] μας, &.πΟ ουσιαστικη
OCποψη. υΟταν λέμε πως το Είναι είναι για. μσ.ς ιΧπλώς μια. λέξη
και ενας &.τμΟς - και τουτο το όνομάζομε «γεγονος» - είναι κάτι
το πολυ προσωρινό. Άπλώς &.ρχίζομε με τουτο να. συλλαμ6άνωμε
και να. 6ε6αιιίινωμε κάτι, το δποίο &.κόμη ουδόλως σκεψθ�καμε σε
6ά.θος, το δποίο δεν εχομε &.κόμη εντοπίσει, εστω και α,ν ψαίνεται
π�)ς είναι κάτι που συμ6αίνει σ' εμσ.ς τους συγκεκριμένους &.νθρώ
πους, η «μέσα" μας - δπως μα,ς &.ρέσει να. λέμε.
Αυτο το ίδιαίτερο γεγονός, το δτι δηλ. το Είναι είναι για.
μσ.ς &.κόμη μια. ocδεια λέξη και ενας ψευγατικος &.τμός, θα. μπο
ρούσαμε να. το εντάξωμε μέσα στο γενικώτερο ψαινόμενο, κατα. το
δποίο πολλες λέξεις, και μάλιστα οΙ ουσιαστικώτερες, 6ρίσκονται
στην ϊδια κατάσταση. Δηλαδ�, ή γλώσσα εν γένει είναι ψθαρμένη
και &.ναλωμένη - ενα &.παραίτητο, &.λλα. &.κυ6έρνητο μέσο συνεν
νόησης, αυθαίρετα χρησιμοποιούμενο κατα. τρόπον &.διάψορο, σα.ν
ενα δημόσιο μέσο επικοινωνίας, δπως είναι το λεωψορείο, στο δ
ποίο δ καθένας μπαίνει και 6γαίνει. 'Έτσι, δ καθένας μιλάει κα.!
γράψει τη γλώσσα &.νεμπόδιστα και πάνω aπ, δλα &. κ ί ν δ υ ν α.
Βε6αίως, ετσι εχει το πρσ.γμα. Και πολυ λίγοι είναι σε θέση
να. εννοήσουν τη σημασία αυτης τ'ijς &.ποσυσχέτισης και κακοσυσχέ
τισης τ'ijς σημεριν'ijς &.νθρώπινης ϋπαρξης με τη γλώσσα., σ' δλη
της την εκταση.
Άλλα. ή κενότητα τ'ijς λέξη «Είναι», ή πλήρης εξαψάνιση Τ'ijς
εν-κλητικ'ijς της δύναμης, δεν είναι μια. κάποια περΙπτωση τ'1jς
γενικ'ijς ψθορσ.ς Τ''ijς γλώσσας, Ή πραγματικη α.ίτία για. την δλο
σχερΎ) κακοσυσχέτισή μας με τη γλώσσα, είναι ή καταστροψη του
δεσμου μας με το Είναι ως τοιουτο.
ΟΙ όργανισμοι για. την ά.ποκάθαρση τ'ijς γλώσσας κα! για.
την ocμυνα κατα. τ'ijς προϊούσας παρα.ψθορα,ς της, &'ξίζουν την προ
σοχή. 'Ωστόσο, μ' αυτες τις προσπάθειες εν τέλει &.ποδεικνύεται
σα.ψέστερα πως δεν ξέρομε τί είναι ή γλώσσα. ΤΟ πεπρωμένο τ'ijς
γλώσσας θεμελιώνεται στον έκάστοτε δ ε σ μ ο που εχει !να.ς
λαος με το Ε ί ν α ι. Γι' αυτό, για. μσ.ς το ερώτημα. περ! του
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t έμπλέκετα.ι κσ.τ� τρόπο έσώτσ.το με το έpώτrιμσ. περί
τής Υ λ ώ σ σ rι ς. 'Έτσι, λοtπόν, ε!νσ.t κιχτι πσ.ρσ.πιχνω &πο έξω
τερικη ΣUμπτωσrι, το δτι τώρα. που έτοιμσ.ζόμσ.στε ν� έκθέσωμε
σ' δλrι το!) την Ικτσ.ση τΟ μνrιμOνε!)θέν ΥεΥονος τής έξιχτμtσrις τοίί
Εlνα.t, είμσ.στε ιiνα.Υκα.σμένοt ν� ξεκtνήσωμε &πο μι� Υλωσσικη
Ιρε!)να..
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Ν ΤΟ ΕΙΝΑΙ δέν εΙνσ.ι γισ. μιiς πσ.ρσ. μόνο μισ. α.δεισ.
λέξΥ) κσ.Ι �νσ. ψεUΥσ.λέο νόYjμσ., τότε πρέπει νσ. προσπσ.
θ�σωμε γισ. μισ. ψορσ. τοuλά.χιστο νσ. σuλλά.6ωμε πλ'ήρως
αότο το κσ.τά.λοιπο τοσ δε.σμοσ μέ το ΕΙνσ.ι. Γι' σ.ότΟ
κσ.τ' &ρχην έρωτιiμε :
1 . ΤΙ είδοuς λέξΥ) εΤναι «το ΕΙνσ.ι» - κσ.τσ. τη λεκτικ'ή tou
μoρψ� ;
2. ΤΙ μιiς λέγει � γλωσσολογίσ. γισ. το πρωτσ.ρχικΟ νόYjμα.
cr.UτYjς τYjς λέξYjς ;
Γισ. νσ. έκψρασθοσμε κσ.τσ. τρόπο λόγιο, έρωτιiμε 10ν ΥΙσ. τΎj
γρσ.μματικ� , καΙ 2ον γιιΧ την έτuμολογίιΧ τYjς λέξης «ΕΤναι» 1
<Η YΡιΧμμιΧτικΎj των λέξεων δέν &σχολείτα.ι &ποκλειστικως
οuτε ΚιΧΙ κuρίως μέ τΎj σuλλιΧt)ικΎj ΚιΧΙ ψωνYjτικη μoρψ� τοuς. Αυτσ.
τσ. τuπικιΧ στοιχείιΧ τσ. ΠιΧίρνει ώς ένδείξεις ώρισμένων ΚιΧτεuθόν
σεων ΚιΧΙ δισ.ψορισμων ιΧότων των ΚιΧτεuθόνσεων στσ. ouvoct� νο'ή
μα.τα. των λέξεων κα.Ι στους πιθα.νους τρόποuς ΧΡYjσιμοποι'ήσεώς
•

1. Έπ!ivω σ' ιχύτΟ τΟ ζ�τημιx βλ. : Ernst Frankel : Das Sein und
seine Modalitate n , στο «Lexis» (Studien zur Sprachphilosophie ,
Sprachgeschichte und Begriffsforschung), iκ8ότης Johaooes Lohmann.
τόμο 11 (19�9) σ . 1�9 Κ . rn .
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των σε μια. ψράση Τι σε ευρότερες ένότψες του λόγου. ΟΙ λέξεις :
πάει, έπήγε, εχουν πάει, πήγα,ινε , πηγα,ίνων, πηγα,ίνειν - εΤνα,ι
μετα,μορψώσεις τής ίδια, λέξης, σόμψωνα, με κα,θωρισμένες νοημα,
τικες κα,τεuθόνσεις. ΤΙς aνα,γνωρίζομε aπο τους δρους τής γρα,μ
μα,τικής : Ένεστώς, πα,ρα,τα,τικός, πα,ρα,κείμενος - προστα,κτικΎι μετοχΎι - aπα,ρέμψα,το. Άλλα. τώρα, κα,Ι πολυ κα,ιρο τουτα, δεν εΤ·
να,ι πα,ρα. τεχνικα. οργα,να" δπου με τΎι 60ήθειά τους τεμα,χίζομε
μηχα,νικώς τη γλώσσα, κα,Ι θέτομε κα,νόνες. Κα,Ι aκρι6ώς έκεί που
aνα,πτόσσετα,ι ενα,ς aμεσώτερος δεσμος με τΎι γλώσσα" α,ίσθα,νό
μα,στε πόσο νεκροΙ εΤνα,ι α,υτοι οΙ γρα,μμα,τικοΙ τόποι , ώς &'πλοί μη
χα,νισμοί. Ή γλώσσα, κα,Ι Τι γλωσσολογία, πιάστηκα,ν μέσα, σ' α,υ
τους τους σκληρυμμένους τόπους σα.ν σε ενα, χα,λό6δινο δΙxτu.
'Ήδη aπο την aπνεuμάτιστη κα,Ι α,γονη γρα,μμα,τικΎι διδα,σκα,λία,
τών σχολείων, α,υτες οΙ εννοιες κα,Ι οΙ δροι τής γρα,μμα,τικής μα.ς
εγινα,ν κενα. κα,Ι πα,ντελώς aκα,τσινόητσι κσιΙ aδισινόητσι κελόψη.
Βε6σιίως εΤνσιι όρθο δ μσιθητης avtl γι' σιυτα. να. μάθα,ινε aπο
το Μσκσιλό του κάτι για. τΎιν προϊστορίσι κσιΙ την apxoιioι γερμσι
νικΎι Ιστορίσι. Άλλα. δλσι τουτά. 6υθίζοντσιι aμέσως μέσσι στην ίδια.
ερημο, α.ν δεν κσιτορθωθή να. οίκοδομηθή δ πνευμσιτικος κόσμος
του σχολείου έκ τών ενδον κσιΙ ξεκινώντσις aπο τα. θεμέλισι. τουτο
σημσιίνει δτι στο σχολείΟ πρέπει να. δημιουργηθή μια. πνευμσιτικη
κσιΙ όχι μια. έπιστημονικΎι aτμόσψα,ιρα,. ΚσιΙ έδώ εγκειτσιι Τι πρώ
τη, Τι aληθινi] έπσι�ά.στα.ση , που aψορα. τη σχέση μσις με τη γλώσ
σσι. Άλλα. προς τουτο πρέπει να. έπσινσιστσιτικοποιήσωμε τους διδσι·
σκά.λους, πρα.γμσι που έν σuνεXεί� aπα,ιτεί τΎιν μετσιμόρψωση του
πσινεπιστημίου, το δποίο πρέπει να. κσιτα,νο'ήση το κσιθηκον του,
avtl να. ψυσιώνετσιι με aσημσιντότητες. Δεν σκεψτόμσιστε πλέον πως
δλσι σιυτά., που aπο κσιιρο τα. γνωρίζομε, θα. μπορουσσιν να. �τσιν
δισιψορετικά, πως σιυτοι οΙ γρσιμμσιτικοΙ τόποι δεν όπά.ρχουν aπο
τότε που εγινε δ κόσμος ώσα.ν aπόλuτσι στοιχεία. που δια,ιρουν κσιΙ
ρυθμίζουν τΎι γλώσσσι ώς τοια,ότη, πώς, δλως aντίθετα,' προέκυ
ψσιν aπο μια.ν έντελώς ώρισμένη έΡμηνεΙσι της έλληνικής κ�Ι λσι
τινικής γλώσσα,ς. ΚσιΙ δλσι σιυτα. ΣUνέ6ησσιν έπειδΎι κα,Ι Τι γλώσσα,
εΤνσιι ενσι κά,ποιο δν, το δποίο, δπως .κα,Ι τα. OCλλσι δντσι, μπορεί
να. το πλησιά.ση κσινεΙς κσιΙ να. το περιγράψη κα,τα. ενα, κσιθωρι
σμέΥΟ τρόπο. ΕΤνσιι ψσινερο πώς δ τρόπος οιεξσιγωγής κα,Ι Τι έγκυDigitized by 10uk1s, May 2009
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ρότητα μια.ς τέτοιας tπιχείρησης tξαΡΤGJνται και κατευθύνονται
ιΧπο την ιΧντίστοιχη θεμελιακη σύλληψη του Είναι.
Ό καθορισμος της ουσίας της γλώσσας, ήδη δε το tρώτημα
περι αυτης της ουσίας, ρυθμίζεται έκάστοτε ιχπο την tx τών προ
τέρων κυριαρχουσα ιΧντίληψη περι της ουσίας τών οντων καΙ
περι της ουσίας καθεαυτης. Άλλα ή ουσία και το Είναι tκφρά
ζονται με τη γλώσσα. Ή ενδε:ξη γι' αυτη τη συνάφεια είναι ση
μαντική , διότι τώρα tςετάζομε τη λέξη «Είναι» . 'Όταν χρησι
μοποιουμε - πρα.γμα που στην ιΧρχη είναι ά.ναπόφεuκτo - αυτους
τους γραμματικους χαρακτηρισμους της λέξης, παρμένους ιΧπο την
παραδοσιακη γραμματικη και τους τύπους της, πρέπει ά.κρι6ώς ,
tv προκειμένψ, να το κάνωμε με την 6ασικη έπιφύλαξη , πως αυτοι
οΙ γραμματικοι τύποι δεν μα.ς είναι ιΧρκετοι για τις έπιδιώξεις
μας. Το Ότι ετσι εχουν τα πράγματα, θα ά.ποδειχθη κσ.τα την πο
ρεία της διερεύνησης ένος ουσιαστικου γραμματικου τύπου .
Άλλα αυτη ή ά.πόδειξη δεν θα ιΧργήση να μα.ς πείση πώς,
παρα τα φαινόμενα, δεν πρόκειται για μια ιΧπλη διόρθωση της
γραμματικης. Άντίθετα πρόκειται για εναν ουσιαστικ6 φωτισμο
της ουσίας του Είνα ι , σε σχέση με τήν, σύμμετρη προς την ουσία
του, διαπλοκή του με την ουσία της γλώσσας. Πρέπει να τα εχωμε
αυτα όπ' οψη μας, για να μη έκλαμβάνωμε τις γλωσσικες καΙ
γραμματικες διερευνήσεις μας ώς ενα ιΧγονο και α.σχετο παιχνίδι.
θα έρωτήσωμε λοιπον 10" για τη γραμματικη και 20'1 για την
tτυμολογία της λέξης «Είναι» .

Ι
Ή

γραμματικη τ ης λέξης « Εlνα ι »

Κατ' ιΧρχήν , ποιά είναι ή γλωσσικη μορφολογία της λέξης
«το Είναι» ; 'Όπως λέμε «το Είναι» , ετσι λέμε καί : το δδεύειν,
το πίπτειν , το όνειρεύεσθαι κλπ . Αυτοι οΙ γλωσσικοι τύποι είναι
όνόματα Όπως : το ψωμί , δ οίκος , το χόρτο, το πρα.γμα. 'Ωστόσο ,
στα- πρώτα παρατηρουμε ά.μέσως τη διαφορά' τοστα μπορουμε Eu
κολα να τα ά.ναΥάγωμε σε ρήματα : δδεύειν, πίπτειν . . . ένώ 'τα δεύ
τερα δεν φαίνεται να μα.ς το έπιτρέπουν . Βεβαίως όπάρχει εναντι
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τοίί τόπου «δ οίκος», δ τUπoς «το οΙκείν» : «οΙκεί στο δάσος». Μόνο
ποό, έννοιολογικά, � γραμματικΎj σχέση &.νάμεσα στο «το δδεόειν»
(� δδος) και «δδεόειν» είναι διαψoρετικΎj &.πΟ αυτΎjν &.νάμεσα στο
"ο οίκος» και «το οΙκείν». Έξ άλλου όπάρχουν γλωσσικοι τόποι,
l5που αντιστοιχοίίν &.κρι6ώ; προς τα. πρώτα που ώνομάσαμε παρα
πά.νω ("Το όδεόειν») και που ώστόσο εχουν τον χαρακτηρα και
το νόημα l5μοιο με «το Ψωμί», «το σπίτι». Έπι παραδείγματι : « ο
πρέσ6υς εδωσε ενα Essen [ = γείίμα.] · « Π έΘανε &.πΟ εναν αγιά
τρευτο Leiden [ = πόνο] 1 . Σ' αύτΎj τΎjν περίπτωση οεν προσέχαμ-Ζ
πλέον τη σχέση τών λέξεων αυτών με το ρημα. Άπο !Χυτες σχη
ματίζομε ενα ουσιαστικό, ενα l5νομα, και μάλιστα με τον ώρισμένο
όΥ'Οματικό του τόπο, που λατινικα. λέγ,ε ται modus infinitiνus.
Τις ίδιες σχέσεις 6ρίσκομε και στη λέξη μας «το Είναι».
Λυτο το ουσιαστικο ανάγεται στο απαρέμψατο «Είναι», το όποίο
•
γλ ωσσικους τυπους εισαι , ειναι , ειμαστε , εί στε. « Τ ο' "
:2
c.<.ν.J,,ικει στους
ElνlΧι" ώς ουσιαστικο προκόπτει απο ρημα. Συνεπώς λέμε : "1 λέξη
«το Είναι» είναι ενα <<ρηματικο ουσιαστικό". 'Ύστερα απο τΎj μνεία
αυτοίί τοίί γραμματικοίί τόπου, έτελειώσαμε με τα. γλωσσικα. χα
ρακτηριστικα. της λέξης «Είναι'). Λυτα. τα. όποία &.ναψέρομε έδώ
λεπτομερώς, είναι πράγματα γνωστα. και . αυτονόητα. Άλλα. θα.
ηταν σωστότερο και συνετώτερο, σ.ν λέγαμε : τα. παραπάνω είναι
γλωσσικες και γραμματικες διακρίσεις έψθαρμένες και τρέχουσες"
διότι ουδόλως είναι «αυτονόητα». Συνεπώς πρέπει να. Ιχωμε όπ'
l5ψη μας αυτους τους γραμματικους τόπους, που διερευνήσαμε έδώ
(ρημα, ουσιαστικό, ουσιαστικοποίηση τοίί ρήματος , απαρέμψατο,
μετοχή) .
Ευκολα λοιπον 6λέπομε πως για. το σχηματισμο τοίί λεκτι
κοίί τόπου «το Είναι», απoψασιστικΎj πρoκαταρκτικΎj μoρψΎj είναι
το απαρέμψατο «Είναι». Τοότη � μoρψΎj τοίί ρήματος με,ασχημα
τίζεται σε μoρψΎj ουσιαστικοίί. Συνεπώς, ρημα, απαρέμψατο και
.

Τ

,

Τ

�

1. Σ. τ. μ. Ή μετάφριχση στα: έλληνικα: δεν άποδΙδει τοΙις τόπους ποΙι
θέλει δ Χάϊντεγ κερ, δπου Das Essen γευμιχ κιχ! Essen
γεuμιxτΙζoυν,
πάσχειν �oυν τον ΙΧύτο λεχτικο
πόνος κιχ! Leiden
η Das Leiden
τόπο' στη γ ΙΧλλικη ένΙοτε τιχιριάζει : L' a mbassadeur donna υη diner.
Le dinner, το γευμιχ. Dinner γευμιχτΙζειν.
=

=
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οόσιαστικο είναι οΙ τρείς γριχμμιχτικοι τύποι &'πο τοuς δποίους κΙΧθο
ρΙζεται δ λεκτικος χιxριxκτ�ριχς της λέξη μιχς «το Είνιχι». "Ώστε,
πρέπει πρωτιχ νά. κιχτιχνo�σωμε τη σημιχσία. ιχότων των γριχμμιχτι
κων τύπων. Άπο τοuς τρείς τύπους πο,) &'νιχψέριχμε, το ρημιχ και
το οόσιιχστικο είνιχι οΙ τύποι πο,) πρώτοι &'νιχγνωρΙστηκαν κατα τη
γένεση της Δυτικης γραμματικης, οΙ δποίοι gμως κιχι σ�μεpα α.
κόμη Ισχύουν ώς θεμελιιχκες μορψες της λέξης κιχι της γλώσσιχς.
"Ώστε, με το έρώτημα περι της οόσίιχς του οόσιιχστικου κιχι του
ρ�μιxτoς, δδηγούμιχστε κιχταμεσις του έpωτ�μιχτoς περι της ou
σίιχς της γλώσσιχς. Διότι, το έρώτημα &.ν � &'ρχέγονη μορ::ρη της
λέξης είνιχι το δνομα. (οόσια.στικΟ) η το ρημιχ, τιχυτίζεται με το
έρώτημα ώς προς το ποιος είνιχι δ &'ρχέγονος xιχpακτ�pας του λέ
γειν κιχι του δμιλείν. Και τοστο το έρώτημιχ έμπεριέχει ταυτο
χρόνως το έρώτημα. το σχετικο με την προέλευση της γλώσσας.
Έπι του πιχρόντος δεν μπορουμε να εΙσέλθωμε κατ' εόθείιχν σ' ιχότο
το πρό6λημιχ. Γι' αότο πρέπει νά. &'κoλoυθ�σωμε ενα. πλά.γιο δρόμο.
θά. περιορισθουμε σ' ιχότον το γριχμμιχτικο τύπο πο,) πιχρέχει τη
γέψυρα. για να περά.σωμε στο ρηματικο οόσιαστικό, δηλιχδη στο
&.πιχρέμψιχτο

(δδεύειν, ερχεσθιχι, πίπτειν, ά.δειν, έλπίζειν, είνα.ι

κλπ.) .
Τί σημαίνει α.παρέμψιχτο j Ό gΡος &'ποτελεί συντόμευση της
Ικψρασης: modus infinitivus, τρόπος του &'περιόριστου, του &'προσ
διόριστου' δηλΙΧδη δ τρόπος πο,) κυρίως ενα ρημιχ &'σκεί κιχι δεί
χνει τη νoημa.τικ� του ροπη και κατεύθυνση.
Λότος δ λα.τινικΟς gΡος προέρχετιχι, gπως κιχι gλοι οΙ ά.λλοι
&'νά.λογοι gpot, &'πο την έργιχσία τών Έλλ�νων γριχμμιχτικών. Και
πά.λι σuνιxντoυμε τη διιχδικιχσίιχ της μετά.ψpa.σης πο,) &'νιχψέραμε
σχετικα με την έρμηνεία. της λέξης Φύσις*. Δεν θά. &'σχοληθουμε
έδώ με τις λεπτομέρειες τής γένεσης της γριχμματικης στην Έλ
λά.δΙΧ, της μετά.δοσ'ής της στοuς Ρωμιχίους κιχι της περαιτέρω
διά.δo�ς της στον ΜεσΙΧίωνιχ κιχι στη νεώτερη έπox�. Σχετικα
μ' αότη την πορεία. γνωρίζομε πολλές λεπτομέρειες. 'Ωστόσο, δεν
εγινε &'κόμη � πριχγμιχτικη διείσδυση σ' α.ότΟ το 6ιχσικο περιστα
τικο πο,) έθεμελΙωσε κιχι έμορψοποίησε το σύνολο του Δυτικου
πνεύμιχτος. Λείπει έπίσης � έπιχρκης προ6λημιχτικη πο,) ιχότη �
μελέτη σuνεπά.γεται, την δποία. δεν θά. μπορέσωμε να την &'ποψύDigitized by 10uk1s, May 2009
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γωμε κάποτε , lΙσο κι' αν τούτη � δισ.δικσ.σίσ. ψσ.ίνετσ.ι τόσο μσ.
κρινη α.πο τιΧ σημερινα ενδισ.ψέροντσ..
Το γεγονος lΙτι � δισ.μόρψωσ'Υ) της Δuτικης γρσ.μμα,τικης
προέκuψε α.πο την ελληνικη σκέψη που α.σκήθηκε επάνω στην
ε λ λ η ν ι κ η γ λ ω σ σ α" προσδίδει σ' α,υτη την πορεία, το
πληρες Τ'Υ)ς νό'Υ)μα,. Διότι τούτη � γλωσσα, (ΙδωμένΎ) α.πο την &πο
ψ'Υ) των δuνα,τοτήτων της σκέψης) είνα,ι , μα,ζυ μέ τη γερμιχνική ,
� δuνα,μικώτερ'Υ) κα,! σuνά.μα, � πνεuμα,τικώτερ'Υ) .
Πάνω α.π' lΙλα, πρέπει να εχωμε υπ' Οψ'Υ) μα,ς πως � διάκρι
σ'Υ), που κα,τέσΤΎ) κα,νόνα,ς, των εα,σικων τύπων της λέξΎ)ς κιχτα
την ελληνικη μορψη τοο όνόμα,τος* κιχ! τοο ρήμιχτος* πρα,γμα,το
ποιήθ'Υ)κε κα,! το πρωτον θεμελιώθ'Υ)κε σέ α.μεσώτα,τ'Υ) κσ.! έσώτα,τ'Υ)
σuνά.ψεια, προς την α.ντίλ'Υ)ψη κα,! ερμηνεία, περ! τοο Είνα,ι, � δποία,
έπίσ'Υ)ς εγινε κα,νόνσ.ς για δλόκλ'Υ)ρη τη Δόσ'Υ) . Ό έσωτερικος δε
σμος σ.υτων των δύο σuμεά.ντων εψθσ.σε σ' έμ�ς α.σλα,εης κσ.! μέ
τη σα,ψέστα,τ'Υ) δια,τύπωση τοϋ πλσ.τωνικοϋ δια,λόγοu «Σοψιστής».
Βεεα,ίως, οΙ οροι Ονομσ.* κσ.! ρημσ.* ήσα,ν γνωστο! ΎjδΎ) πρΙν α.πο
τον Πλά.τωνα,. Άλλα τότε, οπως συνέσσ.ινε α.κόμη κα,Ι στον Πλά
τωνσ., σ.υτο! οΙ οροι έκάλuπτα,ν το σύνολο των λέξεων. �Oνoμσ.*
έσήμσ.ινε τη γλωσσικη κα,τονομα,σίσ., σε διά.κρισ'Υ) προς το όνομσ.
ζόμενο πρόσωπο η πράγμσ., κσ.! έσήμα,ινε τα,uτοχρόνως το γεγονος
οτι μία, λέξΎ) έΚςΡέρετσ.ι , πράγμσ. που &ργότερσ. νοήθ'Υ)κε γριχμ
μσ.τικως ώς ρημσ.*. Κσ.Ι. ρημσ.*, μέ τη σειρά. tou, έσήμσ.ινε το δ
μιλείν, το λέγειν· ρήτωρ* εΤνιχι δ δμιλητής, α,υτος που εγάζει λό
γοuς, δ δποίος δέν ΧΡΎ)σιμοποιεί μόνο ρήμσ.τσ., &λλιΧ κα,! όνόμσ.τα,*,
με τη στενη σημσ.σίσ. τοΟ ουσισ.στικοΟ.
το γεγονος δτι οΙ δύο σ.υτο! δροι έξ α.ΡX'i'ίς έκάλuπτσ.ν δύο
έξ raou έκτετα,μένοuς χώροuς είνα,ι σ'Υ)μα,ντικο γι' α,υτιΧ που θιΧ
δείξωμε πσ.ρσ.κάτω, δτι δ'Υ)λα,δη - πράγμα, που τόσ� σuζητήθηκε
στη γλωσσολογία, - το έρώΤΎ)μα, αν είνα,ι το ονομα, η το ρημσ. �
α.ρχικη μορψη τής λέξ'Υ)ς, δέν είνσ.ι ενα, γνήσιο έρώτημιχ. Λυτο το
ψεuδοερώΤ'Υ)μα, δ'Υ)μιοuργήθΎ)κε το πρωτον μέσσ. στο πλΙΧίσιο μιάς
τετελεσμέν'Υ)ς γρσ.μμσ.τικ'i'ίς κα,! οχι ξεκινώντσ.ς α.πο την ουσίσ. τής
γλώσσσ.ς, προτοο σ.υτη � ουσίσ. ξεψτισθή α.πο τη γρσ.μμιχτική.
Λυτοι οΙ δύο lΙροι δνομσ.* κσ.! ρημιχ*, οΙ δποίοι &ρχικιΧ εχα,
ρσ.κτήριζσ.ν δλόκληρο τον λόγο, περιώρισιχν κιχτόπιν τη σημιχσίσ.
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τους κιχΙ Ιγινιχν τΙτλοι σε ouo ι1πο τΙς βιχσικες κιχτιχτάξεις τών
λέξεων. Ό Πλάτων δίνει γιιΧ πρώτη ψορά, στον μνημονευθέντιχ
διάλογο (261e κ. έπ.) μιιΧ έρμηνείΙΧ κιχΙ μια. θεμελίωση ιχυτijς τijς
διιχψοροποίησης. Ξεκινάει ι1πο το γενικο κιχθορισμο τijς λειτουρ
γίιχς τής λέξης. 'Όνομιχ* με τ-ην ευρείιχ σημιχσίιχ είνιχι *δήλωμιχ
τ'Ώ ψων'Ώ περι τ-ην ουσίιχν* : ψιχνέρωμιχ, μεσψ τijς ψωνής, σχετι
ζόμενο προς το - κΙΧί μέσιχ στον χώρο του - Είνιχι τών δντων.
Μέσιχ στον χώρο τών δντων διιχκρίνομε το πρα.γμιχ* ι1πο τ-ην
πράξη*. Το πρώτο είναι τιΧ πράγματα με τιΧ δποία Ιχομε νιΧ κά
νωμε, καί γιιΧ τιΧ δποία έκάστοτε πρόκειται . Το δεότερο είναι το
πράττειν στ-ην ευρότατη εννοιά του, εΙς το δποίο περιλαμβάνεται
καί fι πο!ησις* . ΟΙ λέξεις εχουν διπλο γένος (*διττον γένος*) .
Είναι *δήλω'μα πράγμιχτος (δνομα) * , εκδήλωση ένος πράγμα
τος, καί *δήλωμα πράξεως (ρ'i'jμα) *, εκδήλωση μια.ς πράξης.
'Όπου συμ6αίνει ενα πλέγμα*, μί.α συμπλοκή* , εκεί είναι δ *λό
γος έλάχιστός τε καί πρώτος* , δ πιο σόντομος καί (ταυτοχρόνως)
δ πρώτος (αυθεντικος) λόγος. 'ΑλλιΧ δ 'Αριστοτέλης δίνει πρώ
τος τ-ην πιο σαςΡη μεταςpυσικrι έρμηνεία του λόγου*, με το νόημα
τ'i'jς πρότασης. Διέκρινε το ονομα* ως *σημαντικον &νευ χρόνου*
καί το ρήμα* ως *προσημαίνον χρόνον* (Περί Έρμηνείας c . 2 4) . Αυτη fι σόλληψη τής ουσίας του λόγου* εγινε παράδειγμα καί
κανόνας γιιΧ την κατοπινη διαμόΡςΡωση τής Λογικijς καΙ τijς
ΓραμμαΤΙΚ'i'jς. ΚαΙ μολονότι fι Γραμματικrι εξέπεσε σχεδον ι1μέ
σως στον ά.καδημαϊσμό, το ίδιο το ά.ντικείμενό της ήξερε νιΧ δια
τηρ'i'j συνεχώς τrιν παραδειγματικη ι1ξία του. ΤιΧ 6ι6λία τών Έλλή
νων καί Λατίνων γραμματικών ι1πετέλεσαν γιιΧ μιιΧ χιλιετΙα τιΧ
σχολικιΧ κείμενα t'i'j; Δόσεως. Καί γνωρίζομε πως αυτrι fι επoXrι
ήταν κάθε ιiλλo παριΧ ιiouναμη καί μικρή .
Έρωταμε γιιΧ τη λεκτικη μoρςprι αότου που οτιΧ λατινικα. ό
νο.μ.ά.ζετα ι infinitivus. νπ,οη fι &'ρνητικ-η διατύπωση modus ί n
finitivus του ρήμιχτος δείχνει προς εvα. modus finitus, προς �να τρό ·
π ο περιορισμου καί καθορισμου, ρηματικ'i'jς σημασίας. Ποιό είναι,
λοιπόν, το έλληνικο υπόδειγμα γι' αυτη τη διάκριση ; Αυτο που
οΙ Ρωμαίοι γραμματικοί έχαριχκτήρισαν με την α.χρωμη Ικψριχση
modus, ο: 'Έλληνες το όνομάζουν εγκλιση* , κλίση προς μια. πλευ
ρά. Αυτη fι λέξ1j κινείται μέσα στrιν ιδια νοηματικη κατεόθυνση
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με �νιlν &λλο γΡιlμμιlΤΙΚO λεκτικο τόπο τών Έλλ�νων. EίνιlΙ γνω
στος σ' έμιiς με τη λιlτινικ� τoυ μετιiφριxση : πτώσις*, casus, �
πτώση με τη σημιlσΙιl της κλίσεως τού όνόμιlτoς. Άλλα. &'ρχΙΚώς
� πτώσις* έXιlΡιlκτ�ριζε το είδος της κλίσεως τού 6ιlσικoύ τόπου
(ΠιlΡιlλλιlγ�, &.πόκλιση) , σχι μόνο στα. oυσΙιlστικιi, &.λλα. ΚιlΙ στα.
ρ�μιlΤιl. Μόνον OΤιlν � δΙιlψoρoπoίηση ιlύτών τών δύο λεκτικών
τόπων Ιγινε σιlψέστερη, οΙ κλίσεις των XιlΡιlκτηρίσθηΚιlν &.πο διιl
ψορετικους δρους. Ή κλίση τού όνόμιlτoς ώνoμιiσθηκε πτώσις*
(casus) · � &λλη τού ρ'ήματος ώνoμιiσθηκε Ιγκλισις* (declinatio) .
ΓΙιlτί να. χρησιμοποιηθΟύν &.κρι6ώς ιlύΤOΙ οΙ δροι πτώσις*
Κιl! lγκλισις* στη μελέτη της γλώσσιlς ΚιlΙ τών μεΤιl60λών της ;
EΤνιlΙ ΠΡOψιlνες πως ΚιlΙ ή γλώσσιl εΤνιlΙ ενιl ο ν &.νιiμεσιl στα.
&λλιl σντιl. Πρέπει συνεπώς Κιlτα. τη σύλληψη ΚιlΙ Κιlτσ. τον Κιlθo
ρισμο της γλώσσιlς να. Ισχύση δ τρόπος έκείνος τών Έλλ�νων,
σόμψωνιl με τον δποίο τα. Oντιl νooύντιlΙ μέσιl στο EΤνιlΙ τους. Μό
νον &.πΟ ιlύτη την &.ψετηρίιl ξεκινώνΤιlς, μπορούμε να. ΚMιlνo�σωμε
ιlύτoυς τους δρους, οΙ όποΙοι ώς modus κιχ! ι:)ς casus EIxιlV Κιl
Τιlντ�σει τετριμμένοι ΚιlΙ δεν μα.ς ηεγιlν τίποτε .
"Αν, σ' ιlύτα. τα. μιlθ�μιlΤιl, δεν Πιlύωμε να. εΠιlνερxώμMτε
στην &.ντίληψη τών Έλλ�νων περι τού ElνιlΙ, το κάνομε έπειδη
(ΠιlΡ' δλο που έπιπεδώθηκε δλότελιl Κιlί ΚιlτιXντησε &.γνώριστη)
έξιlκoλoυθεί &.κόμη κα.Ι σ�μεριx να. κυριιχρχη στη Δύση· Κιl! μάλι
στιl σχι &πλώς στίς διδιlσΚιlλίες της ψιλoσoψίιlς , &.λλα. Κιlί στην
Κιlθημερινη τρι6�. Γι' ιlύτό, Κιlθως θα. έξετάζωμε την έλληνικη
&ποψη για. τη γλώσσιl, θα. μιλ�σωμε Κιlί για. την έλληνικη &.ντί
ληψη περί τού ElνιlΙ , στά πρώτιl της κεψιlλιlιώδη XιlΡιlκτηριστικά.
Αυτη τη μέθοδο τη διιxλέξιlμε εσκεμμένως. θά δείξωμε με
�νιl Πιlριiδειγμιl &.πο τη γραμματικ'ή , πως � έμπειρΙα , σύλληψη
ΚιlΙ έρμηνεία της γλώσσιlς, που για. τη Δόση ήΤιlν καθοριστικ'ή ,
προέκυψε &.πΟ μια.ν έντελώς ώρισμένη ΚιlΤιlνόηση τού Είναι.
ΟΙ όνομασίες πτώσις* Κιlί εγκλισις* σημιlίνoυν πέσιμο ΚιlΙ
κλίση . 'Εδώ υπάρχει � &.πόκλιση &.πο την δρθιιl Κιlί ευθεία στάση .
Άλλα. τούτο, δηλ. το να. ϊστασιlΙ δρθιος, το να. ψθά.νης στη στάση
καΙ να. ΠιlΡιlμένης σε σ τ ά. σ η , οΙ 'Έλληνες το νοούν ώς ElνιlΙ .
'Ωστόσο, ιlύΤO που ψθά.νει στη στάση ΚιlΙ ί σ τ α τ α ι σ τ ιl θ ε
Ρ Ο τιθεται έλεύθερα μέσα στην &.νιlγΚιlιότητα τού δρίου του, στο
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πέρας*. τουτο δεν είναι κά;τι ποu έπιπροστίθεται στο ον έκ τών
lξω. OutE είναι μι� έλλειψη, με το νόημα ένος μειωτικου περιο
ρισμου. Ή αυτοπεριοριζόμενη στά;ση, ποu ξεκινά;ει &πο το δριο ,
το συνέχειν, οπου τηρείται το σταθερό , είναι το Είναι τών οντων"
τουτο είναι ποu κά.νει ενα ον ν� είναι ον, σε &ντιδιαστολη προς
το μη-ον. Συνεπώς το ν� ψθά.σης στη στ6. ση σημαίνει : ν� κερδίσης
το δριό σου, ν� περι-ορισθής. Γι' αυτό, θεμελιώδες χαρακτηριστικο
του οντος είναι *το τέλος*, πρα.γμα ποu δεν σημαίνει oUtE σκοπο
οδτε έπιδίωξη , &'λλ� τέλος. Το «τέλος» εδώ ουδόλως νοείται με
&'ρνητικη σημασία, ώσ�ν κά.τι ν� επαυε ν� προχωρή , ν� χά.λαγε,
ν� σταματουσε . Το τέλος είναι &'ποτελε ίωμα με τη σημασία τής
τελείωσης. σοριο καΙ τέλος είναι αυτ� με τ� δποία το ον &ρχΙ
ζει ν� ε ί ν α ι. Μόνον ετσι κατανοουμε τον ύψιστο δρο ποu χρη
σιμοποίησε δ Άριστοτέλ ης γι� το Είναι , την έντελέχεια*, - το
έν-τέλος (δριο) - εχειν (τηρείν) . Αυτο ποu εκαμε � κατοπινη ψι
λοσοψία, καΙ δΎι � 6ιολογία, με τον δρο «εντελέχεια» (Πρ6λ.
Λά.ιμπνιτς) , δείχνει τΎιν πλήρη έκπτωση &'πο τ� nληνικ� !πΙ
πεδα. Αυτο ποu πληρουται, τίθεται καΙ ίσταται μέσα στιΧ δριά; του ,
εχει μορψή". Ή έλληνικιΧ νοημένη μορψη εχει την ουσία της
στον ψανερωνόμενο αότο-περι-ορισμό.
Άλλ� το αυθιστά.μενο γίνεται - Ιδωμένο στΎιν εΙδή τοι> - το'
αότοεκτιθέμενο' καΙ &'πο τΎιν εΙδή του : το αυτοπροσψερόμενο. την
είδΎι ένος πράγματος οΙ 'Έλληνες τΎιν ονομάζουν είδος*, fι Ιδέα*.
ΣτΎι λέξη είδος* &ντηχεί &'ρχεγόνως αότο ποu κι' εμείς έννοόυμε,
δταν λέμε : Το πρα.γμα εχει μι�ν οψη , μπορεί νιΧ ίδωθή, ίσταται.
Το πρα.γμα «κά.θεται». νΕγκειται στο ψαίνεσθαι , δηλ. στΎιν έλευση
τής ουσίας του. 'Ωστόσο, δλα αότιΧ ποu &ναψέραμε ώς καθορι
σμοuς του Είναι θεμελιώνονται επά.νω σ' αότο με το δποίο οΙ 'Έλ
ληνες &'νερώτητα &ποκτουν τΎιν έμπειρία του νοήματος του Είναι
καΙ ποu το δνομά;ζουν ουσία* ή, πληρέστερα, παρουσία*. Ή σuνη
θισμένη , &';περί-σχιεπτη μετά;ψρα.ση αυΤής της λέξης ώς «Substanz»,
κά.νει νιΧ χάση δ δρος παντελώς το νόημά. του. ΓιιΧ τη λέξη παρου
σ ία.* έχομε την &'ντίστοιχη γε'Ρμσι νικη lκψραση στη λέξη An-wesen.
'Έτσι ονομάζομε καΙ την περιουσία. ΚαΙ στον καιρο .του Άριστο
τέλη έχρησιμοποιείτο � λέξη ουσία* ταυτοχρόνως με αυτη τη ση
μασία κ α L με τη σημασία του 6ασικου ψιλοσοψικοο δρου. Κά.τι
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πού ούσιώνετα.ι . Πού α.ύθίστα.τα.ι κα! εκ-τίθετα.ι. Άπλώς είνα.ι . Για.
τούς 'Έλληνες το «Είνα.ι» σημα.ίνει κα.τα. 6άσιν την πα.ρουσία..
Άλλα. ή Έλληνικη ψιλοσοψία. δεν έπα.νηλθε σ' α.ύτΟ το θεμέ
λιο του Είνα.ι, κα.! σ' α.ύτΟ πού τουτο κρύ6ει . Πα.ρέμεινε στην έπι
ψάνεια. α.ύτης της πα.ρουσία.ς κα.! ζήτησε να. την έξετάση , σύμψωνα.
με τούς κα.θορισμούς πού ήδη α.να.ψέρα.με.
'Όλα. α.ύτα. μα.ς έπι τρέπουν ήδη να. κα.τα.νοήσωμε κα.λύτερα.
την έλληνικη έρμηνεία. του Είνα.ι , δπως την έμνημονεύσα.με δτα.ν
έξηγούσα.με τον δρο μετα.ψυσική , δηλ. την α.ντίληψη του Είνα.ι ως
ψύσης*. Κα.! εϊπα.με πως την κα.τοπι νη εννοια. της «να.τούρα.ς» πρέ
πει να. την πα.ρα.μερίσωμε πα.ντελώς : ψύσις* σημα.ίνει την δια.
νοιγόμενη εγερση, την α.ύτο-έκπτυξη πού πα.ρα.μένει έα.υτή . Σ'
α.ύτη την κυριάρχηση , ή α.ρχέγονη ένότητα. της α.νάπα.υσης κα.!
της κίνησης έγκλείετα.ι κα.! δια.νοίγετα.ι . Τούτη ή κυριάρχηση εί
να.ι ή α.δά.μα.στη πα.ρουσία., πού α.κόμα. δεν δα.μάσθηκε α.πΟ τη σκέ
ψη, κα.! δπου α.ύτΟ πού είνα.ι πα.ρΟν ψα.νερώνετα.ι ως ον. Άλλα.
α.ύτη ή κυριάρχηση δεν προ6α.ίνει ά.πΟ την κάλυψη, δηλ . στα.
έλληνικά : ή α.λήθεια.* (έκκάλυψη) δεν συμ6α.ίνε ι , πα.ρα. δτα.ν ή
κυριάρχηση α.γωνίζετα.ι ως ενα.ς Κόσμος. Μέσψ τοσ Κόσμου το ον
γίνετα.ι το πρώτον δντικό.
Ό Ήράκλειτος λέγει (Άπ . 53) : *πόλεμος πάντων μεν πα.
τήρ έστι , πάντων δε 6α.σιλεύς, κα.! τούς μεν θεούς εδειξε τούς οε
α.νθρώπους, τούς μεν δούλους έποίησε τούς δε έλεuθέρoυς*.
Ή σύγκρουση είνα.ι δλων (τών οντων) δ γεννήτορα.ς (πού
τα. κάνει να. Οια.νοιχθοσν) , δ (έπίσης) κυρία.ρχος ψύλα.κα.ς - τηρη
της δλων. Δηλα.δη κάνει τούς μεν να. έμψα.νίζωντα.ι ως θεοί, τούς
δε ως α.νθρωποι" τούς μεν πα.ρ-ήγα.γε ως δούλους, τούς α.λλους ώς
έλεύθερους.
.
Αύτο πού έδώ δνομά.ζετα.ι πόλεμος* είνα.ι μια. κυρια.ρχοσσα.
ά.μάχη πρΙν α.πΟ κάθε τ! το θείο κα.! το α.νθρώπινο, οεν είνα.ι
«πόλεμος» κα.τα. τον α.νθρώπινο τρόπο. Ό α.γώνα.ς, δπως τον σκέ
ψθηκε δ Ήράκλει τος, πρώτα. - πρώτα. α.ντιπα.ρα.θέτει τιΧ Οντα. μετα.
ξύ τους" ψέρει το πρώτον τη θέση κα.! τη Στά.ση κα.! την Τάξη
στο Πα.ρ-όν. Σ' α.ύτη την α.ντιπα.ρά.θεση α.νοίγετα.ι το χάσμα., ή α.
πόστα.ση , το εύρος κα.! ή &ρμογή . Μέσα. στη σύν-κρουση γίνεται
δ Κόσμος. (Ή σύγκρουση δεν διχά.ζει οίίτε καταστρέψει την ένόDigitized by 10uk1s, May 2009
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ΤΥ)τα. Σuνιστσ. την �νότY)τα' είναι "1ι σuλ-λογη

(λόγος*). Πόλε

μος* καΙ λόγος* είναι το ίδιο πρσ.γμα) .

Ό �γώνας που εννοείται εδώ είναι &.ρχέγονος �γώνας' διότι
κάνει νιΧ πρ06ciλοuν το πρώτον οΙ &.γωνιστες ώς τοιουτοι' δεν είναι
μιιΧ &.πλ1) επιδρομη στο ηδΥ) υπciρχον. Ό &.γώνας προΜλλει καΙ
�ναπτόσσει πρώτα το &'v-cixouoto, το μέχρι τώρα �ν-είπωτo καΙ το
�δια-νόY)τo. Αότος δ &.γώνας tίστερα διεξciγεται ιΧπο τους δΥ)μιοuρ
γοός, τους ποιψές, τους διανΟΥ)τές, τους πολιτικοός. Ρίχνοuν εναντι
τ1)ς &.καταδciμαστY)ς κuριάΡΧΥ)ΟΥ)ς lεναντι του χciοuς] τον ογκο του
εργοι) τοuς, σποι) εντός ΤΟι) εγκλείοuν τον κόσμο, που μ' αότο
ιΧνοίχθΥ)κε. Μ' αότιΧ τιΧ εργα το πρώτον "1ι στοιχειακη OUναμΥ),
"1ι ψόσις*, παρ-ίσταται. Μόνον τώρα το ον ώς τοιουτο γίνεται
παρ-όνο Αότη "1ι κοσμογονία είναι "1ι αύθεντικη Ιστορία. Ό &'γώ
νας ώς τοιουτος, οχι μόνο παρ-ciγει, &.λλιΧ ώσαότως διαψuλάττει
το ον στη σταθερόΤΥ)Τά. tOU. Έκεί σποι) δ &.γώνας σταματciει, δεν
εξαψανίζεται 6ε6αίως το ον, &.λλιΧ δ κόσμος εκ-τρέπεται. ΤΟ ον
δεν 6ε6αιουται πλέον

(δΥ)λ. δεν διαψuλά.σσεται ώς τοιουτο). Ά

πλG)ς τώρα παρ-εuρίσκεται, ώς είίΡΥ)μα

IΕίναι &.πλώς ενα δεδο

μένο]. Το τετελεσμένο δεν είναι πλέον αότο που έτέθη στιΧ Οριά.
τοι) (δΥ)λ. μΟΡΨΟΠΟΙΥ)μένο στη μορψή tou), παριΧ &.πλώς το ετοι
μο, καΙ ώς τοιουτο διαθέσιμο στον καθένα, το δεδομένο, σποι) εντός
τοι) κανένας κόσμος δεν κοσμοποιείται - τώρα δ ιiνθρωπoς ιiγει
καΙ ψέρει αότο που του είναι διαθέσιμο. ΤΟ ον γίνεται &.ντικείμενο,
είτε γιιΧ παρατήΡΥ)σΥ) (ΟψΥ), εΙκόνα) , είτε γιιΧ κατa.σκεuή, ώς προϊον
υπολογισμου. Ή &.ρχέγονΥ) κοσμοποίΥ)Οη, "1ι ψόσις*, ξεπέψτει τώρα
στην τά.ξΥ) του υποδείγματος γιιΧ την &.ναπαραγωγη καΙ τη μίμΥ)σΥ).

Ή ψόσΥ) γίνεται τώρα μία εΙδικη περιοχή, σε διαστολη προς την
τέχνΥ) καΙ προς σλα αότιΧ που παρά.γονται 6ciOEt σχεδιασμου. Ή
&.ρχέγονΥ) αότοδιανοιγόμενΥ) EueuvaY) τών δuνά.μεων Τ1)ς κuριά.ρ
ΧΥ)ΟΥ)ζ, το ψαίνεσθαι*, ώς ψανέρωμα με τη μεγάλη σΥ)μασία τ1)ς
επιψάνειας [Epiphanie] �νoς κόσμοu, γίνεται τώρα

ή

δρατότητα

τών εόκολόδειχτων καΙ δεδομένων πραγμάτων. Ό όψθαλμός, "1ι 0ρασΥ), που ά-λλοτε καθορουσε τΙς πρ060Ης τ1)ς κuριάΡΧΥ)ΟΥ)ς, καΙ
&.τένιζε το παρ-αγόμενο εργο, γίνεται τώρα &.πλ1) 6λέψη, παρά6λεψΥ) η χάζεμα. Ή ματιιΧ δεν είναι πλέον παριΧ "1ι όπτικη

(ΤΟ

«εκκοσμικεuμένο μάτι» του Σοπενχάοuερ - το καθαρο γνωρίζειν... ).
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ΒεΌαίως, τά. οντα όπά-ρχουν &'κόμη. Το πληθος τους γίνεται
πιο έκδηλο κα.Ι &.πλώνει περισσότερο &'πο οσο πρίνο &'λλά. το ΕΙναι
τους έψυγε. Τά. Οντα. τηρουντα.ι στο ψα.ίνεσθα.ι της στα.θερότητιiς
τους μόνο με τη μετα.τροπή τους σε «&'ντικείμενα», γιά. την ΙΙτε
λεύτητη κα.Ι ποικίλη ψιλεργία. του &'νθρώπου.
*,

UOtav οί δημιουργοΙ έξα.ψα.νίζωντα.ι &'πο το έθνος, Οτα.ν &.πλώς

τους ά.νέχω'lτα.ι ώς μιά. περιθωρια.κη περιέργεια., ώς έπικόσμημα,
ώς έκκεντρικους ξένους προς την πραγμα.τικη ζωή' Οτα.ν δ αυθεν
τικος &'γώνα.ς πα.υη , κα.Ι μετα.τρέπετα.ι σε &.πλη πολεμική, σε μη
χα.νορρα.ψίες κα.Ι δολοπλοκίες του &'νθρώπου με το όπά-ρχον δεδο
μένο, τότε .� πα.ρα.κμη εχει �δη &'ρχίσει. Διότι ά.κόμη κα.Ι Οτα.ν
μιά. έποχη προσπα.θη &.πλώς νά. δια.τηρήση το κληρονομημένο έπΙ
πεδο κα.Ι την ά.ξιοπρέπεια. της Βπα.ρξής της, το έπίπεδο πέψτει.
Μπορεί νά. δια.τηρηθη μόνον δτα.ν δια.ρκώς όπερΌα.ίνετα.ι δημιουρ
γικά-.
«ΕΙνα.ι» σημα.ίνει για. τους 'Έλληνες : την Ιστά-μενη σ τ α θ ε
Ρ ό τ η τ α., με τη διπλη σημα.σία. :
1 . Το α.υθιστά-μενο ώς πα.ρ-αγόμενο (ψυσις*) .
2 . ΚαΙ ώς τοιουτο, το «στα.θερό», δηλ. α.ύτΟ που πα.ρα.μένει ,
που διαρκεί (ουσία*) .
Συνεπώς το μη-εΙνα.ι σημα.ίνει : το νά. Όγης ά.πΟ μια. τέτοια.
α.υθ-ιστιΧ-μενη στα.θ,ερότητα.· έξίστα.σθαι* -«Existenz» , «existieren"
γιά. τους UΕλλ ηνες σημα.ίνει ά.κριΌώς : μη·εΙνα.ι. Ή ά.περισκεΨΙα.
κα.Ι � &'νοησΙα αύτών που χρησιμοποιουν τΙς λέξεις «Existenz»
καΙ «existieren» γιά. νά. χα.ρακτηρίσοvν το ΕΙναι , εΙναι μια. έπ:
πλέον ένδειξη της ά.ποξένωσης ι1πο το Είναι κα.Ι &πο μιά. ριζικά.
Ισχυρη καΙ δριστικη έρμηνεία. του ΕΙΎα.ι.
Πτώσις*, έγκλισις* σημα.ίνει πέσιμο, κλίση, δηλ. τίποτε &λ
λο ι1πο τουτο : έξοδος ι1πο τη στα.θερότητα. της στά-σης κα.Ι συνε
πώς ι1πόκλιση. θέτομε το έρώτημα. : για.τί χρησιμοποιήθηκα.ν ι1κρι
Όώς α.ύτοΙ οΙ δύο γλωσσικοΙ προσδιορισμοί ; ΤΟ νόημα. τών λέξεων
*πτώσις - εγκλισις* προΟποθέτει την πα.ρ :Ιστα.ση μια.ς ορθιας στά.
σης. Ε;ίχα.με εΙπεί πως οΙ 'Έλληνες εΙχα.ν συλλά-Όει κα.Ι τη γλώσσα.
ώς /)'1, κα.Ι συνεπώς το σκέψθηκαν κα.τά. τον τρόπο που έννόησα.ν
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το Είνα.ι. "Ον είνα.ι το Ιστά.μενο στα.θερΟ κα.ι ώς τοιουτο το έΚ-ϊ:ιθέ
μενο , το ψα.νερωνόμενο . 'Γουτο ψα.νερώνετα.ι κuρίως μπροστα. στα
μά.ϊ:Ια. μα.ς. Άπο μια. σχετικα. ευρύτερη σκοπιά., οΙ 'Έλληνες είδα.ν
τή γλώσσα. όπτικώς, δηλ. ξεκινώντα.ς &.πΟ τή γρα.πτή γλώσσα..
Με τή γρα.ψή , ή δμιλοuμένη γλώσσα. ερχετα.ι σε στά.ση. Ή γλώσ
σα. είνα.ι , δηλ. Ιστα.τα.ι στή γρα.πτη ε Ικόνα. τής λέξης, στα. σημεία.
τής γρα.ψής, στα. γράμμα.τα.*. Γι' α.υτο ή γρα.μμα.τική πα.ριστά.νει
το ον γλώσσα.. Ένώ με τ-η ροή τής δμιλία.ς ή γλώσσα. δια.ρρέει προς
το &.στα.θές. 'Έτσι , λοιπόν, μέχρι κα.ι τ-ην έποχή μα.ς, ή θεωρία.
τής γλώσσα.ς έρμψεύθηκε γρα.μμα.τικώς. <Ωστόσο , οΙ υΕλληνες
έγνώριζα.ν καλ τον προψορικο χα.ρα.κτήρα. τής γλώσσα.ς, τ-η ψωνή*.
Έθεμελίωσα.ν τ-η ρητορικ-η κα.Ι τΎ)ν ποιητική. ( υ Ολα. τουτα. δμως
δεν ώδήγησα.ν στον έπα.ρΚή κα.θορισμΟ τής οίισία.ς τής γλώσσα.ς) .
Ή γρα.μμα.τικ-η μελέτη τής γλώσσα.ς έξα.κολοuθεί να. είνα.ι
κα.θοριστική. Άνά.μεσα. στις λέξεις κα.ι στ-η μορψή τοuς 6ρίσκει
τις &.ποκλίσεις κα.ι τις μετα.μορψώσεις τών θεμελιωδών μορψών. Ή
θψελια.κΎ) στάση του οίισια.στικου είνα.ι ή όνομα.στικ-η ένικου : π'. χ.
δ ::ύκλος*. Ή θεμελια.κΎ) στάση του ρήμα.τος είνα.ι το πρώτο ένικο
πρόσωπο του ένεστώτος τής δριστικής : π .χ . λέγω*. Ένώ τΟ &.πα.
ρέμψα.το είνα.ι ενα.ς ξεχωριστος τόπος του ρήμα.τος, μία. εγκλισις*.
Τί ειδοuς ; Πρόκειτα.ι τώρα. να. το κα.θορίσωμε. Κα.λύτερα., άς πά.
ρωμε ενα. πα.ρά.δειγμα.. υΕνα.ς τύπος του μνημονεuθέντος «λέγω*»
' είνα.ι «λέξα.ιντο*» . «Αίιτοι (για. τοΙΙς δποίοuς πρόκειτα.ι) θα. μπο
ρουσε να. λεχθουν» - π .χ. προδότες. ΑότΎ) ή μετα.τροπΎ) σuνίστα.
τα.ι &.κρι6ώς στο ΟΤΙ ψέρει στο ψως τον τύπο ένος ά.λλοu προσώποu
(του τρίϊ:ου) , ένος ιΗλοu &.ριθμου (οχ ι του ένικου, &.λλα. του πλη
θuντικου) , μια.ς ά.λλης ψωνής (πα.θητικής α.ντΙ ένεργητικijς) , ένος
α.λλοu χρόνοu (&'oplatou &.ντΙ ένεσΤώτος) , μια.ς α.λλης εγκλισης,
με τή στεν-η σημα.σία. (οχι δριστική , &.λλιΧ είικτική) . Αυτο ποΙΙ
κα.τονομά.ζετα.ι με τη λέξη λέξα.ΙΥΤΟ* δεν λιψ6ά.νετα.ι ώς πράγμα.τ�
υπά.ρχον, πα.ρα. μόνο πα.ροuσιά.ζετα.ι ώς μία. δuνα.τότητα. τοσ Οντος.
υΟλα. α.ότιΧ τιΧ &.ποκα.λύπτει ή κλιτική μορψ-η τής λέξης ώς
τμήμα.τος τοσ νοήμα.τός της, το δποίο κα.θιστα. α.μεσα. κα.τα.νοητό. τι,
νιΧ έμψα.νΙζη , το νιΧ έγείρη , το νιΧ κα.θιστα. δρα.τΟ κα.Ι κάτι α.λ λο,
έπι πλέον κα.Ι τα.uτοχρόνως, α.ότ-η είνα.ι ή δύνα.μη τής Εγκλισης*,
με τήν δποία. ή Ορθια. λέξη πα.ρεκκλίνει. Γι' α.ότΟ όνομάζετα.ι *ΕγDigitized by 10uk1s, May 2009
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κλισις παρεμψατική*. Το χαρακτηριστικο τής λέξης παρεμψαΙΥω*
προκύπτει γΥήσια �πo τ� θεμελιακ� σχέση τώΥ ΈλλήΥωΥ προς το
ΟΥ, προς το ΙστάμεΥΟ σταθερό.
Ή λέξη 6ρίσκεται π.χ. σΤΟΥ ΠλάτωΥα (Τίμαιος 50e) , σε
μιιΧ tJuσιιχστικ� συΥάψεια. Έκεί γίνεται λόγος γιιΧ τηΥ ουσία του
γίγΥεσθαι αότου που γίγΥετά.ι. Ό ΠλάτωΥ πρ06αίΥει σε μιιΧ τρι
πλή διάκριση : 1 . *το γιγΥόμεΥΟΥ* , αότο που γίγνεται' 2. *το εν άι
γίγΥεται*, αότο που ε Υ τ ό ς τ ο υ γίγνεται , το μέσον, δπου
εΥτός του ενα γιγΥόμεΥΟ διαμορψώνεται, καί δπου υστερα, εκτός
του, γεγενημένο πλέον, υπάρχει' 3. *το δθεΥ �ψoμoιoύμενoν* , αυτο
ά.πο το δποίο το γιγνόμενο παίρνει το μέτρο τής δμοίωσής του'
διότι κάθε γιγνόμενο που γίνεται κάτι , εκ τών προτέρων πάει YcX
μοιάση προς κάτι το δποίο εκλαμ6άνει ώς πρότυπο.
ΓιιΧ τηΥ ά.ποσαψήΥιση του Υοήματος του παρεμψαίνω* θιΧ εξε
τάσωμε τη δεύτερη ά.πΟ τίς παραπάνω διακρίσεις. Αυτο εντος του
ό ποΙου κάτι γίΥε τα ι , εΙναι αυ,το που όΥσμά.ζαμιε "Raum». ΟΙ 'Έλ
ληνες δεν εχουν καμ:μιιΧ λέξη γιιΧ το "Raum». τουτο δεν εΙνσ.ι
τυχαίο' διότι τουτοι ά.ποκτουΥ τ�ν εμπειρία του χώρου ξεκινών
τας οχι ά.πο την extensio [εκ't'α'ση] , �λλιX '&',πο το Ort (τόπος*)
ώς χώρα*, πράγμα που δεν σημαίνει οuτε Ort oUcE Raum, ά.λΗ
αότο που καταλαμ6ά.νεται ά.πΟ εκείνο το πράγμα που ϊσταται έκεί.
Ό χώρος aΥήκει στο ϊδιο το πρα.γμα. Κάθε πρα.γμα εχει τον δικό
του χώρο. Σ' αότον τον τοπικο "χώρο» το γιγΥόμεΥΟ τίθεται καί
κατόπιν εκ-τίθεται . ΆλλιΧ γιιΧ νιΧ εΙναι τουτο δυνατό , δ «χώρος»
πρέπει νιΧ εΙναι έλεύθερος ά.πΟ σλους τους τρόπους του ψαίΥεσθαι,
δποθεΥδήποτε καί σ.ν προκύπτου'ι . Διότι σ.ν δ χώρος ήταν δμοιος
προς δποιονδήποτε τρόπο του ψαίνεσθαι , δ δποίος εΙσέρχεται εΥτος
του χώρου, καθώς θιΧ λά.6αινε ά.Υτιθετικες � εντελώς διαψορετικες
μορψες ουσίας, θιΧ εξεδήλωΥε τηΥ ϊδια του την εμψά.νιση , κα,ι ετσι
θιΧ παρήγαγε μιιΧ ψτωx� πραγματοποίηση του προτύπου. *'Άμορ
ψον ον εκείνων ciπασών τών , ΙδεώΥ σσας μέλλοι δέχεσθαί ποθεν.
σμοιον γιΧρ ον τών επεισιόντων τινι τιΧ τής εναντίας τά τε τής
παράπαν α.λλης ψύσεως δπότ' ελθοι δεχόμενον κακώς σ.ν ά.ψομοιοί
Τ�y αυτου παρεμψαίΥΟΥ ΟψΙΥ* . Αυτό, εντος του δποίου τιΧ γιγνό
μενα πρά.γματα τοποθετουνται , δεΥ πρέπει , �κρι6ώς , νιΧ παρέχη
μιιΧν οψη καί μιιΧν εΙδη δική του. (Ή �yαψoριX στο χωρίο του
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«Τίμαιου» δεν προτίθεται μόνο ν� &;ποσαψηνίση τό δεσμό που ύ
πάρχει &;νάμεσα στό παρεμψαΤνον* και στό ον*, στό συνεμφαΤνον και
στό ΕΙναι ώς ορθότητα [«ορθιότητα», σταθερότητα] , &;λλ� ταυτο
χρόνως ίιποσημαίνει πως δ μετασχηματισμός Τής μόλις συλληψθεί
σης ουσίας τοο τόπου* και τής χώρας* σε «χώρα,» , δριζόμενον &;πό
την εκταση , α.ρχισε &;πό την πλατωνικη ψιλοσοφία, δηλ. μ.έ την
έρμηνεΙα τοο Είναι ώς Ιδέας*. Δέν θ� μποροΟσε «χώρα*» ν� ση
μαίνη : αυτο που &;ποχωρΙζεται &;πό τό διακεκριμένο , αυτό που
ύποχωρετ, και &;κρι6ώς, κατ' αυτό τόν τρόπο, δέχεται καΙ «κάνει
χώρο» γι� κάτι α.λλο j) . Έπιστρέψομε στόν λεκτικο τόπο λέξαιν
το*. Αυτος δ τόπος φέρει στό φώς μι� ποικιλία* &;πό νοηματικές
κατευθόνσεις. Γι' �υτo ονομάζεται *εγκλισις παρεμψατικ�*, μία
παρέκκλιση, � δποία ε Ι ν α ι σε θέση ν� φέρη στό ψώς : πρόσω
πο, &;ριθμό, χρόνο, γένος, ψωνή . ΤοΟτο θεμελιώνεται στό δτι �
λέξη ώς λέξη ε l ν α ι , στό 6αθμό που «δηλώνει». "Ας θέσωμε
δίπλα στό λέξαιντο* τον τόπο λέγειν*, το &;παρέμφατο· ετσι έδω
6ρίσκομε &;ντίκρυ στον θεμελιακό τόπο λέγω*, πάλι μία παρέκκλι
ση , μία εγκλιση*, &;λλ� τέτοια δπου δ ε ν ερχονται στό ψώς τό
πρόσωπο , δ &;ριθμός και � ψωνή . Έδώ � εγκλιση* και � δηλω
τικ� της λειτουργία παρουσιάζουν μι�ν ελλειψη. Γι' αυτό τοΟτος
δ , λεκτικος τόπος ονομάζεται *εγκλισις &;-παρεμψατικ�*. Αυτός δ
α.ρνητικός τόπος &;ντιστοιχ:ετ στ� λατινικ� μέ το ονομα του modus
ί η finitivus. Το νόημα. τοΟ &;παρεμcpα.τικoo τόπου δέν περιορίζε
ται στην προμνησθεΤσα διάκριση κατ� το πρόσωπο , τον &;ριθμό κλπ.
Ή λατινικη μετάψρaση τοΟ &.-παρ,εμψατικοο* σε in-finitiνus χρειά
ζεται διερεόνηση. Ή &;ρχαία έλληνικη εκψραση που &.νάγεται στην
οψη και στην έμψάνεια [κά.νει ν� έμψανίζεται, φέρνει στό ψως] ,
σ' αυτό που σ.έκεται ορθιο η που παρεκκλίνει, έξαφανίστηκε . Αυτο
που παραμένει ώς καθοριστικο είναι � καθαρ� τυπικη παράστασrι
τοΟ περιορισμ.οΟ [in-finitus = το -&;περιόριστο] .
Άλλ� 6ε6αίως, και &.κρι6ώς στην έλληνικη γλώσσα, το &'πα
ρέμφατο έμψανίζεται επίσης στην παθητικη καΙ μέση ψων1j, καΙ
δη στόν ενεστώτα, παρακείμενο και μέλλοντα, ετσι ωστε νιΧ ψέρη
στό φώς τουλάχιστο τη ψων1j καΙ τον χρόνο. ΤοΟτο ώδ�γYIσε σέ
πολλές &'ντιμαχίες περΙ τό &'παρέμψατο, τΙς δποΤες δεν θιΧ πα.ρα.
κολουθήσωμε έδώ . Μόνον ενιχ σΥΙμεΤο θιΧ διευκρινίσωμε έδώ. Ό
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ά,πcφεμψιχτικός τόπος λΕγειν* μπορεί να. yoYjeij κιχτα. τρόπο που
δεν σκεψτόμιχστε πλέον τ� ψων� κιχ! τόν χρόνο , &λλα. μόνο ιχυτό
ΠΟ') το ρijμιχ ώς τοιουτο έννοεί κιχ! ψιχνερώνει [ψέρνει στό ψώς,
κΙΧθιστα. δijλον] . 'Από ιxυτ� τ�ν α.ποψη ό ά,ρχικος έλληνικος δρος
έκψράζει το πρα.γμιχ τέλειιχ. Σόμψωνιχ με τον λιχτινικό δρο το ά,πιχ
ρέμψιχτο είνιχι ενιχς λεκτικος τόπος, ό όποίος ά,ποκόπτει το νόημιχ
που έμπεριέχει ά,πό κάθε ά.λλη κιχθωρισμένη σχέση. ΤΟ νόημιχ
ά,ποσόρετιχι (ά,ψ-ιχΙρείτιχι) ά,πό δλες τΙς έπ! μέρους σχέσεις. Σ'
ιxυτ� τ�ν ά,ψΙΧίρεση το ά,πιχρέμψιχτο δίνει μόνο ιχυτο που νοείτιχι
ά,πό τ� λέξη κιχθειχυτή. Γι' ιχυτό, στΙς σημερινες γριχμμιχτικες λέ
γουν πως το ά,πιχρέμψιχτο είνιχι «ά,ψηρημένη ρημιxτικ� lvvoLιx».
Περιλιχμ6άνει κιχ! συλλα.μ6άνει σε ά,ψηρημένη γενικ� διιχτόπωση
το νόημιχ που έμπεριέχει. Άπλώς κα! μόνον κα.τονομάζει α.υτο το
γενικό νόημα.. Στ� γλώσσιχ μιχς το ά,πιχρέμψιχτο δνομά.ζετα.ι δνο
μα.τικ� μoρψ� του ρήμιχτος. Στόν λεκτικο τόπο κα.! στο νόημα
του ά,παρεμψάτου υπάρχει μία. lλλειψη. Το ά,παρέμψατο δ ε ν
ψέρνει π λ έ ο ν στο ψώς αυτό που α.λλως ψα.νερώνει το ρijμα.
Το ά,παρέμψα.το είναι έπίσης, μέσα. στ� χρονικη τά.ξη τijς
γέννησης τών λεκτικών τόπων τijς γλώσσας, ενα. όψιμο, το πιό
οψιμο, προϊόν. Αυτο μπορουμε να. τό δείξωμε με τό παράδειγμιχ
του έλληνικου ά,παρεμψά.του, του όποίου ό πρ06ληματικος χα.ρα
κτήρα.ς 'μιiς ώδήγησε στην πα.ροi)σα σuζήτησ-η . « Sein» στα. έλλη
νικα. σημαίνει ΕΤνα.ι*. Γνωρίζομε πως μια. ά,να.πτυγμένη γλώσσα.
προκόπτει ά,πο διαλεκτικους τόπους, με τις τοπικές τους κα! τΙς
Ιστορικές τους ρίζες. 'Έτσι , � γλώσσα. του Όμήρου είναι ενα. μίγμα
διαψόρων διαλεκτικών τόπων. τουτοι οΙ τόποι διατηρουν τΙς ά,ρ
χικες γλωσσικες μορψές. ΟΙ έλληνικες διάλεκτοι δια.ψέρουν περισ
σότερο μεταξό τους κα.τα. τ� διαμόρψωση του ά,παρεμψά.του, γι'
αυτο ά,κρι6ώς � γλωσσολογία. παίρνει ώς κόριο χαρακτηριστικο
τις δια.ψορες του ά,παρεμψάτου «προκειμένου να. δια.κρίνη κα! να.
τα.ξινομήση μια. διάλεχτο» ( Π ρ6λ. Wackernagel , ΜΙΧθήματα Συν
τα.κτικου Ι, 257 κ. έπ.) .
ΤΟ ά,παρέμψατο του εΙμ! στα. ά,ττικα. λέγεται είναι* , ά,ρκα
δικα. fιναι*, λεσ6ιακα. lμμεναι*, δωρικα. fιμεν*. Λα.τινικα. λέγεται
esse, δσκικα. ezum, οfJ.μ6ρικα. erom. Κα.Ι στΙς δΟΟ γλώσσες οΙ
modi finiti ,είχα.ν 'OtaetpoπoLηeij Χα.! lγινσ.ν κoιν� κληρονομία.,
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ενω Τι *&'πιχρεμψιχτικη εγκλισις* διετ'ήρησε &'κόμη τις διιχλεκτι
κές της Ιδιοτυπίες κιχι εποίκιλε. Αυτο το περιστιχτικο &'ποτελεί εν
δειξη, πως το &'πιχρέμψιχτο εχει ξεχωριστη σημιχσίΙΧ μέσιχ στο σύνο
λο της γλώσσιχς. ΤΟ ερώτημιχ πιχριχμένει ιΧν Τι μνημoνευθείσιi ικιχ
νότητιχ διιΧρκειιχς των &'πιχρεμψιχτικων τύπων όψείλετιχι στο δτι
είνιχι ενιχς &'ψηρημένος κιχι οψιμος ρημιχτικος τύπος η στο ΟΤΙ &'νιχ
ψέρετιχι σε κιΧτι που κείτιχι κιΧτω &'πο ολες τις μετιχτροπες τοσ
ρ'ήμιχτος. 'Εξ &τέρου, εΙνιχι 6ρθη Τι προειδοποίηση , πως πρέπει κιχ
νεις να. προσέχη τον λεκτικο τύπο τοσ &'πιχρεμψά;του, &'κριΌως διότι ,
&'πο ιiπoψη γριχμμιχτικ'ή, πολυ λίγιχ πριΧγμιχτιχ μ!iς λέγει για. τη
σημιχσίΙΧ τοσ ρ'ήμιχτος.
Μόνο που &'κόμη δεν ξεκιχθιχρίσιχμε πλ'ήρως τον λεκτικο τύπο
για. τον δποίο σuζ ητοσμε, ιΧν τουλιΧχιστο επιθυμοομε να. εξετά;σωμε
τον τύπο «εΙνιχι», περι τοσ δποίου δ λόγος. Λέμε «το ΕΙνιχι». Αυτη
Τι μορψη τοσ λέγειν προκύπτει σ.πο την επιπρόσθεση τοσ ιiρθρoυ
στον &'φηρημένο &'πιχρεμψιχτικο τύπο κιχι την μετιχτροπ'ή του σε
ουσιιχστικό : *το Ε!νιχι*. ΤΟ ιiρθρo ητιχν &'ρχικα. μίΙΧ δεικτικη ιiντω
νυμίΙΧ. 'Εννοεί πως ιχίιτο που δείχνετιχι\ ιχυθίστιχτιχι κιχι όπά;ρχει .
Αυτη Τι κιχτονόμιχση που δείχνει κιχι πιχρουσιά;ζει , πΙΧίζει πά.ντοτε
σπουδΙΧίο ρόλο στη γλωσσιχ. "Αν ποσμε &.πλως «Είνιχι», τότε το
κιχτονομΙΧζόμενο πιχριχμένει Υιδη &,ρκετα. &'όριστο . 'Ωστόσο , με τη
γλωσσικη μετιχτροπη τοσ ιiπιxρεμψά;τoυ σε ρημιχτικο ουσιιχστικό,
ή Υιδη υπά.ρχουσιχ κενότητιχ στο &'πιχρέμψιχτο στιχθεροποιείτιχι πε
ριχιτέρω' το«Εlνιχι» τίθετιχι ώσα.ν ενιχ στΙΧθερο &'ντικείμενο. ΤΟ ou
σιιχστικο «ΕΙνιχι» υπονοεί πως ιχίιτο που 6νομά;ζετιχι ετσι, «ε[νιχι».
Τώριχ λοιπον το ϊδιο «το ΕΙνά.ι» γίνετιχι χιΧτι που «εΙνιχι», μολονότι
προψιχνως μόνο τα. οντιχ «εΙνιχι», ΚΙΧΙ ΤΟ Είνιχι δεν εΙνιχι κιΧτι επι
πλέον. Άλλα. α.ν το ίδιο το ΕΙνιχι ήτιχν ενιχ ον μέσιχ στα. οντιχ, τότε
θα. επρεπε να. το Όροσμε , κιχι μά.λιστιχ δτιχν ή 6ντικότητιχ ένος οντος
τίθετιχι ενιχντί μιχς, εστω κι' α.ν δεν &'ντιλιχμΌα;νώμιχστε πλ'ήρως τις
ΙδιΙΧίτερες Ιδιότητές του.
Μποροσμε λοιπον σ.κόμη να. &'ποροσμε πως το ΕΙνιχι, ε!νιχι μια.
τόσο κενη λέξη , δτιχν Υιδη δ Τδιος δ λεκτικος τύπος στηρίζετιχι
σε μια. εννοιολογικη κένωση κιχι κιχτιχψιχνη στιχθεροποΙηση τοσ
κενοσ ; Τούτη Τι λέξη «το ΕΙνιχι)l πρέπει να. μα.ς κιχτιχστ'ήση προσε
κτικούς. Δεν πρέπει να. πιχριχσυρθοσμε προς τον κενότιχτο τύπο ένος
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Ρ'Υ)ματικου ουσιαστικοσ. Και άς μη έγκλεισθουμε μέσα στην ιΧφαί
ρεσ'Υ) του ιΧπαρεμφάτου «είναι». "Αν, ώστόσο, έπιθυμουμε να. εΙσδό·
σωμε στο «είναι» ξεκινώντας &'πο τη γλώσσα, ά; κραΤ'Υ)θουμε σε
τουτο: είμαι, είσαι, είναι, είμαστε κλπ. ήμουν, ήμεθα κλπ. Άλλα.
αύτο καθόλου δεν καθιστσ. σαφέστερη την κατανόησή μας, σχε
τικα. με το τί σ'Υ)μαίνει «είναι» και που εγκειται ή ουσία του. Το
ιΧντίθετο! 'Άς κάνιο>με μια. δοκι'μή.
Λέμε: «είμαι». Ό καθένας μπορεί να. σεσα:ιώση το Είναι,
για. το δποίο έδώ δ λόγος, μόνο για. τον έαυτό του: το είναι μου.
Άπο τί συνίσταται και που σρίσκεται; Προφανώς τουτο πρέπει
να. είναι το εύκολώτερο για. μσ.ς να. το φέρωμε στο φώς, διότι σε
κανένα &λλο ον δεν είμαστε κοντήτερα δσο σ' αύτο ποu έμείς

οΙ ίδtOι είμαστε. υΟλα τα. &λλα οντιχ δεν είναι οΙ έαυτοί μας. υΟλα
τα. &λλα ι3ντα υπάρχουν και δταν έμείς δεν υπάρχωμε. Φαίνεται
πως δεν μπορουμε να. είμαστε τόσο πλ'Υ)σίον σε κανένα &λλο ον
δσο στο ον ποu έμείς οΙ ίδιοι είμαστε. OutE κα.ν μπορουμε να.
πουμε πως είμαστε πλ-ησίον στο ον ποu έμείς είμαστε, έπειδη
άκρισώς αότο το πρσ.γμα είμαστε εμείς οΙ ίδιοι. Κι' ώστόσο Ισχόει
τουτο: δ καθένας μας είναι δ μακρινώτερος στον έαυτό του, τόσο
μακρινος δσο μακρινο είναι το έγω ι1πο το εσύ στο «έσu είσαι».
Άλλα. αύτο ποu ίσχόει σήμερα είναι το «εμείς». Τώρα είναι
ό «καιρος του εμείς» και οχι δ «καιρος του έγώ». 'Εμείς είμαστε.

Ποιό «Είναι» κατονομάζομε σ' αότη τη φράση; Λέμε επίσ'Υ)ς: τα.
παράθυρα είναι, ΟΙ πέτρες είναι. 'Εμείς - είμαστε. Μήπως αότη ή
φράση σ'Υ)μαίνη πως �να πλfjθος ι1πο «έγω» είναι παρόντα; ΚαΙ
τί γίνεται με το «ήμουν» και «ήμασταν», δ'Υ)λ. με το Είναι κατα.
το παρελθόν; 'Έχει φόγει ι1πο μσ.ς; �H έμείς

ε ί μ α σ τ ε

κρισώς αότο ποu ήμασταν; Δεν γινόμαστε ι1κρισώς αότο πού

ι1.
ε ί

μ α σ τ ε;

Ή έξέτασ'Υ) τών σ υ γ κ ε κ Ρ ι μ έ ν ω ν Ρ'Υ)ματικών τό
πων του «εΙμΙ» δεν μσ.ς δδηγεί στη διαλεόκανση του Είναι. 'ΕπΙ
πλέον όδ'Υ)γεί σε μια. καινοόργια δυσκολία. "Ας συγκρίνωμε το
ιΧπαρέμφατο «λέγειν» [Sagen] καΙ τον σασικο τόπο «λέγω» [Ich
sage] , με το ι1παρέμφατο «είναι» [Sein] καΙ τον 6ασικο τuπo «εΙ
μαι» [Ich bin]. Φαίνεται λοιπον έδώ πως «sein» καΙ «bin» προέρ
χονται ι1πο διαφορετικες ρίζες. Άλλά, με τη σειρά τους, άμφόDigitized by 10uk1s, May 2009
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τεροι οΙ τύποι εΤναι διαφορετικο! &'πο το «war» [ημοuν] καΙ «gewe
sen» [υπήρξα] τών παρωχημένων χρόνων. τουτο μ.aς δδηγεί στο

πρό6λημ.σ. τών διαφορετικών ριζών της λέξης «sein» [εrναι].
2
Ή

tτυμολογία ti]<; λέξης «sein»

Κατ' &'ρχήν, πρέπει νά: &'ναφέρωμε εν σuντομί� τί ε!ναι γνω
στο στη γλωσσολογία σχετικά: μέ τις ρίζες τών διαφόρων μετα
πτώσεων του ρήματος «sein». ΟΙ σημερινες γνώσεις '�π! τοσ προ
κεψένοι> ουδόλως εΤναι δριστικές' όχι τόσο επειδη μπορε! νά: ρθοσν
σε φώς νέα δεδομένα, οσο γιατι &'να:μένεται τό μέχρι τώρα γνω
στο υλικο νά: &'ντιμετωπισθή &'πο μιά: νέα όπτικη γωνία κα! νά:
τεθή κιίτω &'πο μιά: πρ06ληματικη περισσότερο γνήσια. �Oλες οΙ
γραμματικές μετατροπές του «sein» καθορίζονται &.πο τρείς δισ.
φορετικές ρίζες.
ΟΙ δύο πρώτες &.πο αότες τις ρίζες εΙναι Ινδoγ�ρμανικές καΙ υ
πά.ρχοuν επίσης στην έλληνικη κα! λατινικη λέξη, την &'ντ(στοιχη
του «sein».
1. Ή &,ρχαιότερη κα! γνησιώτερη ρίζα. εΤναι το

«es» ,

σσ,ν

σκριτικά: «asus», που σημαίνει τη ζωή, το ζων, αότο που ύπά.ρχει
ξεκινώντας &'πο τον &ιxutb το\) κα! που στηρίζεται στον &ιxutb tou:
το αυθιστιίμενο. Σ' αότη τη ρίζα &.νήκοuν οΙ σανσκριτικοΙ ρηματι
κοι σχημ.σ.τισμ.οί:

esmi, esi, esti, asmi. Στους δποίοuς &'ντιστοι

χουν οΙ έλληνικοι εΙμι* κιχι εΤναι*, και οΙ λατινικοι esum και esse.
Κοινijς κατα.γωγής εΤναι τά: sunt, sind κιχ! sein. Ε!να.ι &.ξιοπα
ρατήρητο τό γεγονός δτι σέ δλες τΙς Ινδοεuρωπα'cκες γλώσσες το
«jst»

(ΟΟτιν*, est. . .) διατηρήθτικε δπως �ταν &'πο την &.ρχή.
2. Ή �λλτι !νδογερμανικη ρίζα ε!ναι το bhft, bheu. Σ' αό

την &.νήκει το έλλτινικο φυω*, δτιλ.: πρ06αίνω, κuριαρχω, φθά.νω
στο νά: Τσταμαι &.πο μόνος ιμιοι> κιχι νά: παραμένω Ιστιίμενος. Λότο
τό bhft μέχρι τώρα νοήθηκε συμφωνα με την ouνήθτι καΙ επιψα
νειακη &.ντίληψη του ψυσις* και cpόειν* ώς natura και ώς «α.υ
ξηση». Ξεκινώντα.ς &.πο μιά: ριζικώτερη &ρμηνεία,

� δποία προέ

με την lναρξτι της έλλτινι
κής φιλοσοφίας, &.ποδεικνυετσ.ι πως fι «αυξτιση» εΤνσ.ι το προκuψε &.πο τη 6αθότερη ενασχόληση
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&χ.,Ινειν, το δποίο μέ τη σειρά το\) δρίζετσ.ι ως πα.ρουσίσ. κσ.ί
ψα.νέρωμα.. Έσχάτως συσχετίζουν τ-η ρίζα. ψυ-* μέ το ψα.-, ψα.ί
νεσθα.ι*. 'Έτσι λοιπον το ψόσις* εΙνα.ι α.ότΟ που προ6α.ίνει στο
ψως, ψόειν*, ψωτίζειν κα.Ι συνεπως ψo;ίνε�α.ι. ( Π ρ6λ. Zeitschrift
fίir vergleichende Sprachforschung, τόμο 59).
Άπο την �δια. ρ ίζα. προκόπτει δ λα.ΤΙΥικΟς πα.ρα.κείμεvoς fui,
fuo, κσ.θως κσ.Ι δ οικός μα.ς γερμσ.ΥικΟς τόπος «bin», «bist» κα.Ι
5 πληθυντικο ; τόπος «birn», «birst» (που [σ6ησε κα.τα. τον 140
α.lωvσ.) . Π ερισσότερο κράτησε δ ΠΡοοτα. κτικΟς τόπο; «bis» (<<Bis
mein Weib, [σω γυvσ.ίκα. μου,» ) δίπλα. στο έπιΌΙώσσ.ν «bin» κα.Ι
«bist».
3. Ή τρΙτη ρίζα. 1tα.ριχτηρείτιχι μόνο στΙς κλιτικές μορψές
του τευτονικου· p�μα.τoς «εΙνιχι)) : wes' σιχνσχριτικα: vasami' τευ 
τονικOC : wesan, ποΙΙ σΎ)μαΙνει oίκε�ν, �ιιxμένειν, μένειν' στο ves
άν�κoυν τOC : FεστLιχ· , FOCστu·, νesta, vestibulum. Άπο έ�ω οια
μορψώνοντιχι τα: γερμιχνικOC : «gewesen)) [υπηρξα]' περαιτέρω : was,
war [�μoυν], es west [τοϋτο εΙνα.ι] , wesen [ουσιώνειν]. Ή μετο
χ� «wesend)) Oια.τηρε�τoιι άκόμ:η με τ� μo ρψ� an-wesend [πιχρών],
ab-wesend [άπών]. ΤΟ ουσιιχστικον «"'esen» άρχικως οεν έ�
μοιινε το τΙ έστι [was-sein], το quidditas, άλλα: το οιαρκουν ώς
ποιρόν, ποιρ-οuσLΟΙ, άπ-οuσLα.. ΤΟ «sens» στο λα.τινικΟ prae-sens και
ab-sens χOC&ηκε. M�πως το « Dii con-sentes» έννoε� τ�ν σuμ-πα
ροuσΙοι των θεων ;

Άπο τΙς τ.Ρείς ρίζες λα.6α.ίνομε τΙς τ.Ρείς &'ρκτικες συγκεκρι
μένες σημα.σίες : ζω, πρ06α.ίνω, (έμ) μένω. Αυτα. μα.ς τα. 6ε6α.ιωνει
� γλωσσολογία.. Mciς 6ε6α.ιώνει έπίσης πως α.υτες οΙ &'ρκτικες ση
μσ.σίες σ1jμερα. [xouv έςαιψσ.νισθή· κα.Ι πως μόνο μια. «&'ψηρημένη»
σημσ.σΙα. - του sein - διιχτηρ1jθηΚΕ. <Ωστόσο έ,δω πρ06άλλει εvσ.
&'ποψα.σιστικΟ έρώτημα. : Πως κα.Ι που συμψωνουν οΙ τρεΙς ρίζες j
Ποιό εΙνα.ι α.ότΟ που ψέρει κα.Ι κα.τεuθόνει τον λόγο περΙ του ΕΙνα.ι j
Που στηρίζετα.ι δ λόγος μα.ς περΙ του Ε ί ν α. ι - σόμψωνα. μέ 15λες τΙς γλωσσικές ΤΟι) μετα.μορψώσεις j τουτος δ λόγος περΙ του
ΕΙνα.ι κα.Ι � κα.τα.νόηση του ΕΙνα. ι . εΙνα.ι ενα. κα.Ι το σ.ότΟ η μ1jπως
δχι j Που υπάρχει , στον λόγο περί του ΕΙνα.ι, � διάκριση &'νάμεσα.
στο ΕΙνα.ι κα.Ι στα. δντα. ; ·00'0 &'ξιόλογα. κα.Ι να. εΙνα.ι τα. σομπε
ράσμιχτα. της γλωσσολογίας, για. τα. δποία. μιλ1jσιχμε , δεν μπορουμε
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να. μείνωμε στα. δριά τοuς. Διότι &.κρι6ώς τα. ε ρ ω τ ή μ <Χ Τ <Χ
Ρ έ π ε ι ν α. τ ε θ ο Ο ν μετα. &.πΟ <Χίιτα. τα. σuμπερά.σμ<xτ�.

Π

'Έχομε να. θέσωμε μια. σειρα. &.πΟ ερωτήματα :
1 . Τί είδοuς «&.φαίρεσΎ)'> λει toupyoOat κατα. τον σχηματισμο
της λέξης «είναι» ;
2 . Μήπως Ιδώ δεν -έχομε τ6 δικαίωμα να. μιλα.με για. &.ψαί
ρεση ;
3 . Και ποιό είναι το νόημα. που πα.ρα.μένει μετα. &.πο την
&.φα.ίρεση ;
4. Ή δια.δικα.σία που πα.ροuσιά.ζετα.ι εδώ , δηλ. το ΟΤΙ οΙ διά.
φορες σημα.σίες, κα.ι σuνεπιίις οΙ διάφορες εμπειρίες, σuνα.να.πτόσ
·
σονται για. να. κα.τα.λήξοuν στο κλιτικο σόστημα. έ ν Ο ς ρήμα.
τος , κα.ι όχι δποιοuδήποτε ρήμα.τος - ή δια.δικα.σία., λοιπόν, α.ίιτη
μπορεί να. εξηγηθη ιΧπλώς λέγοντας πως κα.τα. την πορεία. της
εξα.φα.νίσθηκα.ν μερικοι τόποι ; Μια. ιΧπλη εξα.φά.νιση δεν γεννάει
τίποτε , ,οuλά.χιστο τίποτε που να. μπορη να. ένώση κα.ι να. σuμ
μίξη στενώς, μέσα στην ένότητα. ,00 Υοήμα.τός tou, α.ίιτΟ που &'ρ
χικα. �τα.ν ποικίλο.

5. Ποιό δδηγητικό, θεμελια.κ6 νόημα. κuριά.ρχησε κα.τα. τη
σόμμιξη α.ίιτή ; .
6 . Ποιό κα.τεuθuντήριο νόημα. δια.τηρήθηκε μέσα ιiπo δλη

α.ίιτη την &.μα.όρωση που επέφερε ή σόμμιξη ;

7. Σuνήθως ή Ιστορία. της λέξης «είνα.ι» εξετά.ζεται στο ίδιο
επίπεδο με τις α.λλες λέξεις, δτα.ν ερεuνσ,τα.ι ή ετuμολογία τοuς.
Δεν θα. πρέπει δμως να. την εξα.ιρέσωμε &.πΟ α.ίιτη την Ισομοι
ρία., Ιδίως δτα.ν σκεφτώμα.στε πως &.κόμη κα.ι οΙ ριζικες σημασίες
της (ζην, πρ06α.ίνειν, οΙκείν) μσ,ς qJipvouv κά.τι πα.ρα.πάνω &'πο
τα. &'διάφορα επι μέροuς νσήμα.τά. τοuς στη σφα.ίρα. τοΟ λέγειν,
δποu με την κα.τονομα.σία. τοuς το πρώ-τον &.ποκα.λόπτοuν το Είνα.ι ;
8. Δεν μπορεί το νόημα. τοΟ Είνα.ι - το δποίο 6άσει μισ,ς
κα.θcφα. λογικης, γραμματικης έρμηνεία.ς μσ,ς εντuπωσιάζει ώς
«&.φηρημένο» κα.ι σuνεπώς πα.ράγωγο - να. είνα.ι κα.θεαuτΟ πληρες
και θεμελιώδες ;
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9. Μπορεί τοστο να: δειχθή με μια:ν επαρΚή , πηΥαία σύλλη
Φη τής ουσίας της Υλώσσιχς ;

θέτομε τό θεμελιώδες ερώτημα τΎίς μετσ.ψυσικης : «Γιατί να:
όπάρχουν τα: δντα καί δχι τό τίποτε ;». Σε τοστο τό θεμελιώδες
ερώτημα &.ΥΥέλλεται �δη τό προκαταρκτικό ερώτημα : τί εστί τό
ΕΤνιχι ;
Τί ,εννοοΟμε μέ τίς λέξεις «εΤνιχι", «τό ΕΤνιχι» ; Π ροσπαθώντας
να: &.πιχντijσωμε, φθάνομε σέ κατάσταση ιΧμηχανίας. ΈΥΥίζομε τό
ιΧ-σύλληπτο. Έν τφ μεταξυ 6ρισκόμαστε συνεχώς ciνciμεσα στα:
δντιχ, συνδεόμαστε με τα: δντα, καί Υνωρίζομε τους ίδιους τους έσ.υ
τοός μας «ώς δντα».
«Τό ΕΤναι» δεν εΤνιχι Υια: μα.ς ιΧκόμη τίποτε παραπάνω &.πό
�νας �xoς, �νας εφθαρμένος δρος. ''Αν δεν μα.ς εχη μείνει τίποτε
&'λλο, πρέπει τουλάχιστο να: προσπαθijσωμε να: συλλci6ωμε αυτό τό
τελευταίο κατάλοιπο. Γι' αυτο ερωτα.με : Τί εστί -ίι λ έ ξ η «το
ΕΤναι» ;
Άπαντijσσ,με σ' ιχυτό το ερώτημα κατα: Μο τρόπους, οΙ δ
ποίοι μα.ς ώδijΥησαν στ-η Υραμματικ-η καί στ-ην εΤUΜoλoyία τΎίς λέ
ξης. Συγκεφαλαιώνομε τα: ιΧποτελέσματα τής διπλΎίς ερευνciς μας
επάνω στ-η λέξη «τό ΕΤναι» .

1 . Ή Υριχμματικ-η διερεόνηση αυτοσ τοσ λεκτικοσ τόπου μα.ς
εδειξε πώς στο &.παρέμφατο δεν εμφανίζονται πλέον τα: επί μέ
ρους νοijματα τής λέξης' εξαφανίσθηκαν. Ή δέ ουσιαστικοποίησij
του στΙΧθεροποιεί καί &.ντικειμενοποιεί δλότελα αυτ-η τ-ην εξαφά
νιση. Ή λέξη γίνεται ενα δνομα, που κατονομciζει
κciτι το &.κιχ.
θόριστο.
2. Ή ετυμολΟΥικ-η διερεόνηση τοσ νοijματος τής λέξης μα.ς
Εδειξε πώς ιχυτο που σijμεριχ καί ιΧπο πολυ καιρο ονομάζομε με
το δνομιχ «τό ΕΤναι», ώς προς το νόημά. του εΤναι ενα μ'ίΥμα τριών,
σημασιολΟΥικώς διαφορετιΚών, ριζών. Καμμια: ιΧπό αυτές δεν εΙσέρDigitized by 10uk1s, May 2009
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χετιχι &.νεξά.ρτητη γιιΧ νιΧ κιχθορίση τη σημιχσίιχ του όνόμιχτος
[το Ε!νιχι] . Μίξη κιχ! έξιχψά.νιση συμπίπτουν. Μέ τον συνουιχσμο
ιχΙΙτων των OUο οιιχοικιχσιων βρίσκομε μιιΧν έπιχρκη έρμηνείΙΧ του
γεγονότος - &.πο το δποΤο κιχ! ξεκιν�σιxμε - πως rι λΙξη «Ε!νιχι»
ε!νιχι κενη κιχ! το νόημά. της ε!νιχι σ.πιιχστο [σ&ν &.τμός] .
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ΝΑΛΑΒΑΜΕ τη μελέτη της λέξης «εΤνα.ι», προκειμένου
vcX εΙσΜσωμε στο γεγονός γιcX τό δποίο γίνετα.ι δ λόγος,
κα.Ι Ιτσι να. τό τοποθετήσωμε στη θέση ποιι τοσ &'νήκει.
Δεν έπιθυμοσμε vcX δεχθοσμε α.υτό τό γεγονος atcX τυψλ�,

δπως δεχόμα.στε π.χ. τό δτι όπ�pxoυν γ�τες κα.Ι σκυλι�. θέλομε
vcX σχημα.τίσωμε γνώμη γι' α.ότΟ τό ίδιο το γεγονός. Κα.Ι το θέ
λομε &'κόμη κα.Ι με κΙνδυνο α.ότη fι «θέληση» vcX προκα.λέση τ.ην
έντόπωση στρα.60κεψα.λια.ς κα.ί μιιiς &'σόστα.της πα.pα.ξενιιiς, fι δ
ποΙα. έκλα.μ6�νει τό περιθωρια.κό κα.Ι τό &'πp�γμα.τl) YLcX πρα.γμα.
τικότητα., κα.Ι x�νει τόν κα.ιΡό της στο vcX &'να.τέμνη ιΧπλες λέξεις.
θέλομε να. ψωτίσωμε το γεγονος ως το 6�θoς του. Τό &'ποτέλε
σμα. της Ιpευν�ς μα.ς εΤνα.ι fι δια.πίστωση πως fι γλώσσα. xαotcX την
πορεΙα. της σχημα.τΙζει «&'πα.ρέμψα.τα.», π.χ. το «εΤνα.ι»,. κα.Ι πως
με τόν κα.ιΡό, fι γλώσσα. προσέδωσε μιcX &'μ6λυμμένη κα.ι &'κα.θό
ριστη σημα.σία. σ' α.ότη τη λέξη. Π�ντως α.ότΟ Ιτσι σ

u

ν έ 6 η.

ΆντΙ να. κα.τα.λήξωμε σε fvαo ψωτισμό τοσ γεγονότος, δεν κ�να.με
τΙποτε &.λλο &'πό τό vcX θέσωμε �να. α.λλο γεγονος της Ιστορία.ς της
γλώσσα.ς δΙπλα. στό πρώτο rι στη συνέxει� του.
"Αν τώρα. &'ρχΙσωμε π�λι με τα. γεγονότα. της Ιστορία.ς της
γλώσσα.ς κα.ί ρωτήσωμε για.τΙ τοστα. συνέ6ησα.ν δπως σuνέ6ησα.ν,
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ιχότο που ϊσως θ� μΠOΡOόσlΧμε περlΧιτέρω ν� μν'rjμονεuσωμε ώς Ιξ'rj"
γ'rjΤΙΚΟ λόγο δεν κlΧθιστα. το γεγονος σlΧψέστερO, πlΧρ� μόνο σκο
τεινότερο. Το' οτι με τη λέξΎ) "EίνlΧι» τ� πρά.γμlΧτlΧ είνlΧι δπως εί
νlΧι , ιχότο το γεγονος σκλ'rjρuνετιχι περlΧιτέρω μέσlΧ στην σ.ναπ6δρlΧσΤΎ) γεγονότ'rjΤά. του. Άλλ� τουτο συνέ6Ύ) σ.πο κlΧιρό. Αότοι
που σ.κολουθοσν τη συνήθΎ) μέθοδο στη ψιλοσοψία, πράγμlΧτι αότο
το γεγονος εγΚlΧλOσν, OτlΧν εξ σ.ρχής διευκρινίζουν πως � λέξΎ)
"EίνlΧι" εχει το πιο κενο κlΧι συνεπώς το πιο ΚlΧθOλικO νό'rjμιχ. Αότο
που νOείτlΧι μ' lΧότη τη λέξ'rj , � εννOΙIΧ, είνlΧι συνεπώς � ϋΦισΤΎ)
γενιετικη ενyOΙIΧ, το genus. ΜποροΟμε βεβαίως να σ.νσ.φερθοΟμ::
π�ρlΧιτέρω σ' ιχότο που � σ.ρχαίlΧ όντολογΙIχ όνομάζει ens ίη genere ,
&.λλα σίγOυρlΧ &εν όπάρχει εδώ εδlΧψOς γι� πlΧρlΧπέρlΧ �ΡΕUνlΧ. Το
να θέλ'rjς ν� συνδέσ'rjς μ' lΧότη την κενη λέξΎ) "EίνlΧι» το σ.πο
t'cχσιστικο ερώΤ'rjμlχ τής μεταψυσικής, σ'rjμιχίνει ν� τ� ρίξ'rjς δλlΧ
σε μι� aUyxua'rj. Δεν μένει λοιπον πlΧρα μΙIΧ μόνο δuνlχτότ'rjΤIΧ : να
&.νlΧγνωρ(σωμε ώς γεγονος την κενότ'rjΤIΧ τής λέξ'rjς κlΧι να Tισuχά
σωμε. Κιχι ΠΡOψlΧνώς τουτο μπορουμε τώρlΧ ν� το κάνωμε με η
συΧΎ) auvtlO'rja'rj , &.ψοσ ερευνήσlΧμε το γεγονος ιχότο Ιστορικά, μέ
σφ τής Ιστορ(ιχς τής γλώσσlΧς.
MlΧκρυ� λοιπον &.πΟ το κενο σχήμlΧ lΧόΤής τής λέξ'rjς «Εί
νlΧι» ! Άλλ� γι� να πα.με που ; Ή σ.πάνΤ'rjσ'rj δεν ε!νlΧι δυσχερής.
Κιχι μάλιστlΧ θα μΠOΡOόσlΧμε ν� σ.πορουμε 61ΧθόΤIΧΤIΧ, γιατί επι
τόσο πολυ κιχ! τόσο διεξoδικ� επιμείνlΧμε στη λέξΎ) "Είναι». Μα"
κρυα λοιπον σ.πο την κενη κlΧι γενικευτικη λέξΎ) «E!νlΧι" κlΧι π ίσω
προς τΙς εξιδΙlΧσμένες κlΧι εξlΧΤOμικευμένες περιοχές τών ίδιων τών
οντων ! Γι� μια τέτOΙIΧ επιχεΙΡ'rjσ'rj δλο Τ9 πλήθος τών πραγμάτων
τίθετlΧι & μεσlΧ στις διlΧτlΧγές μlΧς. T� &.μέσως &.πτα πράγματlΧ, δλlΧ
τα &.ντικείμενlΧ που &.μέσως τ� χειριζόμlΧστε , τ� εργlΧλείlΧ, τα μέ
σlΧ μεΤlΧψOρα.ς Κ .Ο.Κ. "Αν lΧόΤ_� τ� επι μέρους OντlΧ μα.ς ψlΧΙνOντlΧι
πολυ κοινά, οχι &ρκετα ευγενή ουτε &ρκετα εμΦυχωμένlΧ για ΤΥΙ
"μετlΧψυσική" , μποροσμε να στlΧθOϋμε στη ψυσΎ) που μα.ς περι6ά.λ
λει , στη γή , στη θάλlΧσσlΧ, στ� βουνά., στους ΠOτlΧμOός, στα ocia'rj'
κlΧι στ� επι μέρους OντlΧ εντός των : στ� δέντρα, στ� πουλιά, στα
ενΤOμlΧ, στ� χόρτlΧ, στΙς πέτρες . "Αν ζ'rjτα.με �νlΧ Ισχυρο ον, Ιδου
Τι γή είνlΧι πλφΙον μlΧς. Κιχτα τον ίδιο τρόπο, ον δμοιο με την
&.ντικρυνη βουνοκορψη ε[νlΧι το ψεγγάρι, που όΦώνετlΧι εκείθεν, iΊ
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δ πλανήΤ'Υι ς. "Ον είναι τό πλήθος και � συρροη τών άνθρώπων
σε μια. δδό με ζωηρΥι κίνηση . 'Όντα είμαστε έμείς οΙ ίδιοι. 'Όντα
είναι οΙ 'Ιάπωνες. 'Όντα είνα.ι οΙ ψοσΥκες τοσ MπCΊχ. ''Ον είνα.ι
δ κα.θεδρικός να.ός τοσ Στρα.σ60όΡΥου. 'Όντα. είνα.ι οΙ υμνοι τοσ
Χα.ίλντερλιν. »Οντα. είνα.ι οΙ έΥκλημα.τίες. 'Όντα. είνα.ι οΙ τρελλοι
ένός ψρενοκομείου.
Παντοσ υπCΊρχoυν τα. δντα. κα.ι είνα.ι πCΊντoτε στη Οιά.θεσ'ή
μα.ς. Βε6α.ίως. Πώς, δμως, ξέρομε πως δλα. τοστα., που με τόση
σΙΥουρια. άνα.ψέρομε κα.ι άπαριθμοσμε , είνα.ι Ο ν τ α. ; τδ έρώτημα.
μοιάζει ΥΙα. &νόητο · διότι μποροσμε , ώστόσο, να. Οια.6ε6α.ιώσωμε
- κα.νένα.ς κα.νονικός &νθρωπος δεν ψο6α.τα.ι μήπως έν προκει
μένψ άπα.τηθή - πως τα. Οντα. ε ί ν α. ι. Άνα.μψί60λα.. < ουτε
είνα.ι άνάγκη να. χρησιμοποιοσμε τις λέξεις «ον» κα.ι «τό ον», που
είνα.ι ξένες πρός την τρέχουσα. Υλωσσα> . Οίίτε σκεφτόμαστε πλέον
να. άμψισ6ητήσωμε ιΧ ν πράγματι α.ύτα. τα. οντα υπά.ρχουν , στη
ρΙζοντα.ς την &μψισ6'ήτηση α.ύτη στην υποτιθέμενη έπιστημονικη
διαπίστωση, πως δ ,τι γνωρίζομε δεν είνα.ι πα.ρα. α.lσθήμα.τCΊ μα.ς
κα.ι πως δεν μποροσμε να. 6γοσμε άπό τό σώμα. μας, πρός τό δποίο
σχετίζονται δλα δσα. ώνομά.σα.με προηγουμένως. θα. έπιθυμοόσα.με
6ε6α.ίως να. σημειώσωμε έκ τών προτέρων πως τέτοιες σκέψεις,
που τόσο έλα.ψρα. κα.Ι τόσο ψτηνα. έκλα.μ6ά.νονται ώ'ς fι σψιστη κρι
τική , είνα.ι πα.ντελώς &κριτες.
'Εν τφ μετα.ξυ & Ψ ή ν ο μ ε τα. Οντα. όπως κα.θημερινα. μα.ς
παρoυσιcίζoντα.ι η δπως κα.τα. τις μεΥάλες ώρες κα.ι στιγμες μα.ς
πολιορκοσν κα.ι μα.ς προσ6ά.λλουν , μα.ς ένθουσιά.ζουν κα.ι μα.ς &πο
θαρρυνουν. Άψήνομε λοιπόν δλα. τα. δντα. να. ε ί ν α ι , δπως είνα.ι .
Άλλα ιΧ ν &ψεθοσμε στη ροη τής ΙσΤΟΡΙΚής, έμπειρικής υπα.ρξ'ής
μας, δπως πάει &ψ' έα.υτής και χωρις να. λεπτολΟΥοσμε τα. πρCΊγμα.
τα., α.ν άψήνωμε τα. οντα κάθε ψορα. να είνα.ι τα. Οντα. που ε r ν α. ι ,
τότε μα.ς έπι6άλλετα.ι ν α. ξέρωμε τΙ &κρι6ώς σημα.ίνει α.ύτό τό
«είνα.ι».
Άλλα. πώς μποροσμε να. δια.πιστώσωμε ότι ενα. ον είνα.ι η
δεν είνα.ι σε κά.ποιο τόπο κα.ι κα.τα κάποιο χρόνο, δτα.ν δεν μπο
ροσμε να. ξεχωρίσωμε σα.ψώς άπό πρΙν τό Είνα.ι άπό τό μYι-Eίνα.� ;
Πώς μποροσμε να. πρα.Υματοποιήσωμε α.ύτη την &ποψα.σιστικη Οιά.
κριση , α.ν δεν ξέρωμε , τό ίδιο &ποψα.σιστικα. κα.ι ώρισμένως, τη
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σημασία αυτού που διαφοροποιΟύμε : δηλ. το Είναι άπο το μ-η-Εί
να.ι ; Πώς μ.πορεί να. είναι για. μάς ενσ. ον σε κάθε περίπτωση
καΙ πάντοτε ενα ον, χν δεν εχωμε ήδη κατανoΎjσει το «Είναι» καΙ
το «μ-η-Είναι» ;
Άλλα. τα. οντιχ πάντοτε μα.ς συναντούν. τα. δια'Κρίνομε κατ α
10 οϋτως--είναι [So-sein] καΙ κατα. το άλλως-είναι [Anders-sein J
τους , καΙ κάνομε τγι-ι κρίση μας περΙ τού Είναι καΙ περΙ τού μ-η
Είναι. Κατ' άκολουθίαν , γνωρίζομε σαφώς τί σημαίνει «Είναι».
Ό Ισχυρισμός στι αότ-η Τι λέξη είναι κεν-η καΙ ά.καθόριστη , είναι
λοιπον ιΧπλώς Ζνας επιφσ.νειακός τρόπος τού λέγειν καΙ ενα λάθος.
Τέτοιες σκέψεις μάς ρίχνουν σε μι!Χ ιίψιστα άντιψατικ-η κιχ
τάσταση. Εϊχαμε διαπιστώσει στ-ην άΡXΎj , πως Τι λέξη «Είναι»
δεν μα.ς λέγει τίποτε τό ώρισμένο. Τούτο δεν το εϊπαμε άπερί
σκεπτα, άλλα. 6ρΎjκαμε - καΙ τώρα άκόμη 6ρ1σκομε - πως το
«Είναι» εχει ενα νόημα άπροσδιόριστο καΙ άκαθόριστο . Έξ έτέ
ρου, οΙ τελευταίες μας διερευνΎjσεις μάς επεισαν πως διακρίνομε
με σαφΎjνεισ. καΙ Όε6αιότητα τό «Είναι» άπό το μ-η-Είναι .
Προκειμένου να. προσανατολισθΟύμε άκρι6ώς , πρέπει να. προ
σεξωμε τα. παρακάτω : Βεβαίως , μπορούμε να. διερωτηθΟΟμε α.ν ενα
συγκεκριμένο ον ίιπάρχη � οεν ίιπάρχη σε ενα τόπο � κατα. κά
ποιο χρόνο . ΚαΙ μποροσμε να. άπατηθΟύμε π .χ. ώς πρός τό πα.
ράθυρο Εκείνο , το δποίο είναι ενα 15'1, αν ε ί ν α ι κλειστό γι
αν δ ε ν ε ί ν α ι κλειστό . Άλλα. άκόμη και για. να. έγερθή οή
άμψι60λία, πρέπει οή καθωρισμένη διάκριση άνάμεσα στο Είναι
κα.Ι στό μ-η-Είναι, να. είναι παρούσα στη σκέψη μας . Για. το στι
τό Είναι πρέπει να. είναι διαφορετικό άπο το μ-η-Είναι, δεν άμφι6άλλομε .
'Έτσι λοιπόν , Τι λέξη «Εί',αι» , ώς προς το νόημά της, είναι
άκαθόριστη καΙ ταυτοχρόνως τ-η νοούμε καθωρισμένη. Το «Είναι»
άποδεικνόεται ώς κάτι το δλότελα καθωρισμένο καΙ πλΎjρως άκα
θόριστο . Κατα. τη συνΎjθη λογική , έδώ ίιπάρχει κατα.φανης άντί
φαση . Κάτι δμω; που άντιφάσκει στον έαυτό του δεν μπορεί να.
ίιπάρχη . Δεν ίιπάρχει τετράγωνος κόΧλος. Κι' ώστόσο ίιπάρχει αό
τη ή άντίφαση : τό Είναι ώς τό καθωρισμένο και πλΎjρως &'καθό
ριστο . "Αν δεν θέλωμε να. &'πατώμεθα κα! α.ν Ελευθερωθούμε προς
στιγμ-ην άπο τΙς πολλες ε νασxoλΎjσεις και δραστηριότητες τής ήDigitized by 10uk1s, May 2009
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μέριχς, τότε 6λέπομε τον έιχυτό μιχς να. βρίσκεται καταμεσις σ
ΙXότ�ν τ�ν aYtlipιxa1j . Και τοστο είναι για. την κατάστασ� μας
τόσο πριχγμιχτικο δσο τίποτε απο δλα αυτα. που τα. όνομάζομε
πραγματικά' περισσότερο πραγματικο από τα. σκυλιά, τις γάτες,
τα. ιχυτοκίνψα και τις εΨ1jμερίδες.
Το γεγονος ΟΤΙ τό Είνιχι ErVΙXL για. μάς κενη λέξ1j , προσλαμβά
νει ιχΙψνίδια μια.ν εντελώς ocn1jV Οψ1j . Στό τέλος γινόμαστε ψιλύ
ποπτοι �ναντι τοσ Ισχυρισμοσ περι της κενότητας της λέξης. Παρ'
δλη την εξαψάνιση και τη μίξη και τη γενικότητα της νo�ματός
της, εννοοσμε μ' αότην κάτι τό καθωρισμένο . τοστο 'το καθωρι
σμένο είνιχι τόσο ώρισμένο 1φ.Ι μοναδικο κατα. τόν τρόπο του, ώστε
πρέπει να. ποσμε aκόμη και τα. έξης :
Το Είνιχι, το δποίο ενυπάρχει σ' δπoιoδ�πoτε aπό τα. οντα
και συνεπώς διασκορπίζεται και στα. πιό συν�θη , είναι αυτό το
Μοναδικό, που υπάρχει παντοσ.
ΌλΙΧ τα. οντα, δποιΙΧδήποτε και να. είναι, ακόμη και μοναδικά,
μποροσν να. συγκριθοσν με τα. α.λ?-α. Αυτη ή δυνατότητα της σύγ
κρισ1jς τα. καθιστά επιδεκτικα. καθορισμοσ. Και ακριβώς γι' αυτόν
τον λόγο τελοσν σε κατάσταση ά,προσδιοριστίας , από πολλες από
ψεις. Άντίθετα, το Είναι δεν μπορεί με τίποτε να. συγκριθη . Τό
Αλλο του είναι μόνο το Μηδέν. Και εδώ δεν υπάρχει τίποτε για.
να. συγκρίνωμε. "Αν λοιπόν τό Είναι παρουσ:άζεται ώς τό περισ
σότερο ΜονΙΧδικο κ�ι το περισσότερο Καθωρισμένο, τότε και ή λέ
ξ1j «είναι» δεν μπορεί να. παραμένη κενή . Στην πραγματικότητα
ποτε δεν είναι κενή. θα. πεισθοΟμε ευκολα κάνοντας μία σύγκριση .
� Oταν νοοσμε τη λέξη «είναι» , είτε την ακοσμε προψερόμενη εϊτε
τη 6λέπομε γραμμένη , μάς παρέχει βεβαίως μια. διαψορετικη εν
τύπωση απο τη ψθογγικη ακολουθία «αμπρακαντάμπρα» . Κι' IΧ'J
τ� , ψυσικά, είναι μια. σειρα. από �xoυς, αλλα. λέμε ευθέως πως δε'!
lχει κανένα. νόημα , �στω κι' ιiν μπορη να. εχη σημα σία ώς ,μα.γι
κος τύπος. Άντίθετα, aπό αότη την α.ποψη, τό «είναι» δεν στε
ρείται νοήματος. Έπίσης, τό «είναι», ώς γραπτός η όρατός τύπος,
είνιχι διαψορετικο απο το «κζομίλ». Κι' αότός δ γραπτός τύπος
είνιχι επίσης μια. σειρα. ά,πο ψθόΥΥους , ά,λλα. τέτοιου είδους που να.
μ� μάς κα.θιστά Ικα.νους να. σκεψθοσμε τίποτε . Δεν υπάρχει λοι ·
πον κενη λέξη , aλλα. μόνον εψθαρμένη λέξη , ή όποία διατηρεί
�

Digitized by 10uk1s, May 2009

112
ciκόμ'Υ) �νιχ. περιεχόμενο. Το δνομιχ. "Είνιχ.ι» διιχ.Τ'Υ)ρε! τήν κa.ΤOyo
μιχ.στική τοu OUνιχ.μ'Υ). Ή σuμσοuλή : « "Ας ciψήσωμε τοότ'Υ) τήν κε
νή λέξ'Υ) 'ΈΙνα.ι" κι' άς πσ.με στα. έπι μέροuς δντα. ! » , δεν είνιχ.ι μόνο
μια. πολΙΙ σια.στική σuμοοuλή, cinιX κιχ.ι μια. σuμσοuλή πολΙΙ ciμψι
σσ'Υ)τήσιμ'Υ). 'Όλα. τουτιχ. άς τα. σκεψθουμε για. μια. ciκόμ'Υ) ψορα. με
. �νιχ. πιχ.ριiδειγμα., το δποίο ciνιχ.μψίΟολιχ., δπως δλα. τα. πιχ.ριχ.δεΙγμιχ.τιχ.
στα. δποία. ciνα.cpερόμιχ.στε στα. πλα.ίσια. α.υτης της ερεuνιiς μιχ.ς, σε
κα.μμια. περίπτωσ'Υ) δεν μπορεί να. otEuxptvoήo'Y) τήν κιχ.τιiστιχ.σ'Y) του
πριiγμιχ.τoς σ' δλο το εύρος Τ'Υ)ς κα.Ι σ' δλ'Υ) τή σ'Υ)μα.σία. Τ'Υ)ς, κα.ι
σuνεπως πρέπει να. σuνοδεuθή &'1tO τΙς ciνα.γκα.ίες έπιcpuλιiξεις.
Xιiριν πα.ρα.δείγμα.τος θα. θέσωμε στή θέσ'Υ) τής γενΙΚής εν
νοιιχ.ς «Ε[να.ι», τη γενικη πα.ριiστα.σ'Y) «δέντρο». UΟτιχ.ν λοιπον θέ
λωμε να. περιγριiψωμε κα.Ι να. δρίσωμε την ουσία. του δέντροu,
φεόγομε ιiπo τη γενικη πα.ριiστα.σ'Y) κα.Ι Π'Υ)γα.Ινομε προς τα. έπΙ
μέροuς εϊδ'Υ) των δέντρων κα.Ι προς τα. ιiτoμικα. δείγμα.τα. α.υτων
των εΙδων. Τοότ'Υ) � μέθοδος είνα.ι τόσο α.υτονόψ'Υ), δποu σχεΟΟν
διστιiζoμε να. τη μν'Υ)μονεόσωμε. Άλλα. ιiκρισως το πρσ.γμα. δεν
είνα.ι τ ό σ ο &.πλό. Πως μπορουμε να. σρουμε τα. πολu ζ'Υ)τοόμενα.
«μερικα.» [έπι μέροuς] , τα. ciτομικα. δέντρα. ώς τ ο ι ιχ. υ τ α., ώ ς
δέντρα., πως μπορουμε να. ιi ν α. ζ 'Υ) τ ο υ μ ε τα. δέντρα., άν δεν
ιiντιλα.μoα.νόμα.στε &.πΟ πρΙ ν τί είνα.ι γενικα. ενα. δέντρο ; "Αν αυτή
� γενικη πα.ριiστα.σ'Y) «δέντρο» �τιχ.ν δλοκλ'Υ)ρωτικα. ιiκιχ.θόριστ'Y) κα.Ι
περιπλεγμέν'Υ), ώστε να. μη μσ.ς παρείχε κα.μμια. olyoup'Y) Ινδειξ'Υ) ,
'
για. να. το ιiνα.ζ'Y)τήσωμε κα.Ι να. το σρουμε, θα. μπορούμα.σε να. έκ
λιiσωμε τα. α.υτοκίν'Υ)Τα. fι τα. κοuνέλιιχ. ώς τα. ώρισμένιχ. έπΙ μέροuς,
ώς δείΥμα.τα δέντρων. Κι' άν �τα.ν όρθό, πώς για. να. καθορί
σωμε &.κρισέστεριχ. την ποικιλία. της ουσία.ς «δέντρο» χρεια.ζόμα
στιχ.ν να. πρα.γμα.τοποιήσωμε μια. διερεόν'Υ)σ'Υ) των «μερικών» (έπΙ
μέροuς] , έξ roou, τοuλιiχιστο, είνα.ι όρθό, πώς δ φωτισμος της ποι
κιλία.ς τής οΟΟία.ς, κα.Ι τής ουσία.ς, τίθετιχ.ι σε λειτοuργία κα.Ι προ
οδεόει &.νιiλoγιχ. με το πόσο Π'Υ)γα.ία [α.μεσιχ. καΙ χωρις civιxyω-yij]
πα.ριστιiνoμε στη σκέψ'Υ) μα.ς κα.ι γνωρίζομε τή γενική οΟΟίιχ. «δέν
τρο», δ'Υ)λα.δη έν προκειμένφ τήν ουσία. «cpuτό», κα.Ι τουτο περαι
τ έρω σ'Υ)μα.Ινει την ουσία «ζών» κα.Ι «ζωή». Μπορεί να. έρεuνήσωμε
'
χιλιιiδες έπι χιλιιiδων δέντρα.· liv δμως � έν τφ μετιχ.ξΙΙ ιχ.tlξιχ.Υό�
μεν'Υ) γνώσ'Υ) περι του δέντροu ώς τ ο ι ο ό τ ο u δεν ψωτΙζετα.ι
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ε κ τών προτέρων και α ν δεν εΙναι όψθαλμοψανώς ώρισμένη αψ'
&α.υ.ης και απ? το θεμέλιο της ουσlας της - τότε 8λ η � διερείι
νηση απ06αΙνει μάταιη και τα. δέντρα μάς κρίι60υν το δέντρο.
Σχετικα. με τη γενικότητα της σημασΙας του «ΕΤναι» , θα. μπο
ροίισαμε ακρι6ώς να. απαντήσωμε , πώς &ψου εΤναι � πιο γεν ικη
Ζννοια της παράστασής μας, δεν μπορουμε να. υΨωθουμε σε κάτι
περαιτέρω ανώ.ερο. Για. μια. τέτοια έννοια, που ε[ναι � πιο ανυψω
μένη καΙ ή πιο γενικη απο δλες, � συμ60υλη να. πάμε σ' αύτσ
που 6ρΙσκεται κάτωθέ της δεν είνα.ι μόνο καλή , αλλα. είναι � μόνη
εξοδος, α.ν θέλωμε να. ίιπερ60υμε το κενό.
'Όσο εντυπωσιακη καΙ να. ψαΙνεται αύτη � σκέψη , είναι
ώστόσο Ψευδής. θα. μνημονείισωμε προς τουτο δίιο λόγους :
1 . Κατ' αρχην είναι αμψ160λο α.ν � γενικότητα του ΕΙναι απο
τελη γένος. 'Ήδη δ Άριστοτέλης όπωπτείιθηκε αύτο το πράγμα.
'Ύστερα απο αυτό, είναι αμψ160λο αν τα. επι μέρους όντα μπορουν
να. ληψθουν ώς δεΙγματα του Είνα ι , δπως π.χ. αΛτη ή δρυς για. το
«δέντρο εν γένει». Είναι αμψ160λο αν οΙ τρόποι του Είναι (το Εί
ναι ώς Φίιση , το Είναι ώς Ίστορlα) αποτελουν «είδη» του «γένους»
Είναι.
2 . Ή λέξη «Είναι» αποτελεί 6ε6αΙως ενα γΖ'ίΙΚΟ όνομα καΙ
προφανώς μια. λέξη ανάμεσα στις άλλες. Άλλα. αίιτη � προψάνεια
απατά. το όνομα αύτο και αύτο που όνομάζει, εΙναι κάτι το μονα
δικό . Γι' σ.ύτΟν τσν λόγο κάθε Ιπεξήγηση με παράδειγμα εΙναι
μια. διαστροψή' και ακρι6ώς κατα. το 8τι κάθε παράδειγμα εν προ
κειμένψ δεν αποδεικνίιει κάτι το πάρα πολίι , ιiλλα. πάντοτε το
πάρα πολυ λΙγο. "Αν παραπάνω εϊμασταν προσεκτικοι ώς προς
την αναγκαιότητα να. γνωρΙσωμε ήδη εκ τών προτέρων αύτο που
σημαΙνει «δέντρο» , προκειμένου να. δυνηθουμε να. αναζητήσωμε
και να. 6ρουμε αύτα. που χαρακτηρΙζουν τα. είδη τών δέντρων και
τα. επι μέρους δέντρα, τουτο χρειάζεται κατα. πιο ιiπoψασιστικό
τρόπο για. το Είναι. Ή αναγκαιότητα να. κατανοήσω με i'jδη από
πρΙν τη λέξη «Είναι» , είναι δψιστη και ασίιγκριτη . Γι' αύτο δεν
επεται, οτι πρέπει 15σο γΙνεται γρηγορώτερα να. ψίιγωμε ιiπo τη
«γενικότητα» του «Είναι» , εν σχέσει προς 8λα τα. όντα, και να.
πtΧμε προς τα. <ψερικα.» [επι μέρους] , ιiλλα. επεται το αντΙθετο, δτι
δηλαδη πρέπει να. παραμεΙνωμε εκεί κα.Ι να. υΨώσωμε σε γνώση
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τη μονιχ.Οικότ'Υ)Τιχ. που χrxρrxΚΤ'Υ)ρΙζεt ΙΧότό τό δνομιχ. κιχι ΙΧότό που
κιχτοναμάζεt.
'Ένιχντt τοσ γεγονότος, δτt ή λέξ'Υ) «Ε!νιχι» , ώς πρός τό νό'Y)μ�
Τ'Υ)ς, πlχρlχμΙνιt ytιX. μα.ς Ινιχς ιiκlΧθόρtστος ιiτμός, όπriρχεt κιχι τό
γεγονός δτt, ιiπό Τ�Y &λλ'Υ) μερtri, κιχτιχνοοσμε τό E!vrxt καΙ τό
οtαχρΙνομε μ.έ 6ε6lΧtόΤ'Υ)τα ιiπό τό μ�-Ε!ναt , δχt δμως &.πλως ώς
Ινα &λλο δεύτερο γεγονός, ιiλλιX. ώς δύο γεΥονότα που ιivijxouv
στό -Ενα. Έν τφ μεταξύ, αότό τό -Ενα lxtt ytιX. μα.ς τόν χιχρα
xtijpa !νός ιiπωλεσμένοu ΥεΥονότος. Δεν τό 6ρίσκομε ιiνriμεσα στιΧ.
&λλα δεδομένα ώς ενα δεδομένο κ.χΙ αότό, έ π Ι σ ή ς. ΆντΙ yt'
αότό, όποΦtαζόμιχ.στε πώς-μέσα σε τοστο που μέχρt τώριχ τό είχαμε
voijatt μόνον ώς Ινα ΥεΥονός, xritt τΙ ιiκολοuθεΤ τό δρόμο tou.
Σuμ6αΙνιt δε κατιΧ. Ινα τρόπο που κεΤτrxt Ιξω ιiπό τη σεφιΧ. των
&λλων «σuμ6riντων».
<Ωστόσο, προτοσ σuνεχίσωμε τ�ν προσπriθεtri μας νιΧ. auHri6ωμε το μν'Υ)μονεuθεν γεγονός που ιiκολοuθεΤ �ό δρόμο tou, μέσιχ
στ�ν ιiλ'ήθειιχ. tf.!U , θιΧ. κriνωμε .γιιΧ. τελεuταία ψοριΧ. μtα. ιiκόμ'Y) ιiπό
πεφιχ νιΧ. τό έκJ..ri6ωμε ώς xritt τό Υνωστό κιχι το ιiOtriιpopo. "Ας
όποθΙσωμε πώς τοστο τό ΥεΥονός δεν όπriρχεt καθόλοu. ,.Ας όπο
Οέσωμε πώς δεν όπriρχεt ΙΧότό τό ιiΚIXθόριστo νό'Υ)μα τοσ E!vat και
πώς δεν χιχταλα6ιχΙνομε έπΙσ'Υ)' τΙ σ'Υ)μαίνεt αότό τό νό'Υ)μα. Τί
θιΧ. σuvi6atvt λοtπόν τότε ; Άπλως Ινα δνομα καΙ ενα ρijμσ. λιγώ
τερο στ� γλωσσα μιχ.ς ; 'Όχι. Τ ό τ ε Ο ε ν θ ιΧ. ό π ij Ρ Χ ε κ ιχ.
θ ό λ ο u Υ λ ω σ σ σ.. Κσ.νένσ. ον ώς τ ο t Ο U Τ ο δεν θιΧ. ιiπo
κιx.λuπτόταν μ.έ τΙς λέξεtς, δεν θιΧ. �ταν πλέον ouvrxtb νιΧ. τό καλέσ'Υ)
χσ.νεΙς κσ.Ι νιΧ. δμtλ'ήσ'Υ) κσ.νεΙς περι σ.ότοσ. Δtόtt τό νά. δμtλ'ή01Jς
ytιX. ενσ. ον ώς tOtOuto, σ'Υ)μσ.Ινεt τό !ξής : νά. κσ.τσ.νο'ήσ'Υ)ς ενα ον
ώς δν, δ'Υ)λ. νά. κατανο'ήσ'Υ)ς έκ των προτέr:.:ιν τό t!vat tou. "Αν
όποθέσωμε πώς δεν χατσ.νοοσμε κσ.θόλοu τό E!vat, α.ν όποθέσωμε
πώς ή λιζ'Υ) «E!vat» δεν lxtt κσ.θόλοu σ.ότό τό ιiμψΙ60λo νό'Υ)μιχ,
τότε ιiχρt6ως δεν θιΧ. όπijρχε οόδεμία λές'Υ). Και έμεΤς ΟΙ lOtOt ποτε
δεν θιΧ. μπορούσσ.με νιΧ. είμαστε οί λ έ γ ο ν τ ε ς. ουδόλως θά.
μπορούσαμε νιΧ. είμιχ.στε αότοΙ που είμσ.στε. Δtότt τό νιΧ. t!arxt &ν
θρωπος O1Jμιx.lvtt : νιΧ. t!aιxt ενας λέΥων. Ό &νθρωπος λέΥε: ναΙ κιχι
δχt , έπεtδ� στό 6riθος τijς οόσΙας tou t!vσot . ενας λέΥων, t!vat δ
λέγων. Αότός t!vat δ πλοστος tou κιχΙ ταuτοχρόνως ή πενία tou.
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Τον δια.κρίνει ιiπo τΥιν πέτρα., τ ο ψυτό, τ ο ζώa" ιiλλα. κα.ι ιiπo τους
θεoύ�. Κι' α.ν ιiκόμα. είχα.με χίλια. μrx.τια. ΚιΧΙ χίλιιΧ αUτιrx., χιλιιΧ
χέριιχ ΚιΧΙ πoλλε� !λλες ιΧΙσθήσεις ΚιΧΙ δργιΧνιΧ, εψ' όσον � οόσίιΧ
μιΧ� δεν Ιγκειτο στΥι ΟόνιΧμη τijς γλώσσιΧς, τότε ολιΧ τα. οντιΧ θα.
μιiς �σιΧν κλειστrx. : τα. δντιχ που εμείς οϊ ίδιοι είμιχστε, ιiλλα. ΚιΧΙ
τα. δντιΧ που δεν είμιΧστε έμείς οϊ ίδιοι.
�Eτσι, λοιπόν, ρίχνονΤιΧς μια.ν ιiνιΧδρoμικ� μιΧΤΙα. σε Ο ,ΤΙ εί
ΠιΧμε μέχρι τώριΧ, Όλέπομε πως τα. πρrx.γμιΧΤιΧ ΠιΧρουσιιΧζοντιΧΙ ώς
ιςijι;; : θεωρoiίντει;; κα.τ' ιiρχ�ν ώς γεγονος τoiίτo (ιiνώνυμo μέχρις
έδώ) : το ΟΤΙ δηλ. το ΕίνιΧΙ είνιΧΙ για. μιiς μόνο μια. κεν� λέςη
ιiμψιΌόλoυ νοijμα.τος, όποΌιΌrx.σιΧμε το ΕίνιΧΙ, κα.Ι συνεπώς το έκπέ
σα.με ιiπo την ιiληθινij του θέση. 'ΑντίθετιΧ, το γεγονος ΟΤΙ κα.τιΧ
νοοσμε το Είνα.ι , εστω κα.Ι κιχτα. τρόπο ιiσα.ψή , εχει υΨιστη ση
μιχσΙιΧ για. τΥιν Uπα.ρςij μα.ς, στο Όα.θμΟ που εδώ α.γγέλλετα.ι μια.
Οόνα.μη , οπου επrx.νω της θεμελιώνετα.ι � OόσΙιΧστικ� δυνιΧτότητιΧ
τij� υΠιΧρςijς μιΧ�. Δεν είνιΧΙ, λοιπόν, ενΟ'. γεγονος ιiνrx.μεσιΧ στα.
!λλα., ιiλλα. κrx.τι που ιiξιώνει την υΨιστη ιiξιoλόγησή του, κιχτα.
ΤΥΙ oLxij του τrx.ςη, α.ν τοuλrx.χιστο � δΠιΧρξή μιΧς, � δποίιΧ είνα.ι
πιΧ.ντοτε μια. tστορικη υΠιΧρξη , δεν πα.ρα.μένη για. μocς κrx.τι το α.
otrx.ιpopo. 'Ωστόσο, &.κόμη ΚιΧΙ ΟΤιΧν � υπα.ρξή μα; μocς είνα.ι ιiOtrx.
ψορη, θα. �τα.ν ιiπαρα.Ιτητη � κατα.νόηση τoiί Είναι. ΧωρΙς ιΧότ�ν
τΥιν ΚιΧΤιΧνόηση οόοέποτε θα. μπορούσαμε να. πoiίμ� εστω καΙ οχι ,
στΥιν υπα.ρξij μιΧς.
Μόνο με τ�ν ιiξιoλόγηση αότής της όπεροχής τής κατανόησης
τοσ Είνα.ι, τηρoiίμε το Είναι στην όψηλή του τιΧξη . ΚιΧτα. ποιό
τρόπο μπoρoiίμε να. ιiξιoλoγήσωμε αuτr, τ�ν τιΧξη , να. τ� οιατη
ρijσωμε μέσιΧ στην &.ξιοπρέπειιΧ της ; Toiίτo δεν μπoρoiίμε να. το
κrx.νωμε ιiόθα.ΙρετιΧ.
ΈπειδΥι � ΚιΧτανόηση τoiί ΕίνιΧΙ αΙωρείται , κατ' ιiρxην κιχι
πιχ.νω &.πΟ ολιΧ, μέσιΧ σε ενα ιiσιΧψες καΙ α.ΚιΧθόριστο νόημιΧ, κι'
ώστόσο μέσιΧ σ' ΙΧότΥι τ� γνώση τoiίτo παραμένει 6έ6αιο καΙ ώρι
σμένο' επειο"ή , συνεπώς, � κατανόηση τoiί Είναι , παρα. τΥιν όψηλΥι
τriςη που τoiίτo ΚιΧτέχει, ΠιΧρα.μένει σκοτεινή, συγκεχυμένη , κιχ
λυμμένη κα.Ι κρυμμένη , πρΙπεΙ να. ιiΠO�ιΧψηνισθή , να. ξεμπερδευτij
κa.Ι να. ιipeij ιiπo τΥιν κrx.λuψij της. Toiίτo μπορεί να. συμΌij μόνον
δταον Ο ι ερωτoiίμε ιΧότΥι τΥιν ΚιΧτιχνόηση τoiί Είναι , τΥιν δποΙα στΥιν
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α,ρχη τη δεχθήκα.με ώ ς ενα. &.πλΟ γεγονός, προκειμένου ν α. τη θέ
σωμε όπο ερώτηση .
Το να. ερωτdμε είνα.ι δ γνήσιος κα.ι όρθος κα.Ι δ μόνος τρόποι;;
εκτίμησης α.υτοσ ποιι α,πο την υΨηλή του τά.ξη κρα.τά.ει την δπα.ρ
ξή μα.ς κά.τω α,πο την Ισχό του . aQatE τό ερώτημα. για. την κα.
τα.νόηση τοσ Είνα.ι, κα.ι πολΙΙ περισσότερο για. το ίδιο το Είνα.ι ,
είνα.ι τό πιο &ξιο ερώτημα. α,νά.μεσα. σε δλα. τα. .&λλα.. 'Όσο πιο
γνήσιο είνα.ι το ερώτημά. μα.ς τόσο πιο &μεσα. κα.ι &'πα.ρα.πλάνητα.
τελουμε κάτω α,πό το πιο &ξιο &'πο δλα. τα. ερωτήμα.τα., δηλα.δη
κά.τω α,πο τις συνθήκες δπου κα.τα.νοοσμε το Είνα.ι εντελώς &'κα.θό
ριστα. κι' ώστόσο δψιστα. κα.θωρισμένα..
Κα.τα.νοοσμε τη λέξη "Είνα.ι», κα.Ι μα.ζό της δλους τοΙΙς με
τα.σχημα.τισμοιίς της, μολονότι ψα.ίνετα.ι ώσα.ν τοότη � κα.τα.νόηση
να. πα.ρέμει νε α,κα.θόριστη. Γι' α.υτο ποΙΙ κα.τα.νοοσμε , κα.ι ποΙΙ πάν
τοτε δ ι α. ν ο ί γ ε τ α. ι , κα.τα. κάποιο τρόπο, στην κα.τα.νόησή
μας, λέμε : εχει ενα. νόημα.. Το Είνα.ι , στο 6α.θμΟ ποΙΙ γενικα. κα.
τα.νοείτα.ι , εχει ενα. νόημα.. Το να. α,πoκτdς εκείνη την εμπειρΙα.
κα.ι σόλληψη του ΕΙ να.ι, ωστε να. το θεωρής ώι;; το πιο &ξιο ερώ
τημα., το να. ερεuνdς Ιδιαιτέρως το Είνα.ι , δεν σημα.ίνει τίποτε πα.
ρα.πά.νω α,πο τό να. ερωτdς για. το νόημα. του Είνα.ι.
Στο «Είναι κα.ι Χρόνος» το ερώτημα. για. το νόημα. τοσ Είνα.ι
ετέθη κα.Ι α,νεπτόχθη ώ ς ε ρ ώ τ η μ α. για. πρώτη ψορα. ρητώς
στην Ιστορία. τής ψιλοσοψία.ς. Έκεί επίσης α,να.ψέρετα.ι κα.Ι εξη
γείτα.ι λεπτομερώς τί εννοουμε λέγοντα.ς νόημα. (δηλα.δή , για. την
ά.ποκα.λυπτικότητα του Είνα.ι κα.Ι οχι μόνον τών δντων ώς τοιοό
των. Βλ. «Είνα.ι κα.Ι Χρόνος» , §§ 32, 44, 65) .
Αυτο ποΙΙ τώρα εμν'Yjμονεόσα.με, για.τί θα. επρεπε να. μη το
όνομιΧζωμε πλέον «γεγονός» j Για.τΙ α.υτη � κα.τονομα.σία. �τα.ν πα.
ρα.πλα.νητικη εξ ά.ρχής j Διότι τό δτι κα.τα.νοοσμε το Είνα.ι δεν σuμ
σα.ίνει στην δπαρξή μα.ς κιχτα. τρόπο π .χ. ποΙΙ σuμσα.ίνει οε λο60Ι
τών α.υτιών μα.ς να. εχουν α.υτό 1) εκείνο το σχήμα.. Άντι α.υτών
τών λοσών κιΧποιος &λλος τόπος α,κουστικου όργιΧνου θα. μποροσσε
να. κιΧμη τη δουλειά. του . Το δτι κα.τανοοσμε το Είναι, δεν είνα.ι
μόνο κιΧτι το πρα.γμα.τικό, &,λλα. κα.Ι &'ναγκα.ίΟ. ΧωρΙς μια. τέ.τΟιι);·
διιΧνοιξη του Είναι δεν θα. μποροόσα.με να. είμα.στε οΙ «&νθρωποι».
Βε6α.Ιως, το δτι όπά.ρχομε δεν είνα.ι α,πολότως α,να.γκα.ίο. Διότι
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υΠήρξε καιρος κατiΧ τον δποίο δ α.νθρωπος δεν υπηρχε. Άλλά, άν
είναι νiΧ ιiκριooλoγήσωμε , δεν μποροσμε νiΧ ποσμε : υπηρξε καιρ6ς
κατiΧ τον δποίο δ άνθρωπος δεν υ π η ρ Χ ε. Τον κάθε κ α ι Ρ ο
δ ά.νθρωπος ήταν καΙ είναι καΙ θiΧ είναι , διότι δ χρόνος [καιρος]
χρονοσται μόνο στο οαθμο πού υπάρχει δ άνθρωπος. ποτε δεν
υπηρξε καιρος [χρόνος] ΠΟΙ) δ άνθρωπος νiΧ μην υπηρξε, οχί έπει
δη δ ιiνθρωπoς ήταν αΙώνιος καΙ θiΧ μείνη αΙώνιος, ιiλλiΧ διότι δ
χρόνος δεν εΤναι αΙωνιότητα καΙ δ χρόνος γίνεται κάθε ψoρiΧ χρό
νος μόνον χρονοόμενος ώς ιiνθρώπινη - Ιστορικη ϋπαρξη. Δεν μπο
ρεί, δμως, να ίσταται δ α.νθρωπος ως ϋπαρξη [παρ-είναι] , παρiΧ
μόνον όπο ,ον έξης ιiναγκαίo δρο : Μπορεί νiΧ παρ-είναι [νiΧ ορί
σκεται G'Cov κόσμο] μόνον Ιψ' δσον κατανοή το Είναι . Στο οαθμό
πού τοστο είναι ιiναγκα.ίo , δ α.νθρωπος είναι συνάμα καΙ Ιστορι
κGJς πραγμα'Cικός. Γι' αυτο το λόγο κατανοοΟμε το ΕΤναι , καΙ οχι
μόνο , δπως θiΧ ψαινόταν στην πρώτη ματιά , κατiΧ τον τρόπο μιας
ά,σαψοσς λεκτικης νοηματοδοσίας. Λυτος δ καθορισμος με τον δποίο
κατανοοσμε το ά.καθόριστο νόημα, μπορεί νiΧ δρισθη με σαψήνεια,
καΙ μάλιστα οχι έπιγενομένως, &.λΗ κατα. τρόπο πού άνεπιγνώ
στως μα.ς κυριαρχεί εκ θεμελίων . Προκειμένου νiΧ το καταδείξωμε
αυτό , ξαναρχίζομε άπο τη λέξη «Είναι» . ΆλλiΧ πρέπει εν προ
κεψένψ νiΧ υπομνήσωμε πώς σόμψωνα με το οα.σικΟ δδηγητικο
μεταψυσικο έρώτημα πού θέσαμε στην άρχή , λαμοάνομε τη λέξη
'
με τόσο πλατειiΧ σημασία, πού ορίσκει τiΧ δριά της στο μηδέν.,
Κά,(}ε τΙ πού δεν είνα.ι ciπλG)ς τίποτε, ,ε σ τ ί [ist] , &'κόμη κα:
το μηδεν γιiΧ μας «άνήκει» στο «Είναι» .
,Με ΤΟ'ις προηγοόμενους συλλογισμούς έπραγματοποιήσαμε ενα
άποψασιστικο οημα. Σε ενα μάθημα. τiΧ πάντα εξαρτώνται άπο
τέτοια Οήμα.τα. Περιστασιακα έρω'Cήματα πού μοσ ετέθησαν με
την ευκαιρία σ.υτοσ τοσ μαθήματος , μοσ εοειξαν έπανειλημμένως
πώς οΙ περισσότεροι άκοσνε λαθεμένα καΙ μπερδεόονται σε λε
πτομέρειες. Βε6αίως , άκόμη καΙ σε μαθήμ'Χτα εΙδικών επιστημών
εχουν σημασία τiΧ συμψραζόμενα. Άλλα. γιiΧ τΙς έπιστημες, τοστα
κ'Χθορίζονται άμεσα άπο το άντικείμενο , το δποίο γιiΧ τΙς έπιστή
μες είναι πάντοτε καΙ κατiΧ κάποιο ψόπο παρόν. Άντίθετα , ή
ψιλcσοψία οχι μόνο δεν εχει άντικείμενο άπέναντί της , άλλiΧ δεν
εχει κανένα. άντικείμενο. Ή ψιλοσοψία είναι ενα συμοαίνον πού
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το Ε[ναι (μέσα στην ίδια του την &.ποκαλυπτικότητα) πρέπει κάθε
ψορα. να το εμπραγματώνη εκ νέου. Μόνο σ' αίιτο το συμ6αίνον
διανοίγετα( � ψιλοσοψικη &'λήθεια. Λυτο που εχει &.ποψασιστικη
σημασία ε!ναι ή Ζπαναπρσ,γματοποίηση και � συμπρσ.Υμα,οποίηση
τοΟ κάθε 6ήματος εντος αίιτου του συμ6αίνοντος.
Ποιό 6Υιμα έπραγματοποιήσαμε ; ΠQιό 6ημ'7. πρέπει δλQένα να
το επαναπραγματοποιουμε ;
Κατ' αρχην εθεωρήσαμε ώς γεγονος το έξ'η ς : Ή λέξη «Εί,
ναι» εχει ενα άσαψες νόημα , ε[ναι σχεδΟν μια. κενη λέξη. Μια.
&.κρι6έστερη έξέταση αίιτου του γεγονότος μάς εψερε το έξης απο
τέλεσμα : Tb &.σαψες στο νόημα της λέξης 6ρί σκει την � ξήγησή
,ου , 10ν στον &.ψηρημένο χαρακτηρσ, του &.παρεμψάτου , 20ν στη
:ιίξη που υπέστησαν οΙ τρείς &.ρκτικες ριζικες σημασίες.
Το γεγονος λοιπον σ.ίιτό , τ6 έρμηνευμένο κατ' αίιτον τον τρό
πο, το χαρακτηρίσαμε ώς την &.παρ=ισάλευτη &.ψετηρία κάθε παρα
δοσιακου ερωτήματος της μεταψυσικης που &.νσ.ψΖρεται στο «ΕΙ
'1αι» . Ξεκινάει &.πΟ τ α Ο ν τ α και κατεuθU·/ ε:!'l. ι 7ψος αυτά. Δ ε ν
ξεκι'lάει &.πΟ το Ε Ι ν α ι , και δεν είσέρχεται σ:ην ερωτημ'Χτι
κότητα τ'ης ιΧποκαλυπτικότητάς τ ο υ. Έπειδη το νόημα και �
εΎνοια του «Είναι» εχουν την ϋψιστη γενικότητα, � μετα-ψυσικη
ώς «ψυσικη» δεν μπορεί να. όψωθη περαιτέρω για. να. τα. δρίση .
περισσότερο λεπτομερειακά. 'Έτσι της μένει μόνον δ έξης δρόμος :
Να. ψύγη απο τη γενικότητα κσ,ι να. πάη ΠΡbς τα. επι μέρους 5ντα.
Κατ' αίιτον τον τρόπο γεμίζει και � κενότητα της εννοιας του
ΕΙναι , δηλαδη με τα. 5ντα. Άλλα. με την προτροπη « μακρια. &πο
το ΕΙναι , π ίσω προς τα. επι μέρους οντα» , � μεταψυσικη κοροϊδεύει
τον έαυτό της, χωρις να. το γνωρίζη .
Διότι το πολυζητούμενο επι μέρους ον μπορεί να. δ ι α ν ο ι
γ η προς εμάς ώ ς τ ο ι ο υ τ ο , μόνον δτσ,ν (και κάθε ψορα
που) fιδη εκ τών προτέρων κατανοουμε το ΕΙναι στην ουσία τ ο υ .
Τούτη � οίισία ηδη ψωτΙσθηκε . Ώστόσο παραμένει &. κ ό μ η
στήν περιοχή του &.νεΡώτητου.
Και τώρα θυμούμαστε ξανα. το ερώτημα που θέσαμε στήν &ρ
χή : Μήπως το «ΕΙναι» εΙναι μια. κενη λέξη ; 'Ή μήπως το ΕΙναι
και � θέση του ερωτήματος περι του ΕΙναι &.ποτελουν το πεπρω
μένο τής πνευματικής Ιστορίας της Δύσεως ;
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ΜΥιπως τό Είναι είναι � τελευταία σ.τμίδα μιας εξατμιζόμε
νης πραγματικότητας, δπου � μόνη συμπεριψορά μας εναντί της
είναι ν� την σ.ψΥισωμε ν� εξατμισθ'ij μέσα σε μι� πλΥιρη σ.διαψορία ;
''Η μΥιπως το Είναι σ.ποτελεί τό πιο ά.ξιο σ.πΟ δλα τ� ερωτΥιματα ;
Έρωτιί)ντας λοιπον ΚΜ' IX,j tov τον τρόπο , επιτελουμε το σ.πο
ψασιστικο 6ήμα που μάς όδηγεί σ.πό ενα σ.διάφορο γεγονός , και
σ.πό την υποτιθέμενη κενότητα του νοΥιματος τ'ijς λέξης «Είναι» ,
προς τό πιό σ.ξιερώτητο σuμ6άν, στο δτι το Είναι διανοίγεται σ.
ναγκαίως μπρoστ� στη νόησΥι μας.
Τό ψαινoμενικ� σ.κλόνητο ά...λσ γεγονός , ..ου 'ή μεταψυσΙΥ.η
του εδειξε τυψλ η έμ.. ισ,οσιίνη, Χλονίσθηκε .

Μέχρι τιίιρα, στο ερώτημα περι τοσ είναι πρoσπαθ'�σαμε κυ
ρίως ν� συλλά6ωμε τη λέξη άπο την ά.ποψη τ'ijς μορψης της και
του νοΥιματός της . Και κατεδείχθη το έξ'ijς : το ερώτημα περι του
Είναι δεν είνα.ι υπόθεση τής γραμματικής και τής ετυμολογίας.
"Αν, πη� ταστα , ξαναπαίρνωμε ,η λέξη ώς σ.ψετηρία μας , είναι
Ζπειδη εδώ, α.λλ� και γενικά , -ή γλώσσα. παρουσιάζ:;,σ.ι νσ. χα.τΖ
χη μι�ν εντελώς ίδιαίτερη θέση .
ΣυνΥιθως θεωρείται οτι � γλώσσα, � λέξη, α.ποτελεί μισ.ν εκ
τών υστέρων και περιστασιακη εκψραση εμπειρίας. Στο 6αθμο πr;ι·)
σ' αότη την εμπειρία; οιώνονται πράγματα και περιστατικά, Ύι γλώσ
σα α.ποτελεί τη διάμεση lxιppαo1j τους , είναι σ�ν την επαναπ6δοση
τών εμ6ιωμένων 5ντων. Π .χ. ή λέξη «Ώρολόγι» επιψέπει τη γνω
στη τριπλή διάκριση : 10ν σχετικα με την α.κουστικη και 6πτικη
μορψ-η τής λέξης , 20ν σxετικ� με τ-η σημασία αότοσ που α.ναπα
ριστά.νομε στο νου μας , 30ν σχετικσ. με το πράγμα : ενα ώρισμένο
ώρολόγι. Έν προκειμένψ, τό (1) α.ποτελεί τό σημάδι τοσ (2) κα!
τό (2) σ.ποτελεί τ-ην ενδειξη του (3) . '[ποτίθεται δτι μπορουμε
να κά,νωμε τ-ην ίδια διάκριση κσλ για τη λέξη "Είναι» , δηλ. σ1!η
μορψ-η τ'ijς λέξης, στό νόημα τ'ijς λέξης , και στο πράγμα. Και εί
ναι σαψες πως στό 6αθμό που παραμένομε στη μορψη τ'ijς λέξης
και στό νόημά. της , είμαστε μα.κρια α.πό τό «πρα.γμα » , στο δποίο
α.ναψέρεται το ερώτημά μας περι του Είναι. Κι' &ν θέλωμε , με
τις &πλες διευκρινίσεις γιίρω α.πο τ-η λέξη και το νόημά της, να
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σuλλά6ωμε -ηδΎj το «πρa.γμα» καΙ τ-ην οόσΙα τοΟ «πράγματος», δ
πως είναι έν προκειμένψ το Είναι, τοΟτο θα. ήταν ενα προφανές
σφάλμα. ΚαΙ δέν θα. επρεπε να. κάνωμε αότο το σφάλμα, διότι
τοΟτο θα. ήταν σα. να. θέλαμε να. μελετήσωμε τ-ην κΙνΎjOΎj τοΟ αΙ·
θέρα

fι

της ΒλΎjς

fι

τις πυρΎjνικές δια.δικασίες των άτόμων μέ τΙς

γραμματικΕς έξΎjγήσεις των λέξεων «ocτομο» και «αΙθήρ», &ντΙ να
προχωρήσωμε στούς &ναγκαίους φυσικούς πειραματισμούς.
ΆνεξάΡΤΎjτα άπο το α.ν

fι

ώρισμένο νόΎjμα,

fι

�

λέξΎj «Είνα,ι» εχη ενα ιΧκαθόρωτο

α.ν - δπως δεΙXΤΎjκε - τα εXΎj καΙ τα δυό,

το ζ1ΙΤΎjμα είναι, πέρα &πο τις σημα,σιολογήσεις, ν� πa.με προς
το ίδιο το πρa.γμα. Είναι δμως το «Είναι» ενα πρa.γμα, δπως τα
ώρολόγια, τα σπίτια

fι

δποιοδήποτε ιΗλο άπο τα οντα; ΠολΗς

ψορες &ντιμετωπίσαμε αυτο το ζήΤΎjμα, καΙ &ρκετα σκοντάψαμε
έπάνω του: το δτι δΎjλ. το Είναι δεν είναι ενα 0'1 οϋτε &ποτελεί
συστατικο στοιχείο των Οντων. ΤΟ Είναι τοΟ άντικρινοσ κτιρίου
δεν είναι έ π ί σ Ύj ς κάτι, καΙ τοΟ α υ τ ο Ο

είδους, παρόμοιο

μέ τη στέγΎj του καΙ το υπόγειό του. Στη λέξη και στο νόΎjμα
τοΟ "Είναι» δεν &ντιστοιχεί κανένα πρα.γμα.
Άλλα. ά.πΟ τοΟτο δεν συνιΧγεται πως το ΕΙνσ.ι συνίσταται μόνο
σ.πο τη λέξΎj καΙ το νόΎjμά της. Το νόΎjμα της λέξΎjς ώς νόΎjμα
δεν συνιστα. την ουσία τοΟ Είναι. ΤοΟτο θα έσήμαινε πως το Είναι
του oν�oς, π.χ. τοΟ μνΎjμoνευθέντoς κτιρίου, συνίσταται σ.πο ενα
λεκτικο νόΎjμα. Προψανως, το να υπcθέσΎj κανεις ε.'ια τέτοιο πρα.γμα
θα ήταν παρσ..λογισμός, Άντίθετα, με ΤΤΙ λέξΎj «Eίνcι.ι» έννΟΟΟμ,ε
δτι υπερ6αίνομε το νόΎjμα της λέξης και πα.με προς το ίδιο το
Ε!ναι, το δποίο δεν είναι ενα πρciγμα, αν με τσ «ΠΡ';;.Υμα» νοοΟμε
ενα δποιοδήποτε ον.
Άπσ τα παραπάνω συμπεραίνεται π�)ς σχετικα. με τη λέξΎj·
«Είναι», με τούς γραμματικούς μετασχηματισμούς ΤΎjς καΙ με δ,τι
κείται στην περιοχη αυτης της λέξης, τόσο

�

λέξΎj οσο και το

νδΎjμά της έξαρτωνται 6αθύτερα σ.πο· αυτο πού έ'ΙνοοΟν, δσο δεν
συμ6αίνει μέ καμμια άλλη λέξη. Άλλα Ισχύει και το &ντίστροψο.
Το Τδιο το Είναι συνδέεται με τη λέξη κατ α μιαν εννοια έντελG>ς
διαψορετικ-η και πιο ουσιαστική, οσο κανένα άλλο 0'1.
Ή λέξη «ΕΙναι», σε κάθε γραμματικη μεταβολή της, σχε

τίζεται ούσιαστικώτερα προς αύτο τούτο το κατονομαζόμενο
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ΕΙναι, δσο καμμια. αλλη λέξη ούσιαστικού
σας πρός τό δν που κατονομάζει.

ή ρήματος τής γλώσ

Μποροσμε, λοιπόν, νΙΧ συμπεράνωμε πως οΙ επεξ1)γ'ήσεις πο\)
ΠΡΟ1)γ'ήθ1)καν, σχετικΙΧ με τη λέξ1) «Ε!ναι", ενέχουν μία διαψορε
τικη σπουδαιόΤ1)τα �πo δποιες α.λλες επεξηγ'ήσεις τών λέξεων,
σε συνδυασμο με δποιουδ'ήποτε είδους πράγματα. "'Αν δμως γιΙΧ
τη λέξη «Ε!ναι" υπάΡΧ1) μία πρωταρκτικη συνάψεια �νάμεσα στη
λέξη, στο νόημα. και στο ίδιο το Ε!να.ι, ενώ το ίδιο το «πρα.γμα"
ψαίνετα.ι δτι λείπει, δεν πρέπει ώστόσο νΙΧ υποθέσωμε πως θΙΧ ή
ταν &ρκετο νΙΧ χαραΚΤ1)ρίσωμε τη σ1)μα.σία της λέξης, γιΙΧ νΙΧ &.πο
κτ�σωμε την ουσία. τοσ ίδιου τοσ Ε!ναι.
Ufστερα &.πο α.ίιτη την πα.ρένθεση, τη σχετικη με την Ιδιο
μορψία, σύμψωνα με την δποία το ερώΤ1)μα. περι τοσ Ε!ναι πα
ραμένει εσωτερικΙΧ συνδεμένο με το ερώτημα περι την λέξ1), ξα.να.
παίρνομε τον δρόμο πο\) �ρxίσαμε ερωτώντας. Πρέπει νΙΧ δείξωμε
πιbς - άλλΙΧ και μέχρι 1,οιό 6αθμο - � κατανό1)σ1) που [χομε γιΙΧ
το Ε!να.ι καθορίζεται Ι8ιοτύπως, καΙ πως λα.6αίνει τον προσανατο
λισμό της �πo το Ε[ναι. 'Όταν τώρα ξεκιν�σωμε �πo μιΙΧ ρ�ση
περι τοσ Είνα.ι, διότι κατΙΧ κάποιο τρόπο πάντοτε καΙ ουσιαστικΙΧ
είμαστε υποχρεωμένοι νΙΧ το πάρωμε ώς ciψεΤ1JPία, θΙΧ προσπα.
θ�σωμε νΙΧ εχωμε κατΙΧ νοσ αίιτο το ίδιο το Ε[να.ι γιΙΧ το δποίο
μιλάει � ρ�σ1). Έπιλέγομε �να &'πλο κα.ι οΙκείο και σχεΟΟν �διά
ψορο ε!δος ρ�σ1)ς, δπ)υ το Ε!να.ι εκψέρεται με μιΙΧ μορψη λέ
ξ1)ς, τής δποία.ς � xρ�σ1) ε!ναι τόσο συν�θης, ωστε σπά-νια νΙΧ
την προσέχωμε.
Λέμε:

<<

'

Ο θεος είναι [ist, εστ1]».

'

«

Η γή ε!ναι». «Ή διάλε

ξ1) ε!ναι στην αίθουσα δμιλιών». «Αυτος δ α.νθρωπος ε!ναι �πo τη
Σουα6ία.». «Το κύπελλο ε!ναι �πo άσΥιμι». «ο χωρικος ε!να.ι στο
Xωριiψι». «Το 6ι6λίο ε!να.ι δικό μου». «Ε!ναι πεθα.μένος». «Στη
Ρωσία. ε[ναι σιιοδεία». «ο εχθρος ε!ναι σε υποχώρησψ. «Στ' �μπέ
λια. ε!ναι � ψυλλοξΥιρα.». «Το σκυλl ε[να.ι στον κήπο". «ΣτΙς ψηλες

κορψες / είναι �συxία".

Σε κά-θε περίπτωσ1) το «ε[ναι» πα.ίρνει α.λλ1) σημα.σία.. Το δτι
τοστο συμ6σ.ίνει μποροσμε νΙΧ πεισθοσμε εύκολα., κυρίως α.ν πάρωμε
αίιτες τις ρΥισεις τοσ «ε!ναι» κατΙΧ τον τρόπο πο\) πρά-γματι σuμ6α.ίνει, δηλ. σπο\) κά-θε ψορΙΧ λέγεται ξεκινώντας ciπο μιΙΧ ώρισμέDigitized by 10uk1s, May 2009

V1j κατάστασ1j , σκοπό, διάθεσ1j καΙ οχ ι ώς ά.πλη ψράσ1j Τι εωλο
παράδειγμα της γραμματικης.
,(Ο θεος είναι»' δηλ. ε ί ν α ι π Ρ ά γ μ α τ ι π α Ρ ώ ν.
,(Η γη είναι,>' δηλ. τη νι::ι ι ώθι::ι μ ε και τη νοι::ι σμε να. κείται σ τ 7. 
θ ε Ρ ώ ς ε ν α ν τ ί μ α ς . « Η διάλεζ1j είναι σ:ην αίθοuσιΧ δ
μιλιών>' δηλ . ε κ ε ί σ u μ β ιΧ ί ν ε ι. ,(Ο άνθρωτ.ος είναι &.πο
τη Σοuαβία>' δηλ. κ ιΧ τ ά γ ε τ ιΧ ι i π Ο ε κ ε ί . "Το κόπελλο
είναι &πο &.σήμι) · δηλ. σ tJ ν ί σ , α τ α ι ά. π ό . . . ,,'Ο χωριχ!;.;
είναι στο χωράφι» Ο·ψ. � Χ ε ι π :i ε ι , τ Ο Χ ω Ρ ά Ψ ι κ α l
σ τ έ κ ε τ α ι ε κ ε ί. «Το 6ιβλίο είναι δικό IlOU)' δ'Yjλ. μ ο υ
&. ν 1r κ ε ι . «Είνα.ι πεθαμένος>>' δηλ . τ ο υ Ξ π ι σ u ν έ β η δ
θ ά ν α τ ο ς. «Το σκuλι είναι στον κηπο» δηλ . έ κ ε ί τ Ρ ι
Υ u ρ ν ά ε ι. «Στις ψηΗς κορψες / είναι '(ισυχία" (;ηλ. ; ; ; Σέ
το υτον το στίχο μήπως το «είναι» σημαίνει : εκεί 6ρίσκετιΧΙ "ήσυ
χία, υπάρχει , συμβα.ίνει, πα.ρα.μένει ; 'Όλα. τι::ι υτα δέν ταιριάζουν
έ δ ώ . Κι' ώστό σο πρόκειται για. ,ο ιο:ο ά.πλΟ «είναι,' . 'Ή μήπως (,
στίχος εννοεί : Έπάνω στις κορυψές β α σ ι λ ε u ε ι 'ή +ι σ u
Χ ί α, σπω; μέ σα ,Ζ μια. σχολι"l..η αιθουσα 67.::; ιλεόει il "ή σuχία ;
'
'
, κορuψ έ ς στε' κε ,αι ';'' Ι ';'" συχια. η κυΟυΥ ΤΖ !. " Η μηπως
: 'Επα.νω
στις
ριαρχεί ήσuχία ; τουτο ψα.ίνετα.ι κα.λότερο , &λλα. καl πάλι δέν πε
τυχαίνει το στόχο.
«'Επάνω στΙς κορφές / είναι ήσυχία» τοΟτο το «είναι» Ιέστι]
δεν μεταγρά.φεται· χι' ώστόσο είναι μό :ιο αυτδ το «είναι» ! , ριγμένο
σ' αυτές τις λίγες γραμμές ά.πο τον Γ"Ι.. αίτε μέ μολΜι στο πλαίσιΙ)
του παραθόρου μισ.ς όρεινης καλόβας στο Κίκελχαν , κοντα. σ:ο
'ΊλμεναοlJ (Πρβλ. το γράμμα του στον Τσέλτερ, στις 4 Σεπτεμ
βρ[ο!) 1 8 3 1 ) . Είναι περίεργο που ά.μψιρρέπομε καΙ διστάζομε μ'
αότη τη μεταγραψή , σπο!) στο ,:έλος την έγκαταλείπομε εντελώς'
οχι έπειδη ή κατιχ ν όη σή της είναι τόσο περiπλοκη κιχι τό σο δUσκo
λ1j , παρα. διότι 1; στίχος είπ ώ θη κε τόσο ά.πλσ., &πλοόστερα &.πο
κάθε άλλο σuν1jθισμένο «ε:ναι», που ά.φήνομε &.παρατήρητα να.
είπωθη στην καθ1jμερινή μας ομιλία.
'Άσχετα με τον τρόπο που &PIl1jVEuoIlE αότα. τα. πα.ρα.δείγματα,
ενα πράγμα μας δείχνο'.)ν καθαρά : μέ το «είναι [ ε στί , ist]» μας
ψανερώνεται το Είναι [Sein] κατα. τρόπο πολόπλευρο. Για. άλλη
μια. ψορα. λοιπόν, ο ί σχu ρ ισμ ός , ό όποίος στην &.ρχη ψαΙνεται πα'
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ρα-δεκτός, πως το Είνιχι είνιχι μια α.δειιχ λέξη, δείχνετιχι πλέον,
πιο πειστικα &.πο κιχθε &λλη φοριχ, πως ε!νιχι Ψευδής.
Άλλα - θα μποροσσε κιχνεις τώριχ να &.ντείπη - άν το «ε!
νιχι [εστι]» νοεΤτlχι κιχτα τρόπο πολύπλευρο, δ λόγος δεν 6ρίσκε
τlχι μέσlχ στο ίδιο τ6 «είνιχι [εστί]». τοστο εξα.pτιiτlXι &πλως &.πο
,α ποικίλα. &.ντικείμενιχ των ρήσεων, οί δποίες &.πο τ�ν α.ποψη τοσ
περιεχομένου &.νlχφέροντlχι σε διιχφορετικα δντα.: θεός, yij, κύπελ
λο, χωρικός, 6ι6λίο, σιτοοείlΧ, γιχλήνη έπιχνω στις κορυφές. Μόνον
έπειδ� το «είνιχι [έστη" πlχρlχμένει &.κlΧθόριστο κιχι κενο &.πο νόημα.,
μπορεί να uποστij δλη lXίιΤ� τ�ν ποικιλία. των μετιχτροπων κιχι να
πληρωθij ΚlΧι να κlΧθορισθij «κιχτα τις περιστιχσεις». Ή πιχριχπιχνω
ποικιλίιχ των κα.θωρισμένων σημιχσιων τοσ «ε[νιχι [εστι]» &.ποδει
κνΙΙει το &.ντίθετο &.πο ιχίιτο πού �πpεπε να &.ποΟειχθij. 'Επ' ιχίιτοσ
πlχρέχει τ� σlχφέστερη &.πόδειξη πώς, προκειμένου το Είνιχι να.
κlΧθορισθij, πρέπει να είΥIΧΙ &.κlΧθόριστο.
ΤΙ εχομε να ποσμε επι τοσ προκειμένου; 'Εδω φθιχνομε στ�ν
πεpιoχ� ένος &.ποφα.σιστικοσ ερωτήμιχτος: Το «είνιχι [εστι]» γίνε
τιχι πολύπτυχο εξα.ιτίιχς τοο ποικίλου περιeχομένου πού τοσ προσδί
δει κάθε μια &.πο τις πιχριχπάνω φράσεις η, &'κρι6έστερlχ, κα.θένlχς
&.πο τούς τομείς προς τούς δποίους τοστες σχετίζοντιχι; ''Η μήπως
,ο «είνα.ι [εστί]», δηλlXδ� το Είνιχι

[Sein],

κρΜει εντός του εκεί

νη τ�ν ποικιλίlΧ, τijς δποίιχς � fκπτuξη μιiς επιτρέπει να &.νιχχθοσμε
στ�ν ποικιλίιχ τοσ δντος, δ π ω ς ιχίιτο κιχθε φορα. ε!νιχι; 'Επι τοσ
πιχρόντος άς περιορισθοσμε στ� θέση του ερωτήμιχτος. Δεν είμιχστε
&.κόμη &.ρκετα εξωπλισμένοι για να το &.νιχπτύξωμε περlχιτέρω.
Αυτο πού δεν μποροσμε να. &.ρνηθοσμε, κιχί πού είνιχι το μόνο
πού σημειώνομε επί τοσ πιχρόντος, είνα.ι το έξijς: το «είνιχι [εστ!]»
κιχτα. τ�ν δμιλίlΧ φιχνερώνει μια πλούσιιχ ποικιλίlΧ &.πο σημιχσίες.
Κά;θε ψορα. λέμε το «είνιχι [�στί]», χωρις να. δίνωμε, οuτε &.πο πρίν
οϋτε κα.τόπιν, μια.ν tiJρισμένη έρμηνείlΧ τοσ «είνιχι», ΚlΧι χωρις να.
σκεφτώμ.α.στε για. το Είναι

[Sein].

ΤΟ «είναι [εστί]» προ6άnει

'Χ.α

τα τ�ν &.πλij δμιλίlΧ, νοημένο πότε �τσι, πότε &.λλοιως. <Ωστόσο,
� ποικιλία των σημιχσιων του δεν ε!νιχι IXtJθlXίpετη. Άλλα. γι' lΧίιτο
θέλομε τώριχ να. πεισθοσμε.
Άπιχριθμοσμε τ� σειρα. των διιχφόρων σ'1}μlχσιων, κιχθως τΙς
έρμηνεύσιχμε πιχριχπάνω με τΙς μετιχγριχφες πού κάνιχμε. ΤΟ «Ε!νlχlι»
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πο\) νo�θηκε δτσ.ν λέγσ.με «έστί», Ιχει τΙς έξης σημσ.σΙες: «πρά.γ

\.I4τ� πσ.ρών», «στσ.θερως Ινσ.ντί μσ.ς», «συμ6σ.ίνει», «κσ.τά.γετσ.ι &πο
έκε!», «συνίστσ.τσ.ι &πό...», «στέκετσ.ι έκεΤ», «&ν�κει», «έπισυμ6σ.ί
νει», «6ρίσκεται», «κυρισ.ρχεΤ», «γίνετσ.ι», «έπέρχετσ.ι». Είνσ.ι OUσκο
λο, ίσως κσ.Ι σ.OUνσ.το, διότι είναι στην οΙΙσίσ. του σ.ντιψσ.τικό, ν�
6ρουμε έδω μι� κοινη σημασίσ., πο\) θ� �ταν � γενετικη εννοια,
στην δποίσ. θ� όπά.γοντσ.ν οΙ πσ.ρσ.πάνω σημσ.σΙες του "είνσ.ι», ώς
είδη. <Ωστόσο, όλες τΙς δισ.περνα. ενσ. ώρισμένο ένοποιητικο χσ.
ρακτηριστ�κό. ΑΙΙτο το χσ.ρσ.κτηριστικΟ κσ.τευθύνει την κατσ.νόηση
του «είνσ.ι» προς ενσ.ν ώρισμένον δρΙζοντσ., έκ του δποίου τούτη
πρσ.γμσ.τοποιεΤτσ.ι. Ή περιχαράκωση του νo�μσ.τoς του «Είνσ.ι» πα
ρσ.μένει έντος του πσ.ρόντος κσ.Ι της πσ.ρουσίσ.ς, της σταθερότητσ.ς
κσ.Ι της διάρκεισ.ς, της πσ.ρσ.μονης κσ.Ι του συμ6σ.ίνοντος.
'Όλσ. τουτσ. δείχνουν προς την κσ.τεύθυνση σ.ίιτου πο\) συνσ.ν
τ�σσ.με, όταν έχσ.ρσ.κτηρίσσ.με την έλληνικη έμπειρίσ. κσ.Ι έρμη
νείσ. του Είνσ.ι. Μίσ. προσεκτικη ερεuνσ. της συνήθους έρμηνείσ.ς
του &πσ.ρεμψάτου μάς δείχνει πως ή λέξη "ΕΙνσ.ι» σ.ντλεΤ το νόημά:
της &πο τον ένισ.Το κσ.Ι καθωρισμένο χσ.ρσ.κτηρσ. του δρίζοντος,
δ δποΤος κσ.τεuθύνει την κσ.τσ.νόηση. Με δυο λόγια: Κσ.τσ.νοουμε
το ρημσ.τικΟ οΙΙσιαστικο «Είνσ.ι» μέσψ του &πσ.ρεμψάτου, το δποΤο
μέ τη σειρά του συνδέετσ.ι με ,ο "εστΙ» κσ.Ι την ποικιλίσ. των μορ
ψων του, πο\) περιγράψσ.με. Ό ώρισμένος κσ.Ι εξσ.τομικευμένος ρη
μσ.τικΟς τύπος «εστί», το τ Ρ ί τ ο έ ν ι κ ο π Ρ ό σ ω π ο τ ο υ
έ ν ε σ τ ω τ ο ς τ η ς δ Ρ ι σ τ ι κ η ς, Ιχει έδω προέχουσα
θέση. Κσ.τσ.νοουμε το «Είνσ.ι» οχι σε &ναψoρ� προς το "εοο ε!σσ.ι»,
«εσεΤς είστε», «εγω είμσ.ι», fι «αίιτοΙ �σσ.ν», μολονότι δλσ. σ.ΙΙτά,
δπως α.κρι6ως κσ.Ι το «είναι», α.ντιπροσωπεύουν ρηματικές μετα60λες του «Είνσ.ι». Το «Είνσ.ι» είνσ.ι γι� μα.ς το α.πσ.ρέμψα.το του
«εστί». Κα.Ι &.θελά μας, σχεδον σ� ν� μη όπηρχε α.λλη δυνα.τό
τητα., α.ποκτουμε σα.ψη Ιδέσ. του α.πα.ρεμψάτου «είναι» μέσψ του
«εστί».
Κσ.τ' α.κολουθίσ.ν, το «Είνα.ι» Ιχει τη σημα.σία. πο\) δείξσ.με
πσ.ρα.πάνω, πο\) θυμίζει την έλληνικη σύλληψη της οΙΙσίσ.ς του
Είνα.ι· δηλ. ενα.ν κσ.θορισμό του πο\) δεν μα.ς Ιπεσε τuχα.Τα. α.πο
κά.που, α.λλ� δια.ψεντεύει την ίστoρικ� μα.ς t'.ίπσ.ρξη &ρχσ.ιόθεν.
�Eτσι, λοιπόν, δι� μιάς, ή α.νσ.ζ�τησ� μα.ς γι� τον κα.θορισμΟ του
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νo�μα.τoς τής λές'Yjς "Ε!να.ι» fγινε � Exιppιxa'Yj α.δτοΟ που ε!να.ι,
δ'Yjλ. ενα.ς δια.λογισμΟς έπά.νω στ-ην προέλεuσ'Yj τής κ Ρ u μ μ έ
ν 'Yj ς Ι σ τ ο Ρ Ι α. ς μ α. ς. Το έρώΤ'Yjμα. : Τι έστί το Ε!να.ι j πρέ
πει το ίδιο νeι πα.ρα.μεΙν'Yj έντος τής Ιστορία.ς τοΟ ΕΤνα.ι , iiv πρό
κειτα.ι, με τ-η σειρά. 'tou, νeι έκπτtίς'Yj κα.ι νeι δια.Τ'Yjρ�σ'Yj τ-ην Ιστο
ρικ� tou σποuδα.ιότ'YjΤα.. θeι σuνεχίσωμε τον λόγο μα.ς περί τοίί
ΕΤνα.ι, έν δΦει α.ΙΙτοίί τοίί έρωτ�μα.τoς .
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ΚΡΙΒQΣ δπως μέ το «εστΙ» lχομε Ινα.ν εντελώς οΙκείο
τρόπο τοσ λέγειν περΙ τοσ Είνα.ι, ετσι μέ την κα.τονομα.
σία. τοσ όνόμα.τος «Είνα.ι» &'ντιμετωπίζομε τούς εντελώς
ώρισμένο\)ς - δπο\) εγινα.ν -ηδΥ) Τ\)ΠΟΠΟΙ'Yjμένοι - τΡόπο\)ς

τοσ λέγειν: Είνα.ι κα.Ι γΙγνεσθα.ι· Είνα.ι κα.ι ψα.ίνεσθα.ι· Είνα.ι κα.Ι
σκέπτεσθα.ι· Είνα.ι κα.Ι όψείλειν.
�Oτα.ν λέμε «Είνα.ι», είμα.στε σα.ν κα.τα.να.γκα.σμένοι να. σ\Jνε
χΙσωμε: Είνα.ι

κ α. ί ... τοστο το «κα.Ι" δέν σ'Yjμα.ίνει μόνον πώς

περιστα.σια.κώς επιθέτομε κα.ι κά.τι πα.ρα.πιΧνω· α.ν λέμε κά,τι πα.ρα.
πά.νω είνα.ι για. να. δια.κριθij το «Είνα.ι»: Είνα.ι κ α. Ι

Ο Χ ι ... Άλ

λα. α.ίιτοΙ οΙ σα.ν Τ\)ΠΟΠΟΙ'Yjμένοι δροι περιγρά.ψο\)ν τα.\)τοχρόνως κα.ι
κά,.ι πού α.ν κα.Ι δια.ΨΟΡΟΠΟΙ'Yjμένο ιiπo το Είνα.ι, τοσ ιiν�κει κα.τα.
κά.ποιο τρόπο, εστω κα.Ι ώσα.ν το �Eτερό το\).
Ή μέχρι τώρα. πορεία. τοσ ερωτ�μα.τός μα.ς δέν α.πoσα.ψ�νισε
μ όνον τ� δικ� το\) περιox�. Βε6α.ίως το Ιδιο το ερώΤ'Yjμα., το θεμε
λΙώδες ερώΤ'Yjμα. τής μετα.-ψ\)σικης, κα.τ rlpxijv δέν το νo�σα.με
πα.ρα. ώς κά.τι πού μα.ς �ρθε α.πο κά.πο\). Άλλα. σιγα. - σιγα. το !ρώ
Τ'Yjμά. μα.ς α.ποκα.λUψθ'Yjκε ώς ά.ζιο να. τεθij. Όλοένα. κα.ι περισσότερο
α.ποδεικνόετα.ι δτι α.ποτελεΤ το κρ\)μμένο θεμέλιο της Ιστορικης μα.ς
Uπα.ρζ'Yjς. Κα.Ι τέτοιο πα.ρα.μένει α.κόμΥ) κα.Ι δτα.ν - κα.Ι α.κρι6ώς
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δταν - αόΤΟ"ίκανοποιημένοι καΙ πολυπράγμονες κινούμα.στε έπάνω
ιiπo αότο το θεμέλιο , σαν έπάνω &'πο μιαν έλαψρώς καλυμμένη ιΧ6υσσο.
θα εξετάσωμε τώρα τΙς διαψορες που ύπάρχου'l ά.νάμεσ(Χ σ:ο
ΕΙΎαι καΙ στο 'Έτερο [το ετερο προς το Ε[ναι] . ΚαΙ ή έμπειρία
που θα ά.ποκτήσωμε ίίστερα ά.πΟ αότη την έξέταση θα μα.ς δεί
ξη πώς, ιiντίθετα πρ�ς την τρέχουσα γνώμη , για μα.ς το Ε[ναι ε[ναι
δτιδήποτε ιΧλλο παρα μια κενη λέξη , καΙ μάλιστα καθορίζεται τόσο
πολύπλευρα, που μα.ς ε[ναι εξαιρετικα δύσκολο να διατψήσωμε 8σο
πρΖπει αότΎ) την καθοριστικότητά του. Μόνο που τοστο δεν ά.ρκεί.
Αιιτη ή εμπειρία πρέπει να ιiναπτυXθη σε μια θεμελια.κη εμπειρία
της μελλοντικης Ιστορικης μας ίίπαρξης. Προκειμένου να επιτελέ
σωμε τις διακρίσεις κατα τον κα.ταλληλότερο τρόπο ήδη ά.πΟ την
ιiΡXή , δίνομε τΙς παρακά;τω κατευθύνσεις :
1 . Το Ε[ναι ιiνΤΙf)ιαστέλλεται προς το 'Έτερο κα! συνεπώς
μ' αότΎ) τη διαστολη εχει ήδη ενα καθορισμό.
2. Ή ά.ντιδιαστολη πραγματοποιείται ιiπo τ έ σ σ ε Ρ ι ς
ιiπόψεις, που μεταξύ τους ά.λλ ηλοσυσχετίζονται. Συνεπώς αΙΙτός δ
καθορισμος τοσ Ε[ναι πρέπει εϊτε να διακλαδωθη καΙ να &'νυψωθη
εΤτε να μειωθη.
3. Αιιτες οΙ διακρίσεις ο,j δόλως ε[ναι τυχαίες. ΑΙΙτο που τη
ρείται σε δια.στολη εχει μια πρωθόρμητη τάση να ένωθη . 'Ώστε
αιιτες οΙ διακρίσεις [χουν έσωτερικη ιiναγκαιότητα.
4. Όι ιiντιπαραθέσεις, που κατ' ά.ρχην ψαίνονται ώσαν τύποι ,
δεν Ιχουν προκύψει τυχαία οδτε εΙσήχθησαν στη γλώσσα ώ ς ετοι
μοι τρόποι τοσ λέγειν. 'Έχουν προκύψει σε στενο συσχετισμο με
τη ψανέρωση τοσ Ε[ναι, της δποίας ή ά.ποκαλυπτικη διαδικασία ή
ταν καθοριστικη για. την Ιστορία της Δύσεως. 'Άρχισαν με την
ιiΡX-η της ψιλοσοψικης διερώτησης.
5. Αιιτες οΙ διακρίσεις δεν κυριαρχοσν μόνον έντός της Δυτι
κης ψιλοσοψίας. Διαπερνοσν κάθε γνώση, πράξη καΙ λόγο, ιiκόμη
κα! εκεί δπου δεν μνημονεύονται συγκεκριμένως Τι ιiκρι6ώς μ' αό
τες τΙς λέξεις.
6. Ή σειρα με τ-ην δποΙα ετέθησαν οΙ δροι &'ποτελεί ήδη εν
δειξη της σειρα.ς με την δποία συνδέονται εσωτερικα. κα! [νδειξη
της ,Ιστορικης σειρα.ς, σύμψωνα με την δποία εσχηματίσθηκαν.
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ΟΙ δύο πρωτε� oι'α.ΚΙPΙGεΙ� (ΕΤναι κα.Ι γΙjιιliσ&ι, E!� �
ψα.ί�εσθα.ι) ,μ.oΡψ<Jπoιoϋντα.ι 1to'Y) α.πο την α.ρχ� τij� ιλλ'Υ)νι'Χ.'9jς φι
λoσoψία.�. Kα.θω� εΤνα.ι οΙ πιο α.ρχα.!ε� εΤνα.ι κα.Ι οΙ πιο συνήθεις.
Ή τρίτ'Υ) �ιιi.κρ�σrι (Ε!να.ι χαΙ σκέπ-σεσθα.ι) , την . δποιιχ. προε!
κα.σα.ν α.πο τόσο πα.λιά 15σο. κα.Ι τΙ� πρώτε� 000, α.να.πτόχθψιε, χαΙ
α.πετέλεσε κα.νό'ια., με τη ψιλοσοψία. τοσ Πλιi.τωνo� κα.Ι τοσ Άριστο
τέλους, προσέλα.6ε οε τη γν1ισια. μ.ορψή Τ'Y)� μόνο με τ�ν lνα.ρξ'Υ)
Τής νεώτερ'Υ)ς εποχής. 'Ωστόσο συλλειτουργεί oιισιωoω� �O'Y) d.πο
τον κα.ιρο α.όΤής τής ενα.ρξ'Υ)ς. ΕΤνα.ι - σε συμψωνΙα. με τ�ν Ιστο
ρία. της
fJ πιο περίπλοκη Οιά.κρισ'Υ) κα.Ι fJ πιο πρ06λ'Y)μα.τικ� ώ�
προς το σκοπό της. (Γι' α.ότΟ πα.ρα.μένει γι� μα.ς fJ π ι ο d.ξιερώ
τψη) .
Ή τέτα.ρτη oιά.κρισrι (ΕΤνα.ι χα'Ι δψείλιειν) ΠΡοεικ6.σ&φιε
μόνον εκ τοσ μα.κρόθεν με τον χα.ρα.ΚΤ'Υ)ρισμΟ τοσ δντo�* ώς d.yιx
θοσ*, κα.Ι α.ν1ικει πα.ντελως στη νεώτερη εποχή. Άπο το τΙλο,
τοσ Οέκα.του ογοοου α.ίωνα. εχει δημιουργήσει μια. α.πο τΙς κυρια.ρ
χοσσες θέσεις τοσ συγχρόνου πνεύμα.τος Ινα.ντι τοσ δντος !ν γένιι.
7 . "Αν εΤνα.ι να. θέση κα.νείς το ερώτημα. περΙ τοσ Ε!να.ι ρι
ζικως, πρέπει 'ία. κα.τα.νο1ιση το εργο της εκπτυξης της d.λήθεια.�
της οΙΙσία.ς τοσ ΕΤνα.ι, πρέπει να. λά6η μία. α.πόψα.ση σχετικ� με
τΙς κρυμμένες δυνάμεις που υπάρχουν μέσα. σ' α.ιιτες τΙ� Οια.κρΙ
σεις, προκειμένου να. τΙς Ιπα.να.κα.τα.στ1ιση στην α.λήθεια. τους.
ΟΟλες τοστες τΙς προκα.τα.ρκτικες πα.ρα.τηρήσεις π ρέπει να.
τΙς εχωμε συνέχεια. στο νοσ μα.ς, κα.θως θα. α.να.πτόσσωμε τΙς πα.
ρα.κάτω σκέψεις.
-

.

1
Εlναι κ αι ΎίΎνεσθαι

Τούτη fJ οιάκρισ'Υ) κα.Ι α.ντιπα.ρά.θεση στέκετα.ι στην d.px� τij,
ερώΤΥ)Ο'Υ)ς περΙ τοσ ΕΤνα.ι. Άκόμη σ1ιμερα. · εΤνα.ι δ πιο συν1ιθτι'
περιορισμος τοσ ΕΤνα.ι α.πο το ΟΕτερο' οιότι πρ06α.ίνει &μεσα. aτά
μά.τια. μα.ς, ξεκινώντα.ς α.πο τΥlν πα.ράστα.σrι ένος Π'Υ)γμένου Ε!να.ι,
που κα.τά.νΤ'Υ)σε α.ότονόητ'Υ). ΟΟ,τι γίνετα.ι δεν εΤνα.ι d.κ6μ'Υ). ·Ο,τι
εΤνα.ι δεν χρειάζετα.ι πλέον να. γίνετα.ι. οο,τι «ε!να.ι», το δν, &ψ'Υ)σε
δλο το γίγνεσθα.ι πίσω του, iiv πράγμα.τι ποτε Ιγινε � μΠΟΡοΟσι
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να γίνη. οο ,τι «είναι» , στην κυριολεξία του, &.ντιστέκεται, επίσης,
σε κάθε παρώθηση του γίγνεσθαι.
Με 6λέμμα Eupu και στο ϋψος του εργου του , δ Παρμενίδης,
δ δποίος lζησε κατα τη μετά6αση &.πο τον 60 προς τον 50 αΙώνα,
εξέθεσε ποιητικα τις σκέψεις του, σχετικα με το Είναι τών οντων,
σε &.ντίθεση προς το γίγνεσθα: . ΤΟ «διδακ:ικο ποίημά» του μα.ς
παρεδόθη &.ποσπασματικό, &ν και σε μεγάλα και ουσια.στικα κομ
μάτια. Ίδοu μερικοι στίχοι (Άπ. νπ!, 1 6) :
-

*μόνος δ' ετι μυθος δδοίο
λείπεται ώς εστιν' ταότ'Ώ δ' επι σήματ' εα.σι
πολλα μάλ', !ί)ς &.γένητον εον και άνώλεθρόν έστιν, llJn γαρ
ουλομελές τε καΙ &.τρεμες �δ' σ:τέλεστον, ουδε ποτ' ήν
οόδ' εσται, επει νυν εστιν δμου πα,ν ,
εν, συνεχές*.
<<'Αλλα μόνος μένει &.κόμη δ μυθος τοσ δρόμου
(επι τοσ δποίου &.νοίγει) αυτο ποu είναι το Είναι'
επ' αότοσ (τοσ δρόμου) όπάρχουν πολλΕς ενδείξει ς :
πώς το Είναι χωρίς γέννηση και χωρις ψθορα.
στέκεται πλήρες και άσάλευτο, χωρις να χρειάζεται να τελειώση
ουτε ήταν πριν ουτε θα είναι στο μέλλον
διότι καθως είναι το παρον είναι δλο ταυτοχρό'ιως"
μοναδικο ένοποιοσν �να,
αυτο καθεαυτο αυτοσυλλεγόμενο (συνεχόμενο , πλήρες &.πο παρόν) ».
Αυτες ο[ λίγες λέξεις στέκονται σαν &.ρχα'ίκα έλλψικα άγάλ
ματα. Αυτα που κατέχομε άπο το διδακτικο ποίημα τοσ Παρμενίδη
περιέχονται σε ενα μικρο τετράδιο , το δποίο 6ε6αίως εκμηδενίζει
δλόκληρες 6ι6λιοθήκες άπο ψ ιλοσοψικα εργα, ποu πιστεόουν στην
άναγκαιότητα τής ϋπαρξής των. Κάθε σημερινος διανοητης ποu
γνωρίζει το όψηλο μέτρ ο τέτοιων διανοηΤΙΚών ρημάτων, κάθε επι
θυμία ποu εχει για να γράψη 6ι6λία θα τη χάση.
Αυτα ποu λέγονται εδώ , ξεκινώντας &.πο το Είνιχι, είναι σή
ματα*, δχι σημεία. τοσ Είναι , ουτε κατηγορήματά του, &,λλα αυτα
ποό, δταν &.τενίζωμε προς το Είναι, δείχνονται μόνα τους, &'να6ρόDigitized by 10uk1s, May 2009
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ζouν 6.πό τό roδ\O τό ElYQ;\. Π ρ<iγμα.τ\, με μ\α. τέτο\ζΧ �τέν \ σ'Y) π.ρΟς
το ΕΖνοι\, πρέπε\ ΥιΧ 6.πομοικρύνωμε !νεργώς �πo (Χότο κά,θε γέννη
, σ'Υ) ΚζΧΙ χά,θε φθοριΧ κλπ . : ΚζΧθι) ς τα. �πoμζXκρύνoμε, τα. �ΠζXλείφoμε:
Αότο πού κροιτttτοιt μοιΚΡl)ιΧ μΑ' το �-* ΚζΧΙ το οόδε* δεν στέκετrxt
aτό μέτρο τοΟ Elvoιt. Το μέτρο ΤΟI) εΙνοιι κά,Τt !ντελώς ά.λλο.

Άπο δλοι ζΧότιΧ σιιμπεροιΙνομε τιΧ έξης : Το ΕΙνζΧΙ δείχνετζΧΙ
σ' οιότο το ποΙημοι ως � ζΧότοτελής, οιότοσιιλλεγ6μενη γνrισtότητrx
τοΟ �oιθερoυ, �πεΙρζXΧΤO �πo τ-ην τοιροιχΥι ΚζΧΙ τή μεΤζΧΟολή. Ά
Χόμη χοιΙ σ"ήμερα., σιινηθίζοl)ν, κα.θως !κθέτουν τrιν �ρχή της Δυ
τtκ-ης ψ tλόσοφΙrxς, σ' ζΧότΥι τη διδζΧσΚζΧλία. του Πα.ρμενίδη νιΧ �ντι
ΠΟΙΡοιθέτοl)ν ΤΥΙ OtOrxaxrxAla. του ΉΡζΧκλείτου. Άπο (Χότον ξεκινιΧει
μιιΧ σιιχνιΧ !ΠζΧνζΧλα.μσζΧνόμενη φρά,ση : *πά,ντα. ρεί*, τα. πά,ντα. ρέ
ουν. Σl)νεπώς δεν όπά,ρχει ΕΙνζΧΙ . Τα. πά,ντζΧ «tCvoιt» γΙγνεσθζΧΙ.
Ή !μφ<iνιση τέτοιων 6.ντιτιθεμένων φρά.σεων, �πo έδώ το ΕΙ
"Yoιt, aπό !χε! το γΙγνεσθα.ι , κρΙνετα.ι πως tCvoιt πολ'; φυσική, δtότι,
,Ιτσt σισα.tώνετα.t, �δη aπο την apxYι της φtλοσοφία.ς, α.ότΟ πο,;
θιΧ δtα.περά,σ'Υ) δλόΧληρη την ΙστορΙα. της, δηλζΧδή έκεί πο,; Ινα.ς
φιλόσοφος AέYEt Α, δ ά.λλος λέγεt Β, xt' ωστόσο στο ΟζΧθμο πο,; rxu
τος λέγιt Α, δ !λλος τότε λέγει Β: "Αν �ντίθετα. σεΟζΧιώση ΚζΧνεΙς
πώς μέσοι στΥιν [στορΙζΧ τής φtλοσοφΙα.ς δλοt οΙ δια.νοητες εΙπα.ν στο
6<iθος το loto πριΧγμοι, τουΤΟ' ΠζΧΡζΧςενεύει πολ'; τον χοινο νου. Προς
τΙ τότε δλη ζΧότη � πολύμορφη κα.Ι περιπλεγμένη Ιστορία. τής Δυ
τtΧ'ijς φtλοσοφΙrxς, !ν δλοι λένε το rato πρii.γμrx ; Τότε θα. aρκουσε
LL Ι α.
ιptAOaoιplrx. Το 'Itii.v Ιχει �δη εΙπωθη. Άλλα. α.ότΟ «το !διο
1;ρ!γμα.» lχει - κα.Ι τουτο aπoτελεί τΥιν !σωτερtκή του �λήθεtα. 
τον �νεξά,ντλητo πλουτο α.ότοΟ πού κ<iθε �μέρα. Etvrxt σα.ν να. εΙνα.ι
� πρώτη τοl) �μέρα..
Ό Ήρ<iχλεtτος, στον δποτο �νΤtπα.ρrxθέτοuν χονδροειδώς τον
Πα.ρμενΙδη, χα.θως τοΟ aποδΙδοuν τη OtOoιaxιxAla. του γίγνεσθζΧΙ,
AtYIt στΥιν πρα.γμ.ζXτtκότητα. το fotO πριXγμ.rx με τον Τελεl)ΤζΧίο. 'Λλ
λοtώς δεν θιΧ �τα.ν ΙνζΧς aπο τούς μεγα.λύτεροl)ς �νά.μεσζX aτoύς με
γ<iλouς ·Ελληνες, !ν lλεγε !λλα. πρά-γμζΧΤα.. Μόνο πο,; δεν πρέπεt
� OtOoιoxrU.loι τοl) ytιX το γΙΥνεσθζΧΙ νιΧ έρμηνεuθi'j σύμφωνα. με τΙς
Ιδέες !νός oιxp6Lyta� τοΟ 1901) α.ΙώνζΧ. ΒεσζΧΙως, � κα.τοπtν1j Ικθε
ση �ς �yτιπα.ρά.θεσης τοΟ ΕΙνα.ι προς το γΙγνεσθα.ι , ποτε δεν Ιγινε
τόσο μονα.διχιΧ χαιΙ μί τόσ'Υ) πληρότητα. δσο σ,Ις ρήσεtς ,ου Πα.ρDigitized by 10uk1s, May 2009
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μενίδη. Κατ' αίιτή τή μεγά.λη εποχή το λέγει'; περΙ του Είνα.ι των
δντων μετέχει το ί'δια στήν (κρuμμένη) ουσία του Είναι, για το
όποίο μιλάει. Σε μια τέτοια Ιστορική ά.ναγκαιότητα Ιγκειται το
μuστικο του μεγαλείοu. Για λόγοuς πού θα ά.ποσαψψισθουν παρα
κάτω θα περιορίσωμε τήν παρουσα σuζήτησή μας γύρω ά.πο αίιτ-η
τ-η διάκριση, δηλ. το «Είναι καΙ γίγνεσθαι», σ' αίιτες τΙς λίγες
ενδείξεις.
2
Είναι και φαίνεσθαι

Τούτη � διάκριση είναι το ιδιο παλιά, οπως καΙ � προηγού
μενη. Ή ταuτόχρονη πρωταρκτικότητα ά.μψοτέρων των διακρίσεων
(Είναι καΙ γίγνεσθαι, Είναι καΙ ψαίνεσθαι)

μαρτuρεί μια 6αθύ

τερη σuνάψεια, � όποία ά.κόμη καΙ σήμερα 6ρίσκεται κρuμμένη.
Αυτή � δεύτερη διάκριση (Είναι καΙ ψαίνεσθαι) δεν μπόρεσε μέ
χρι σήμερα να ά.ναπτuχθη εκ vlou, σε δ,τι ά.ψορα. το γνήσιο πε
ριεχόμενό της. Για να γίνη τουτο είναι ά.ναγκαίο να τ-η σuλλά6ωμε
&'ρκτικά, δηλαδή σύμψωνα μ� τήν έλλψικ-η ά.ντίληψη. τουτο δεν
είναι ε1)κολο για μα.ς, πού μα.ς 6αρόνει � παρανόηση της σUγχρoνης
γνωσιοθεωρίας καΙ πού στ-ην ά.πλότητα του οuσιώδοuς ά.ντιδρουμε
μόνο με δuσκολία καΙ τΙς περισσότερες ψορες ώσαν να �ταν κά.τι
το &.δειο.
Κατ' ά.ρχήν � διάκριση ψαίνεται σαψής. Είναι καΙ ψαίνεσθαι
σημαίνει: Το πραγματικο σε διάκριση κIΧΙ σε ά.ντίθεση προς το
ά.πράγματο· ,ο αυθεντικο σε ά.ντίθεση προς το ά.ναuθεντικό. Σε τού
τη τή διάκριση υπάρχει επίσης μια ά.ποτίμηση, οποu το Είναι προ
τιμα.ται. 'Όπως λέμε: το θαυμα καΙ το θαuμαστό, lτσι λέμε το
ψαινόμενο καΙ το ψαινομενικό. Ή διά.κριση ά.νάμεσα στο Είναι καΙ
ψαίνεσθαι σuχνα ά.νά.γεται στ-η διά.κριση πού μνημονεύσαμε πρώτη,
στο Είναι καΙ γίγνεσθαι. Φαινομενικο είνc:.ι αίιτο πού ά.πΟ καιρο
σε καιρο προ6άλλει καΙ υστερα έξαψανίζεται' είναι το έψήμερο
καΙ το ά.σταθές, σε ά.ντίθεση προς το σταθερο Είναι.
Ή διάκρι<Πj ά.νιiμεσα στο Είναι καΙ το ψαίνεσθαι μα.ς είναι

κοινώς γνωστή' είναι κι' αίιτη ενα ά.πΟ τα έψθαρμένα νομίσματα, που
τα κuκλοψοροuμε ά.νερεύνητα ά.πΟ χέρι σε χέρι μέσα σε μια επιπεδωDigitized by 10uk1s, May 2009
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μένη καθημερινότητα. Στην καλύτερη περίπτωση , χρησιμοποιουμε
τούτη τη διάκριση ώσα.ν ηθικη σuμ60uλη και ιίJσα.ν κανόνα ζωης :
να. &.ποφεύγωμε τό φαίνεσθαι, και στη θέση tou να. &.γωνιζόμαστε
να. θέσωμε τό Είναι : «καλύτερα να. είσαι παρα. ν� φαίνεσαι».
'Ωστόσο , μολονότι τούτη � διάκριση εΤναι αύτoν6ηtη και τρέ
χοuσα, δεν καταλα6αίνομε δJς ποιό 6αθμό &.κρι6GJς τό Είναι κιχι
το φαίνεσθαι &.ποχωρίζονται πρωταρκτικώς. Το οτι &.ποχωρίζονται ,
σημαίνει πώς ύπάρχει auvtiipELa. μεταξύ τοuς. Σε ,ί σuνίσταται
αότ'ή ; Πάνω &.π' ολα πρέπει να. κατανο'ήσωμε την κρuμμένη ένό
τηtα &.νάμεσα στο ΕΙναι κα.ι στο φαίνεσθαι . Δεν την κατανοουμε
πλέον, διότι 6ρισκόμαστε ριγμένοι εξω &.πο τον χώρο , οποu τούτη
� διάκριση &.ναπτύχθηκε πρωτιχρκτικά μέσα στην Ιστορία και τώ
ρα πλέον τη σuνεχίζομε ώς κάτι ποΙΙ κάποτε ' κιχι κάποu έτέθη σε
κuκλοφορία.
Για. να. κατανο'ήσωμε τ·η διάκριση πρέπει νά έπιστρέψωμε
στην Ιστορι κη &.φετηρία.
'Ωστόσο, α.ν &.ποφύγωμε έγκαίρως την έπιπολαιότητα και τη
φλuαρ:α, θα. μπορέσωμε να. 6ρcυμε &.κόμη έντός μας �να δρόμο
ποΙΙ δδηγεL προς την κατανόηση της διάκρισης αυτης. Λέμε «φαί
νεσθαι» και γνωρίζομε το φαινόμενο της 6ροχης κα.ι την �λιoφ ά. 
νεια. Ό ήλιος ψαίνει. Διηγούμαστε : «Το δωμά.τιο φωτίστηκε θσ.μπά
σ.πο την [φωτο] ψά.νεια I Schein.] ένος κεριου». Ή &'λεμανικη διά
λεκτος εχει τη λέξη «Scheinholz» , δηλ. το ξύλο ποΙΙ φωτίζει μέ-σα.
στη νύχτα. Άπο έξεικονί-σεις ά.γίων γνωρίζομε την α λω [Heili
genschein, &.γιοφάνιε ια.] , τον &.κτινο60λοίίντα δα.κτύλιο γύ'ρω &'π�
τc κεφάλι τοuς. Άλλα. γνωρίζομε και τοΙΙς Scheinheilige [τοΙΙς ψεu
τοαγίοuς , τοΙΙς φαινομενικα. &'γίοuς] , αότοΙΙς ποΙΙ φαίνονται σα.ν &
γιοι, &.λλα. δέν είναι. Γν ωρίζομε 'έ πί-σης την Scheingefecht [ τη φαι
νq.ι.ενικη lμάχη] , μια.ν έπιχείρηση ποΙΙ ,δίνει την έντύπωση μάχης.
Ό ήλιος φαίνεται [έ,μφανίζεται] , ,ενώ ψαίνεται lπαρέ�ει την έντύ ·
πωσ-rι] νά. 'γuρνάη γύρω &.πο τη γη . ΤΟ φεγγά.ρι , ποΙΙ φαίνεται
[Scheint] , ψαίνεται να. εχη δύο πόδια διάμ;εψο , καΙ τουτο μό,;')
κατα. τά. φαινόμενα. 'Εδώ λοιπον σuναντοuμε δύο είδη φαίνειν και
φαίνεσθαι . Άλλα. δεν τίθενται &.πλώς το ενα δίπλα στο σ.λλο, παρα.
το Ινα είναι ποικιλία του &.nou. Ό ΤΊλιος π .χ. φαίνεται να. κινείται
γύρω CΙπo τη γ'9) έπειδη φαίνει, δηλ. φωτίζει και φωτίζοντα.ς φανεDigitized by 10uk1s, May 2009

1 34

J

()

ρώνετα ι , lιηλ. Ι'ρχεται στη ν προ-φ&.νεια. [zum Vorschein] . Βε
Όαίως καθως δ -ηλιος ψαίνει ώς ψως, ώς &.κτινο60λία., "auτoXpό
νως γνωρίζομε τΥιν &.κτινοΌολία ώς θερμότητα. Ό -ηλιος ψα.Ινει :
ψανερώνει τον έαυτό του καΙ ζεσταίνει. Ή ψωτοβολία. της !λω
ψέρνει στο ψως τΥιν &γιότητα.
''Αν κυττάξωμε προσεκτικώτερα θ� δοσμε τρε!ς τρόποuς τοσ
ψαίνεσθαι : 1 . ΤΟ ψαίνεσθαι ι;'ς ελλαμψ'Υ) καΙ ψωτισμό' 2. Τό ψαί
νεσθαι ώς έμ-ψα.ίνειν, ώς προ-ψαίνειν, ώς κάτι που Ιρχετα.ι στό
ψως' 3. Το ψαίνεσθαι ώς ι1πλο επιψαινόμενο. Άλλ� ταυτοχρόνως
είναι σαψες πως το δεότερο, ώς �νω , «ψαίνεσθαι», τό εμψαίνειν μέ
το νόημα τοσ αΙΙτοδείκνυσθαι, Ιδιά.ζει τόσο στό ψαίνεσθα.ι ώς Ιλ
λαμψη δσο και στο ψαίνεσθαι ώς επιψαινόμενο, καΙ μά.λιστα δχι
ώς τυχαία Ιδιότητα, &.λλα ώς θεμέλιο τής δυνατόΤ'Υ)τά.ς του. Ή o�
σία τοσ ψαίνεσθαι εγκειται στο επιψαίνε σθαι . Ε!ναι τό α.ότο-δεΙ
κνυσθαι , αότο-παρουσισ.ζεσθαι , επ - ί στασθαι καΙ προ-ίστασθα.ι. 'rb
Όι6λίο που περιμέναμε &.πο καφο εψά.νη τώρα, δ'Υ)λ. προ-κείται, εΙ
ναι πρό-χειρο, και γι' α1το μποροσμε ν� το εχωμε . Λέμε : Τό φεΥ
γσ.ρι ψαίνει, τοστο δεν σ'Υ)μαίνει �όνo : διά.πλωσε �να ψα.νέρωμα.,
μια κσ.ποια ψωτερσ.δα· άλλά : στέκεται , στον οΙΙρανό, ε!να.ι πα.ρ-6ν,
είναι . τα άστέρια ιpalyouv : καθως ψωτίζουν ε!ναι πα.ρ-6ντα.. Τό
Schein [ψα. ί ν ει ν] έδώ Ιχει τη Ο'Υ)μα.σία. &'κρι6ως τοσ Sein [Ε!να.ι} ,
(01 στί χο ι της Σα.πψοσς : * α.στερες μεν &.μψΙ κά.λαν σελά.ν«ν . ..*
και 1] π ο ί η ση τοσ ΜατΙας Κλαοόντιους : «ΟΕνα να.νοόρισμα. στό
φώς τοσ ςΡεγγαριοσ [bei Mondschein] να τρα.γoo�1ισω» πα.ρέχouν
'
καλη 6ά.ση για σκέψη επά.νω στο Είναι καΙ ψαΙνεσθαι) .
"Αν προσέξωμε καλ� αότα που είπαμε παραπά.νω θ� 6ρoQμ.ι
την Ισωτερικη συνά.ψεια που όπά.ρχει &'νά.μεσα στό Ε!να.ι καΙ στό
ψαίνεσθαι . Άλλα τοότη θα τ1ιν κατανοήσωμε πλήρως !ν νοήσωμι
το «Ε!ναι» στ 1ι ν aντίστoιxη πρωταρκτική , δ'Υ)λ. Ηληνικ1j, σrιμα
σία. tou. Γνωρίζομε πως το Ε!ναι διανοίχθ'Υ)κε στους 'Έλλ'Υ)νες ώς
ψόσ ις*. Ή προ6αίνοuσα καΙ xuptιxpxouaa. ισχυς ε!ναι κα.θεαuτη.
ταυτοχρόνως, 1] ψα.ινο.μέΥ'Υ) επι-ψά.νεια.. ΟΙ ρίζες ψύ-* ΧΙ&Ι ψca"* O'rj
μαΙvouv το ίδιο πρα.γμα. Φόειν*, 1] πρό6α.ση που στηρΙζετα.ι στόν
έαuτό της , ε!ναι ψαΙνεσθαι*, ψωτΙζειν, α.ότο-δεικνόειν, Ιπιφα.Ινε
σθαι. τα xαρακτηριστικ� τοσ Είναι που εν τφ μετα.ξυ ΙκθΙσα.μι,
μα.λλον υπο μορψ1ι άπα.ριθμήσεως, καΙ 1] &'ναψορά μας στόν ΠαφμιDigitized by 10uk1s, May 2009
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νΙδη, μ� !οωσα,ν κά.ποια, κα,τα,ν6φη της 6α,σικης έλληνικης λέ
ξη� γι� το ΕΙνα,ι [ δηλ. της λέξης ψύσις] .
θ� ήτα,ν πολΙΙ διδα,κτικο ν11. ιiπoσα,ψηνίζ�με τΥ)ν oνoμα,στικ�
δύνα,μη α,υτης τ�ς λέξης, ξεκινώντα,ς κα,ι ιiπo τοΙΙς μεγάλους uEA_
ληνες ποιητές. θ11. ήτα,ν ιiρκετo έν προκειμένψ ν11. σημειώνα,με πι�)ς
για. τον ΠΙνδα,ρο � '11υ11.* συνθέτει τον 6α.σικΟ καθορισμο τΎι ς &'Υ
θρώπινης υπαρξης : *το δε ψυ� κρά.τιστον α.παν*· αυτο ποΙΙ εΙναι
μέσφ της (καΙ ιiπo τΥ)ν) '11υ11.* εΙναι το Ισχυρότερο &'πο δλα ('Ο
λι:.ιμπ. 'Ωδ� ΙΧ, 1(0) ' ψυ11.* σημ:Χίνει ΙX'J cO ποΙΙ πρωτ:χρκτικ11. και
α,UΘεντικα. �oη όπά.ρχει : το �δη παρ-όν, σε διάκριση ιiπo το κα
τoπιν� έπι6α,λλόμενο με 6ία ώς πεποιημένο και ώς έπεΥεργημένο .
ΤΟ ΕΙνα,ι εΙνα,ι δ θεμελια,κος καθορισμος τού ευγενούς και της ευ
γένεια,ς (δηλ. αυτο ποΙΙ εχει ίιψηλΥι προέλευση και α,ναπαύεται
σ' α,υτ�) . Σχετικ11. μ' αυτ11. δ ΠΙνδαρος έπινοεί τ� ψράση : *γένCιΙ'
οΤος έσσΙ μαθων* (Πυθ. 1 1 , 72) . «Εϊθε, καθως μαθαίνεις, ν11. γί
νης αυτός που εΤσαι». 'Αλλ11. γι11. τοΙΙς 'Έλληνες � στάση δεν εl
να,ι πα,ρ11. τό rc;cιxaeιxt , τό ν11.-Υστασαι-στΟ-'11ώ ς. «Είναι» σημαίνει
έπιψα,ίνεσθαι. Τό ψαΙνεσθαι δεν εΙναι κάτι έπόμενο που έΥίοτε συιι6αΙνει στό ΕΙναι. Τό ΕΙναι ουσιώνεται ιο ς έΠΙ'11 α ίνΕ:;θαι .
ΚαΙ lcat καταθρύ6.εται ώς κεν� κατασκευ� � γενικ11. παρα
οεκτΥ) &ποψη , πως � ΈλληνικΥ) '11 ιλοσΟ'11 ία έδίδαξε «κατ11. τρόπο
ρεα,λιστικό» �να ΕΙναι καθεα,υτό ιiντικειμενικό, σε διάκριση ιiπo τόν
σύγχρονο υποκειμενισμό. ΑυτΥ) � πλα,τει11. διαδεδομένη �πoΨη 6,α
σΙζετα,ι σε μια. δια,νoητικ� έπιπολαιότητα. 'Όρους δπως «υποκειμε
νικό» , «ιiντικειμενικό», «ρεαλιστικό» , «Ιδεαλιστικό» , Ο'11 είλομε ν11.
τοΙΙς πα,ραμερίσωμε.
Μόνο τώρα, είμα,στε σε θέση , έπειδ� διαθέτομε μισ.ν ιiντιληψη
περΙ τού ΕΙνα,ι περισσότερο σύμ'11 ωνη προς αυτ�ν τών Έλλήνων ,
ν� έπιτελέσωμε το ιiπoψα,σιστι χο 6ημα, που θ11. μα.ς ιiπoκαλύψη
τ�ν έσωτερικ� συνάψεια ποΙΙ υπάρχει ιiνά;μεσα, στο Είναι κα,ι στο
ψα,lνεσθα,ι. Πρόκειτα,ι ν11. ιiπoκτήσωμε έπίγνωση γι11. μι11. συνιΧψεια
ποΙΙ εΙνα,ι πρωτα;ρκτικ11. και μονα,Οικ11. έλληνι κή , κιχι ποΙΙ παρήγιχγε
ιiξιoσημείωτες συνέπειες στό Δυτικό πνεύμα. ΤΟ ΕΙνα;ι ουσιώνεται
ώς ψόσις*. Ή προ6α,ίνουσα κυριάρχηση είνα,ι έπιψά;νεια. Κα,ί ερ
χετα,ι στην ΠΡΟ-'11ά νεια,. 'Ήδη τούτο συνεπιΧγεται : τό ΕΙναι, δηλ .
το έπιψαΙνεσθα,ι, έξέρχετα,ι ιiπό τ�ν κάλυψη. Καθως τό ον ώς
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τοιοστο

ε Ι ν α. ι,

τίθετα.ι κα.ι ϊστα.τα.ι στήν

έ κ - κ Ii λ υ Ψ η,

στήν &-λ-ήθεια.*. Μετιχψριiζομε - κα.ι τοστο τα.uτοχρόνως σημα.ίνει
δτι την πιχρα.νοοσμε &σκεψτα. - τούτη τη λέξη με το «Wahrheit
[=&λ1jθειιχ, στα. γερμα.νικli]». Βε6α.ίως &ρχισα.ν σιγα. - σιγα. νιΧ με
τα.ψριiζοuν τήν έλληνικη λέξη &λ1jθεια.* κα.τιΧ κuριολεξία.. Μόνο
που τοστο δεν 60ηθιiει πολύ, α.ν κα.νείς πιiη να. νο1jση &'μεσα. τη
λέξη Wahrheit κα.τα. ενα. έντελως &VEH1jYlato νόημα. και &ποδώση
τοστο το &'λλο νόημιχ στήν έλληνικη λέξη. Διότι

ή

έλληνικη ουσία.

της &λ1jθεια.ς εΙνα.ι ouv ιxtY] μόνο σε ένότητα. με τήν έλληνική ou
σία. το() ΕΙνιχι, ώς ψύσεως*. 'Εξ α.Ιτία.ς tij; Ιδιότυπης κα.Ι οΙΙσια.
atLxij; σuνtiψεια.ς που όπιiρχει &νιiμεσιχ στη ψύση* κα.ι στην &A1j
θεια.*, μπορο()ν οΙ 'Έλληνες νιΧ πο()ν: Το �ν εΙνα.ι &ληθές, έπειδη
εΙνα.ι Ι)ν. Το &ληθες εΙνα.ι Ι)ν, έπειδή εΙνα.ι &ληθές. τοστο σ'Υ)μα.ί
νει:

ή

α.Uτοδεικνuόμενη Ισχυς στέκετα.ι στην έκκιiλuψη. Το έκκα.

λuπτόμενο ώς τοιο()το �ρχετα.ι α.Uτοδεικνuό μενο στη στιiση. Ή &
λ1jθεια. ώς έκ-κιiλuψη δεν εΙνα.ι ενα. πρόσθεμα. στο ΕΙνα.ι.
Ή & λ 1j θ ε ι α.
ν α. ι.

& ν 1j κ ε ι

σ τ η ν

ο u σ ί α.

τ ο ()

Ε I

Το να. εΙνα.ι ον σημα.ίνει: να. ερχετα.ι στήν προ-ψιiνειιχ, να.

πρ06α.ίνη

[ά,νιχ]ψα.ινόμενο, να. ιχίιτο-τίθετα.ι, κιiτι να. πα.ρ-ιΧγετιχι.

Ά ντίθετα., το ,ια. μη-εl-ια.ι, σημαίνει: να. &ποχωρij &πο την έμ
ψιΧνειιχ, &πο τήν πιχροuσία.. Στήν οΙΙσία. tij; έμψιΧνεια.ς Ιγκειτα.ι το
προ- και &πο-χωρείν, το προ- κα.Ι α.πο- στη yv1jata. OElxtlx1j tou;
σημα.σία. 'Έτσι, το ΕΙνα.ι 1)ιaσκoρπ1ζετα.ι στήν πολuμορψία. το() Ι)ν
τος. Το()το το tEAEutιxIo δια.πλώνετα: ώς το έγγυς κα.Ι το έκιiστοτε
κιχι το πιχντα.χο() πιχρ6ν. ΤπιΧρχει

ώ ς

κεί*. Δόξιχ* σημιχίνει θειiσθιχι, δηλιχδΥι
λεί κιχτι. Στήν περίπτωση που

ή

έπιψιχινόμενο στΥι θέα., δο

ή

θέιχ, όπο τΥιν δποία. τε

θέιχ, σε σuνιiρτηση μ' ιχίιτο που

έμψιχνίζετιχι, εΙναι κιiτ: το διιχκεκριμένο, σημιχ!νει δόξιχ*, α.κτινο60λίιχ, κλέος. ΣτΎJν έλληνιστικΥι θεολογίιχ κα.Ι στήν ΚιχινΥι Δια.θ1jκη
*δόξιχ θεο()* σημιχίνει gloria Dei, το μ,εγα.λείΟ τοσ θεο(). Το κλέος,
το περί6λεπτο, σημαίνει έλληνικσ.: να. ϊστασιχι έντος το() ψωτος κα.Ι
κιχτ' αότον τον τρόπο να. &ποκτα.ς στα.θερότητιχ, ΕΤνιχι. Ή δόξα. γιιΧ
tO'J; uEHηYE; δεν εΙνιχι κιiτι που έπιπροστίθετα.ι κα.ι που μπορεί
κα.νε!ς να. τό &ποκτ1jση f) Ι)χι' εΙνιχι δ τρόπος το() ύψιστο!) ΕΙνα.ι.
Για. τους σημερινους ή δόξιχ, ctπό κα.ιρΟ �δη, δεν εΙνα.ι πα.ριΧ ψ1)μη,
καΙ ιίις τοιιχύτη ενιχ ύψιστα. ctμψισ6ητούμενο πρα.γμα.· ενα. aπόκτημα.
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που ρίχνεται και σκορπίζεται α.πο τις εψημερίδες και το ρα.διό
ψωνο - σχεδον το α.ντίθετο τοίί Είνα.ι. 'Όταν για. τον Πίνδα.ρο �
δόξα α.ποτελη την ουσία της ποίησης και ποίηση είναι: θέτειν εΙς
το ψG)ς, τοίίτο ουδόλως σημαίνει πως κατ' α.υτΟν ή έ'λεuση στο ψιϊ\�
παίζει ενα.ν Ιδιαίτερο ρόλο, άλλά άπλώς σημαίνει π�)ς α.υτΟς σκέ
ψτεται και ποιεί σάν 'Έλληνα.ς, δηλαδη ϊστατ'Χι στην εκ-τεθειμένη
ουσία. τοίί Είναι.
*

Θέλομε να. δείξωμε δτι (και κατα. ποιο τρόπο) για. τους 'Έλ
ληνες το εμψαίνεσθαι άνήκει στο Είναι' α.κριΌέστερα.: ατι
κα.τα. ποιο τρόπο) το Είναι εχει την ουσία του

κ α ι

(και

στο εμψαί

νεσθαι. Αυτο α.ποσαψηνίσθηκε στην υψιστη δυνατότητα της άνθρtij
πινης ϋπαρξης, τούτη ΥοημέΥη με τη μορψη που την σuνέλαΌα'ί
οΙ 'Έλληνες, με τη δόςα [Ruhm] και το δοξαζειν. Ruhm ση
μαίνει δόξα*. Δοκέω* σημαίνει: άναδεικνύομαι, εμφαίνομαι, προ
Όαίνω στο ψώς. 'EQG) εμΌιώνεται � θέα, � οψη, ή περίΌλεψη απου
κανεις ϊσταται' εΥώ στην αλλη λέξη, την άντίστοιχη της δόξα.ς, το
κλέος*, έμ6ιώνεται το α.κουσμα., το καλεσμα. 'Έτσι, λοιπόν, δόξα
είναι ή κλήση, στην δποία κανεις ϊσταται. Ό Ήρακλειτος λέγει
(Άπ. 29): *αΙρεσνται γα.ρ εν άντι άπαντων οΙ α.ριστοι, κλέος
άέν(Χον θνητώΥ,. οΙ δε πολλοι κεκόρηνται ακωσπερ κτήνεα.*. «ΟΙ
άριστοι διαλέγουν άπο αλα, μόνον ενα πράγμα: δόςα άέναη α,ντι
,Itlν θνητών ΠΡ7.γματων" άλλα. οΙ πολλοι χορταίνουν ωσα.ν τα. ζώα»,
'Όμως σε δλα αυτα. τίθεται �νας περιορισμός, δ δποίος ταυτο
χρόνως δείχνει το πράγμα στην ουσιαστική του πληρ6τητα. Δόξα*
είναι � θεωρία [δηλ. θέα, θωρια.] απου εντός της στέκεται κανεις
καί, στην ειjρύτερη σημασία της, ή θεωρία που καθε ον κρύΌει
και ξεκρύ6ει στην εΙδή του (είδος*, Ιδέα*) . Μια. πολιτεία παρέχει
μια. καταπληκτικη θέα. Ή οΨη που ενα ΟΥ εχει άπ,� μόνο του,
και που γι' αυτο το λόγο την προσφέρει α,πο μόνο του, μπορεί κατά
περίπτωση να Ιδωθη άπο αυτη γι την αλλη όπτικη γωνία. Σύμ
ψωνα με τις διαψορες όπτικες γωνίες, � προσψερόμενη οψη είναι
καθε ψορα. και αλλη. Συνεπώς είναι ταυτοχρόνως μια. α.ποψη που
ε μ ε ί ς

λαμΌανομε και διαμορψώνομε. Καθως α,σχο).ούμαστε

και ζΟίίμε με τα. οντα σχηματίζομε, α,πο τηΥ εΙδή τους, συνεχώς
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&πόψεις. Συχνα δέ χωρις να βλέπ ωμε έπcοφιοG)ς το [δι') το πράγμα.
Ξεκινώντας απο εναν οποιο δρόμο και ιΧπο μια οποια α ί τί α ψθάνομε
να εχωμε μια αΠΟψΥ; το!} πράγματ ος. Σχημα, ίζομε μια γνώμη γι'
:Χ!;τό. Και ε , σ ι, μπορεί ν·Χ συμβή, 11 αποψη που έπι καλού μασ τε

ιιη

Υα

εχη καμμια σχέση με ,ο πρ άγμα . Τότε πρ όκε ιτ αι γι7. ά.πί:iί

εποψη, για παραδοχη [Annehmen]. Π αραδε χ6.μα.·σ τε κά::ι ώς τ Ξ
τοιο η τέτοιο. Άπλώς εχομε μια γνώ μη. Annehmen στα έ λλη ν ι 
κα σ ημαίν ει δέχε σ θαι*. (Το δέχεσθαι συνδέεται με την προσψορα
το!) έμψαίν εσ θαι ) . Ή δόξα* ώς μ ι α τέΤ'Jια Ύ'ι τ έΤ'J ια παραδοχη εί
ναι 'ίσ η με τη γνώμη.
Τώρα φθάσαμε σ το σημείο πl)υ έπιδιώκα.με. 'Ε πει δη το Er
ναι, 1ι φύσις*, συνίσταται εις το έμφα.ίνεσθα.ι, στηΥ προσφορα τής
ειοijς κα ι τής οΦης, ϊσταται,
κα.ι

σ ταθε ριί) ς , στη

οuσιωδGJς

κα.ι

συνεπιίJ ς & ναγκα ί ως
ή (,π l) ία &κριβώς

δυ νατότ ητα μιάς έ μφ άνεια. ς,

έϊ.ικαλύϊ.τει κα.ι ιΧπl) κρύ πτει :χύ,ο που στη ν πρα.γμα.:ικ6τητα εΤναι
,ο ΟΥ, Οηλ.

,ην

ον, είναι το

ΛCιτη ή

έκκάλυψη.

φ α ί ν ε

ι

ν

οψη, δπου τώρα ϊσταται το

με το Υόημα :ή; πρl) φ άνε ιας [«κατα

τα φαιν όμενα " ]. 'Όπου υπ άρχε ι ή έκκάλυψη το!) ΟΥτος, έκεί υπάρ
χει Ύ.αί -lι δυνατ ό τ ητα τοσ
το c,ν ϊσταται

στο

ψαίνει ν,

και ιΧντι στρ 6 ψ ως : 'Εκεί Π'Jυ

φα.ίν ε ιν ".αΙ βρίσκεται έΥτός του, ;jϊ.ου &πο καιρ 6

"/...:χτέχει μια σί γουρη θέση, μπορεί το

ψα ίνεΙ Υ

να θρυμμα.τισθΊι και

να έκπέση.

Με τη λέξη δόςα* όνομάζΟ Υται πολλα πράγματα: 1. Περί
βλεψη ώς κλέος. 2. Περίβλεψη ώς ά.πλ ή οψη, που προσφ έρει κάτι.

3. Περί βλε ψη ώς σ υγκεκρι μένη ειδή: το

« φαίν ε ι ν» ώς ά.πλή προ
σχηματίζει ενα; �'/θρωπoς, ή γνώμη. Au
τη ή πολυσ ημία τής λέξης δεν όψ είλε τ α ι στην ιΧ νεμελια τής γλώσ
σας, ιiλλα ε!Υαι εΥ:Χ ϊ.αιχ νίδι που θεμ ελ ιώ νετ αι βαθεια μέσα στην ω

φάΥεια. 4. Ή άποψη που

ριμη σοψία μια.; μεγάλη; γλιjJσσας, ή Ιποία δια.,ηρεί Ι)';σια.στικα χα

ρα κτη ριστ ικ?: τοο) Ε!ναι μέσα.

σ τη

λέξη. Και γι7. '17. OI)UfLE

τα

πρά

γματα έξ &ρχΥlς σωσ,ά, πρ έπ ει Υα προστατωθl)!}με iπο το λάθος να
έκλά6ωμε το φαίνειΥ σαΥ κάτι ά.πλώς και μόΥΟΥ «ψαΥ,ασιώδες» η

ό ποκε ιμεΥικό» , και ετσι να το ψευτίσωμε. 'ΑΥτίθετα, Ισχύει το
ψα ΙΥ όμενο ιΧΥ ήκει στο 'ίδιο το ΟΥ, ετσι ιΧΥήκει στο
ον και το φα Ι ΥομεΥ ικό.
"Ας σκε φθοσ με ΤΟΥ �λιo. Κ αθημερι Υα &.Υατέλλει και δύει,

«

Ξξής: 'Όπως το
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γι� μα,ς. Μόνον λίγοι &στρονόμοι, ςpuaLxot κα! ψιλόσοψοι - κι' αΙΙ
τοι &κόμη μόνον έξ αΙτίας μια,ς εΙδικης, λίγο

η

πολu διαδεδομέ

νης, γνώσης - &ντιλαμ6ά.νονται τουτο το γεγονος έντελως διαψο
ρετικά., δηλαδη ώς κίνηση της γης Υόρω &πο τον �λιo. 'Ωστόσο,
το ψαίνεσθαι έντος του δποίοu ϊστανται
όρθρινο τοπίο,

ή

δuσμικη θά.λασσα,

�

�

γη και δ ήλιος, δηλ. το

νόχτα, είναι ψαινόμενα. ΑΙΙτο

το ψαίνεσθαι δεν εΤνσ.ι �να τίποτε. Ούτε είναι ψεuδές. Ούτε εΤνσ.ι
&:πλο ψσ.ινόμενο σuνθηκων της ψόσεως, ποu στην πραγματικότητα
είναι διαψορετικές. ΑΙΙτο το ψσ.ίνεσθαι εΤναι ίστορικο κσ.! ίστορίσ.,
ιiποκσ.λuμμένο και θεμελιωμένο στην ποίηση κσ.ι στο λόγο, κσ.!
Ετσι &ποτελεί οΙΙσιώδη περιοχη του κόσμοu μας.
Μόνον

ή

ίιπερ60λικη έξuπνά.δσ. των έπιγόνων και κοuρσ.σμέ

νων νομίζει πως μπορεί να. &παλλσ.γη &πο την Ιστορικη laχu του
ψαίνεσθσ.ι, το δποίο χσ.ρακτηρίζει ώς «ίιποκειμενικό», ώσα.ν ή ou
σία. ιx,jtij; της «6ποκειμεΥικότητσ.ς» να. μη ήταν κά.τι το έντελως
προ6λr;ματικό. Έν προκειμένψ οΙ 'Έλληνες εΤχσ.ν διαψορεΤΙΚ1) έμ
πειρία. ΤΗταν όποχρεωμένοι, ιiδιαλείπτως, να. &ποσπουν το ΕΤνσ.ι
&πο το ψαίνεσθαι κσ.ι να. το προψuλά.σσοuν &πο το τελεuτσ.ίο. (Το
Ε[να.ι οΙΙσιώνεται σΤ1)ν έκκά.λuψη) .
Μόνο με τον auνExij &γωνσ. ιiνά.μεσσ. στο Είνσ.ι κα! το ψαί
νεσθσ.ι &πέσπσ.σσ.ν τό Είνσ.ι &πο το ον κσ.ι εψεραν το ον σΤ1) στσ.
θερότητσ. και στην έκκά.λuψη: τοuς θεους κσ.ι την πόλη, tou; νσ.
ou; κσ.ι την τρσ.γωδίσ., τα &θλήματσ. καΙ τη ψιλοσοψία' &λλ� δλσ.
τουτσ. έν μέσψ, κσ.! κά.τω ιΧπο Τ1)ν έποπτεία, του ψσ.ίνεσθαι, το δ
ποίο οΙ "Ελληνες επσ.ιρνσ.ν στα. σο6σ.ρά., εχοντσ.ς σuνείδηση της
ίσχόος tou. Μόνο ιiπo τη σοψισΤΙΚ1) κσ.! ιiπo τον Πλά.τωνσ. χσ.ρσ.
κτηρίσθηκε το ψαίνεσθαι ώς &.πλΟ έπιψσ.ιν6μενο καΙ ετσι υπο6αθμΙ
στηκε. Ένω τσ.uτοχρόνως το ΕΤναι ιίις Ιδέσ.* προήχθη σε !νσ.ν u
περσ.ισθητΟ τόπο. Άνά.μεσα στα. &.πλως ψσ.ινομενικα. l5ντα έδω κά.
τω, καΙ στο πρσ.γμσ.τικΟ Είνσ.ι κά.ποu έπά.νω ψηλα. οημιοuργήθηκε
ενσ. χά.σμα, ενσ.ς χωρισμός*. Σε τοστον το χωρισμο έγκσ.τσ.στά.
θηκε δ Χριστισ.νισμΟς κσ.Ι τσ.uτοχρόνως έρμήνεuσε το κσ.τώτερο ώς
το ΟημιοόΡΥημσ. κσ.Ι το ιiνώτερo ώς τον ΟημΙΟUΡΥό. τοστσ. τα. με
ταποιημένα δ-πλσ. της ιiΡXαιότητας έστριΧ.ψ"Ι)σαν ένσ.ντΙον της

(ώς ή

εΙδωλολατρεία) καΙ ετσι την παραποίησσ.ν. 'Ώστε εΤχε δΙκαιο δ ΝΙ
τσε δταν είπε: Ό Χριστιανισμος εΤνσ.ι έκλαϊκεuμένος πλατωνισμός.
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Άντίθετα πρός αυτά, rι μεγάλη εποχη τής &λληνικής παροu
σίας ήταν μια. μοναδικα. δημιοuργικη αυτοκατάφαση ιiνάμεσα στη
auyxuaT) καΙ τ�ν ιiνταγων:σμό των δuνάμ.εων του Είναι καΙ τοϋ φαί
νεσθΙΧι. (Σχετικα. με την πρωταρκτικη ουσιαστικη σχέση ιiνάμεσιχ
στην ιiνθρώπινη ϋπαρξη , στό Είναι ώς τοιοϋτο, καΙ στην ιiλήθεια
με την Ιννοια τής εκκάλuψης καΙ τής &.ναλήθειας ώς έπικάλuψης,
6λ. «Είναι καΙ Χρόνος» § § 44 καΙ 68) .
Για. τη σκέψη τω" πρώτων Έλλήνων διανοητων, rι ένότητα
καΙ δ ιiνταγωνισμός τοϋ Είνιχι καΙ τοϋ φαίνεσθαι είχε πρωταρκτικη
Ισχύ. <Qστόσο , l5λα τοστα εκφράσθηκαν κατα. τόν υΨιστο καΙ καθα
ρότερο τρόπο στην Ηληνικη τραγικη ποίηση. "Ας σκεφθοϋμε έπά
νω στόν "ΟΙδίποδα Τύραννο» τοϋ Σοφοκλή . Ό ΟΙδίποδας στην &'ρ
χη είναι δ σωτήρας xrxt δ 6ασιλια.ς τής Πολιτείας" ζή στη λάμψη
τής δόξας tou κιχ! στην ευνοια των θεων. θα. εκδιωχθή ιiπό τοϋτο
τό φαίνεσθαι, τό δποίο δεν είναι &οπλή ίιποκειμενικη α.ποψη , ποιι δ
ΟΙδίποδας εχει για. τόν έαuτό tou, &.λλα. είναι αΙJ τό δποu εντός tou
σuμ6αίνει rι έμφάνεια τής ϋπαρξής ,QU , l5ταν rι εκκάλuψη [ιiλή
θεια] τoίi Είναι tou θα. τόν δείξη φονια. τοϋ πιχ,έρα του κα! litt
μαστη τής μητέρας tou. Ό δρόμος ποιι δδηγεί ιiπό εκείνη τη με
γαλόπρεπη &.ρχη εως αυτό τό θλι6ερό τέλος, είναι �νας ciγώνας
ένιαίος κα! μοναδικός ιiνάμεσα στό φΙΧίνεσθαι (κάλuψη καΙ παραλ
λαγη) κιχ! στην έκκάλuψη (στό Είνιχι) . την πόλη την πολιορκεί
� «κάλuψη» τοϋ <pc.vtάo τοϋ πρώην 6ιχσιλιά AIΧtou . Με τό πάθος
ένός ιiνθρώποu ποιι ίστιχται στην ιiνοικτότητα τής δόξας κιχ! ποιι
εΤναι υΕλληνας, δ ΟΙδίποδας πάει να. ξεσκεπάση αυτη την «κά
λuψη». Βήμα τό 6ήμα, πρέπει να. στήση τόν έιχuτό ,ou στην έκ
κάλuψη ! ιiλήθειιχ] , την δποία στό τέλος μπορεί να. την liντέξη ,
μόνο IiqJoίi έξορύξη δ ίδιος τα. μάτιιχ tou, δηλ. εξερχόμενος ιiπό αλο
το φως, ιiφήνοντας τόν μανδύα τής νύχτας να. τόν περι6άλη, καΙ
κραuγά.ζοντας, ώς τuφλός πλέον, να. ιiνοίξοuν l5λες οΙ θϋρες, ώστε
ενας τέτοιος α.νθρωπος να. ιiποκαλuφθή · στο λαό &.κρι6ως ιχυτός ποιι
ε ί ν α ι.
Άλλα. δεν πρέπει να. δοϋμε τόν ΟΙδίποδΙΧ μόνον ώς τόν α.ν
θρωπο που πέφτει· πρέπει να. ιiντιληφθοίiμε στον ΟΙδίποδα αυτη
τη μορφη τής έλληνικής ϋπαρξης, � δποίΙΧ κu6εύει κατα. τόν πιό
ριζικό κιχ! α.γριο τρόπο τό θεμελιακό πάθος της, τό πάθος τής έκκά.Digitized by 10uk1s, May 2009
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λυψ"f)ς τοϋ Είναι, δ'Υ)λ. τον αγώνα για. το ϊδιο το Είναι. Ό Χαίλντερ
λιν, στο ποί"f)μά του «Στο εράσμιο γαλάζιο θάλλει .
.

.

»,

λέγει αότή

την εΙσδυτική ςppιXa"f): «�Iσως δ τύραννος ΟΙδίποδας ε6λεπε πολύ».
Α.ότή ή υπερ60λικη δρασ"f) είναι δ θεμελιώδ"f)ς δρος για. κάθε με
γάλο ερώΤ"f)μα καΙ για. κάθε μεγάλ"f) γνώση, καθως και δ μοναδι
κός τους μεταψυσικος λόγος. Ή γνώση καΙ

ή

επιστήμη τών Έλ

λήνων ήταν αότο το πάθος.
υΟταν σήμερα συνιστα.ται στήν επιστήμη να. υπηρετη τον λαό,
6ε6αίως αότο είναι μια. αναγκαία καΙ σε6αστή αξίωση, αλλα. είναι
πολΙΙ λίγο καΙ δεν είναι το οΙΙσιώδες. Ή κρυμμένη θέληση τοΟ
μετασχηματισμοϋ τοϋ 5ντος μέσα στήν αποκαλυπτότητα της υπαρ
ξης ζητάει περισσότερα. Για. να. πραγματοποιηθη ενας μεΤΜχη
ματισμος της επιστήμης καΙ συνεπώς της πρωταρκτικης γνώσης,
ή 'Jπαρξή μας χρειάζεται μια.ν εντελώς διαψορετική μεταψυσική
ρύμη. Πρέπει να. ξανα6ρή μια. θεμελιακή σχέση, καθιδρυμένη καΙ
οΙκοδομημένη αληθώς, προς το Είναι τοϋ 5ντος στο σύνολό του.

Ή σχέση μας, ήμών τών σημερινών, με δλα αυτα. ποΙΙ τα.
6νομάζομε Είναι, 'Αλήθεια καΙ Φαίνεσθαι, απο καιρο είναι τόσο
συγκεχυμένη καΙ αθεμελίωτη καΙ χωρΙς πάθος, ωστε, κατα. την
έρμηνεία καΙ αψομοίωση της έλληνικης ποίησης, μόνον κάτι το
έλάχιστο υποπτευόμαστε απο την ΙσχΙΙ τών ποιητικών ρημάτων
αόΤής τούτης τής έλληνικής ϋπαρξης. Ή πρόσψατη έρμηνεία τοϋ

(1933), ποΙΙ την όψείλομε στον κα.ρλ Ράινχαρντ, �ρxε
ται Ο:Jσιωδώς πλησιέστερα προς τήν έλληνική ϋπαρξη καΙ το έλ

Σοψοκλή

ληνικο Είναι, απο δλες τΙς προηγούμενες προσπάθειες, διότι δ
Ράινχαρντ 6λέπει καΙ διερωτα. το ψαγικο σUΜ6αίνoν με 6άση τΙς
θεμελιακες σχέσεις ανάμεσα στο Είναι, στήν εκκάλυψη καΙ στο
φαίνεσθαι. Μολονότι δ σύγχρονος υποκειμενισμος καΙ δ ψυχολογι
σμος 6ρίσκουν ακόμη τον τρόπο τους, ή έρμηνεία τοϋ Ράινχαρντ
για τον «ΟΙδίποδα Τύραννο» ώς «τραγωδίας τοϋ ψαίνεσθαι» παρα
μένει εκπληκτικο κατόρθωμα.
Τελειώνω τούτη την αναψορά μου στήν έλληνικη ποιητική
αποτύπωση τοϋ αγώνα ανάμεσα στο Είναι καΙ στο ψαίνεσθαι, πα
ραθέτοντας μια στροψή απο τον «ΟΙδίποδα Τύραννο» τοϋ Σοψοκλή,
ή δποία μα.ς παρέχει την εΙΙκαιρία να. δείξωμε, χωρΙς κανένα 6ια
σμό, τή συνάψεια ποΙΙ υπά.ρχει ανάμεσα στον προσωρινο χαρακτηDigitized by 10uk1s, May 2009
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ρισμό που έκιiμcx.με του έλληνικου ΕΙναι ώς σταθερότηται; [όρθό
τητας] , και του χαρακτηρισμου που τώρα έπιτελέσαμε , του Είναι
ώς ψαΙνεσθαι .
ΟΙ λίγCιΙ στίχοι σ.πό το τελευταίο χορικο της Τραγωδίας (στ.
1 189 κ. έξ.) εχουν ώς έξης :
*τίς γιiρ, τίς σ.νηρ πλέον
τα.ς ευδαιμονίας ψέρει
η τοσουτον δσον δοκείν
και δόξαντ' !iποκλίναι ;�
Ποιός, λοιπόν , ΠCιιός ξiνδρας ψέρει περισσότερο
Υιλεγμένη και &ρμονισμένη την ϋπαρξή του
τόσο πολυ οσο Xρειιiζεται για. να. Ισταται στο ψαίνεσθαι
'
ωστε - ώς gνας ψαινόμενος
Υ !iποΧλίνη ; (Δηλαδή, !iπο το
αυθίστασθαι) .
-

'

Κατα. -;ην !iποσαψήνιση τής ουσιας του !iπαρεμψιiτοu μιλή
σαμε γι' αυτες τις λέξεις, που παριστιiνoυν την εγκλιση*, την !iπό
κλιση , την πτώση (casus) . Τώρα 6λέΠDμε πως το ψαίνεσθαι , ώ;
μία ποικιλία του ΕΙναι, είναι τό ίδιο με την πτώση [!iπόκλιση] .
ΕΙναι μια. ποικιλία του ΕΙναι με το νόημα του αυθίστασθαι-σε
Ορθια-στά.ση . Άμψότερες οΙ !iποκλίσεις !iπο το ΕΙναι, καθορίζον
ται με 6ιiση το ΕΙναι ώς σταθερότητα του εΙς-το-ψώς-ϊστασθαι, δηλ .
του ψαΙνεσθαι .
Τώρα εγινε σαψες πως τ ό ψαίνεσθαι σ.νήκει στο ιδιο τ ο ΕΙνα ( .
θεωρημένο ώ ς ψαι·,ιόμενο. ΤΟ Είναι ώ ς ψαίνεσθαι δεν εχει λιγώτερη
1σχυ &.πο τό Είναι ώς έκκά,λυψη. Το ψαίνεσθαι συμ6αίνει μέσα
στο Τδιο το ον και μαζύ του. Άλλα. το ψαίνεσθαι δεν κά,νει μόνο
το αν να. ψαίνεται ώσα.ν τέτοιο που πραγματικα. δεν είναι' οχι
μόνο παραλλά.σσει το ον, του δποίου !iποτελεί ψαινόμενο' !inιX έπι
πλέον !iποκρuπτεται το ίδιο ώς ψαίνεσθαι, στό 6αθμο που δείχνε
ται ώς το ΕΙναι . Έπειδη το ψαίνεσθαι παραλλά,σσεται ετσι ουσιω
δώς, με την περικά.λυψη και την !iπόκρuψη , όρθώς λέμε : τα. ψαι
νόμενα !iπατουν. Τούτη "ή !iπά.τή εγκειται μέσrx στο Τδιο το ψαΙ
νεσθαι. Έπειδη !iΚΡΙΟώς το ψαινόμενο !iπrxτα., μπορεί να. έξrxπαDigitized by 10uk1s, May 2009
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τήση τον α.νθρωπο, και �τσι νσ. τον δδηγήση στΎ/,1 πα.ραπλάνηση .
'Αλλσ. το νσ. περιπίπτης στΥlν παραπλάνηση , δεν είναι παρσ. ενας
-φόπος , ιΧνάμεσα στους ά.λλους , με τον δποίο δ �νθρωπoς κινείται
μέσα στον τριπλο κόσμο , σπου διαπλέκονται το Είναι , � έκκάλυψη
καΙ το ψαί νεσθαι .
Τον χώρο, τρόπον τινά, που διανοίγεται στη διαπλοκη τού
Είναι , της έκκάλυψης καΙ τού ψαίνεσθαι , τον νοώ ώς π λ ά ν η .
Το ψαίνεσθαι, � ιΧπάτη , � παραπλάνηση , το σψάλμα, εχουν μισ.
καθωρισμένη σχέση ουσίας καΙ τέλεσης, την δποία � Ψυχολογία
κα.ι � γνωσιολογία ά,πο καιρο μα.ς την παρουσιάζουν παρανΟ'Υ)μένΥ;
καί , κατσ. συνέπεια, στην καθημερινή μας ζωή , δεν τσ. αιώνομε
οΙΙτε τσ. ά,ναγνωρίζομε με δλ'Υ) την ά,παιτοόμενη σαψήνεια ώς δυ
νάμεις.
ΤΗταν λοιπον ιΧπαραίτ'Υ)'Ο νσ. καταστήσωμε σαψες κατσ. ποιο
τρόπο, με 6ιiση την έλλην(κη έρμηνεία τού Είναι ώς ψόσεως*,
κ α ί μ ό ν ο μ' α υ τ η τ η α ά σ 'Υ), τόσο � ιΧ λ ή θ ε ι 17. ,
με την εν'ν'οια της έκκάλυψ'Υ)ς, σσο και το Ψ α ί ν ε σ θ α ι, ώς '
Ζνας ώρισμένος τρόπος της προααίνουσας αυτοψανέρωσ'Υ)ς, ά,νήκουν
ά,ναγκαίως; στο Ε ί ν α ι.
Διότι το Είναι και ψαίνεσθαι συνανήκουν και ώς συνανήκοντα
εμψανίζονται πάντοτε μαζό, καΙ καθως είναι πάντοτε μαζυ μετα.
στοιχειώνονται ιΧπο το ενα στο �λλo και ετσι προκαλΟύν συνεχώς
σόγχυση' και έξ αίτίας αυτης της σόγχυσ'Υ)ς παρέχουν τη ουνατό
Τ'Υ)τα παραπλάνφ'Υ)ς καl περιπλοκης. Γι αυτο �πρεπε στην ά,ρχη
της ψιλοσοψίας, δΎ)λ . κατσ. την πρώτη διάνοιξη τού Είναι τών 5ν
των , ή αασικη προσπάθεια της σκέψ'Υ)ς νσ. εγκειται στην καταδ!i
μα.ση έκείν'Υ)ς της ά,ναγκαιότητας που κάνει το Είναι νσ. αυθίζεται
στο ψαίνεσθαι, καΙ στη διάκρισή του άπο το ψαίνεσθαι . Τούτο, με
τη σειρά του , άπα.ιτεί να. δοθή προτεραιότητα στην άλήθεια ώς
έκκάλυψ'Υ) και κατα. της κάλυψ'Υ)ς' στην εκ-κρυψ'Υ) κατα. τής ι1πό
κρυψης, δ'Υ)λ. κατσ. της έπικάλυψ'Υ)ς και της παραλλαγής . Καθως
Ο}Lω; επρεπε το Είναι νσ. δια,ΨΟΡΟΠΟΙ'Υ)θή ιΧπο το 'Έτερο κα,ι νσ.
-;
ταθεροποι ηθή ώς ψόσις* , έπι τελέσθηκε � δια,ψοροποί 'Y)G'Y) τού Εί
να,ι άπο το μη-Είνα,ι , ά,λλσ. τα,υτοχρόνως καΙ τού μη-Είνα,ι άπο το
ψαίνεσθα( . ΟΙ Μο διαψοροποιήσεις δεν συμπίπτουν .
Έπειδη ετσι εχουν τα. πράγμα,τα με το Είνα,ι, την έκκάλυψ'Υ),
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το ψαίνεσθαι καΙ το μή-Είναι, τρεΙς δρόμοι &.νοίγονται &.ναγκαΙα
γιιΧ τον &νθρωπο πού σχετίζεται με το Είναι, καθως τούτο διανοί
γεται γόρω του , καΙ τού δποίου � στάση εναντι τού οντος καθορί
ζεται &.πΟ τον σχετισμό του με το Είναι . Ό &.νθρωπος πρέπει , αν
είναι νιΧ &.νε6άση τήν σπαρξή του στή ψωτεινότψα τού Είναι, νιΧ
ψέρη το Είναι σε Στάση, νιΧ το υποστηρίξη μέσα στο ψαίνεσθαι
καΙ �ναντίoν τού ψαίνεσθαι, καΙ ταυτοχρόνως νιΧ &.ποσπάση το ψαί
νεσθαι καΙ το Είναι &.πΟ τήν &6υσσο τού μή-Είναι.
Ό α.νθρωπος πρέπει νιΧ διακρίνη αότούς τούς τρεΙς δρόμους
καΙ πρέπει νιΧ &.ποψασίση υπερ η κατά, γιιΧ τον καθένα. Ή διά
νοιξη καΙ Υι δδοποίηση τών τριών δρόμων είναι εργο τής σκέψης
κατιΧ την εναρξη τijς φιλοσο φίας. Ή διά-ΚΡΙσΎj [Ent-scheidungj
θέτει τον α.νθρωπο , ώς γνωρίζοντα, επάνω . σ' αότούς τούς δρόμουι;;
καΙ στο σταυροδρόμι τους καΙ συνεπώς σε μιιΧ συνεχή πρό-κρισrι
[ = &.πόψαση, Ent-scheidung] . Μ' αότ�ν [τ�ν &.πόψασΎj, πρό-κρι
aYjI] &.ρχίζει � Ιστορ ία. Αότη καΙ μόνον α, ότή είναι &.κόμη καΙ � 1.
πόψασΎ] περΙ τών θεών. (ΚατιΧ συνέπεια , πρό-ΚΡΙσΎj [ = &.πόq:ιιxισrι , .
Ent-scheidung, «,δια-χωρισμος»] δεν σημαίνει ,εδώ κρίσΎj καΙ εκ
λογή τού &'ν9ρώπου, &.λλιΧ διαχωρισμο [Scheidung] τού μνημο
νευθέντος συνόλου τού Είναι, τής εκκάλυψης, τοσ φαίνεσθαι καΙ
τοσ μη-Είναι) .
Ή dφχαιότερη διάνοιξη τών τριών δρόμων είναι � ψιλοσοψία
τοσ ΠαρμενΙδη, δπως εψτασε σ' εμα.ς με το μνημονευθεν �δη δι
δακτικό του ποίημα. Χαρακτηρίζομε αότούς τούς τρεΙς δρόμους
με τήν παρά.θεση μερικών &.ποσπασμάτων αότοσ τοσ ποιήματοι;; .
Μία πλήρης έρμηνεία δεν είναι δυνατή εδώ.
ΤΟ &.πόσπασμα 4 εχει, σε μετάψραση, ώς έξής :
Ίδοό, σοσ λέγω : πρόσεξε καλιΧ τΙς λέξεις πού &.κοσς (επι τοσ
προκειμένου) , ποιοΙ δρόμοι ερευνας είναι οΙ μόνοι πού
πρέπει νιΧ τούς εχης υπ' οψη σου .
Ό πρώτος : πώς τοστο είναι (πώς το Είναι , είναι) καΙ πώς
επίσης (είναι) &'OUνατο το μή-Είναι.
τοστο είναι το μονοπάτι τής θεμελιωμένης εμπιστοσόνηι;; , διότι
&.κολουθεΙ τήν εκκάλυψη.
ΚαΙ δ &λλος : πώς τοστο δεν είναι καΙ επίσ'rjς πώς είναι &.
ναγκαίο το μή-Είναι.
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Κα.Ι τουτο επίσης, σε πληροφορώ, εΙναι ενα μονοπά.τι, το δποίο
καθόλου δεν μπορώ ν� σου το συστήσω,
οδτε μπορείς ν� γνωρισθής με το μη-ΕΙναι , διότι δεν μπορεί
ν� πα.ρουσιασθή
οδτε μπορείς ν� το δεΙξης με λέξεις.
Έδώ όπά.ρχουν, κατ' &ρχήν, OUο δρόμοι, ΟΙ δποίοι χωρίζονται
μετα.ξό τους με σαφήνεια :
1 . Ό δρόμος προς το ΕΙναι· τουτος εΙναι επίσης δ δρόμος
προς την εκκιίλυψη . Αίιτος δ δρόμος εΙναι &ναπόψευκΤος.
2. Ό δρόμος προς το μη-ΕΙναι" 6ε6αίως δεν μπορεί κανεις
ν� τον διοδεόση, &λλα. &κρι6ώς γι' αίιτο το λόγο πρέπει να. ίιψωθή
στο επίπεδο τής γνώσης το γεγονος οτι τουτος δ δρόμος είναι &
διόδευτος, κυρίως εχοντας υπ' όψη ΟΤΙ δδηγεί στο μη-Είναι . Το
&πόσπα.σμα. μάς παρέχει επίσης την &ρχαιότερη μαρτυρία τής φι
λοσοφίας για το δτι πρέπει ν� σ κ ε Ψ θ ή κανεις το δρόμο του
Είναι καί το δΡQμο του μηδενος ένιαίως" καΙ συνεπώς &ποτελεί πα
ρανόηση του ερωτ'ήματος περί τ�υ Είναι , άν κανείς στρέψη την
πλιίτη του προς το μηδέν, με τη 6ε6αιότητα πώς το μη δεν εΙναι
κα.τα.ψανώς Ινα. τίποτε. (Το δτι το μηδεν δεν εΙνα: κά.ποιο ον,
οίιδόλως σuνεπά.γεται πώς δεν &νήκει στο Είναι , κατα. τον τρόπο
του) .
Μόνο που δ διαλογισμος επιίνω atou; OUο προα.ναψερθέντες
δρόμους περιλαμ6ά.νει τη σόγκρουση με ενα τρίτο , δ δποίος κατα.
ενα. δικό του τρόπο &ντιτίθεται στον πρώτο. Ό τρίτος δρόμος ψαί
νεται σ�ν τον πρώτο, &λλ� δεν δδηγεί στο Είναι. Γι' αίιτο δημιουρ
γεί την εντόπωση πώς κι' α.ίιτΟς δεν ε!ναι παρα. ενας δρόμος προς
το μη-Είναι, με το νόημα. του μηδενός .
Το &πόσπα.σμα. 6 aρxίζει με μι�ν αίιστηρη σ.ντίθεση προς τους
ouo δρόμους, το δρόμο του Είναι και το δρόμο του μηδενός, που
σημειώθηκαν στο aπόσπασμα. 4. Άλλα. ταυτοχρόνως δείχνεται ε
νας τρίτος δρόμος, aντίθετoς προς τον δεότερο, ποu δδηγεί στο
μηδεν κα.Ι που εΙναι, συνεπώς, aπpόσιτoς και κατ' &κολουθίαν &
διέξοδος :
«ΕΙναι &νιίγκη να. τίθεται τουτο, με περισυλλογη καΙ με πε
ρίνοια : το ον στο Είναι του.
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Διότι τό ΟΥ εχει ΕΤΥα.ι· τό μ�-EΤyα.ι δεΥ εχει κα.ΥέΥα. cε!Υα.ι»'
σα.ς λέγω τουτο y� τό μάθετε.
ΠάΥω &π' δλα. &ΠΟςΡεύγετε α.υτούς τούς δρόμους τώΥ !ρωτ'ήσεωΥ.
Άλλ� κι' α.υτόΥ τCιy α.λλο, πού κα.τα.ψα.Υώς οΙ α.Υθρωποι , α.υ
τοι πού δεΥ γΥωρίζουΥ, οΙ δικέψα.λοι, τόΥ πα.ρα.σκευιiζoυy
μόΥΟΙ τοuς' διότι � Eλλειψrι προσα.Υα.τολισμου
ε!Υα.ι � κα.τεύθυyσrι τ'i'ίς λα.yθα.σμέyrις yόrισ'ής τωΥ' ΡΙΧΥΟΥΤα.ι
δώθε κείθε
σκοτισμέΥΟΙ , τυψλοί, περιπλεγμέΥΟΙ' � ψυλ� α.ότωΥ πού δεΥ
δια.κρίΥουΥ,
ποιώΥ ε!Υα.ι � πρότα.σrι , πως τ� πα.ρόΥΤα. κα.ί τ� μ� πα.ρόΥΤα.
ε!Υα.ι τ� ίδια. κα.ί οχι τ� raLrx.
γι' α.ότόύ� πάΥτοτε δ
δρόμος ερχετα.ι &ΥτΙθετα.» .
-

Ό δρόμος πού τώρα. μyrιμoyεύσα.με ε!Υα.ι α.ότΟς της δόξα.ς*,
με Τ�y εΥΥΟΙα. του ψα.ίΥεσθα.ι . Σ' α.υτούς τoύ� δρόμους το /}Υ πότε
ψα.ίΥετα.ι ετσι, πότε &λλοιώς, 'Εδώ κυρια.ρχουΥ μόΥΟΥ &.πόψεις. ΟΙ
&'Υθρωποι γλιστρουΥ &.πΟ μία.Υ α.πoc)ιΎι στ�y α.λλrι , κα.Ι στ�y πα.ρα.άλ
λrι. Κα.ί ετσι συγχέουΥ μετα.ξύ τοuς το Ε!Υα.ι κα.ί το ψα.ίΥεσθα.ι.
Λυτος δ δρόμος διοδεύετα.ι ΣUyεχως, ετσι ώστε οΕ &Υθρωποι
ΥιΧ χάΥωντα.ι πα.Υτελώς σ' α.υτόν.
Κα.ί τόσο περισσότερο ε!Υα.ι &Υα.γκα.ίο ΥιΧ γνωρισθη α.ότO� δ
δρόμος ώ ς τ ο ι ο υ -τ ο ς , ώστε y� !κκα.λυςpθ'i'ί το Ε!Υα.ι στο
ψα.ίΥεσθocι κα.ί εΥα.ΥτίΟΥ του ψα.ίΥεσθα.ι. '
Κα.τ' &κολουθία.Υ, 6ρΙσκομε α.υτόΥ τον τρίτο δρόμο, κα.Ι τ�
σχ έσrι του με ΤΟΥ πρώτο, ΥιΧ δείχνετα.ι στο &.πόσπα.σμα. 1 , στίχο:
28 - 32 :
« ... Ε!Υα.ι &Υα.γκα.ίο (γιιΧ σένα. πού τώρα. 'E tQtP XEmxt στόΥ δρόμο
του Ε!Υα.ι) y� μάθrις τ� πιiyτα.,
Τ�y &τα.λάyτευτrι κα.ρδι� τ'i'ίς &ποuτρογγυλευμένrις !κκάλυΨrις,
κα.θως !πΙσrις κα.ί τίς &πόψεις τώΥ &ΥθρώπωΥ , δπου δεΥ
οΙκεί � έμπιστoσύνrι στηΥ !κκιiλυψrι.
Άλλ� μ' δλα. α.ότ� πρέπει !πίσrις ΥιΧ μάθrις πως το ψα.ίΥεσθα.ι
!μμέΥει κα.ι δια.σχίζει ώς ψα.ΙΥόμενο (κα.τιΧ ΤΟΥ τρόπο
του) τ� πάΥΤα., κα.ι ετσι σuμ6άλλει στην δλοκλ'ήρωσ'ή
τους».
\
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Ό τρίτος δρόμος είνσ.ι σ.ίιτΟς τοί) ψσ.ίνεσθσ.ι , κσ.τα. τρόπο δμως
που σ' σ.ίιτΟν το δρόμο το ψσ.ίνεσθσ.ι σιώνΕ tσ.ι ώ σ α. ν να. &νή
κη στο Είνσ.ι. Για. τους �Eλλψες οΙ λέξεις τών πσ.ρσ.τεθέντων στί
χων lxouv πρωτσ.ρκτικη Ισχό. Το Είνσ.ι κσ.! ή &λήθεισ. &ντλοσν
...ην ουσίσ. τοuς &πο τη ψόση*. Ή σ.ίιτοψσ.νέρωση σ.ίιτοσ που ψσ.ί
νετσ.ι &νήκει άμεσσ. στο Είνσ.ι, κι' ώστόσο (θεμελιωδώς δε) δεν
&νήκει σ' σ.υτό. Γι' σ.ίιτΟ πρέπει το ψσ.ίνεσθσ.ι να. πσ.ροuσιά,ζετσ.ι
τσ.uτοχρόνως κσ.Ι ώς &.πλΟ επιψσ.ινόμενο , κσ.! τοστο κσ.τ' επσ.νά.ληψη .
Ό τριπλος δρόμος δίδει σ.υτες τΙς . ενδείξεις, που &ποτελοσν
ένότητσ. :
Ό δρόμος προς το Είνσ.ι είνσ.ι &νσ.πόψεuκτος.
Ό δρόμος προς το μηδεν είνσ.ι &πρόσιτος.
Ό δρόμος προς το ψσ.ίνεσθσ.ι είνσ.ι πά,ντοτε προ σι τος κσ.Ι δ
δεόσιμ,ος, &λλα. πσ.ρσ.πλσ.νητι κός.

UQatE, &ληθινα. σοψος α,νθρωπος δεν είνσ.ι σ.ίιτΟς που τuψλα.
&κολοuθεί μια.ν &λήθεισ., ιiλλα. μ6νον εκείνος που στσ.θερώς γνωρί
ζει κσ.Ι τους τρείς δρόμοuς, σ.ύτΟν τοσ Είνσ.ι , τον �λλoν τοσ μη-ΕΙνσ.ι,
κσ.ι τον τρίτο τοΟ ψσ.ίνεσθσ.ι . Ή ιiνώτερη γνώση - κσ.! κά,θε γνώ
ση είνσ.ι ιiνωτερότητσ. - δωρίζετσ.ι μόνον σ' εκεϊ',ιον που εχει σιώ
σει την κσ.ϊ:σ.ιγίδσ., την μσ.ινόμενη επάνω ιiπo το δρόμο που δδη
γεϊ προς το Είνσ.ι, που δεν πα.ρέμεινε ξένος προς τους τρόμοuς τοΟ
aEutEP ou δρόμοu, δ δποϊος δ δηγεί στην α.σuσσο τοΟ μηδενός, ιiλλα.
που ώστόσο ιiνέλα.oε ώς ιiμετά,θετη ιiνάγκη τον τρίτο 5Ρόμο τοΟ
ψα.ίνεσθσ.ι.
Σ' σ.ίιτη .τΥι γνώση ιiνήκει α.ίιτΟ που οΙ UΕλλψες, κα.τα. την
μεγά.λη τοuς έποχή , ώνόμ.α.σα.ν τόλμα.* : το να. ιiποτολμaς να. ιiντι
μετρηθής τα.uτοχρόνως με το Είνα.ι, με το μη-Είνα.ι κσ.ι με το ψα.ί
νεσθα.ι, δηλ. να. θέτης δ ίδιος την ϋπα.ρξή aou να. ιiπoψα.σίση ιiνά.
μεσα. στο Είνα.ι, στο μη-Είνα.ι κσ.! στο ψα.ίνεσθα.ι. Ξεκινώντα.ς ιiπo
τέτοιες θεμελια.κες θέσεις εν όψει τοΟ Είνα.ι , ενα.ς ιiπo τους μεγα.
λότεροuς ποιητές τοuς, δ Πίνδα.ρος (Νεμ. 'Ωδη 3η, 70) είπε : *εν
δε πείρ/f τέλος δια.ψσ.ίνετα.ι* : στην κινδuνώδη δοκιμ,α.σία. &νά,μεσσ.
στα. Οντα. lρχετα.ι ή πλήρωση στην έμψά,νεια., δ περι-ορισμος α.υΤοσ
που 'ήλθε κσ.Ι ϊστσ.τσ.ι, δηλ. το Είνα.ι.
'Εδώ μιλά.ει ή ίδια. θεμελια.κη θέση που οιεψά,νη ιiπo την tjδη
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μν7jμονευθε!σlχ λές7j του Ήρά;κλειτου γιιΧ τον πόλεμο*. Ή &.ντι
μlχχΙIχ, o'7jλ. δχι fι &πλij Ιρι� κlΧ! ψιλονεικίlΧ, &.λλιΧ fι σύγκρoυσrι
τών &.ντιμά;χων, θέτει το οΙΙσιώοες κα.! το έπουσιώδες, το όψ'7jλo
κlΧ! το χlχμ7jλο στιΧ δριά; τους κlΧ! τιΧ ψέρει στήν έμψά;νειιχ.
Ή lχuς7jμέν7j 6ε6lχιόΤ7jΤIΧ ιχuτijς της θεμελιιχκης θέσrις Ινιχντι
του ΕΤνιχι είνιχι τόσο &.νεςά;ντλrιτlX θιχυμιχστή δσο &.νεξά.νΤλψος εί
νιχι κlΧ! δ πλοΟτος Τ7jς, δτιχν μσρψοποιείτιχι με τον λόγο κlΧ! τήν
πέτρlχ.
ΚλεΙνομε tout7j τήν &.ποσlχψήνισ7j τών &.ντιθέσεων &.νά.μεσιχ
. στο ΕΤνιχι κlΧ! στο ψlχΙνεσθlΧι κα.! τήν τlχυτόΧΡΟν7j ένόΤ7jτά; τους,
. με τον λόγο του Ήρά.κλει�oυ (Άπ. 123) : *ψύσις κρύπτεσθα.ι ψι
λε!* : το ΕΤνιχι (το προ6ΙΧίνον έμψlχίνεσθlΧι) τείνει προς τήν ιχυτό
κρυψ7j. 'Επειδή Είνιχι σ7jμIXΙνει : προ6α.ίνον έμψιχίνεσθιχι, το έξερ
χόμενο &.πΟ τήν κά.λυψrι , γι' α.υτο &.νήκει ουσιωδώς σ' α.υτο fι κά
λυψrι κlΧ! fι προ-έλευ07j &.πΟ ιχυτήν. ΜιιΧ τέτοιlχ πρo-έλευσrι Ιγκει
τlχι στήν ουσίιχ τοΟ ΕΤνlχι, τοσ έμψlχινομένου ώς τοιούτου. ΤΟ Είνα.ι
πlχρlχμένει &νlΧδιπλωμένο στον έιχυτό του, είτε τοστο συμ6α.ίνει στο
μεγα.λείο ιχυτου Μυ περικlΧλόπτει κlΧ! &ποσιωπOC 71, &.ντίθετα., μέ
σιχ στήν &.πόκρυψ7j κα.! τήν πιχριχποί"f)σrι τ-ην πιο XOLvij . Ή &.μεσrι
γειτονΙIΧ της ψύσεως* κlΧ! του κρύπτεσθlΧΙ* ψιχνερώνει ένιlΧίως τήν
έσωτερικόΤ7jΤα. του ΕΤνα.ι κα.! τοσ ψιχίνεσθιχι με τή μσρψ-η της &.ντι
μιχχίιχς τους.
'"Αν νοήσωμε τον τόπο «Είνα.ι κlΧ! ψιχίνεσθιχι» με τή μορψή
τijς &μεΙωΤ"f)ς ίσχύο.. του δια.ψορισμου που οί ''Ελλrινες έκέρδισlχν
κlχτιΧ τ-ην lνοφς"f) τijς ψιλοσοψικης τους προσπά.θειιχς, τότε δχι μό
νον fι διιχψοροποί"f)σrι XI7.! δ περι-ορισμος του Είνα.ι Ινιχντι του ψlΧί
νεσθlΧι κlχθΙστlχτlχι κlχτlχνΟ"f)τός, &λλιΧ έπ! πλέον κα.τα.νοούμε κιχ! τ-ην
έσώτερrι σχέσrι του με τ-η διιχψοροποίrισ"f) &νάμεσl7. στο "Είνα.ι κιχ!
γίγνεσθιχι». Αυτο που ένυπάρχει στο yiyvtoel7.L , &.ψ' ένος μεν δεν
είνιχι πλέον το μ7jδέν, &ψ' έτέρου δε δεν είνιχι &κόμrι ιχυτο που
προορίζετιχι νιΧ εΤνlχι. 'Ες lΧίτίlχς ιχυτού τού «δεν είνα.ι πλέον, δεν
εΤνlχι &κόμψ , το γΙγνεσθlχι δια.περocτιχι α.πο το μrιδέν. Βε6α.ίως,
ουδόλως εΤνlχι ενιχ κlΧθlΧρο μrιδέν, &.λλιΧ οϋτε πλέον «τούτο», κι'
ώστόσσ οδτε &κόμ"f) «έκείνο» - κlΧ! ώς τοιουτο είνα.ι συνεχώς ενα. .
.
&.λλο. Γι' ιχυτον τον λόγο &.λλοτε <pαoiVEtl7.t Ιτσι, κι' &.λλοτε α.λλοιώς .
Πιχρουσιά;ζει μιιΧν έσωτερικιΧ ιXotlXeij δψrι. �Ωστε, ίδωμένο το γίDigitized by 10uk1s, May 2009
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γνεσθαι κατ' αότον τον τρόπο, δεν εΙναι παρα. ενα. ψαίνεσθα.ι τοσ
ΕΙναι.
Πρέπει λοιπόν, κατα. τ-ην πρωταρκτικ-η ά.ποδέσμευση τοσ ΕΙ
ναι των οντων, το γίγνεσθαι, &.κρι6ως δπως και το ψαί'ιεσθαι, να.
&.ντιπαραταχθη στο Ε[ναι. Έξ ttipou δμως το γίγνεσθαι ώς «πρό6αση» &.νήκει στ-η ψόση*. "Λν ά.μψότερα τα. νοήσωμε με τ-ην Έλλη
νική τους σημασία, το γίγνεσθαι ώς ερχεσθαι-στ-ην-παρουσία και
έξέρχεσθαι-ά.πΟ-αότήν, το Είναι ώς προ6αίνουσα-εμψανιζόμενη πα
ρουσία, το μ-η-Είναι ώς &.πουσία, τότε � ά.μοι6αία σχέση ά.νάμεGGt
σ' αότό πο\) προ6αίνει xGtt σ' αότο πο\) ψf}ίνει είναι τ); φαινόμενο,
το ίδιο το Είναι. υΟπως το γίγνεσθαι εΙναι το φαίνεσθαι τοσ Εί
ναι, έτσι και το ψαίνεσθαι, ώς φαινόμενο, είνα.ι ενα γίγνεσθαι του
ΕΙναι.
Άπα αότα. πο\) είπαμε μποροσμε ήδη να. διαπιστώσωμε π()}ς
δεν είναι χωρις περαιτέρω σημασία να. ά.ναγάγωμε τη διάκριση
«ΕΙναι και φαίνεσθαι» σ' αότην τοσ «Ε[ναι και γίγνεσθαι», η ά.ντι
στρόφως, τοότην στ-ην άλλην. Συνεπως � σχέση cG}v δύο διακρί
σεων πρέπει κατ' &.ρχ-ην να. παρα.μείνη ά.νοικτή. Ή ιΧπάντηση εξαρ
τα,ται ά.πΟ τ-ην πρωταρκτικότητα, τ-ην εόρότητα και τη στερεότητα
της θεμελίωσης του E[VGtt των Οντων. 'Έτσι λοιπον � ψιλοσοφία
κατα. τ-ην έναρξή της δεν έπηξε σε μεμονωμένες προτάσεις. ΕίΎ::ιι
&.λήθεια πως αότ-η την έντόπωση δίνουν οΙ κατοπινες εκθέσεις
της Ιστορίας της. Άλλα. αότες είναι δοξογραφικές, δηλ. ε[να.ι μια.
περιγραφη των γνωμων και των ά.πόψεων cG}v μεγάλων διανοητG}ν.
Λότος δμως πο\) διακοόει και διερευνα, τις ά.πόψεις κα.ι τις γνιίψες
των μεγάλων διανοητων, μπορεί να. εΙναι 6έ6α.ιος πως θα. λαθέψη
και θα. παραστρατήση, προτοσ ιiκόμη φθάση στο ά.ποτέλεσμα, δηλ.
στ-η μορψη και στο σημα μια,ς ψιλοσοφίας. Ή

σ κ έ Ψ η

και fι

ύπαρξη των Έλλήνων ήταν ενας &.γώνας για. μια.ν ά.πόψαση [πρό
κριση, διάκριση] ά.νάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις τοσ Ε[νσ.ι και γί
γνεσθαι και τοσ ΕΙναι και φαίνεσθαι. Λυτη � ά.ντιμαχία έπρεπε να.
ιiναπτόξη, σε μια. συγκεκριμένη μορφή, τη σχέση ά:νάμεσα στο σκέ
πτεσθαι και στο Είναι. �Eτσι ωστε, ήδη στον καιρό των Έλλήνων
προετοιμOCσθηκε � μορφοποίηση της τρίτης διάκρισης.
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ΕΙ ναι και σκέ πτ εσθαι.

Άναφερθήκαμε ήδη πολΗς φορες στ�ν καθοριστικη σημασία
::-;6 κuριάρχησης, στη Δuτικη i.ίπαρξη, τής διάκρισης «Είναι και

('χέπτεσθαι». A,j trI ή xuptIΧPXtxYι της εξαρση πρέπει να. έχη τον
λόγο της μέσα στην ουσία αυΤής τής διάχρισης, με τον δποίο χαι
οια. τοΟ �ποίοu αποχωρίζεται απο τις δόο πρc,ηγούμενες, &λλα. και
&πο την τέταρτη . Γι' αυτο θ� ήθελα, ήδη απ� την αρχή , να. &.να.
-;ερθω σ:α. χαραχτηριστικά της. Κατ' άρχην θα. σuγκρίνωμε τη
οι άκριση αυ τη με τις δόο , που ήδη σuζητήσαμε. Σ' αυτες τις ouo ,
f.ι,JtO ΠΟ') διακρίνεται άπο το Είνα ι , ερχεται προ ς έμα.ς άπο τα.
ιοια τα. Οντα. Τό σρίσκομε στην περιοχη των Οντων. 'Όχι μόνο το
γίγνεσθαι , &λλα. και το φαίνεσθαι τα. σuνανταμε στα. οντα ώς τοι
αΟτα (πρΟλ. τόν άνατέλλοντα ΚιΧι Μοντα ήλιο , το σuχ'ι α. άναφερ6μενο παράδειγμα τής διάθλασης , ΟΠΟU :0 άντικείμενο το ήμισuθι
σμένο στο νερο φαίνεται σαν σπασμένο, κ!Χι ω,λα πολλά) . Το γί
γνεσθαι και το φαίνεσθαι , μαζυ με .το Είναι τιiΊν οντων, κείνται
Ωα στο αυτο &πίπεδο.
Άντίθετα πρός τα. παραπάνω, στη διάκριση Ε ί ν α ι κ α ι
σ κ έ π τ ε σ θ α. ι , αυτο που τώρα διακρίνεται απο το Είνα ι ,
δ η λ . τ ο σκέπτεσθαι , είναι διαφορετικο απο το γίγνεσθαι και φαί
νεσθαι , σχι μόνον απο τ�ν άποψη τοΟ περιεχομένοu, άλλα. και ή
κατεύθuνση τής αντίθεσής tou είναι ουσιωδως διαφορετική. Το σκέ
πτεσθαι τίθεται εναντι τοΟ Είναι κατα. τρόπο που να. τοΟ παρ-ίστα
ται [να. ϊσταται άντίκρu tou και να. τοΟ εχη και μια.ν ά·να-παρά
σταση] και σuνεπως να. το εχη εναντί tou ώς άντι-κείμενο. Λότο
δεν σuμσαίνει με τις διακρίσεις που μνημονεύσαμε προηγοuμένως.
Άπο αότα. που είπαμε σλέπομε σαφως, γιατί αυτη ή διάκριση
μπορεί να. καταστή κuρίαρχη . 'Έχει σ.ύτη την υπεροχή , στο οαθμο
που δεν ισταται μεταζυ των άλλων τριων διακρίσεων , και άνάμεσά
:ως, άλλα. παρ-ίσταται εναντι δλων [ϊσταται Έναντί τοuς καΙ lXEl
,ην παράστασή τοuς] , και ετσι αότο-παρ-ισταμένη , ταuτοχρόνως
τις μεθ-ιστα. [τις μεταφέρει και τις έμπερικλείει έντός της] . Σuμ
σαίνει λοιπον ή σκέψη να. μ�ν είναι μόνον δ αντίθετος δρος μισ.ς
6ποιασδήποτε ί3ιαφορετικοο είδοuς διάκρισης, άλλα. γίνεται ή ΜDigitized by 10uk1s, May 2009
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σ η κιχΙ δ πόλος &πο δποΙ) κΙΧθορίζετιχι &ποψιχσιστικώς τ ο &νθ-ίστά
μενο, μέχρι που κιχι το ίδιο το Είνιχι &ποκτάει νόημιχ ξεκινώντιχς
&πο τ� σκέψη.
Άπο ΙXίιΤ� τ�ν πρooπτικ� πρέπει να. έκτιμήσωμε τ� σημιχσίΙΧ
ιχuτijι;; της διά.κρισης για. τ�ν πιχρουσα. ερεuνά μας. Διότι , κιχτα.
6άσιν, ερωτciμε τί εστΙ το ΕΤνιχι, πώς κιχ! πόθεν ή ουσίιχ τοι) εμ
πριχγμιχτώνετιχι , νοείτιχι, σuλλιχμ6ά.νετιχι κιχΙ τίθετα.ι ώς κΙΧθοριστι
κ� ΚΙΧτ'Υ}γορίιχ.
Στ� ψιχινομενικα. &διάψορη διά.κριση Ε ί ν ιχ ι κ ιχ ! σ κ έ
π τ ε σ θ ιχ ι πρέπει να. &νιχγνωρίσωμε εκείνη τη 6ιxσικ� θέση
του πνεόμcxτoς ,ij; Δόσεως, ενιχντίον της δποίιχς στρέψετιχι ουσιω
δώς ή επίθεσή μιχς. Kιxl μπορουμε να. τ�ν όπερνικήσωμε μόνον αν
τη νοήσωμε σ τ � Ρ ί ζ ιχ της, δηλ. πρέπει να. θέσωμε τ�ν &ρ
χική της &'λήθειιχ μέσιχ στα. δριά. της κιχ! ετσι να. τη θέσωμε σε
νέα. θεμέλιιχ.
Άπο το παρον σημείο της πορείας της ερεuνάς μας μπορουμε
να. κατοπτε:Jωμε καΙ μια.ν &λλην Οψη . Προηγοuμένως καταστήσαμε
σαψές, πως ή λέξη «Είνιχι», &ντίθετιχ προς τ�ν τρέχοuσα γνώμη ,
εχει ενα ιχuστηρGJς κιχθωρισμένο νόημιχ. Τούτο συνεπάγετιχι πως
το Ι'διο το Είναι νοείται κατα. ενα. κΙΧθωρισμένο τρόπο. 'Έτσι νοη
μένο, μciς είνιχι &.ποκεκαλuμμένο. Άλλα. κάθε κατανόηση , ώς ενας
θεμελιακος τρόπος της διάνοιξης, πρέπει να. κινηθη μέσιχ σε ενα
κιχθωρισμένο όπτικο πεδίο. τουτο το πρciγμα, π .χ. το ώρολόγι ,
πιχραμένει για. μciς κλειστο ώ ς προς ιχότο που είνιχι , στΟ 6αθμο που
οεν γνωρίζομε fjoY} &πο πριν τί είνιχι χρόνος, υπολογισμος 6ά.σει
του Χρόνοu, μέτρηση Χρόνοu. ΤΟ οπτικο πεδίο στο δiτoίo θα. κι
νηθη το 6λέμμα μας πρέπει να. είναι διιχνοιγμένο fjoY} &πο πρίνο
Το όνομάζομε προ-οπτικο πεδίο , «προοπτική». 'Έτσι &.ποδεικνόετιχι,
πως το Είνιχι 15χι μόνο δεν νοείται κατα. εναν &καθόριστο τρόπο,
&.λλα. δ καθωρισμένος τρόπος κατανόησης του Είναι κινείτιχι επάνω
σε ενιχ fjoY} κιχθωρισμένο προοπτικο πεδίο.
Ή πέριχ - δώθε κίνηση , το γλίστρημιχ καΙ το ξεγλίστρημιχ
επάνω σ' ιχότο το πεδίο, μά.ς εγινιχν τόσο πολυ σάρκα. κιχΙ αrμα,
που ουτε το &.ντιλιχμ6ανόμαστε, &.λλα. ουτε κιχ! το ε ρ ώ τ η μ ιχ
περΙ αίιτου το προσέχομε η το γνωρίζομε. Ή κιχτα6όθιση (για. να.
μη πώ ή &πώλεια) μέσιχ σ' ΙXόΤ� τ�ν προοπτική , σ' ιχίιτο το προDigitized by 10uk1s, May 2009
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οπτικο πεδίο , που όποστιχτώνει κιχ! δδ'Yjγε! δλ'Yj την κιχτιχνόφή μιχς
περ! τοίί Είνιχι , κιχθίστιχτιχι τόσο Ισχuρότερ'Yj κιχ! τιχυτοχρόνως τόσο
κρuψιώτερ'Yj, δσο αλέπομε πως &'κόμ'Yj κιχ! οΙ 'Έλλψες δεν εψεραν
στο ψώς αl)ΤΟ το προοπτικο πεδίο' τοΟτο δμως δεν το μπόρεσαν
για. ουσιαστικους λόγους (κα! (;χι &'πο &'δυναμία) . Άλλα. στη δια
μόρψωσ'Yj κα! στη σταθεροποί 'YjO'Yj αυτοο τοΟ προ-οπτικοΟ πεδίου ,
δπου fJO'Yj έκινε!το � έλλψικη κατανό'Yjσ'Yj τοΟ Είναι , συνέααλε 0')
σιαστικα. � εκπτuξ'Yj κα! � διάκρισ'Yj τοΟ Eίνcχι ιΧπο το σκέπτεσθαι .
'Ωστόσο, tout'Yj τ η διάκρισ'Yj , δεν τ η θέσαμε σε πρώτ'Yj θέσ'Yj,
ιΧλλα. σε τpit'Yj. θα. προσπαθήσωμε κατ' &'ρχην να. &'ποσαΨ'Yjνίσωμε
το περιεχόμενό Τ'Yjς, με τον τρόπο που το κάναμε καΙ για. τΙς
ΠΡΟ'YjΎοίιμενες.
Άρχίζομε κα.! πάλι με ενα γενικο χαραΚΤ'Yjρισμο αυτοο πού
τώρα ιΧντιπαρατίθεται στο Είνα ι .
Τί σ'Yjμαίνει σκέπτεσθιχι ; Λέμε : «'Ο α,νθρωπος σκέψτεται , δ
θεος ιΧποψασίζει» [γερμανικο Ρ'Yjτό] . Το σκέπτεσθαί εδώ σ'Yjμαί
νει : να. διανοε!σαι , να. σχεδιάζ'Yjς τοΟτο καΙ το α,λλο' το να. σκέ
ψτεσαι τοΟτο κα! το α,λλο σ'Yjμιχίνει να. το εΧ'Yjς μπροστά. σου , να.
προσ6λέΠ'Yjς προς αυτό. ΤΟ «να. σκέψτεσαι ,6 κακο» σ'Yjμαίνει :
να.. &'ποαλέΠ'Yjς στο κακό' το να. σκέψτεσιχι κάτι σ'Yjμαίνε: : να. μη
το ξεχνάς. Σκέπτεσθαι σ'Yjμαίνει, εν προκειμένψ, &'ναθυμοομαι καΙ
διανοΟΟμαι. ΧΡ'Yjσψ,οποιοΟμε τ-ην εκψριχσ'Yj : «να. σκέψτεσαι μονάχα
ενα πράγμα», Q'YjI-. να. ιΧναπαριστάν'Yjς, να. ψανΤάζεσαι. Κάποιος λέ
γει : σκέψ�oμαι πως � όπόθεσ'Yj θα. πά'Yj κιχλά, δ'Yjλ . μοΟ ψαίνετιχι,
εχω την α,ποφ'Yj, τη γνώμ'Yj . ΤΟ «σκέφτομαι», μ,ε έμψατικη σ'Υ)ψ>:
σία, σ'Yjμαίνει : ιΧνα-λογίζομαι κάτ ι , μια. κατάστασ'Yj , ενα σχέδιο ,
ενα συμαάν. Το «Σκέπτεσθα.ι» είναι επίσ'Yjς � 6νομασία της εργα
σίας κα! τοΟ εργου αυτών πού τους λέμε «διανΟ'Yjτές». Βεααίως ,
δ κάθε α,νθρωπος σκέψτεται , σε διάκρισ'Yj &'πο το ζώο , &,λλα. , δεν
εΤναι cΧκόμ'Yj ενας διανοψής.
Τί συμπέρασμα αγαίνει &'πο αυτη τη γλωσσικη χρήσ'Yj ; ΤΟ
σκέπτεσθαι σχετίζεται με το μέλλον καθως κα! με το παρελθόν,
&,λλα. καΙ με το παρόν. ΤΟ σκέπτεσθαι ψέρνει κά.τι μπροστά μας,
μ.άς το π α Ρ - ι σ τ ά ν ε ι . Αυτ-η � παρά-στ�σ'Yj ξεκινάει πάν
τοτε &'πο εμάς, είναι ενα έλείιθερο ενέργ'Yjμα, ιΧλλα. οχι αυθα(ρετο ,
διότι συνδέεται με το γεγονος δτι , &'ναπαριστώντες σκεψτόμαστε
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σ.ύτΟ πού α.νσ.πσ.ρίστσ.τσ.ι κσ.! το σκεψτόμσ.στε κσ.θως το α.νσ.λύομε ,
το α.ποχωρίζομε κσ.! το ξσ.νσ.συνθέτομε. Άλλσ. σκεπτόμενοι δεν ιiνσ.
πσ.ριστώμε άπλώς κιiτι μπρoστιi μσ.ς ουτε άπλώς το ιiνσ.λύoμε γισ.
νσ. ε!νσ.ι ιiνσ.λυμένo, πσ.ριi, κσ.θως σκεψτόμσ.στε , ιiκoλoυθooμε το
πσ.ριστώμενο. Δεν το πσ.Ιρνομε άπλώς δπως προσπίπτει στην ιiντί
ληψή μσ.ς τυχσ.ίσ., πσ.ρσ. ξεκινα.μ� νσ. πα.με , δπως λέμε, πίσω ιiπo
το πρα.γμσ.. Κσ.! έκεί πέρσ. μσ.θσ.ίνομε τί έστΙ σ.ότΟ το πρα.γμσ..
Σχημσ.τίζομε μια.ν εννoιιi του. Άνσ.ζητοΟμε το κσ.θολικό.
'Απο τα. α.πσ.ριθμηθέντσ. χσ.ρσ.κτηριστικα. σ.ύτοΟ
. πού κοινώς
λέμε «σκέπτεσθσ.ι> >, ξεχωρίζομε κσ.τ' ιiΡXην τρίσ. :
1 . την πσ.ριi-στσ.ση · «πού ξεκι νιiει ιiπo έμα.ς» , ι1ς ίδιιiζoυσσ.
έλεύθερη συμπεριψoριi.
2. την πσ.ριi-στσ.ση κσ.τα. τον τρόπο της &.νσ.λυτικης σύνθεσης.

3 . τη σύλληψη τοΟ κσ.θoλ�κoO με την πσ.pιiστσ.. ση .
Ά νιiλoγσ. με την περιοχη έντος της δποίσ.ς κι νείτσ.ι σ.ύτη ή
πσ.ριi-στσ.ση , ιiνιiλoγσ. με το σσ.θμΟ της έλευθερίσ.ς, ιiνιiλoγσ. με την
όξύτητσ. κσ.Ι σεbσ.ιότητσ. της rfνά.λuσης , ιiνιiλoγσ. με την ευρύτητσ.
της σύλληψης, ή σκέψη ε!νσ.ι έπιψσ.'(εισ..κη η σσ.θειά., κενη η πλή
ρης περιεχομένου, μη-υποχρεωτικη η υποχρεωτική, πσ.ίζουσσ. η
σοσcφή .
'Qστόσο, δλσ. τοΟτσ. δεν μα.ς λέγουν, χω ρΙς περσ.ιτέρω ερευνσ.,
γισ.τΙ ιiκρι6ώς ή σκέψη πρέπει να. ερθη σ' σ.ίιτη τη θεμελισ.κη
σχέση με το ΕΤνσ.ι, δπως το σημειώσσ.με πσ.ρσ..π ιiνω. Ή σκεψη ,
μσ.ζύ με την έπιθυμΙσ., τη θέληση κσ.Ι την σ.ί'σθηση , ιiπoτελooν
λειτουργίες μσ.ς. 'Όχι μόνο με τη σκέψη, ιiλλα. με 15λες σ.υτές τΙς
λειτουργίες κσ.Ι τούς τρόπους της συμπεριψορα.ς μσ.ς συνδεόμσ.στε
με τα. δντσ.. Βεσσ.Ιως. Άλλα. ή διιi:φιση «Ε[νσ.ι κα.Ι σκέπτεσθσ.ι»
σημσ.Ινει κιiτι το ούσισ.σ,,:ικώτερο ιiπo την άπλη συνδεση με τα.
δντσ.. Ή διιiκριση προκύπτει ιiπo ενσ. πρωτσ.ρχικώτερο έσωτερικο
σχετισμο σ.ύτοΟ πού δισ.κρίνετσ.ι κσ.! χωρίζετσ.ι ιiπo το ίδιο το Er
νσ.ι . 'ο δρος «Ε!νσ.ι κσ.Ι σκέπτεσθσ.ι» ιiνσ.ψέρετσ.ι σε μια. διά.κριση ,
. την δποίσ. ιiξιώνει κσ.Ι το ίδιο το Ε!νσ.ι .
Άπb δ,τι εXqιε εΙπεί μέχρι τώρα. ΥΙσ. το σκέπ�εσθ�ι, δε'!
μποροΟμε να. ιiντιληψθooμε την Οπσ.ρξη ένος τέτοιου έσωτερικοο
δεσμοο ιiνιiμεσσ. στη σκέψη κσ.Ι στο Ε!νσ.ι. Γισ.τί δεν μποροΟμε ;
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Διότι δεν εχομε &κόμη καμμιιΧ �παρκή εννοια γιιΧ το σκέπτεσθαι.
Που, δμως, μποροσμε νιΧ τη 6ροσμε ;
�Oταν θέτωμε αότο το � ρώτημα, κά.νομε σιΧ νιΧ μην 1\"t'i')PXE
επι έκατονταετίες καιμμ.ιιΧ "Λογικψ> . Αότη � τελευταία εΤναι �
επιστήμη τοσ σκέπτεσθαι , � διδασκαλία των κανόνων τοσ σκέπτε
σθαι και των μορψων τής σκέψης.
Έξ ά.λλου, μέσα στιΧ πλαίσια τής ψιλοσοψίας, εΤναι �κείνη �
επιστήμη και � μά.θηση σπου οΙ κοσμοαντιλήψεις καΙ οΙ κοσμοθεω
ρητικες κατευθύνσεις πολυ λίγο Τι oUΔένα ρόλο παίζουν. ΈπΙ πλέον,
'1] Λογικη θεωρείται ώς 6ε6αία καΙ &ξιόπιστη επιστήμη. Άπο τα
πιο παλιιΧ χρόνια �ξακoλoυθεί νιΧ διδά.σκη τιΧ εδια. Βε6αίως, 6
ενας &νατρέπει την παραδοσιακη δομη των μερων της, μεταστρέ
ψει τη σεφά. τους' δ άλλος παραμερίζει τοστο η το &λλο' ενας &λ
λος τη συμπληρώνει ξεκινώντας &πο τη θεωρία τής γνώσης' καΙ
ενας &λλο τη θεμελιώνει στην ψυχολογία. ΓενικιΧ κυριαρχεί μιιΧ
εόχά.ριστη σuμψωνία. Ή Λογικη μα.ς &παλλά.σσει &πο τον κόπο
νιΧ διερεuνήσωμε την ούσία τής σκέψης.
Ώστόσο, θiΧ θέλαμε νιΧ θέσωμε &κόμη ενα ερώτημα. Τί ση
μαίνει «Λογική,, ; Το δνομα αότο &ποτελεί σuντομευμένη εκψραση '
τοσ *επισnΊμη λογική*, �πιστήμη περΙ τοσ λόγου*. ΚαΙ �δω λ6Υος* σημα ίνει &πό�'IOη lγλωοοικη �κψραση , πρόταση] . ΆλλiΧ �
Λογικη πρέπει νιΧ εΤνα.ι � δι'δασχ.α.λία γιιΧ τη σκέψη. Γιατί � Λογι
κη εΤνα.ι � έπι,στ'ήμη τής &π6ψα.νσης ;
Γιατί � σκέΨη καθορΙζετα,ι &πο την &π6ψα.νση ; ΤΌστl') οόδ6λως
εΙναι νοητο &πο μ6νο του. Προηγουμένως σuζητήσ�με γιiΧ το «σκέ
πτε�α.ι» χωρΙς νiΧ το συ σχετί'σωμε με την &πόψα.νση καΙ την δψ
λία. Ό διαλογισμος έπά.νω στην οόσία τής σκέψης εΤναι συνεπως
κά.τι το εντελως Ιδιότuπο, δταν τοστος &.σκείται �πά.νω στον λόγο*,
καΙ ετσι γίνεται Λογική. Ή "Λογικη» καΙ το "λογικο» οόδ6λως
μποροσν νιΧ θεωρηθοσν ώς ο ί μ ό ν ο ι τρόποι καθορισμου του
σκέπτεσθαι . Έξ έτέρου , δεν εΤναι τυχαίο, που � διδασκαλία περί
τοσ σκέπτεσθαι κατέληξε νιΧ γίνη "Λογική» .
Έ ν πά.σΎ,j δμως περιπτώσει, τ ο νiΧ ζητα.με ά.πΟ τη Λογικη
νiΧ καθορίση τΥιν οόσΙα τοσ σκέπτεσθαι, εΤναι ήδη .κά.τι το ά.μψι
σ6ητήσιμο, διότι � Λογικη ως τοιαύτη τίθεται όπο, ερώτησιν, καΙ
δχι μ6νον ώρισμένα τμήματα τής διδασκαλίας της . η μερικες ά.πΟ
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τιι;; θεωρίες της. Γι' αυτο το λόΥΟ «� Λoyικ�» πρέπει ν� τεθη
μέσα σέ εΙσαΥωΥικά. τοστο δέν σuμ6αίνει έπειδ� θέλομε να άρ
νηθοσμε το «λΟΥΙΚΟ» (μέ την lvvoLIX τοσ δρθως λΟΥίζεσθαι) . 'Υπη
ρετώντας τ� σκέψη άναζητοσμε και θέλομε να 6ροσμε άκριοως
έκείνο άπο το δποίο καθορίζεται � ουσία της σκέψης, τ�ν άλ7jθεια*
και τη ψυση*, το EΙν�ι ώς έκκάλuψη , αυτο ποΙΙ άκρι6ως δια της
«ΛΟΥικής» άπωλέσθη .
'Απο πότε , ΑtJιπόν, ίιψίστα.ται ή AoYLx7j , ή όποία άκόμη και
σήμερα κuριαρχεί τόσο στην \ίπαρξή μας οσο και στην δμιλία μας ,
και ποΙΙ άπο νωρις καθώρισε κατα τρόπο ουσιαστικο τη Υρα,μματιχη
. άντίληψη τής Υλώσσας καί, ώς έχ τοuτοu, τ� θεμελιακη θέση της
Δυσεως εναντι της Υλώσσας ; Άπο πότε αρχισε .� δια.μόρψωση τΥίς
ΛoyΙΚΎjς ; Άπο τότε ποΙΙ � Έλλ 'Υ]Υικη ψιλοσοψία εψθασε στο τέ
λος της και εΥινε υπόθεση τοσ σχολείοu , τής δΡΥάνωσης και της
τεχνιχης. τοστο α.ρχισε άπο τότε ποΙΙ το &6'1* , το Ε[ναι των όντων ,
έμψαΥίσθηκε ώς Ιδέα, κα.ι ώς τοιαύτη εΥινε «άντι-κείμενο» της έπι
στήμης*. Ή Λoyικ� Υ,ννήθηκε μέσα στον κυκλο της σχολΙΚής
πρα.ΚΤΙΚijς των πλατωνικων και άριστοτελικων oxoA(j)V. Ή ΛΟΥικη
είναι έψεόρημα των σχολικων διδασκάλων και όχι των ψιλοσόψων.
Και οταν οί ψιλόσοψοι την άναλάμσαναν, το εχαμαν πάντοτε κινη
μένοι άπο πρωταρκτικιότερες παρωθήσεις κcι.Ι οχι άπο ένδιαψέρον
Υια τη AoYLx7j . Δέν εΙναι έπίσης τuχαίο , ποΙΙ ο[ μεΥάλες, άποψα
σιστικές προσπάθειες Υια την ίιπέρ6αση τής πα.ραooσιcι.κης ΛΟΥΙ
κής εΥιναν άπα τρείς ΥερμανοΙΙς διανοητές, χαι μάλιστα άπr.ι τοΙΙς
μεΥαλuτεροuς, άπο τοΙΙς. Λάιμπνιτς, Κάντ, 'ΈΥελο .
Ή ΛΟΥικη μπόρεσε το πρωτον ν α ΥεννηθΥί ιbς εκθεση των
μορψικων δομων της σκέψης και ώς διατύπωση των κανόνων της ,
άψοσ πρωτα έπετελέσθη � διάκριση άνάμεσα στο ΕΙναι και στο
,σκέπτε�ι , και μά.λιστα κατα �ναν ώρισμένC) τ;ρόπο και άπο μισ.ν
Ιδιάζοuσα σκοπιά. Σuνεπως � ίδια � ΛΟΥικη και � ίστορία της
ποτέ δέν μποροσν να μα.ς έρμηνεuσοuν έπαρκως την ουσία και την
καταΥωΥη α�της της διάκρισης άνάμεσα στο ΕΙναι και σκέπτεσθαι .
Και � Λογική, μ έ τ � σειρ&' της, χρειάζεται μιαν έρμηνεία και μια
θεμελίωση ώς προς την καταΥωΥ7j της και ώς προς την α.ξίωσή
της να παράσχη αίιθέντικ� έξήΥηση τσσ σκέπτεσθαι. Δέν θα άσχο
ληθοσμε έδ� με τις λεπτομέρειες της ΙστορΙΚής καταΥωΥης τής
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Λογικης ώς σχολικης μάθ'YJOης και με την περαιτέρω έξέλιξή της.
'Ωστόσο , πρέπει να. σκεψθοομε έπά,νω στα. έπόμενα έρωτήμα.τα :
1 . Γιατί μπόρεσε και επρεπε να. γεννηθη στην πλατωνικη
ά.κα.δημία α>JΤΟ που όνομάζομε «Λογική» ;
2 . Γιατί τοότη � διδασκα.λία περι τοΟ σκέπτεσθα.ι εγινε δι
δασκαλία περι τοΟ λόγου* , με την εννοια της &'πόψανσης ;
3 . ΠοΟ θεμελιώνεται εκτοτε � σταθερΥ) �νoδoς της ίσχόος τοΟ
λογΙΚώς όρθοο, που έν τέλει εκψράσθηκε με τΥιν &'κόλουθη q;φάση
τοΟ Έγέλου : «Το λογικώς όρθό (είνα.ι) fι &'πόλυτη μορψΥ) της &,
λήθειας καί , έπι πλέον, � ίδια. fι καθαρY) &'λήθεια.» ; ('Εγκυκλοπ.
§ 1 9 , 'Άπαντα, τ. ΥΙ, 29) . 'Εξ αΙτίας α.ίιτης της κατίσχυσης τοΟ
«λογικώς όρθοο» δ UΕγελος όνομάζει ενσυνειδήτως «Λογικη» τΥ)
διδα.σκαλία. που κοινώς καλείται «Μετα.ψυσική» . Τό εργο του « Ε
πιστήμη της Λογικης» δεν εχει καμμια. σχέση με τα. συνήθη έγχει
ρίδια. της Λογικης.
Τό σκέπτεσf!αι ,στα. λα.τινικα. λέγΗαι ίnteΙΙίgere. Elναι τ�
εργο τοΟ intellectus. Αν είνα.ι '014 &'γωνισf!oίJ.με κατα. τοΟ ίντελ
λεκτουαλισμοο, για. να. τον πολεμήσωμε πραγματικά, πρέπει να.
γνωρίζωμε τον &'ντίπα.λο. Δηλαδή πρέπει να. γνωρίζωμε πώς δ
ιντελλεκτουαλισμός δεν είναι παρα. μία. πα.ρα.ψυάδα - μία πενιχρ-η
σόγχρονη προέκτα.ση που προετοιμαζόταν &'πό καιρό και που την
επεξεργάσθηκε με τα. μέσα της fι Δυτικη μεταψυσικη - της υπερο
χης τοΟ σκέπτεσθαι . ΒεΌαίως εχει σημασία να. &'ποκοποΟν οί παρα
ψυάδες τοΟ σόγχρονου ,ίντελλεκτουαλισμοΟ. Άλλα. τοΟτο οΙΙδόλως
κλονίζει τη θέση του, οuτε κα.ν την εγγίζει . Ό κίνδυνος να. γλι
στρήση κανεις ξανα. στον ίντελλεκτουαλισμο υπάρχει &'κριΌώς γι'
αΙΙτόν που έπιθ!)μεί να. τον πολεμήση. 'Ένας &'γώνας που στρέ
ψεται κατα. τοΟ σόγχρονου ίντελλεκτουαλισμοο παρέχει μια.ν έπΙ
ψαση δικα:ολογίας σ' αίιτους που υποστηρίζουν την όρθη χρήση
της διάνοιας [intellekt] , νOημiνΎjς κατα. τόν παρα.δοοια.κό τρόπο.
Μπορεί ΌεΌαίως να. μην είναι ίντελλεκτουαλιστές, εχουν δμως τΥιν
ίδια προέλευση. Άλλα. αιιτός δ πνευματικός συντηρητισμός, που
προκόπτει εν μέρει &'πό ψυσικη ά.δράνεια κα.ι εν μέρει &'πο συνειδη
τη προσπάθεια, εχει γίνει fι 6ά.ση για. την πολιτικη &'ντίδρασΎj.
Ή πα.ρανόηση τοΟ σκέπτεσθαι και fι κακΥ) XρήσΎj τοΟ παρανΟ'Υ)μέ
νου σκέπτεσθαι , μποροον να. ξεπερασθοΟν . μόνο με ε να γνήσιο καΙ
,.
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ριζικ� πηγαίο σκέπτεσθαι και μ ε τ ί π ο τ ε ιΧ λ λ ο . Ή &'να.
θεμελίωση μια.ς τέτοιας σκέψης &'παιτεί πάνω &'π' δλα την έπ�
στροψη στο έρώτημα του ουσισ.στικου δεσμου του σκέπτεσθαι με το
Ε[ναι' &'λλά. τουτο σημαίνει την &'νάπτυξη του έρωτήματος περι του
E[νcιι ώς τοιΟύτου. Ξεπέρασμα τής παραδοσιακης Λογικης δεν ση
μαίνει σ6ήσιμο του σκέπτεσθαι και κυριάρχηση τοσ άοπλου συναι
σθήματος, &.λλά. σημαίνει &'ρκτικώτερο [πιο ριζικ6] , πιο αυστηρ6 , '
και με το Είναι συνδε6μενο σκέπτεσθαι .
'*

" Τστερα &'πο αυτοuς tou; γενικοuς χαρα.κτηΡισμ?Uς της οια.
κρισης &'νάμεσα στο ΕίναΙ και στο σκέπτεσθα.ι , έρωτα.l1ε τώρα. πιο
συγκεκριμένα :

1 . Ποιά είναι Τι πρωταρκτικη έν6τητα του Είνα.ι κα.ι σκέ
πτεσθαι , ώς έν6τητα της ψύσεως* και τοσ λ6γου* ;

2 . Πως συνέ6η ή πρωτα?κτικη διάσταση &,·,ιάμεσα στο λ6γο*
κα.ι στη ψύση* ;
3. Πως προέ6α.λε και ξε χ ώρισε δ λόγος"' ;
4. Πως Εγινε δ λ6γος* (το «λογικως 6ρθον») Τι οίισία. του
σκέπτεσθα.ι ;
5. Π ως αυτος δ λ6γο;* ώς Δ ιάνοια. [Vernunft] καΙ Ν6ησΥ)
[Verstand] κυριάρχησε inάovw &'πο το Είνα.ι , κατά. την Εν,φξη τής
Έλληνικής ψιλοσοψία.ς ;
Σύμψωνα με τΙς πρ?εκτεθείσες εξη δδηγητικες &'ρχες (πρ6λ.
r.α.ρ απάνω σελ. 1 28) θά. πα. pαΚOλ?CΙθήσωμε ξα.νά. α.υτη τ-η διάκριση
στην ίστορική τη;, συνεπως καΙ στην ουσιαστική της , προέλευση .
θέτομε ώς έξης το ζήτημα. : �ν δ χωρισμο; του Είνσ.ι &'πο το σκέ
πτεσθα.ι είναι έσωτερικος καΙ &'ναγκα.ίος, τ6τε πρέπει νά. θεμελιώ
νετα.ι σε κάποιον &'ρχέγονο δεσμ6 τους . "Ώστε το έρώτημά. μcις για.
την προέλευση της δ ιάκρισΥις είνα ι , τα.υτοχρ6νως καΙ προεχ6ντως,
το &ρώτημα. περ! του ουσια.στικου δε'σμου του σκέπτεσΗα. ι με το
Είνα ι .
'Από ίστορικη �πoΨη , το έοώτημα εχει ώ ς έ ξης : π ο ιά ήτα.ν
Τι ψύση α.ότου του δεσμου κα.τά. την ;'ποψασιστιχη στιγρ'η τής
Ενσ.ρξη; ,ης Δυτιχη; ψιλοσοψ[α.ς ; Πως νοήθηκε κα.τα. την ενα.ρξή
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tou το σκέπτεσθαι ; Το στι � έλληνικη διδασκαλία περι τοΟ σκέ
πτεσθαι εΥινε διδασκαλία περι τοΟ λόΥΟU*, περι τής "ΛΟΥικής»,
μπορεί να, έκληψθή ώς ενδειξη. Πρά.Υματι , σuναντοΟμε μια,ν ερριζη
ouνOCCjIELIX &'νά.μεσα στο Είναι , στη φύση* και στον λόΥΟ*. Μόνο που
πρέπει να, &'πελεuθερωθοΟμε &'πο την &'ντίληψη, π�ς λόΥος* και
λέΥειν* έσήμαιναν &'ρχεΥόνως πρά.Υμ.ατι κά.τι σα,ν σκέπτεσθαι , νόη
ση καΙ διά.νοια. Στο 6αθμο που &'χολοuθοΟμε αυτη την &'ντίληψη,
και που έπι πλέον φθά.νομε στο σημείο να, έρμηνεύσωμε τον λόΥΟ·
όπο το φως τής λΟΥικής, σπως τούτη &'ναπτύχθηκε κατόπιν, fι
προσπά.θειά. μας να, ξανανακαλύψωμε την εναρξη τής έλληνικής
φιλοσοφίας δεν μπορεί παρα, να, όδηΥήση σε παραλΟΥισμούς. Πέραν
τούτων, με μια, τέτοια &'ντίλ ηψη , ποτε δεν θά. καταλά.6ωμε : 1 ) Πως
μπόρεσε δ λόΥος* να, &'ποχωρισθή απο το Είναι των l5ντων' 2) Για
τί τοΟτος δ λόΥος* επρεπε εν auνtxtlq. να, καθορίση την ουσΙα τοΟ
σκέπτεσθαι καΙ να, την αντιπαραθέση στο Είναι .
"Ας στραφούμε τώρα προς τοϋτο το ά.ποφασιστικΟ ερώτημα :
:ί σημ..ιχίνει λόΥος* και λέΥειν* , δ�ν δεν σημο:ίΥΟU'Υ σκέπ't'E�ι ;
ΛόΥος* σημαίνει τη λέξη , την δμcλία και λέΥειν* το δμιλείν.
Διά.-λΟΥος σημαίνει ά.νταλλαΥη λόΥων, μονό-λΟΥος σημαίνει δμιλία
με τον έαuτό μας. Άλλα, πρωταρκτικα, λόΥος* δεν έσ�μαινε δμι
λία, κοu6έντα. Ή λέξη ώς προς το νόημά. της δεν εχει καμμια,
ΟΟμεση σχέση με τη Υλώσσα. ΛέΥω* , λέy€ιν* , λα.τινικα, legere ,
είναι � ιδια λέξη ,\-ιε τη Υεριμ..ιχ"ικη lesen : 'A'hren lesen , Holz
lesen, die Weinlese, die Auslese, [σταχuολΟΥω , σuλλέyω ξύλα , ή
ouHoyY] των σταψuλιων, fι επιλογή] ' το ein Buch lesen [Δια6ά.
ζω ενα 6ι6λίο] είναι μόνο 'μια, ποικιλία τοΟ Lesen, στην κuριολε ·
κτική ΤΟι) σημασία, fι όποία είναι � έξής : να, θέτω ενα πρα.Υμα
δίπλα στο άλλο , να, μαζεύω τα, πολλα, σε ενα, μονολεκτικως : σuλ
λέΥω' ετσι δμως, ταuτοχρόνως, το ενα διαστέλλεται απο το α.λλο.
Μ' αυτον τον τρόπο χρησιμοποίησαν τη λέξη οΙ �Eλληνες μαθη
ματικοί . Μία σuλλΟΥη νομισμά.των δεν είναι δποιαδήποτε σuσσώ
ρεuση ποσότητας. Στην εκφραση «α.ναλΟΥία» 6ρίσκομε και τΙς δύο
σημασίες μ�ζύ : την πρωταρκτικη σημασία τής «σχέσης», τοϋ «δε
σμοΟ», καί την α.λλη τής «γλώσσας», τoί'i «λόΥΟU». Άλλα, σταν έκ
ψέρωμιε τη λέξη « ά.να.λογία» δεν σκ'εφτ6μ..ιχστε πλέον τον λόΥο, ένω
κατα, ενα τρόπο «ανά.λΟΥΟ» και αντίστροφο , οΙ ΟΕλληνες καθώς
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επρόψεραν το «λόγος*» δεν εσκέπτοντο ιΧκόμη , η τοuλά.χιστο δεν
εσκέπτοντο &.παραιτητως, τον λόγο ώ; δμιλία.
'Ως παράδειγμα για. την πρωταρκτικη σημασία του λέγειν*
ώς «σuλλέγειν» θα. μα,ς χρησιμεύση ενα χωρίο ιΧπο τον 'Όμηρο,
'Οδύσσεια Ω , 1 06 . Πρόκειται για. τη σuνάντηση του 'Αγαμέμνονα
με τους σκοτωμένοuς μνηστηρες στον κάτω κόσμο. Ό 'Αγαμέμνων
τους &'νεγνώρισε και τους μιλάει ώς έξης :
«'Αμψιμέδον, ποιά δuστuχία σα,ς εψερε εδώ κάτω στη σκο
τεινια. τYjζ γης , σλοuς εσα,ς τους εκλεκτους και σuνομήλικοuς' α.ν
ήταν κανεις να. σuγκεντρώση (λέξαιτο*) τους ευγενέστεροuς μια.;
πόλης, δεν θα. μπορουσε να. κάμη καλύτερη εκλογή» .
Ό 'Αριστοτέλης λέγει στα. Φuσικα. θ Ι , 252a 1 3 : *τάξις δε
πάσα λ6γος*, <ι:&,λλα. κά.θε τιΧξη εχει τον χαρακτηρα της περισuλ
λογής».
Δεν θα. μιλήσωμε ακόμη για. το πώς ή λέξη , ιΧπο τήν &'ρχική
της σημασία, που δεν είχε καμμια. σχέση με τrι γλώσσα, τη λέξη
και την δμιλΙα, εψθασε να. εννοή το λέγειν και το δμιλείν. "Ας
θuμηθουμε μόνο πως ή λέξη λόγος*, ακόμη και σταν &'πο καφο
πλέον εσήμαινε δμιλία και εκψραση, εκράτησε τήν ιΧρκτική της
σημασία, με το νόημα «της σχέσης του ένος προς το ά.λλο».
UΟταν δμως σκεψτόμαστε επάνω στή θεμελια.κή σημασία του
AOYou*, της σuλλογής, του σuλλέγειν, πολυ λίγα κιΧνομε για. τή
διαλεύκανση του έξης ερωτήματος : ως ποιό 6αθμό, για. τους ΟΕλ_
ληνες , το Είναι και δ Λόγος ήσαν πρωταρκτικα. ένωμένα, ετσι ωστε
κατόπιν να. μπορέσοuν να. χωρισθουν, και που για. ώρισμένοuς auy
κεκριμένοuς λόγοuς ωψειλαν να. -;0 κά,μοuν ;
Αυτή 1ι &'ναψορα. στrι θεμΕλιακη σημασία. του AOYOU* μΠΟΡΕί
να 'μάς πσ..ρέχη μια. Ε,ιδΕιξη μόνον δταν &'ντιλαμ6ανόμα.,στε , πως για
τους UΕλληνες το «Είναι» σημαίνει ψύση*. Προκειμένου να. κατα
νοήσωμε το έλληνικα. νοημένο Είνα ι , δεν &'ποδuθήκαμε μόνο σε
μια. γενικrι προσπιΧθεια, ιΧλλα. με την έξαρση τών χαρακτηριστι
κών του Είναι , σε &'ντιπαρά.θεση προς το γίγνεσθαι καΙ το ψαί
νεσθαι , διαγριΧψαμε το νόημα του Είναι δλοένα και σαψέστερα.
Με τrιν προοπόθεση δτι κρατουμε πά,ντοτε όπ' l5ψη μας τα.
παραπά.νω, λέγομε τα. έξης : Το Είναι �ς ψύσις* είναι ή προ6αί
vouaιx καταδά.μαση . Σε &'ντίθεση προς το γίγνεσθαι, παροuσιά.ζεDigitized by 10uk1s, May 2009
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ται ώς 1ι σταθερότητα , .� σταθερη παρουσία. Σε α.ντίθεση προς το
ά.πλΟ φαίνεσθαι , κοινοποιείται ώς φανέρωμα, ώς άποκαλυπτόμενη
παρουσία.
Κα! τί εχει να. κά.μη δ λόγος (1ι συλλογη) με το τοιουτοτρό
πως έρμηνευμένο Ε[ναι ; 'Έτσι δμως πρέπει άμέσως να. α.παντή
σωμε στο ερώτημα : Ε[ναι βεβαιωμένο πώς, κατα. τ·ην εναρξη της
έλληνικης φιλοσοφίας, 6πηρξε μία τέτοια σχέση άνά.μεσα στο Εί
ναι καΙ στον Λόγο ; Βεβαίως. Πηγαίνομε ξανα προς τοuς δύο δια
νοητες Jtou εθεσαν τοuς κανόνες, τον Παρμενίδη κα! τον �Hρά.
κλειτο, κα! προσπαθουμε κα! πά.λι να. βρουμε την είσοδο στον έλλη
νικο κόσμο , του δποίου τα. θεμελιώδη χαρακτηριστικά., μολονότι
παραποιημένα κα! μεταϊ:οπισμένα, περιπλεγμένα κα! επικαλυμμέ
να , εξακολουθουν να. χαρακτηρίζουν κα! τον κόσμο μας. 'Ακριβώς
έπειδη αποτολμουμε το μέγα κα! μακροχρόνιο εργο να. καταλύσωμε
ενα γερασμένο κόσμο κα! να. χτίσωμε εναν άληθινα. νέο, δηλ. Ιστο
ρικό , πρέπει να. γνωρίζωμε την παρά.δοση. Πρέπει να. γνωρίζωμε
περισσότερα - δηλ. 1ι γνώση μας πρέπει να. ε[ναι αυστηρότερη
καΙ περισσότερο 'Jποχρεωϊ:ικη - απο Όλες τις προηγούμενες επο
χές, κα! τΙς πιο επαναστατικές. Μόνον 1ι ερριζ η ίστορικη γνώση
μάς θέτει μπροστα. στο άσύνηθες του εργου μας κα! μάς προφυ
),ά.σσ,ει &.πο την ά.πλη επανάληψη κα! 'στείρα μΙμηση.
'Αρχίζομε την άπόδειξή μας για. την εσωτερικη συνάφεια Jtou
υπηρχε κατα. την Εναρξη της Δυτικης φιλοσοφίας, α.νάμεσα στο
λόγο* κα! στη φύση*, με μια. έρμηνεία του Ήράκλειτου.
'Απο δλους τοuς α.ρχαίους �Eλληνες διανοητές, δ Ήράκλει
τος ήταν πού, κατα. την πορεία της Δυτικης Ιστορίας, υπέστη τΙς
μεγαλύτερες ι1νελληνικες μεθερμηνείες , κι' ώστόσο είναι αυτος
Jtou στη νεώτερη κα! πρόσφατη εποχή, παρέσχε την Ισχυρότερη
ώθηση προς την επανανακάλυψη του αυθεντικου έλληνικου πνεύ
ματος. 'Έτσι , οΙ δύο φίλοι, δ 'Έγελος κα! δ Χαίλντερλιν, τελου
σαν αμφότεροι , κα! δ καθένας με τον τρόπο του , κάτω απο τη με
γάλη καΙ γόνιμη γοητεία του Ήράκλειτου, με τη διαφορα. πως δ
υΕγελος κυττουσε προς τα. πίσω κα! εκλεινε το δρόμο, ενώ δ Χαίλ
νϊ:ερλιν α.τένιζε προς τα. εμπρος κα! άνοιγε το δρόμο. Ή σχέση
του Νίτσε προς τον Ήρά.κλειτο είναι διαφορετική . "Αλλωστε , δ
Νίτσε επεσε θυμα της τρέχουσας κα! ψεύτικης άποψης, 1ι δποία
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ά.ντιπαρέθετε τον Παρμενίδη στον Ήράκλειτο. Έδώ βρίσκεται ενας
ά.πο τοuς ουσιωδέστερους λόγους, ποu ή μεταφυσική του δεν εφθα
σε στο ά.ποφασιστικΟ ερώτημα, μολονότι δ Νίτσε συνέλαβε τη με
γάλη εναρκτήρια εποχη τοσ συνόλου της έλλην:κής ϋπαρξης κατα
Ζνα τρόπο, ποu μόνον δ Χαίλντερλιν τον ξεπερνάει.
Άλλα ή παρερμηνεία τοσ Ήράκλειτου συνέβη στ.όν Xριστιcι.
'/ισμ6. 'Ήδη ΟΙ Πατέρες της ά.ρχαίας Έκκλησίας τΥιν εΙχαν ά.ρ
χίσει. Άκόμη καΙ δ 'Έγελος εμεινε σ' αύτη τη γραμμή. Ή διδα
σκαλία τοσ 'HpIiXAEtt'JU για. τον Λόγο έκλαμ6ά.νεται ώς πρόδρομος
-;ou Λόγου, για τον δποίο μιλάει το κατα 'Ιωάννην Εύαγγέλιο,
στην Καιν.Υι Διαθήκη. Ό Λόγος είναι δ Χριστός. Έπειδή λοιπόν,
καΙ δ Ήράκλειτος ήδη μίλησε για. τόν Λόγο, οί 'Έλληνες εφθα
σαν ά.μέσως μπροστα στΙς πύλες της ά.πόλυτης ά.λήθειας, δηλαδη
στην ά.ποκάλυψη τοσ Χριστιανισμοσ. 'Έτσι, σ' ενα κείμενο ποu ε
Ααβα αύτες τΙς ήμέρες, Οια6ά.ζω τα ά.κόλoυθcι.:

,,'Η πραγματικ,η

Ζμ.φάνιση τής ά.λήθειας με την θεανθρώπινη μορψη επιβεβαίωσε
τοuς 'Έλληνες διανοητές, ώς προς τη φιλοσοφική τους γνώση της
κυριαρχίας τοσ Λόγου επάνω σε δλο το υπάρχον.

Αυτη ή

έπιοε-

6α:ωση καί επισψράγιοη θ'εμελιώνουν την κλασικότητα της Έλ
ληνικης φιλοσοψίαρ'.
Σύμψωνα μ' αύτη την ευρύτατα C;ιαδεδομένη έρμηνεία τ·ης
Ιστορίας, οΙ 'Έλληνες είναι οΙ κλασικοί της ψιλοσοφίας, επειοη δεν
είχαν ά.κόμη ά.ναπτυχθη σε ώλQκληρωμένους χρισ,ια,νοuς θεολό
γους. Άλλα θα ά.κούσωμε πρώτα τον ί'δω τον Ήράκλειτο, προτοσ
τον δοσμε ώς πρόδρομο τοσ κατα 'Ιωάννην Εύαγγελίου.
Άρχίζομε με δύο ά.ποσπάσματα, δπου δ Ήρά:ι.λειΤQς ά.σχο
λείται ρητώς με τον λόγο*. την κρίσιμη λέξη λ6γος* σΚQπίμως
την ά.ψήνομε ά.μετάψραστη [στα γερμανικα] γιχ να ά.ντιληψθοσμε
το νόημά της ά.πΟ τα συμψραζόμενα.
Άπόσπασμα 1: ,,'Αλλα ενώ δ λόγος* παραμένει πάντοτε δ
ίδιος, οΙ άνθρωποι

μένουν

τον ά.κούσουν, δσο καΙ

ά.συλλόγιστοι

iςpou τον

(ά.ξύνετοι*), τόσο πρίν

ά.κούσουν.

Διότι Ι:\λα γίνoντα�

l5ντα* κατα τον λόγον τόνδε*, σύμψωνα με αύτον τον λόγον*' ά.λλα
τοστοι (οΙ άνθρωποι) μοιάζουν μ' αυτοuς ποu ποτε στη ζωή τους
δεν εκύοευσαν τίποτε, μολονότι

προσπαθοσν, τόσο με λόγια δσο

καΙ με εργα' σα.ν αύτα ποu κάμνω εγω Qtιxv iναλύω το κάθε πρα,γDigitized by 10uk1s, May 2009
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μα* κατά ψόσιν* , σόμψωνα με το Είναι, και οταν εξηγώ πιί>-; συμ
περιψέρεται . Στους άλλους δμως ιΧνθρώπους (οΙ άλλοι άνθρωποι ,
;:αθως δλοι τους είναι δμοιο ι , *οΙ πολλοι*) παραμένει κρυμμένο .
αότο που πριΧγματι κιΧμ'ιουν ξυπνητοί , δπως έπίσης και αότο που
εκαμαν κοιμισμένοι , τους κρόΌεται ξανά μόλις ξυπνήσουν» .
Άπόσπασμα 2 : «Γι' αότο το λόγο είν'Χι ιΧναγκαίΟ νά ιΧκο
λουθήσωμε τουτο , δηλ. νά σταθουμε στην περισυλλογη μέσα στο
ον' ιΧλλά ένώ δ λόγος* είναι αότη 1ι περισυλλογη μέσα στο ον,
δ κόσμος ζη σάν δ καθένας νά είχε τη δική του νοημοσόνη (την
6ρθοψροσόνη του) » .
Τί μπορουμε νά συμπεριΧνωμε ιΧπο αυτά τά Μο ιΧποσπά.σματα ;
Γιά τον Λόγο ειχαμε εΙπεί πώς : 1 . Τον χαρακτηρίζει ή στα
θερότητα, το διαρκές' 2. είναι περισυλλογη μέσα στο "Ον, ή περι
συλλογη του 'Όντος, το περισυλλέγον' 3 . δ ,τι συμ6αινε ι , Οηλ . δ ,τι
ερχεται στο Είναι , ϊσταται εκεί σόμψωνα μ' αότη τη στα.θερη πε
ρισυλλογή' τουτο είναι το κυριαρχουν.
Αυτο που εΙπώθηκε έδώ για τον λόγο*, α.ντιστοιχεί &.κρι6ώς
προς το πραγιματικο νόημα. της λέξης : σuλλoγη [SammlungJ .
'ΑλλιΧ, ιXκριΌΙίJς σπως ή γερμανικη λέξη σημαίνει 10'1 συλλέγειν,
και 20'1 περισυλλογή , ετσι και έδώ δ λόγος* σημαίνει τ-ην περι
σ!) λλέγουσα συλλογή , το πρωταρκτικο συλλέγον. Έδώ λοιπον λό
γος* δεν σημαίνει νόημα οίιτε δμιλiα οίιτε διδασκαλίσ. ουτε Όε
Όαίως «το νόημα μια.ς διοασκαλίας , <Χλλα σημαίνει : ,"1''' GταθερG)ς
αότοδαμαζόμενη πρωταρκτικ-η συλλέγουσα περισυλλογ·ή .
ΒεΌαίως, τα συμψραζόμενα στο ά.π. 1 ψαίνεται νά ύποδηλώ
'(ου ν μιά έρμηνεία τοίί λόγου* με το νόημα της δμιλίας και μιΧλιστα
τ-ην ιΧπαιτου,ι ώς τ-η μόνη δυνατή' διότι μιλά.ει για τ-ην «<Χκοη» τών
ά.νθρώπων. ΊπιΧρχει ενα ά.πόσπασμα, δπου έκψριΧζεται ρητά αύτη
1ι ΣU'IιXψεια ά.νά.μεσα στον Λόγο και στο «ά.κοόειψ, :
«"Αν δεν ά.κσίίτε έμένα ά.λλα τον λόγο*, τότε είναι σοψο να
πείτε : ε ν το παν» (Άπ . 50) .
Έδώ νοείται δ λόγος* ώς «ά.κουστός». Άλλά τί άλλο τοότη
ή λέξη μπορεί νά σημαί νη εξω &.πΟ αότο που ά.κοόγεται , &.πΟ την
δμιλία ; Και μιΧλιστα, οταν ά.πΟ τον καφο τοίί ΉριΧκλειτου , το λέ
γει'1* ήδη έχρησιμοποιείτο με τη σημασία του δμιλείν ;
'Έτσι, δ ί'διος δ ΉριΧκλειτος λέγει (Ά-ι: . 73) :
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«Δεν πρέπει ν� πράττωμε και ν� μιλά-με σ�ν τους κοιμισμέ
Ίους>' .
Έδώ το λέγει ν*, σε ά.ντίθεση προς το ποιείν* , πασιψανώς
δεν μπορεί νά νοη τίποτε άλλο ά.πΟ το δμιλείν. Κι' ωστόσο , � λέξη
λόγος* σ' έκείνο το κρίσιμο χωρίο (Άπ . 1 και 2) δεν σημαίνει
δμιλία. ΤΟ ά.π . 50 , το δποίο ψαίνεται ν� δμιλη κατ' έξοχην γι�
τον λόγο* ως c.. μ ιλία , l:J.'1 έρμηνευθ'η ορθά, μα.ς πσ.ρέχει μια,ι ενδει
ξη γι� την κατανόηση τοϋ λόγου* ά.πΟ μι�ν εντελώς διαψορετικη
προοπτική .
Γι� ν� δοϋμε καθαρά και νά κατανοήσωμε τί σημαίνει λόγος*
με την ενΊοια τής «σταθερής περισυλλογΊ'6'" πρεπει νά συλλά6ωμε
άκρι6εστερα τη σχέση που ίιπάρχει στ� δύο ά.ρχικώς μνημΟΊευθέντα
άποσπάσμα τσ.,
οι α.νθρωποι στέκο'ιται εναν,ι τοσ Λόγου , 'ι.7.Ι μάλιστα ετσι
που ν� μη κατανοοϋν τον Λόγο (άξύνετοι*) . Ό Ήρά.κλειτος χρη
σιμοποιεί αυτη τη λέξη συχνά (6λ. κυρίως το ά.π . 34) . Είναι �
α.ρνηση του συνίημι* , που σημαίνει «ψέρω μαζύ,) ά.ξύνετοι* : οΙ
α.νθρωποι είναι τέτοιοι, που οεν ψέρουν μαζύ . . . &.Αλά τί , λοιπόν ;
τον λόγο*, αυτο που σ τ α θ ε Ρ ώ ς ε ί ν α ι μ α ζ ύ , την πε
ρισυλλογή . ο ι ιΧνθρωποι παραμένουν ,έ,οιοι που εεν τον ψέρουν
μαζύ , δεν τον συν-λαμ6ά:νουν, δεν τον συλλαμιJάνoυν ως ένότητiΧ,
και τοϋτο α.σXετiΧ σ.ν τον εχουν άκούσει r) Οχι . Ή έπόμενη ψράση
ά.ποσαψηνίζει τα παραπάνω. ΟΙ ανθρωποι δεν είσχωροϋν στον Λό
γο , ά.κόμη κι' δ,αΊ τ6 προσπαθΥισουν με λόγια, με επεα*. 'EDG)
πράγματι κατονομσ.ζεται � δμιλία, ά.λλα ωστόσο σε δια.στολ ή , και
μάλιστα σε ά.ντίθεση προς τον λόγο*. Ό Ήράκλειτος θέλει ν� είπη :
Βε6αίως, οΙ ιΧ'ιθρωποι άκουνε , και άκουνε λόγιά., ά.λλ� σ' αυτο το
α.κουσμα οε,ι μποροϋν ν� «άκροασθουν", δηλ. ν� ά,'ι.ολουθήσουν 'λυτο
που δεν είναι άκουστό, οπως είναι τ� λόγια, αυτο που δεν είναι
δ μ ι λ ί α, ά.λλ� λόγος* . Όρθ� νοημένο , το άπόσπασμα 50 ά.πο
δεικνύει ά.κριΟιί)ς το άν,ίθετο ά.πΟ αυτά που κανεις δια6άζει σ' αυτό.
Λέγει : Μη προσκολλα.σθε στ� λόγια , άλλ� ν� νοήσετε τον Λόγο .
Έπειδη δ λόγος* και το λέγειν* σημαίνουν ήδη δμιλία, δεν θ�
ειπη ωστόσο πως τούτη είναι και � ουσία του λόγου*, γι' αυτο
δ λόγος* εδώ ά.ντιπαρατίθεται στα επεα* , στην δμιλία. Έπίσης,
στο ά.πλΟ α.κουσμα άντιπαρατίθεται � αυθεντικη άκρόαση . Το ά.πλΟ
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άκουσμσ. δισ.σκορπίζετσ.ι κσ.ι δισ.χέετσ.ι σ' σ.ίιτο ποΙΙ κοινως νοείτσ.ι
κσ.ι λέγετσ.ι, στά. έξ α.κοής, στ� δόξσ.*, στο έπιψσ.ινόμενο. Άλλά.
το σ.ΙΙθεντικΟ α.κρόσ.μσ. δεν εχει κσ.μμιά. σχέση με το αίιτΙ καΙ με
το στόμσ., α.λλά. σημσ.ίνει: Νά. όπ-α.κοΟς μπροστά. σ' αίιτο ποΙΙ εΤνσ.ι
δ λόγος*, δηλ.: fι

Ι) ν τ ο ς.

π ε Ρ ι σ

u

λ - λ ο γ �

τ ο u

r δ ι ο

u

τ ο U

Άληθινη α.κρόσ.ση μπορουμε νά. εχωμε μόνον δτσ.ν ύπ

α.κοΟμε. Άλλά. fι όπ-α.κοη δεν εχει κσ.μμιά. σχέση με τά. σ.ΙΙτιά
'Όποιος δ ε ν εΤνσ.ι όπάκουος, τότε εΤνσ.ι έκ των προτέρων μσ.

κριά. α.πΟ τον λόγο*, εΤναι ιiπoκλεισμ ένoς, εστω κι' α,ν �δη με τά.
σ.ΙΙτιά. άκουσε fι δεν άκουσε κσ.θόλου. ΑΙΙτοΙ ποΙΙ &πλως «α.κοΟν»,
κσ.θώς έχουν σ.ΙΙτιά. κσ.ι αΙΙτιάζοντσ.ι τά. πέριξ, εΤνσ.ι κσ.ι πσ.ρσ.μέ
νουν α.ξόνετοι*, οΙ μ�-κσ.τσ.-λσ.μ6άνoντες. ΤοΙΙς περιγράψει το α.
πόσπ. 34:
«Αίιτοι ποΙΙ δεν συλλέγουν τ� στσ.θερ'ή συλλογικότητσ. α.κοΟν,
α.λλά. μοιάζουν κουψοί».
Στ�ν πρσ.γμσ.τικότητσ. ακοΟν λέξεις κσ.ι λόγισ. κι' α.πο σ.ΙΙτά.
ποΙΙ πρέπει νά. α.κουσουν εΤνσ.ι α.ποκλεισμένοι. Ή πσ.ρσιμίσ.' μσ.ρτυ
ρεί αίιτο ποΙΙ τοΟτοι εΤνσ.ι: πσ.ροΟσες α.πουσίες. ΕΤναι έκεί, κι' όμως
δεν εΤνσ.ι. Άλλά. ποΟ είνσ.ι οΙ άνθρωποι τον περισσότερο κσ.φΟ κσ.Ι
ά.πΟ ποΟ εΤνσ.ι α.πόντες; ΤΟ α.πόσπασμσ. 72 δίνει τ�ν α.πάντηση:
«Διότι, σ' σ.ίιτΟ με το όποίο σχετίζοντσ.ι πιο συχνά, στον λό
γο*, στρέψουν τις πλάτες τους, κι' σ.ίιτΟ ποΙΙ α.ντιμετωπίζουν κσ.θη
μερινά, τοΙΙς ψσ.ίνετσ.ι ξένο».

Ό λόγος* είναι σ.ίιτΟ με το δποίο οΙ άνθρωποι εΤνσ.ι συνεχως
μσ.ζΙΙ κσ.Ι α.πο το δποίο τσ.υτοχρόνως είνσ.ι μσ.κριά, πσ.ροΟσες α.που
σίες κσ.Ι συνεπως οΙ α.ξόνετοι*, οΙ μ�-κσ.τσ.-λσ.μ6ά.νoντες.
Που 6ρίσκετσ.ι λοιπον fι α.κσ.τσ.ληΦίσ. κσ.Ι fι δυνατότητσ. α.κσ.
τσ.ληΦίας, 8τσ.ν α.κοΟνε τΙς λέξεις κσ.Ι δεν συλλσ.μ6άνουν τον λόγο*;
ΠοΟ εΤναι κοντά. καΙ α.πΟ που είνσ.ι μσ.κριά; ΟΙ άνθρωποι εχουν
συνεχως νά. κάμουΥ με το ΕΤνσ.ι, κι' ώστόσο τοΟτο τοΙΙς εΤνσ.ι ξένο.
'Έχουν νά. κάμουν με το ΕΤνσ.ι, κσ.θώς σχετίζοντσ.ι συνεχως με

1. Σ.τ.μ. 'Απ. 34: «'Αξόνετοι ιiκοόσιχντες κωφοίσιν έο(κσισι' φάτιι;

ιχότοίσι μlχρτυρεΤ πα:ρεόντες ιiπεϊνσιι» (= Δεν

κιχταινοουν [το ν λόγο] �στω

κι 11." το liκoόouν' μοιάζουν με κουφοός +ι πlχροιμΙα:
αυτους: ένώ εΤνα:ι πιχρόντι:ς, εΤνα:ι ιiπόντει;).
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δν. τους είνοι.ι ζένο, κοι.θως ά.πομοι.κρύνοντοι.ι ά.πο το Είνοι.ι, έπει
δ'ή κοι.θόλου δεν το κοι.τοι.-λοι.6οι.ίνουν, διότι νομίζουν πως το ον εί
νοι.ι μόνον ον κιχ! τίποτε πιχρα.πέριχ. Είνιχι 6ε6ιχΙως ζυπνητο! (σε σχέ
ση με το δν) , κι' ώστόσο το Είνιχι πιχριχμένε ι γι' ΙΧίιτους κρυμμένο.
Κοιμοσντιχι' ά.κόμη δε κιχ! οΙ πριi ζ εις τους περνοσν κιχ! χιiνoντιχι.
Περιψέροντιχι γύρω ά.πο τα l5ντιχ κιχ! π άντοτε πιστεύουν πως ΙΧίιτο
που 6ψείλουν να κιχτΙΧλιi60υν είνιχ� ιχίιτο που είνιχι πιο εϋκολο με το
χέρι τους να λά60υν' κιχ! ετσι δ κΙΧθένιχς λιχ6ΙΧίνει ιχυτο ποu είνιχι
πλησιέστερο κιχ! σuλληπτό. Ό �νιχς κριχτιέτιχι ά.πο ΙΧίιτ6, δ &λλος
ά.πο έκείνο' � γνώμη τοσ κΙΧθενος γίνετιχι Ισχυρογνωμοσύνη. ΛίιΤ�
δε έμποδίζει τ�ν έκ των προτέρων σύλληψη τοσ ΙΧίιτ οσυn εγόμενο υ ,
στερεί τη δυνιχτότητοι. όπιχκοης κιχ! σuνεπώς ά.κο ης.

το

Λ6γος* είνιχι � στΙΧθερη σuλλoγYι, � ΙΧίιθιστιiμενη περισυλλoγ�
τοσ δντος, δηλ. το Είνιχι. Γι' ΙΧίιτό, στο ά.π. 1 το *κιχτα τον λ6γον*
εχει την οι.ίιτην εννοιιχ με το *κιχτα ψύσιν*. Φύσις* κιχ! λ6γος*
είνοι.ι το οι.υτό. Ό λόγος* χαριχκτηρίζει το Είνοι.ι ά.πο μια νέοι. κι'
ώστόσο πιχλιχια προοπτικΥι: Λότο ποu είνσ..ι το δν, ποu α.υθίστσ..τιχι
ευθέως κιχ! έντόνως, οι.ίιτοσυλλέγετιχι κοι.! ϊστιχτιχι σε μια τέτοιιχ συλ
λογ'ή. Το έδν*, το δν, είνιχι σύμψωνοι. με την οίισίιχ τοσ ξυνον*
συλλογΙΚώς ποι.ρόν· ζυνον* δεν σημΙΧίνει το «γενικ6», ά.λλα ιχυτδ
που σuλλέγει δλοι. τα πράγμιχτιχ κιχ! τα κριχτιiει μιχζύ. 'Ένιχ τέτοιο
ζυνον* είνοι.ι Π.χ., κιχτα το ά.π. 114, δ ν6μος* για την πόλη*, �
σόντιχξη (σuν-τιiσσω στιμιχΙνει θέτω μιχζύ), � έσωτερικ� συνoχ�
της πόλεως*, δχι κάτι το γενικό , δ χ ι ιχίιτο ποu ιχΙωρείτιχι πιiνω
ά.πο δλιχ κιχ! δεν σuνέχει τίποτε, ά.λλα � πρωτιχρκτικη ένοποιοσσιχ
ένότητιχ ιχυτών που έκκλΙνου ν . Ή Ιδιογνωμοσύνη, � *Ιδίιχ ψρ6νη
σις*, για την όποίιχ δ λόγος* πιχριχμένει σψριχγισμένος, προσκολλα.
τιχι στ'ή μια � στην &'λλη πλευρα κοι.! νομίζει δτι 6ρ ηκε τ�ν ά.λ'ή
θειιχ. Το ά.π. 103 λέγει: .(Η ά.ρχη κιχ! το τέλος τη ς π εριψέρειιχς
τοσ κύκλου είνιχι το ΙΧίιτ6, ΙΧίιτοσυλλεγόμενο». θα -ητιχ ν ά.ν6ητο να
έκληψθη έδώ το ζυ ν δ ν* ώς το «γενικό».
Γισ. τους !διογνώμονες � ζωη δεν εί νιχι ποι.ρα. μόνο ζωΥι. Γι'
ΙΧίιτους ό θιiνιχτoς δεν είνιχι πιχρα. θά,νιχτος. Άλλα το Είνιχι της
ζωης είνοι.ι τοιυτοχρόνως θιiνσ.τoς. Ότιδ Υιποτε είσέρχετα.ι στη ζωή,
ά.ρχίζει ήδη να πεθοι.ίνη, να κιχτευθύνετιχι προς τον θιiνιxτό του,
κιχ! δ θιiνoι.τoς είνιχι τιχυτοχρόνως ζωή. Ό Ήριiκλειτoς λέγει στο
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&.π. 8: «τα &.ντίθετα. ψέροντα.ι το ενα. προς το άλλο, εξ έα.uτων
α.υτοσuλλέγοντα.ι». Ό &.ντα.γωνισμΟς των σ.ντιθέτων είνα.ι σuλλέ
youoαo περισuλλογ�, λόγος*. Το Είνα.ι των όντων είνα.ι το περισ
σότερο έμψαινόμενο, δηλ. το περισσότερο ώραίΟ, το πιο αυθιστιΧ
μενο. Αυτο πού οΙ 'Έλληνες �V'iOOU'J'av με την «ώραιότητα.», είνα:
ό σuγκρατημος [Ύι τιθά.σεuση]. Ή περισuλλογη τοσ ϋψιστο!) σ.ντα
γωνισμοσ είνα.ι δ πόλεμος*, δ σ.γώνας με την εΎνοια τής σ.μά.χης,
για. την όποία. έχομε μιλ�σει. Γιά. μα,ς τούς σημερινοίις, Ύι ώραιό
τητα εΤνα.:, σ.ντίθετα, το ξεκοuρα.στικό, το σ.ναπαuτικό, και γι' α.υτο
πρooρίζετcι.ι ytιX την σ.πόλα.uση. Και ετσι Ύι τέχνη σ.ν�κει στην πε
ριοχη τοσ ζα.χαροπλά.στη. "Αν τώρα. ή αΙσθητικη σ.πόλαuση 60η
θά.η στη,ι Ικανοποίηση των λεπτιίιν αΙσθ�σεων των εΙδημόνων και
,ων αΙσθητων [εστετ] η στην ήθικη εξίιψωση τής ψuχής, στην ου
σία. δεν εχει κα.μμια δια.ψορά. Για. τούς 'Έλληνες ον* και καλον*
σημαίνοu'ι τό ιδιο πράγμα (ή πα.ροuσία είναι κα.θα.ρΟ ψαίνεσθαι).

Ή ΑΙσθητικη δμως τα νοεί διαψορε-:ικά.· τοίιτη είναι τόσο σ.ρ
χα.1α. δσο καΙ ή Λoγικ�. Γι' α.υ-:�ν, ή τέχνη είνα.ι εκθεσΎ) τοσ ώ
ρα1ou, με την εννοια α.υτοσ πού τέρπει, τοσ τερπνοσ. 'Ωστόσο, τέ
χνη είνα.ι ή διά.νοιξη τοσ Είνα.ι των Οντων. Πρέπει να Οώσωμε

στη

λέξη «τέχνη» και σ' αυτο πού τοίιΤΎ) θέλει να όνομά.σΎ), ενα.

νέο περιεχόμενο, &.1'οσ ξανα.κερδίσωμε μια θέση θεμελιακως πρω
ταρκτικη εναντι τοσ ΕΤνα.ι.
Τελειώνομε

τον χα.ρα.κτηρισμΟ

τής ουσία.ς

τοσ Λόγοu,

0-

πως τον δια.νοείτα.ι δ Ήρά.κλειτος, στρέψοντα.ς την πρoσox� μας
έπά.νω σε μία. διπλή όψη πού εμπερ(έχει, κα.Ι πυύ μέχρι τώρα. δεν
την εχομε έξά.ρει.
1. Το λέγειν κα.Ι σ.κοίιειν είνα.ι τα όρθιΧ, μόνον Οτα.ν εκ των

προτέρων στρέψωντα.ι προς το Είναι, προς τον Λόγο. Μόνον δτα.ν

δ Λόγος δια.νοίγετα.ι, ή ψωνη γίνετα.ι λέξη. Μόνον εκεί δπο!) σuλ
λα.μ6ά.νετα.ι το δια.νοιγόμενο Είνα.ι των όντων, το cX.πλΟ σ.γροίκημα.
γίνετα.ι α.κοuσμα.. Αυτοι δμως πού δεν σuλλα.μ6ά.νοuν τον λόγο*,
*σ.κοσσα.ι ουκ επιστά.μενοι ουδ' εΙπείν*: «δεν είνα.ι σε θέση να σ.
xoucrouv κα.Ι οϋτε να μιλ�σοuν»

('Απ. 19). Δεν μποροσν να ψέ

pouv την δπα.ρξ� τοuς ετσι ώστε να ίστι:iτα.ι μπροστα στο Είνα.ι
των ί3ντων. ΤΟ μποροσν μόνον α.υτο! πού κα.τέχοuν τον λόγο, οΙ
ποιητες κα.Ι οΙ δια.νοητές. Οι α.λλοι crxr;vtciςptouv γίιρω σ.πΟ την
Digitized by 10uk1s, May 2009

167
Ιδιογνωμοσύνη τους κcιΙ &'πο την &'κcιτcινoησίcι τους. θεωροον εγκυ
ρο cιόΤo πού συνcιντoσν στο δρόμο τους, cιόΤo πού τούς ΚOλCΙκεlίει
ΚCΙΙ CΙόΤO πού τούς είνCΙΙ οΙκείο. Eίνcιι σιΧν. τιΧ σκυλιά : *κόνες γιΧρ
κcιτcι6cιόζoυσιν ων ιΧν μη γινώ σκωσι* : «διότι τιΧ σκυλιιΧ γcιυγίζoυν
δποιονδήποτε δεν γνωρίζουν» (Άπ. 97) . Eίνcιι γcιϊδoύριcι : *ονους
σύρμcιτ'· ιΧν έλέσθα.ι μOCλλον η χρυσόν* : "ΤιΧ γα.ϊδούρια. σ.γα.ποον
περισσότερο το α.χυρο &'πο το χρυσάψι» (Άπ. 9) . Άσχολοσντα.ι
συνεχώς με τιΧ Οντα.. Κα.Ι το Είνα.ι πcιρα.μένει γι' α.υτούς πάντοτε
κρυμμένο. Το Είνα.ι δεν το πιάνεις ούτε το ψα.ύεις, δεν το &'κοσς
με τ' cιυτιά, Cιuτ;ε το όσμ.ίζιεσ<XiΙ. 'Τ ο Είναι 'είναι δτι,δήrcoτε α.λλο, οχ:
δμως σ.τμ,Ος η κα.πνός : *εΙ πάντα. τιΧ Οντα. κα.πνΟς γένοιτο , <ρίνες ιΧν
δια.γνΟίεν* : «"Αν δλα. τιΧ Οντα. γίνοντσ-ν κα.πνός, οΙ μστες θιΧ τιΧ
διέκρινα.ν κα.ι θιΧ τιΧ &'ντιλα.μ6άνοντα.ν» (Άπ. 7) .
2 . Έπειδη το Είνα.ι ώς Λόγος, πρώτα.ρκτικιΧ είνα.ι συλλογη
κα.Ι οχι μιiζα. κα.Ι ΣUγχυση , δπου το κάθε τΙ εχει τόση πολλη η
τόση λίγη ά.ξία. δσο δποιοδήποτε α.λλο πρocγμα., "ή ίερα.ρχικη τάξη
κα.ι "ή κυριάρχηση σ.νήκουν στο Είνα.ι. "Αν είνα.ι νιΧ διcινoιγη το
Είνα.ι, πρέπει το ίδιο νιΧ lX1J κα.Ι νιΧ t1JpiJoY) μιιΧ τάξη. αΟτα.ν δ
ς πολλούς ώς σκυλιιΧ κα.Ι γα.ϊδηύρια.,
. Ήράκλειτος μιλάη γιιΧ τού
έκψράζει α.ότη τη στάση . Ή δποία. σ.ποτελεί ουσια.στικΟ στοιχείο
της Έλλ'Υ)Υικης ϋπcιρξης. Έπειδη σήμερα. &'να.ψέροντα.ι ένίοτε στην
Έλλ'Υ)Υικη πόλη με ίιπερ60λικο ζηλο , δεν πρέπει κα.νεΙς νιΧ &'πο
σιωπήση α.ότη την α.ποψη , διότι &'λλοιώς δια.τρέχει τον κίνδυνο,
"ή Ιδέα. πού εχομε γιιΧ την (σ.ρχα.ία. έλληνικηl πόλη νιΧ γίνη εύκο
λα. σ.σήμα.ντη κα.Ι α.Ισθημα.τική . Αυτο πού είνα.ι &'νώτερης τάξης
είνα.ι Ισχυρότερο. Γι' α.ότΟ το Είνα.ι , δ Λόγος ώς "ή συλλεγόμενη
ά.ρμονία., δεν είνα.ι εύκολα. προσιτο στον κα.θένα. ουτε &'γοράζετα.ι
ψθηνά, &'λλά, &'ντίθετα., πα.ρα.μένει κρυμμένο σ.πο α.ότη την α.λλη
ά.ρμονία., πού δεν είνα.ι π ,χ.ριΧ_ συμ6ι6cισμός, εκμηδένιση της εντα.
σης, Ισοπέδωση : «ά.ρμονίη σ.ψcινης ψcινερης κρείττων* : «"ή μη (α.
μεσα. κα.Ι εύκολα.) ψα.νερωνόμενη ά.ρμονία. είνα.ι ΙσχuρότεΡ1J σ.πο
α.ότην πού (πάντοτε) ψα.νε ρώνετα.ι» (Άπ. 54) .
ΤΟ Είνα.ι, είνcιι λόγος * , ά.ρμονΙα.* , &'λήθειcι*, ψύσις*, ψcιΙνε
σθα.ι*. Γι' α.υτο &'κρι6ώς δεν ψα.νερώνετα.ι κα.τιΧ τρόπο α.υθα.Ιρετο.
Το σ.ληθες δεν είνα.ι γιιΧ τον κα.θένα., παριΧ μόνο γιιΧ τούς δυνα
τούς. Έν οψει αυτης της έσωτερικης &'νωτερότητα.ς κcιΙ κρυψιόDigitized by 10uk1s, May 2009
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τrιτιxς τοσ Είνιχι , εΙπώθrικιxν αίιΤ� τα. πιχριΧξενα λόγια, τ� δποία ,
έπειδή έξώτερικ� ψαίνοντιχι τόσο &.νελλrινικιX, &.ποδεικνUοuν &'κρι
σώς τήν οίισία της Ηλψικης έμπειρίας τοσ Είνιχι τών οντων :
*&.λλ' ώσπερ σ&;ρμα εικη κεχuμένων δ κ&;λλιστος κ?σμος* : «'Ο
ώριχιότατος κόσμος είναι ώσα.ν σωρος κoπρι� σκορπισμένος &.ν&;
κατα» (Άπ. 124) .
Το σ&;ρμα* είναι εννοια &.ντίθετrι προς τον λόγο*, fι &.πλij
διασκόρπισrι, σε &.ντίθεσrι προς το αυθιστ&;μενο, δ σωρος σε &.ντί
θεσrι προς τήν περισuλλογή, το μή-Είναι σε &.ντίθεσrι προς το Είναι.
Ή τρέχοuσα &.ντίλrιΦrι σuνοΦίζει τή ψιλοσοψία του Ήρ&;κλει
tou στο ρrιτό : «*πιΧντα ρεί*». 'Ά ν αότες οΙ λέξεις προέρχωνταl.
&.πΟ τον Ήρ&;κλειτο, τότε δεν σrιμαίνοuν δτι τ� πιΧντα είναι &.πλη
ροή, και ρέοντα μετιxoχrιματίζoνται, κα: οτι είναι καθαρή &'στιΧ
θεια, &.λλ� σrιμαίνοuν πως το σΙΙνολο τών οντων, ώς προς το Είναι
τοuς, ρίχνεται &.δι&;κοπα &.πο τή 11Ι� ά,ντίθεσrι στην &.λλrι, και το
Είναι είναι "ή περισuλλoγή αίιτη; της ά,νταγωνιστικης &.νrισιιχίας.
"Αν έννοήσωμε το θεμελιακο νόrιμα του λόγοu* ώς σuλλογή
και περισuλλογή, τότε πρέπει ν� σrιμειώσωμε και ν� κρατήσωμε
καλ� τ� ά,κόλοuθα :
Ή auHoyYj δεν είναι &.πλΟ σuμμάζωμα και σuσσώρεuσrι . 'Ενέ
χει την ά,μάχrι και τον &.νταγωνισμΟ έντός τrις. Δ�ν τ� &ψήνει ν�
έκπέσοuν στον &.πλΟ διασκορπισμο και στη auyxuarι. 'Ο λόγος*
ώς σuγκρατrιμος εχει τον χαρακτηρα της κuρι&;ρχησrις, της ψΙΙσε
ως*. αο,τι κρατεί ύπο την taxu τrις δεν το άψήνει ν� otOtAue'Yj σε μια.
κενή &.ποuσία ά,ντιθέσεων, &.λλα. Ινώνοντας τ� ά,νταγωνιζόμενα. ,
διατrιρεί σε όΦΎJλo σrιμείo την όξιιτrιτα της εντασής των.
'Εδώ είναι δ τόπος γι� ν� έπανέλθωμε έν σuντoμί� στο έρώ
τrιμα το σχετικο με τήν χριστιανική εννοια του Λόγοu , Ιδίως οπως
αίιτη έμψανίζεται στήν Καινή Διαθήκrι . Γι� μι� &.κρισέστερη εκ
θεσrι τοσ ζrιτήματoς θα. επρεπε ν� διακρίνωμε έδώ τους Σuνοπτι
κους &.πΟ το Kατ� Ίω&;ννην Ευαγγέλιο . Κατ' &.ρχην δμως πρέπει
ν� ποσμε πως δ Λόγος, στήν Καινή Διαθήκη, δεν σrιμα(νει, δπως
στον Ήράκλειτο, κιχτι παρόμοιο με το Είναι τών l5ντων, την περι
σuλλoγή τών &.νταγωνιζομένων, &.λλα. Λόγος σrιμαίνει ε ν α auy
κεκριμένο δν, ήτοι τον rιo τ?ϋ θεου. Και τουτον μιΧλιστα στον ρόλο
του μεσoλασrιτoσ &.ν&;μεσα στον θεο και στους ά,νθρώποuς. ToόΤrι
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fι κιxινooιιxθηκικΎj σημιχσίΙΧ τοϋ Λόγου είνιχι ιxυτΎj τής ίουοιχϊκής
θρησκευτικής φιλοσοφίιχς, ποίι τΎj οιεμόρφωσε δ Φίλων, κά! τοϋ
δποΙου fι οιοιχσκιχλίιχ περ! οημιουργίιχς &ποοίοει στον Λόγο τΎj λει
τουργίΙΧ του μεσίτη*, του μεσολιχ6ηΤή . Κιχ! γιιχτί είνιχι τοϋτος λό
γος* ; ΈπειoΎj λόγος* στΎjν έλληνικΎj μετιiφριxση τής Πιxλιxι�ς . Διιχ
θήκης (τών έ60όμήκοντιχ) είνιχι fι όνομιχσίΙΧ τής λέξης «δμιλίΙΧ»,
στο iliρισμένο νόημιχ τής οιιχτιχγής, τής εντολής" *οΙ οέκιχ λόγοι*
σημιχίνουν τΙς οέκιχ εντολες του θεου (Δεκιiλoγoς) . 'Έτσι , λόγος*
σημιχίνει : δ κήρυξ* , ιΧΥΥελος*, δ &ΥΥελιιχφόρος ποίι κομίζει τις
εντολες κιχ! τά. κελεύσμιχτιχ· *λόγος του στιχυρου* είνιχι το κέλευ
σμιχ ποίι l PXEtιxt &πο τον στιχυρό. Το ιΧγγελμιχ α.πο τον στιχυρο
είνιχι δ Χριστος δ ϊΟιος· ιχυτος είνιχι δ Λόγος τής σωτηρίιχς, τής
ΙΧίώνιιχς ζωής, *λόγος ζωής*. αΟλιχ τουτιχ τά. χωρίζει α.πο τον Ή
ριiκλειτo lνιχς κόσμος.
ΠροσπΙΧθήσιχμε νά. εκθέσωμε τΎjν oυσιιxστικΎj σχέση ποίι όπιiρ
χει &νιiμεσιx στον λόγο* κιχ! στΎj φύση* κιχ! μιiλιστιx με σκοπό,
&πο ιxυτΎj τΎjν ένότητιχ, ν� κιχτιχνοήσωμε τΎjν εσωτερικΎj &νιχγκιχιό
τητιχ κιχ! ουνιχτότητιχ οιιχχωρισμου των.
<Ωστόσο , θά. μποροϋσε κιχνε!ς τώρα: νά. φέρη ιxυτΎj τΎjν &ντίρ
ρηση, ενιχντίον του χιχριχκτηρισμου του Ήριχκλείτειου Λόγου : δ
ουσιιχστικος οεσμος του Λόγου προς το ϊοιο το Είνιχι, εν προκει
μένφ, είνιχι τόσο εσωτερικός, ώστε &ξΙζει νά. οιερωτηθουμε : πώς
&πο ιxυτΎj τΎjν ένότητιχ κιχ! τιχυτ6τητιχ τής φύσεως* κιχ! τοϋ λόγου*
μπορεί νά. προκύψη εκείνη fι &.ντιπιχρά.θεση του Λόγου iliς σκέ
πτεσθΙΧι, lvιxvtt του Είνιχι ; Βε6ΙΧίως τουτο εΤνιχι ενιχ ερώτημιχ, το
ερώτημιχ, το δποίο ουδόλως επιθυμουμε νά. το κιχτιχστήσωμε ευκολο
σ' εμα,ς, μολονότι 6ρισκόμιχστε πολίι κοντά. σε ενιχ τέτοιον πειριχσμό.
Έπ! του πιχρόντος, δμως, θά. είχιχμε νά. πουμε μόνον το 'έξής : "Αν
τούτη fι ένότητιχ Τής φύσεως* κιχ! του λ6γου* είνιχι τόσο πρωτιχρ
κτική, τότε πρέπει κιχ! δ χωρισμ6ς τους νά. είνιχι, &ντιστοίχως,
πρωτιχρκτικός. "Αν, εξ ιΧλλου, τοϋτος δ χωρισμος &.νιiμεσιx στο Εί
νιχι κιχ! στο σκέπτεσθΙΧι είνιχι οιιχψορετικός, κιχτά. το είοος κιχ! κιχτά.
τΎjν κιχτεύθυνση, &.πο τον προηγούμενο χωρισμό , τότε πρέπει κι'
ιχυτος εοώ δ οιιχχωρισμος νά. lχη ενα. οιιχψορετικο χιχριχκτήριχ.
Γι' ιχυτό, ενώ ε!μιχστε όποχρεωμένοι νά. oιιxφυλιiξωμε τΎjν έρμη
νείΙΧ του λόγου* α.πο κιiθε κιχτοπ ι νή πιχριχποίηση κιχ! νά. τον θεμεDigitized by 10uk1s, May 2009
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λιώσωμε ξεκινώντας ιiπo τη φύση*, δφείλομε επίσης να. καταν01ι-·
σωμε τοΟτο το σuμ6α.ν τοΟ διαχωρισμοο της φύσεως* καΙ τοΟ λό
you* κατα. ενα τρόπο καθαρα. έλληνικό , δηλαδη καΙ πά.λι ξεκινών
τας ιiπo τη φύση* καΙ τσν λόΥΟ*. Δι6τι περισσότερο ίιποκείμεθα
στον αμεσο καΙ εμμονο κί vouvo να. παρανοήσωμε , σκεπτόμενοι με
l5ροuς της δΙΚής μας εποχης, το ζήτημα τοΟ διαχωρισμοΟ καΙ της
ιiντίθεσης ιiνά.μεσα στη φύση* καΙ στο λόΥΟ*, στο ElVIXt καΙ στο
σκέπτεσθαι , παρα. το ζήτημα της έρμηνείας της ένότητας της φύ
σεως* καΙ τοΟ λόΥΟU* . Πώς σuμ6αί νει τοΟτο ;
Με τον διακαθορισμο της &'ντιπαρά.θεσης τοΟ Είναι προς ,ο
σκέπτεσθαι κινούμαστε μέσα σε ενα ο Ικείο σχημα. Το Είναι, είναι
το ιiντικειμενικό , το ιiντικείμενo . Το σκέπ,εσθαι είναι το ίιποκει
μενικό, το ίιποκείμενο. Ή σχέση τοΟ σκέπ,εσθαι προς το Είναι
είναι α6τη τοΟ ίιποκειμέΥΟU προς το ιiντικείμενo . ΚαΙ ίιποτίθεται
πως ΟΙ 'Έλληνες, καθως είιρίσκονταν στην ιiΡXη της φιλοσοφίας
καΙ δεν είχαν μαθητεύσει ιiρκετα. ιiκόμη στη ΥνωσιολΟΥία, εσκέ
φθηκαν αυτη τη σχέση κατα. τρόπο εντελώς πρωτόΥονο. ΚαΙ ετσι
ενομίσθη πι:>ς, ώς προς την ιiντιπαρά.θεση τοΟ Είναι προς το σκέ
πτεσθαι, δεν ιiπαιτείται καμμια. σκέψη . Ώστόσο , εμείς πρέπει να.
ε ρ ε u ν ή σ ω μ ε.
Ποιά. είναι , ώ ς προς την ουσιώδη θεμελίωσή της, 'ή διαδικα
σία της ιiντιπαρά.θεσης της φύσης* προς τον λόΥΟ* ; Προκειμένοu
να. καταστ1ισωμε σαφη αυτη τη διαδικασία, πρέπει τούτη την ένό
τητα καΙ ιiμoι6αία σχέση του λόΥΟU* καΙ της φύσεως* να. τη νοή
σωμε κατα. ενα τρόπο δξύτερο , ιiπo l5 ,τι κά.ναμε μέχρι ,ώρα. Θα. το ·
προσπαθήσωμε τώρα, ξεκινώντας ιiπo τον Παρμενίδη . ΤοΟτο Υί
νε1:α'ι 'Ε.μπρόθ-ετα , διότι � τρέχουσα ιiντίληψη &εtJψεί πως � δ�δlΧ
σκαλία περΙ τοΟ ΛόΥΟU, κατα. δποιονδήποτε τρόπο κι' αν τούτη
έρμηνεύεται , α.ποτελεί Ιδιοτuπία ττις φιλοσοφίας του Ήρά.κλειτοu.
Ό Παρμενίδης στέκεται στον ϊδιο χώρο με τον Ήρά.κλειτο.
ΠοΟ ιiλλoo θα. μ7:0ροΟσαν να. στέκωνται αυτοι ΟΙ ouο 'Έλληνες
διανοητές , οί 1δρuτες l5λοu τοΟ στοχασμοΟ, παρα. στο Είναι τών
l5ντων ; ΚαΙ ΥΙα. τον Παρμενίδη το Είναι είναι εν* , ξuνεχές*, αυ
τοσUΥκεντρωμένο, μοονον* μοναδικο καΙ ένιαιοποιοΟν, οίιλον* , το
πληρες καΙ σταθερό, Τι σταθερώς αuτοδεικνuόμενη κuριά.ρχηση , μέ
σψ της δποίας διαφαίνει σταθερώς το φαίνεσθαι της ένότητας καΙ
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'tij; πολλαπλότητας. Γι' αυτό δ α.ψευκτοι; δρόμος πρός τό Ε!ναι
δδηγεί μέ<;,ψ 'tij; εκκάλυψης, κι' ώστόσο παραμένει πάντοτε τριπλός.
Άλλα. που μιλάει δ Παρμενίδης για. τόν λόγο* ; ΚαΙ μάλιστα,
που μιλάει γι' αυτό, που τώρα ψάχνομε , για. τήν �ντιπαράθεση
του Είναι πρός τον Λόγο ; "Αν , έν προκεψένφ, 6ρουμε στον Παρμε
νίδη κάτι, ψαίνεται πώς θα. είναι �κρι6G}ς τό �ντίθετo α.υτijς 'tij;
�ντιπαράθεσης. Μα.ς �xει παραδοθij μια. πρότα.ση , τήν δποία δ Παρ
μενίδης έξέψρασε κατα. ouο τρόπους, καΙ -1ι δπο!α εχει ώς έξijς
στό �π. 6,: *τό γα..ρ αυτό νοείΥ t'στίν τε καΙ είvσ.ι* . Τοότη -1ι ψρά
ση, μεταψρα.σμένη χονδρικα. καΙ κατα. τόν �πό κσ.φΟ καθιερωμένο
τρόπο, λέγει το έξή ς : «Το σκέπτεσθαι καΙ τό Eίνα� ε!ναι τό ίδιο
[πριΧγμιψ > . Ή παρανόηση αυτijς τijς πολυθρόλητης ψράσης, που
γίνεται κατα. τρόπο �νελλ ηνικό, ε!ναι σχεδόν ίδια με τήν παρα
ποίηση 'tij; διδασκαλίας του Ήράκλειτου για. τον Λόγο.
θεωρουν τό νοείν* ώς σκέπτεσθαι καΙ τό σκέπτεσθαι ώς δρα
στηριότητα του υποκειμένου. Τό σκέπτεσθαι τοΟ υποκειμένου καθο
ρίζει τί ε!ναι τό Είναι. · ΤΟ Ε!ναι δεν είναι τίποτε &.λλο �πό αυτό
που διενοήθη -1ι σκέψη. Άψου l5μως τό σκέπτεσθαι παραμένει δρα
στηριότητα υποκειμενική , σόμψωνα δε με τον Παρμενίδη τό σκέ
πτεσθαι καΙ τό Είναι πρέπει να. είναι τό ίδιο πριΧγμα, επεται δτι
το πιΧν είναι υποκειμεΥικό. Δεν υπάρχει κανένα ΟΥ καθ' έαυτό.
Άλλά, μιΧς λέγουν, μια. τέτοια διδασκαλία ευρίσκεται στόΥ κα.ντ
καΙ στόν γερμανικό 1δεαλισμό. Κc.;τα. 6άσιν, δ Παρμενίοης tjδη
προδιέγραψε τΙς διδα.σκαλίες τους. Έπαινέθηκε γι' αυτό τό προ
δρομικό κατόρθωμα , 1δίως σε σUγκριση με τόν Άριστοτέλη, εναν
�πό τους τελευταίους ΟΕλλ'Υ)Υες διανοητές. Ό Άριστοτέλης, σε &ν
τίθεση πρός τόν 1δεαλισμό του Πλάτωνα, &ντιπροσωπεόει τόν ρεα
λισμό καΙ θεωρείται πρόδρομος των Μέσων Χρόνων.
Α,)τες οΙ τρέχουσες �ντιλήΨεις πρέπει ε1δικως να. μνημονευ
θουν EQtiy 15χι μόνΟΥ έπειδή &πλώΥουν τΙς &νοησίες τους σε δλες
τΙς εκθέσεις 'tij; Ιστορίας 'tij; έλληνικής ψιλοσοψίας, 15χι μόνον
επειδή -1ι ίδια -1ι ΣUγxΡOyη ψιλοσοψία έρμήνευσε τήν προϊστορία
της κατ' αυτον τον τρόπο; &λλα. πά,νω &π' δλα επειδή , εξαιτίας
τής κυριάρχησης των παραπσ,Υω �ντιλήΨεων, κατέστη σ' εμα.ς,
πρσ,γματι, OUσκολο να. κατανοήσωμε τήν αυθεντική �λήθεια αυτων
των &ρχεγόνων έλλ'Υ)Υ.ικων προτάσεων του Παρμενίδη. Μόνον l5ταν
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επιτύχωμε την κιχτιχνόησή τοuς, μπορουμε νιΧ εκτιμήσωμε το μέ
γεθος τής μετιχοολής πο,) επισuνέ6η - lSχι μόνο κιχτιΧ τη νεώτερη
εποχή , &λλα: κιχί κιχτιΧ την όψιμη &ρχιχιότητιχ κΙΧί κιχτιΧ την nEuaY)
το!) Χριστιιχνισμου - στην πνεuμιχτική , δηλ. στην ιχυθεντικη 1στο
ρίιχ τής Δόσεως.
*Το γιΧρ ΙΧότο νοείν εστίν τε κΙΧί είνιχι*. Για. να. κιχτιχνοήσωμε
ΙΧότη τη ψρά,ση πρέπει να. γνωρίζωμε τρίιχ πρά,γμιχτιχ.
1 . Τί σημΙΧίνει *το ΙΧότο* κιχί *τε ... κιχΙ* ;
2. Τί σημΙΧίνει νοείν* j
3. Τί σημιχίνει είνιχι* j
ΣχετικιΧ με το τριτο ερώτημιχ, ψΙΧίνετιχι r;ως είμιχστε επιχρ
κως πληροψορημένοι &πο δ ,τι είπιχμε μέχρι τώριχ για. τη ψύση*.
Άλλα. το νοείν* το!) δεύτεροΙ) ερωΤ'ή μιχτος ErvιxL σκοτεινό , εκτος άν
το μετιχψρά,σωμε &.πλως ώς «σκέπτεσθΙΧι» κιχί το δρίσωμε , με τη
λογική το\) σημιχσίιχ, ώς &nλuτικη εκψραιση. Ν οεΤν* σημιχίνει ver
nehmen, νοσς* είνιχι Υι Yernehmung, καΙ μά.λ,ιστιΖ μέ -διπλή κσ.ί
&λληλoσuνδεόμιενη σηιμα.σία. Yernehmen σημαίνει , πρωτον : κατιχ
λιχμ6ά.νειν [hin - nehmen] , Υα. &ψήσωμε να. ψθά,ση εΙς έιΖuτό : ιχυτο
πο,) δείχνετιχι, ποίι έμψΙΧίν'ετιΖΙ. Vernehmen σημαίνει, δ,εύτερον :
&νιχκρίνω ενιχ μά,ρτuριχ, τον ερωτω κιχι ετσι κιχθορίζω ενιχ γεγο
νός, 6ε6ιχιω πως τοϋτο πιχροuσιά,ζετιχι κιχί πως εχει το πρα.γμιχ.
Το vernehmen σ' αότη τή διπλή σημασίιχ, σηι.ι.aίνει : ΙΧότο πο )
&ψήνετιχι να. ψθά,ση εΙς έιχuτό, δποΙ) δεν ίιπά.ρχει &.πλως πιχρΙΧδοχή
tou, &λλα. δποΙ) κριχτείτιχι μια. γριχμμη &ντί-στιχσης ενιχντι α.ότου
πο,) ιχυτοδείχνετιχι . �Oτιxν στριχτεύμιχτιχ κριχτοσν μια. γριχμμη &ν
τίστιχσης, θέλοuν να. ίιποδεχθουν τον εχθρο πο,) ερχετιχι ενιχντίον
τοuς, κιχτα. τρόπο πο,) τοuλά,χιστο τουτος να. στιχμιχτήση . A1JtYj Υι
γριχμμη &ντΙ-στιχσης πο,) όδηγεί τον εμψιχνιζόμενο στο να. στα.θή ,
ίιπά,ρχει μέσα. στο νοείν*. Ή ψρά.ση του Πιχρμενίδη λέγει, σχε
τικα. με το νοείν , πως τουτο είνιχι το ίδιο πρα.γμιχ με το ΕΙνιχι . Κιχί
ετσι ψθά,νομε σ' ιχότο πο,) ερωτήσιχμε ίiις πρωτο : τί σημΙΧίνει *το
α.υτό* ;
Αυτο πο,) είνιχι δμοιο με ενιχ άλλο, εμείς το θεωροσμε ώς το
ίδιο πρα.γμα., ώς ενιχ κιχι το ιχυτό . Με ποιό νόημιχ νοείτιχι ΙΧότή Υι
ένότητιχ «του ένος κιχί του ιχότοσ» ; Δεν μπορουμε να. το κΙΧθορί
σωμε ιχυθιχιρέτως. Πρέπει, εν προκειμένφ, δποΙ) πρόκειτιχι γιιΧ το
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«Είναι», � ένότητα να. νοηθή με το νόημα που δί,lει δ Παρμενίδης
στο "Εν*. Γνωρίζομε πως εδω ένότητα δεν είναι το κενο ένιαΤο
ουτε � ταυτότητα �)ς &πλή α.διαψορία. Ένότητα είναι δ δεσμος
των α.νταγωνιζομένων. Τοίίτο είναι το πρωταρκτικο ενα.
Γιατί είπε δ Παρμενίοης *τε καί* ; Έπειδη Είναι καΙ σχέ ·
πτεσθαι είναι ενα, με τη σημασία την α.νταγωνιστική , δηλ. �Iναι
τα. αυτα. �) ς συνδεόμενα [συνανήκοντα] . Πως το εννοοίίμε αυτό ;
"Ας α.ρχίσωμε α.πο το Είναι, το δποίο ώς ψύσις* μα,ς lγινε σαψές,
α.πΟ πολΗς α.πόψεις. «Είναι» σημαίνει : ί'στασθαι στο ψως, εμψαί"
νεσθαι, προβαίνειν στην εκκάλυψη. Έκεί συμβαίνει τοίίτο, δηλ .
έκεί που κυριαρχεί το Είναι, εκεί συν-κυριαρχεί καΙ συν-βαίνει ταυ
τοχρόνως, ώς συνδεόμενο μ' αυτό, το νοεΤν το ψερόμενο στή στάση
καΙ αυτοδεικνυόμενο καΙ αυθιστάμενο.
Ό Παρμενίδης επαναλαμβάνει την ίδια ψράση α.κόμη όξύ
τε ρα στο α.π . 34, στ. 8: *ταυτον δ'εστΙ νοείν τε καΙ οσνεκεν �στι
νόημα* : Είναι το ίδιο , τΟ νοείν καΙ αυτο για. το δποΤο συμβαίνε,
τΟ νοείν. Το νοείν συμβαίνει χάριν τοίί Είναι . ΚαΙ τοίίτο δεν ουσιώ
νεται ώς εμψαίνεσθαι , ώς προβαίνειν εΙς την εκκάλυψη , παριΧ μό
νον δταν συν-βαίνη � εκκάλυψη, δταν συμβαίνη ή αυτο-διάνοιξη .
Ή ψράση τοίί Παρμενίδη σ' αυτες τΙς δύο παραλλαγες μα,ς δίνει
μια. πλέον α.ρκτικη διε1σδυση στην ούσία τής ψύσης*'. Σ' αυτην
α. ν ή κ ε ι το νοείν' � κυριά.ρχησή της είναι συγκυριά.ρχηση
με το νοείν.
Κατ' ι1ρχήν � ψρά.ση δεν λέγει τΙποτε για. τον ιΧνθρωπο, πολυ
δε περισσότερο για. τον α,νθρωπο ώς υποκείμενο , καΙ εντελως τί
ποτε για. ενα όποκείμενο τΟ δποίο μετατρέπει δλα τα. ι1ντικείμενα
στο &πλως υποκειμενικό. Ή ψρά.ση λέγει τΟ ι1'1τίθετο ι1πο δλα
αυτά : Το Είναι κυριαρχεί, α.nα. επειδη κυριαρχεί καΙ στο βαθμο
που κυριαρχεί καΙ εμψαίνεται συμβαίνει ι1ναγκαίως μ α ζ υ μ ε
την εμψά.νεια κ α Ι τΟ νοείν. "Αν , δμως , δ ιΧνθρωπος πρόκειται
να. μετέχη στο συμβαίνον αυτής τής έμφά.νειας καΙ νόησης, τότε
πρέπει τοίίτος να. είναι αυτος δ ίδιος, να. α.νήκη στο Είναι. ' Α λ
λ α. τ ό τ ε � ο υ σ ί α κ α Ι δ τ Ρ ό π ο ς τ ο ίί ν α. ε ί
σ α ι ιΧ Υ θ Ρ ω π ο ς μ π ο ,ρ 'ε ί Υ ιΧ κ α θ ο ρ ι σ τ Yj μ ό
ν ο ν ι1 π Ο τ ή ν ο υ σ ί α τ ο ίί Ε Ζ ν α ι .
"Αν, δμως, τό έμψ�Ινεσθ�ι ι1y�κει στό Eίy�ι [νοημένοl ώς
-
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ψύση*, τότε και ό ανθρωπος, ώς ον , πρέπει να σ.νήκη σ' αύτο το
έμψαίνεσθαι. Δεδομένοu στι το ν?:ι. είσαι-ανθρωπος σ.νάμεσα στο
σύνολο των οντων είναι προψανως ενας Ιδιότuπος τρόπος τοΟ Εί
ναι , � Ιδιοτυπία τοΟ να είσαι-ανθρωπος θα σ.ναπτυχθη σ.πΟ την Ι
διοτυπία τοΟ δεσμοο τοΟ σ.νθρώπου με τ6 Είναι [νοημένο] ώς κυ
ριαρχοΟν ψαίνεσθαι. Άλλα σ.ψοΟ � νόηση σ.νήκ�ι σε ενα τέτοιο
ψαίνεσθαι
� δεκτικη νόηση αύτοΟ που αύτοδείχνεται -;- μπο
ροΟμε να 6ποθέσωμε πώς, &.κρι6ως σ.πο αύ,ό , καθορίζεται Τι ού
σία τοΟ να είσαι-ανθρωπος . "Qστε, κατα την έρμηνεία αύτης της
ψράσης τοΟ Παρμενίδη , δεν πρέπει να προσΟώσωμε σ' αύ τ.ην ενα
. όποιοδήποτε κατοπινο νόημα, σχετικα με το περιεχόμενο τοΟ νσ.
εΙσαι-ανθρωπος, ΤΙ καΙ σημερινο σ.κόμα. Άντίθετσ., � (δισ. � ψρά
ση πρέπει να μα.; γνωρίση πως, σύμψωνα μ? α ύ τ ή ν, δηλ. σύμ
ψωνα με την ούσία τοΟ Είναι, καθορίζεται ώσαύτως το Είναι τοΟ
σ.νθρώπου .
Λύτο που είναι ό α.νθρωπος ψανερώνεται (εδειξε*, εδείχθη) ,
σύμψωνα με τα λόγια τοΟ Ήράκλειτου, στον πόλεμο*, στον δια
χωρισμο σ.νάμεσα στους θεους καΙ στους σ.νθρώπους, στο συμ6αν
της διάρρηξης τοΟ ΙΌιου τοΟ Είναι . Για τη ψιλοσοψία , αύτο που
είναι ό ανθρωπος δεν είναι γραμμένο κάπου στον ούρανό. Έν προ
κειμένψ Ισχύει το έξης :
1 . Ό καθορισμος της ούσίσ.ς τοΟ σ.νθρώπου π ο τ ε δ ε ν
είναι σ.πάντηση, σ.λλα ούσια.στικΟ ερώτημα.
2. Ή θέση αύτοΟ τοΟ ερωτήματος καΙ � σ.πόψαση � σχετι κη
μ' αύτο είναι Ιστορική , καΙ μάλιστα σ.ποτελεί την ούσία της Ιστο
ρίας.
3. Το ερώτημα το σχετικο με το τί είναι ό ανθρωπος, πρέ
πει να τίθεται πάντοτε μέσα στην ούσιώδη συνάψειά του με το ε
ρώτημα το σχετικο με το τί εστΙ το Είναι. Το ερώτημα περΙ του
σ.νθρώπου δεν είναι σ.νθρωπολο"(ικό, σ.λλα ίστορικως μετσ.-ψυσικό.
< ΤΟ ερώτημα δεν μπορεί 'να 't'Eιθfι επαρκως μέσα. στην περιοχή τη ς
παραδοσιακης μεταψυσικης, Τι όποία. παραμένει ούσιωδως "ψυ
σική» >
Συνεπως, αύτο πού σημαίνει νοος* καΙ νοείν* μέσα στη ψρά
ση τοΟ Παρμενίδη , δεν πρέπει νιΧ το πα.ρσ.νοήσωμε συγκρίνοντάς το
με μιιΧν εννοια περΙ τοΟ σ.νθρώπου, που την εΙσά.γαμε εμείς' σ.ντί-
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θετα, πρέπει νά. μάθωμε πως το είναι τοσ α.νθρώποι) καθορίζεται
μόνον α.πο το γεγονος της ουσιώδοuς σuνάψειας που όπάρχει α.νά
μεσα στο Είναι και στο νοείν.
Τί είναι δ ιiνθρωπoς, μέσα σ' αυτη τήν κuριάρχηση τοσ Εί
ναι καλ τοσ νοείν; Ή α.ρχή τοσ α.π. 6 που Ύιδη το γνωρίζομε, μα.ς
δίνει τήν α.πάντηση: *Χρή το λέγειν τε νοείν τ' Ιον �μμεναι*:
Είναι α.ναγκαίο το λέγειν* καθως Ιπίσης καΙ το νοείν, δηλ. το
ον ώς προς το Είναι tou.
Δεν πρέπει νά. νοήσωμε Ιδώ το νοείν* ώς σκέπτεσθαι. OutE
�pκ::ί νά. το νοήσωμε ώς Vernehmung, α,ν τοστο το πάρωμα με τή
σuνήθη και ιiσκεπτη Ιννόηση τοΟ «Vernehmung» ώς λειτοuργίας
καΙ ώς τρόποι) σuμπεΡΙΨOρα.ς τοσ α.νθρώποu, τοσ α.νθρώποι) τον ,
ποίο νοοσμε ΣUμψωνα με τήν ώχρη καΙ κενη 6ιολογία καΙ ψuχολο
γία

Υι

έπιστημολογία. ΚαΙ τοστο σuμ6αίνει &.κόμη καΙ δταν δεν

α.νακαλοσμε στο νοσ μας εΙδικώς τέτοιες &.ντιλήψεις.
Το νοείν

καΙ αυτο που λέγει

�

ψράση τοσ Παρμενίδη

γι

αυτό, δεν είναι μία λειτοuργία τοσ f)δη καθωρισμένοι) α.νθρώποu,
&λλά. νοείν είναι εν� auv-6rxIvov, με το δποίο δ άνθρωπος σuμ6αί
νων εισέρχεται το πρώτον στην Ιστορία ώς ον, 'έμψαίνεται, δηλ.
(κuριολεκτικά.) ερχεται δ rδιος στο Είναι.
Το νοείν δεν είναι τρόπος σuμπεριψορα.ς, τον δποίο δ ιiν
θρωπος εχει ώς Ιδιότητα, α.λλα. α.ντίθετα: Το νοείν είναι έκείνο
το σuμ6αίνον, το δποίΌ εχει τον άνθρωπο. Γι' αυτο γίνεται λόγος
[στον Πα.ρμιενίδη] πάντοτε ιΧπλώς καλ μόνο περΙ τοσ νοείν*. Αότο
που έπιτελείται μ' αυτο το ρητό, δεν είναι τίποτε λιγώτερο α.πο
την ένσuνείδητη eraooo τοσ α.νθρώποι) στην έμψάνεια, ώς οντος
Ιστορικοσ (ψόλακας τοσ Είναι) . Το ρητο ·τοστο είναι α.ποψασιστικΟ
γιά. τον καθοριστικο προσδιορισμο τοσ α.νθρώποι) στή Δόση, καΙ ttlU
τοχρόνως ένέχει εναν ουσιώδη χαρακτηρισμο τοσ Είναι. Μέσα α.πο
τον κοινο δεσμο τοσ Είναι καΙ της ουσίας του α.νθρώποu, δ μεταξό
tou; διαχωρισμος �ρxεται στο ψώς. Δεν μποροσμε πλέον νά. γνω
ρίσωμε τήν προέλεuση τοσ χωρισμοσ «ΕΤναι καΙ σκέπτεσθαι», που
α.πΟ καιρο κατέστη ώχρος καΙ κενος καΙ σ.ρριζος, έκτος α,ν πα.με
πίσω ως τΙς α.ρχές tou.
Το είδος καΙ

�

κατεόθuνση της α.ντίθεσης α.νάμεσα στο Εί

ναι καΙ στο σκέπτεσθαι είναι τόσο Ιδιότuπα, έπειδη toG> δ ιiνθρωDigitized by 10uk1s, May 2009
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πος προσαίνει κατά.ντικρυ τοΟ Είναι . Αυτο το συμσαν είναι � εν
συνείδητη εμψά.νεια τοΟ &.νθρώπου ώς οντος Ιστορικοο. Μόνον &.ψου
πρώτα γνωρίσθηκε δ άνθρωπος ώς ον Ιστορικό, «(jψίσθηκε» καΙ με
μία �yνoια, δηλ. ώς *ζιj>oν λόγον εχον*, animal rationale, ζG)ο
που ίχει λογική. Σ' αότον τον δρισμο τοΟ &.νθρώπου βεβαίως παρου
σιά.ζεται δ λόγος*, &.λλα σε μια μορψη εντελώς &.γνώριστη καΙ
μέσα σε ενα πολυ παράξενο περι6ά.λλον.
Ό παραπά.νω δρισμος τοΟ &.νθρώπου κατα σά.σιν είναι ζωολο
γικός. Το ζφον* αότης της ζωολογίας παραμένει, &.π? πολλες'
&.πόψεις, όπο ερώτηση. Στο πλαίσιο α u τ ο ο του δρισμου τοΟ
&.νθρ(Οπου ο Ικοδομήθηκε � Δυτικη διδασκαλία περΙ του &.νθρώπου,
δλη � ψυχολογία, � ηθική , � γνωσιοθεωρlα καΙ � &.νθρωπολογία.
Άπο καιρο τώρα συρόμαστε σε μια δίνη l3που συγχέονται παρα
στά.σεις καΙ εννοιες, που ξεκινα,νε &.πο αυτες τΙς διδασκαλίες.
'Επειδη l3μως αότος δ δρισμος του &.νθρώπου , που στηρίζει
επά.νω του δλες τΙς διδασκαλίες, είναι ήδη προϊον παρακμης - για
να μή &.ναψέρωμε τίποτε σχετικο με τΙς κατοπινές ,ου έρμηνείες 
δεν θα δουμε τίποτε &.πο αότο πο!) λέγεται καΙ που συμσαίνει στο
ρητο τοΟ ΠαρμενΙοη, στο σαθμο που σκεψτόμαστε καΙ ερευνοομε
μέσα &.πο το όπτικο πεδίο αότου τοΟ δρισμοο.
Άλλα � τρέχουσα &.ντίληψη περΙ τοΟ &.νθρώπου, σ' δλες της
τΙς παραλλαγές, &.ποτελεί μόνον ενα απο τα εμπόδια που μα,ς &.πο
κόπτουν &.πο τον χώρο, δπου το πρώτον συνέση � ψανέρωση της
οίισίας τοΟ &.νθρώπου καΙ το πρώτον κατ-εστά.θη . ΤΟ α.λλο εμπό
διο συνίσταται στο δτι &.κόμη κι' αίιτο το μνημονευθεν ε ρ ώ τ η
μ α περΙ τοΟ &.νθρώπου, παραμένει ξένο σ' εμα,ς.
Βεσαίως, όπά.ρχουν &.κόμη σισλία με τον τίτλο "Τί είναι δ
άνθρωπος ;». �Aλλα τοΟτο το ερώτημα παραμένει μόνο στα κεψα
λαία γρά.μματα τοΟ εξώψυλλου. Δεν όπά.ρχει ερώτημα: οχι επειδη
αίιτος που γρά.ψει πολλα σισλΙα εχει ξεχά.σει να θέτη ερωτήματα,
&.λλα διότι �xει ήδη [τοιμη την &.πά.ντηση στο ερώτημα, καΙ μά.
λιστα μια τέτοιαν &.πά.ντηση, που ευθυς . ώς δοθη &.παγορεύει το
ερώτημα. Το l3τι πιστεύει κανε:ς στΙς προτά.σεις που Οέτει το
δόγμα της Καθολικης 'Εκκλησίας, είναι ζήτημα προσωπικο καΙ
δεν μα,ς &.ψορα, εδώ. Το δτι δμως θέτει στο εξώψυλλο του βισλίου
του το ερώτημα : Τί είναι δ άνθρωπος ; μολονότι δ ε ν ερωτα"
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επειδ-η δεν θ έ λ ε ι να έρωτήση κιχί δεν το μ π ο Ρ ε τ, εί
νιχι μίΙΧ μέθοδος που του &.πocίτερεί κά.θε δικιχίωμά. ΤΟι) να τον πά.
ρωμε στα σο6ΙΧρά.. ΚΙΧί το ΟΤΙ π .χ. 1ι «'Εψημερίδιχ τΥίς Φριχγκψο6ρ
της» το έπιχινεί ώς ενιχ 6ι6λί'Ο - το δποίο θέτει το έρώτημιχ μόνο
στο έξώψuλλο - «έξιχφετικό, oπouoιxto κιχι θιχρρΙΧλέο», δείχνει
κιχί στον πιο τυψλό, το σημείο δπου 6ρισκόμιχστε.
Γιιχτί έκτρέπομιχι &δώ σε πρά.γμιχτιχ &σχετιχ με τ-ην έρμηνείιχ
του ρητου του Πιχρμενίδη j τουτο το είδος τΥίς συγγριχψής είνιχι
χωρίς νόημιχ κιχ! χωρίς σημα.σία.. 'Αλλα εκείνο που δεν είνα.ι χω
ρίς σημα.σία. εΙνιχι 1ι &.πΟ πολυ κα.φΟ κιχτά.στιχση πιxρά.λυσ'η ς, στΎjν
δποίιχ είιρίσκετιχι το πci.θος του θέτειν ερωτήμα.τιχ. Το6τη 1ι xιxtci.·
στιχση συνεπιψέρει τ-η σ6γχυση κά.θε κριτηρΙοΙ) μιχς κα.! κά.θε στά.
σης μιχς, κιχί οΙ περισσότεροι δεν γνωρίζουν πλέον ουτε που ουτε
κci.τω &.πΟ ποιες συνθήκες πρέπει να ληψθουν οΙ κρίσιμες &.ποψά.
σεις, α.ν είνιχι να συνδεθΥί 1ι εΙσδυτικη κιχ! πρωτιχρκτικη ΙστoρικΎj
γ ν ώ σ η με την μεγα.λωσ6νη τΥίς ΙσΤΟΡΙΚΥίς 6otίλησης. 'Ενδεί
ξεις δπως οΙ πα.ρα.πά.νω μπορουν μόνο να μ!iι; δείξουν; πόσο πολυ
6πεχώρησε &.πΟ εμάς το θέτει ν ε ρωτήμα.τα. , ώς θεμελΙώδες περι
στιχτικο του Ιστορικου ΕΙνα.ι. Άλλα &.πωλέσα.με &.κόμη κιχι τΎjν κα.
,:α.νόηση του ερωτήμιχτος. Γι' ιχότο α.ς δώσωμε τα οόσιώδη σημεία.,
που θα ' μ!iι; 60ηθήσουν να σκεψθουμε επά.νω σ' α.ότα που &.κο
λouθουν.
1 . Ό κα.θορισμΟς τΥίς oόσίcι,,:; του &.νθρώπου δεν είνιχι άοπ6.ν
τηση, &.λλα οόσια.στικΟ ερώτημα.. '
2 . Tb να θέτης α.ότΟ το ερ.ώτημιχ είνα.ι πρά.ξη ΙστoρικΎj με
την &.ρκτική της σημα.σίιχ, δτι δηλ. το6τη 1ι ερωτημα.τοθεσίιχ πρώ
τη οημιοuργεί ΙστορίΙΧ.
3. τουτο συμ6α.ίνει , επειδη το ερώτημα. περί του τί είνα.ι δ
άνθρωπος, δεν μπορεί να τεθΥί πιχρα μόνο μα.ζυ με το έρώτημιχ
περί του Είνα.ι.
4. Μόνον εκεί που δια.νοίγετιχι το Είνα.ι σε ερώτημ.α., συμ6ΙΧίνει ΙστορίΙΧ, κα.! μ' α.ότΎjν το είνα.ι του d. ν. θ Ρ ώ π ο u, δυ
νci.μει του δποίου δ άνθρωπος &.πoτoλμιi να άοποχωρισθΥί &.πΟ τΟι
δντα. ώς τοιιχυτα. κα.ί να Ιρθη σε άοντιμιχχία. μιχζ6 τους.
5. Αότη 1ι έρωτώσα. άοντιμα.χίΙΧ ψέρει πρώτη τον &νθρώπο
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πΙσω σ' ιχΙΙτό τό ον πο,; ε!νιχι ό ίοιος, κιχ! πο,; όφειλει να. είνιχι.

6. Ό α.νθρωπος μόνον ώς Ιστορικό ον πο,; έρωτάει, ερχετιχι
στόν ίοιο τόν έιχυτό του κιχ! είνιχι Ινιχς έιχυτός. Ή έιχυτότητιχ του
&.νθρώπου σημιχΙνει τουτο: πρέπει τό Είνιχι πο,; ΙΧίιτοοιιχνοίγετιχι
σ' ιχΙΙτόν να. τό μετασχημιχτΙση σε ΙστορΙιχ κιχ! έντός της να. στιχθη.
Έαυτότ'l)τα οεν σημαΙνει πως είναι πρώτιχ ά.π' 8λιχ ενα «έγω» κιχ!
ενιχ α.τομο. 01)τε οιαφέρει &.πό τό έμετς, &.πό τ�ν κοινότητιχ.

7. Έπειo� ό α.νθρωπος ώς Ιστορικό ο,ι είνιχι ιχΙΙτός δ ίοιος,
τό έρώτημα για. τό ίοιο του τό ΕΤνιχι πρέπει να. μετιχσχημιχτισθη,
&.πό τό «τΙ είνιχι ό α.νθρωπος;» στό
Α u τ ό π ο u

λ έ γ ε ι

«π ο ι ό ς

είνιχι δ α.νθρωπος;».

τ ό

Ρ η τ ό τ ο υ Π ιχ ρ μ ε ν ί
ο '1), ε l ν α ι l ν ιχ ς κ α θ ο Ρ ι σ μ ό ς τ fJ ς ο u σ Ι ιχ ς
τ ο υ &. ν θ Ρ ώ π ο υ, &. π ό τ � ν r ο ι ιχ 'ι; � ν ο ίι σ Ι ιχ
τ ο υ Ε l ν ιχ ι.
Άλλα. &.κόμ'l) δεν γνωρΙζομε πώς, έν προκειμένψ, ΚΙΧθορΙζε
τ!χι

�

οΙΙσία του ι1νθρώπου. ΤΗτιχν πρωτιχ &.πιχριχΙτητο να. περι

γράΦωμε τόν χώρο έντqς του όποΙου όμιλε!, τό ρητό [του Πιχρμε
vlo'l)] κιχι δπου, καθως όμιλεΤ, 60ηθάει στ� οιάνοιξη του χώρου
ιχΙΙτού. Άλλα. αίιτες οΙ γενικες ένοεΙξεις οεν είνιχι &.ρκετες για. να.
μocς έλευθερώσουν &.πό τΙς τρέχουσες &.ντιλ�Φεις περ! του &.νθρώ
που κιχ! &.πό τό είοος κιχι τόν τρόπο του έννοιολογικου του κΙΧθορι
σμού. Για. να. κιxτιxνo�σωμε τό ρητό, για να. συλλά.6ωμε τ�ν ά.λ�
θεια του, θα. πρέπει τουλάχιστο να. όποπτευθουμε κά.τι το θετικο
&.πό την έλλY)Yικ� υπαρξη [Da

-

sein] κσ.Ι

τό Είνιχι.

'Από τό ρητό του Ήράκλειτου, τό όποΤο πολλες φορες &.νιχ
φέριχμε, μαθιχΙνομε πως μόνο στόν πόλεμο*, στην &.ντψιχχΙιχ (του
Είναι) συμ-6ιχΙνει ό χωρισμός τών θεών κιχ! τών ά.νθρώπων. Μό
νον ενας τέτοιος &.γώνιχς

l ο ε ι ξ ε*. Κάνει να. πρ060υν οΙ θεο!

κιχ! οΙ α.νθρωποι στό Είναι τους. Ποιός είνιχι δ α.νθρωπος οεν το
μιχθαΙνομε &.πό περισπούοαστους δρισμούς, &.λλα. μόνον &.πο τό δτι
ό α.νθρωπος πρ06αΙνει στ�ν ά.ντιμιχχίΙΧ με τα. οντιχ, κιχθως προσπιχ
θεΤ να. τα. φέρη στό Είναι τους, Οηλ. να. τα. θέση στο δριο κιχ! στη
μoρφ�, Οηλ. σε μια. νέα (&.κόμη οχι πιχρουσιχ) πρo-60λ�, Οηλ. οτιχν
κάνη πηγαΙα ποΙησ'l), οταν θεμελιών'l) ποιητικά.
Ή σκέΦ'Ι) του ΠιχρμενΙο'l) καΙ του Ήράκλειτου είνιχι ά.κόμη
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πoιητικ� , δηλ. έν προκειμένφ : ψιλοσοψικη καΙ οχι έπιστημονική.
Άλλα. έπειδη σ' αύτη την ποιητικη σκέψη την προτεραιότητα την
Ιχει � σκέψη , � σκέψη εί'ναι πάλι που δ ίνει τη 'δική της κατεό
θυνση καΙ το δικό της μέτρο στο Είναι τοΟ &'νθρώπου. Για. να. ψω
τίσωμε έπαρκως τοότη την ποιητικη σκέψη , ξεκινώντας &'πο την
&'ντίθετη καΙ συμπληρωματικΥι της πλευρά, προκειμένου Ιτσι να. έ
τοιμάσωμε την κατανόησ� της, θα. oιερωτ�σωμε τώρα τη σκεπτό
μενη ποίηση των Έλλ�νων, καΙ μάλιστα αύτη την ποίηση έντος
τής δποΙας &'ληθως έδημιουργήθηΚl1.ν το Είναι καΙ το (&'ντίστοιχο)
Π αρ-είναι [� 'Ύπαρξη,] των Έλλ�νων : την Τραγωδία.
θέλομε να. κατανοήσω με το διαχωρισμο τοΟ «Είναι καΙ σκέ
πτεσθαι» στην πηγή του. Ό διαχωρισμος αύτος &'ποτελεί την 6'10μασία της οασικης στάσης τοΟ ΔυτικοΟ πνεόματος. Βάσει αύτης
της στάσης, το Είναι καθορίζεται &πο τον 6πτικο κόκλο τοΟ σκέπτε
σθαι καΙ τοΟ Λόγου [Vernunft] . ΚαΙ τοΟτο συμ6αίνε� &'κόμη καΙ
έκεί που το Δυτικο πνεΟμα έκψεόγει &'πο την ά.πλη κυριαρχία τοΟ
Λόγου , κα,θ ως θέλει το «&'νοριθόλογο» ml ,έπιζ φεί το «άλογο».
Στην ερευνά μας για. την πηγη τοΟ χωρισμοο τοΟ Ε Ι ν α :
κ α Ι σ κ έ π τ ε σ θ α ι συναν-:οΟμε το ρητο τοΟ Παρμενίδη :
*το γα.ρ αύτο νοείν έστίν τε καΙ είναι* . Τοοτο , σόμψωνα μέ την
συνήθη μετάψραση καΙ έρμηνεία, λέγει το έξης : :είναι καΙ σκέ
πτεσθαι είναι το αύτό.
ΤΟ ρητο αύτο μποροΟμε νά. το όνομά.σωμε όδηγητικη &'ρχή
της Δυτικης ψιλοσοψΙας, μέ ,ον δρο δμως να. έπιπροσθέσωμε τοότη
την παρατ�ρηση :
Το ρητο εγινε Τι δδηγητικη &'ρχη της Δυτικης ψιλοσοψίας
μόνον οταν επαυσαν πλέον να. το κατανοοΟν, έπειδή δέν μποροΟ
σαν να. συγκρατ�σoυν τήν πρωταρκτική [πηγαία] &'λήθεια του.
Ή έκψυγη &'πο τήν &'λήθεια τοΟ ρητοο άρχισε καΙ στους ϊδιους
τους 'Έλληνες, &'μέσως μετα. τον Παρμενίδη. ΟΙ τέτοιου μεγέθους
πρωταρκτι κές [πηγαίες] &.λ ήθειες μπoΡCιoν να. συ γκρα τηθοον μό
νον οταν συνεχίζουν να. έκπτυσσωνται όλο ένα καΙ περισσότερο
πρωταρκτικα. [πηγαία] · καΙ οχι μέ τήν ά.πλή χρησιμοποίησή τους
η μέ τήν ά.πλη έπίκλησή τους. Το πηγαίο [πρωταρκτικο] παρα
μένει πηγαίο [πρωταρκτικο] μόνον οταν τοΟτο δ:ατηρη σταθερα.
τη δυνατότητα να. είναι αύτο που είναι : Πηγαίο, ώς έκπηγάζον
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(ά.πό την καλυμμένη ούσία) . Προσπαθουμε να. επαναποκτήσωμε
την πηγαία Ιπρωταρκτικη] ά.λήθεια τ.ο υ ρητου. Με τη μετάψραση
εδώσαμε την πρώτη Ινδειξη μιιiς διαψορετικής έρμηνείας. Τό ρη
τό δεν λέγει : «Είναι και σκέπτεσθαι είναι τό αύτό», ά.λλα. λέγει :
«Τπά,ρχει lνας ά.μοι6αΤος δεσμός iνάμεσα στό νοείν και στό Είναι».
Άλλα. τΙ σημαίνει τουτο ;
Τό ρητό μιλά,ει κατα. κά,ποιο τρόπο για. τον ιiνθρωπo. Γι'
αύτο δεν μπορεί παρά, OXEobv ά.ναποψεύκτως, να. ενυπάρχη σ' αύτο
� συνήθης Ιδέα γιιΧ τον ιiνθρωπo.
Μόνο ποιι Ιτσι ψθά,νομε σε μια. παρανόηση τής έλληνικής
εμπειρίας περί τής ούσίας του ά.νθρώπου, είτε με τα νόημα τής
xριστια�κής fι τής σύγχρονης ά.ντlληΦης περί του ά.νθρώπου, είτε
με το νόημα μια,ς &χρωμης καί &'νuπόστατης &'νάμιξης καί τών
δυό.
'Αλλα. αύτη � παρα.νόηση προς την κα.τεύθυνση μια,ς μ η
έλληνικής ιiντlληΦης για. τον &νθρωπο, είνα.ι το μικρότερο κ�κό.
Ή πρα.γμα.τικ1j κα.τα.στροψη είνα.ι δτα.ν μα.ς λείπη πα.ντελώς
� ιiλYιθεια. α.ύτου του ρητου.
Διότι σ' α.ύτΟ το ρητό επιτελεΤτα.ι δ ά.ποψα.σιστικός κα.θορι
σμος του ά.νθρώπου. Γι' α.ύτΟ δεν πρέπει μόνο, κα.τιΧ την έρμηνεία.,
νιΧ ά.πομα.κρύνωμε εκείνη fι την &λλη &'τα.ίρια.στη ά.ντlληΦη περί
τού ά.νθρώπου, ά.λλα. κάθε ά.ντlληΦη. Πρέπει να. προσπα.θήσωμε να.
ιiκoύσωμε μόνον αΛτο ποιι εκεί λέγετα.ι.
ΈπειδΥι , δμως, δεν fχομε πείρα. ένας τέτοιου ά,κούσμα.τος,
κα.ί επειδ1j Ιχομε τα. α.ύτιά, μα.ς γεμα,τα. ιiπo πρά,γμα.τα. ποιι μα,ς
εμποδίζουν νιΧ ά.κούσωμε όρθώς, πρέπει οε δροι του όρθώς θέτειν
το ερώτημα., το σχετικό με το ποιός είνα.ι δ ιiνθρωπoς, να. μνημο
νευθουν κα.τα. τρόπο εύρύτερο ά.πΟ μια. ιiπλή ά.πα.ρΙθμηση.
ΈπειδΥι, δμως, δ κα.θορισμΟς του είνα.ι του ά.νθρώπου διιΧ τής
σκέΦεως, δπως τον επρα.γμα.τοποίησε δ Πα.ρμενίδης, είνα.ι παρά
ξενος κα.ί OUσκολο να. προσπελα.σθή &μεσα., θα. ζητΥισωμε στην &'ρ
χη 60ήθεια καί κατεύθυνση ά.πΟ το &κουσμα τής ποιητικης περι
γρα.ψης του ά.νθρώπινου είναι ά.πό τοΙΙς -Ελληνες.
Δια.6ά,ζομε το πρώτο χορικό ά.πό την «Άντιγόνη» του Σοψο
κλη (στ. 332 - 375) . 'Άς ά.κo� σωμε πρώτα. τόν έλληνικο λόγο ,
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γιιΧ να.χωμε κάτι &.πο τη μουσικ'ή του στ' σ.υτιά μσ.ς. Ή μετάψρσ.
σΎj Ιχει tDς !ξης ( ' )

πιο

:

»Πολλά 'νσ.ι τιΧ

&. ν ο Ι κ ε ι σ.

&. ν ο ί κ ε ι ο

&.π' τον α.νθρωπο, τΙποτσ.·

πέρ' &.π' την &.ψρoμάνισΤΎj
τρσ.6άει κσ.ι πάει τη θάλσ.σσσ.
μέ τοΟ νοτιli τις ψουρτοονες,
περνώντσ.ς κάτω &.π' τιΧ κόμσ.τσ.
π' δλόγυρά του 6ρυχιοΟντσ.ι"
κσ.ι την τρσ.νότεΡΎj μές στους θεους
την α.ψτσ.ΡΤΎj �ι' &.κάμσ.ΤΎj f'i),
καταπονάει μέ τ' &'λέτρισ., που χρόνο μέ χρόνο
πσ.νε κι Ιρχουντσ.ι &.λoγόσuρτ' &.πάνω ΤΎjς
όργώνοντάς ΤΎjν.
Και των &.λαψρόμ'Jσ.λων
των πουλιων τη γενιιΧ πσ.γιΟεόοντσ.ς
πιrί.νει κσ.Ι τιΧ ΙθνΎj των α.γριων
των θYjρίων κσ.Ι τιΧ θαλάσσισ.
τιΧ θρέμμσ.τσ. τοΟ πελάου
μές στιΧ Οιχτυόκλωστσ. 6ρόχια του
δ α.νθρωπος δ πολυτεχνΙΤYjς,
και τ' &.γρίμι που ζει στων 60υνων τις έρμιές
μέ τΙς μYjχσ.νές του νικα.
κσ.Ι στο oασUτριxo γόρω τ' &.λόγου τον τράXΎjλO
περνάει το ζυγό, καθώς κσ.Ι τοΟ &.Οάμιχστου·
60υν'ήσιου τσ.όρου.
Και Ύλώσσσ. κσ.Ι νόYjσYj &.νεμόψτεΡΥ)
1. Σ. τ. μ. Πσιρσιθέτομε τ� με:τ�φρσιCTtj τοϊ) Γρuπ�ρ"l) μc πσιpσιλλtxyη

μ611Ο

ατοίις 31)0

πρώτοuς στΙχοuς, ΟΠGU τ�

(<<3εινoν� στα: «ρχσιίσι) την

«πoδώασιμt

λέξ"l)

«θ�μσι)) του

με τ� λiξ"l) ««IιοΙχε:ιο»

rpUΠ�P"l)
γιιi νιi

auaχeTLa67j με τΙς «νotλόαε:ις του X�tVTεγxtp. ΏΡLaμένες ΤΡΟΠΟΠΟΙ1)αεις
ατη Ύι:pμσινιχ� «π630a"l) ΤΟϊ) ΠΟΙ1)μοιτο ς δεν τΙς «χολοuθijασιμε έπειB� τΙς
πσιpσιαιωπιi δ auΥΥΡσιφcσις α τις «νοιλόαε:ις TOU.
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κ!ΧΙ τ'ήν κ!Χλ'ή μες σε πόλεις κυ6έρνια. του
lμ!Χθε V!X'YJ' κ!ΧΙ πώς
&π' τα. ύπα.Ιθρια. τα. 6έλ'YJ τής νύχτια.ς πα.γωνισ.ς
κ!ΧΙ τοσ κα.κοσ τ&νεμό6ροχου
να. ψυλά,γετ!Χι - δ π!Χντοσόψιστος'
&νεψοδί!Χστον, τίποτα.
δεν τον 6ρίσκει &π' δτι 'να.ι ν!ρθη'
μόνο &π' το θά,να.το
γλυτωμο δε θά 6ρή πουθενά,'
δμως γι' &.ρρώστειες, που τρόπο δεν είχανε,
6ρήκε δ ενα.ς με τον !λλο για.τρειά,.
Κι ένώ lXEt σοψΙα. να. μηχα.νεύετα.ι
τέχνες πο!)τε μποροσσε να. έλπίση κα.νείς,
πότε Υυρνά,ει στο κα.κο
κα.Ι στο κα.λΟ πότε πά,λι' μα. δποιος τους νόμους τψσ.
τής χώρα.ς του κα.Ι τ1ιν δρκόδετη
τών θεών δίκη, δοξά,ζει τ1ιν πόλη του,
κι είνα.ι χα.μός της έκείνος, που
ξεδρομίζει &.π' τrιν ίσια. τ1ι στρά,τα
χά,ρη στο θρά,σος του.
Ό θεος μ1ιν το oilia'YJ ποτε
κά.τω &.π' τήν ίδια. τ1ι στέγη να. κά.θετα.ι
� νά μοσ είνα.ι ενα.ς τέτοιος δμόγνωμος.«
Ή !ρμηνεΙα. πού &.κολουθεί είνα.ι &.να.γκαστικιΧ &.νεπα.ρκής,
για. το μόνο λόγο πως δεν μπορεί να. οΙκοδομηθή ξεκινώντα.ς &.πΟ
το σύνολο τούΤ'YJς τής τρα.γωδία.ς ο!)τε , πολυ περισσότερο, &.πΟ το
σuνoλικo lpyo τοσ ποιητ'ij. Ο!)τε μπορώ να. μιλήσω έδώ για. τήν
έπιλογ1ι τοσ τρόπου &.νά,γνωσης � για. τΙς &.λλα.γες που έπέψερα.
στο κεΙμενο. θά πρα.γμα.τοποιήσωμε τ1ιν !ρμηνεία. σε τ Ρ ε ί ς
Ψ ά, σ ε ι ς, κ!Χτά τΙς δποίες κά,θε ψορα. θα. διεξέρχωμα.ι το σύνολο
:ou χορικοίί &.πο δια.ψορετικ1ι όπτικ1ι γωνία..
Κ!Χτά τ'ήν π Ρ ώ τ η ψά,ση θά έξά,ρωμε α.ότΟ που συνιστσ.
τ"ην έσωτερική γν'YJσιότητα. τοσ ποιήμα.τος κι' α.ότΟ πού, σε γλωσ
σικ1ι μορψή , δια.περσ. κα.Ι διέπει το σύνολο, &.ντιστοίχως.
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Κα.τα τη δ ε ύ τ ε Ρ η ψάση θα &.κολοuθήσωμε τη σειρα
,ών στροψ6>ν κα.Ι &.ντιστροψών κα.Ι θα περιτρέξωμε τα δρια. του
vιινολικου χώροu, πού ή ποίηση δια.νοίγει .
Κα.τα την τ Ρ ί τ η ψάση θ α προσπα.θήσωμε, κα.τα.μεσΙς
tOG σuνόλοu, να 6ρουμε ενα. σημείο να στα.θουμε για να εκτιμή
vωμε ποιός είνα.ι ό ανθρωπος, σύμφω'l� με σ.ότα ποl) λέγει το
ποί1jμα..
Π Ρ ώ τ 1j φ ά σ 1j. Άνα.ζητουμε α.ότΟ πού φέρει κα.Ι πού
διέπει το σόνολο. Στην οόσία. δεν χρειάζετα.ι να το ψάξωμε . Είνα.ι
CΡΙπλό, πέφτει επάνω μα.ς σ�ν τριπλή επίθεση , θρα.ύοντα.ς &.π Ο
ciJv &.ρχη δλα. τα κα.θημεριν� μ�τρα. του θέτειν ερωτήμα.τα. κα.Ι
του κα.θορίζεLV:
Το πριίιτο είνα.ι ή &.ρχή : *πολλα τα δεινά . . .*
»πολλά 'να. ι τiΧ &.νοίκεια.,
πιο &.νοίκειο &π' τον άνθρωπο, τίποτσ.«
Σ' α.,jτούς τούς ouo πρώτοuς στίχοuς προδια.γράφετιχι ή σuνέ
ι.. ε ια. τοο χορικου , α.ότΟ πού &.να.ζητιi στΙς λεπτομέρειές cou κι' α.ότΟ
πού πρέπει νiΧ σuHιX61j με τη γλωσσικη εκψρα.σ1j . Με μ ι iΧ λέ
ξη ό clνθρωπος είνα.ι το δεινότα.τον* , το πιο ά.νοίκειο . τουτος ό λό
γος περΙ του ά.νθρώποu σuλλα.μ6ά.νει τον άνθρωπο &.πδ τα &.κρότα.τσ.
δρια. κα.Ι &.πο τΙς &.πορρώγες &.6όσσοuς του είνα.ι cou. ΑότΥι ή άπο
ψη του κρημνώδοuς κα.Ι του όρια.κου ποτε δεν μπορεί να γίνη &''1ΤΙ
�ηπτη ά.πΟ την &οπλή περιγρα.φή, ή όποία. 6ε6α.ιώνει άμεσα. δεδο
μένα., &.κόμ1j κι' ιiν χιλιάδες μάτια. EpEuvoGν τον άνθρωπο, &.να.
ζητώντα.ς τΙς ίδιότψές cou κα.Ι τΙ; ψuχικές cou κα.τα.στάσεις. Μόνο
στην ποιητικη - δια.σκεπτικη προ60λη διcινoίγετα.ι ενα. τέτοιο Εί
να.ι. Δεν 6ρίσκομε τίποτε σχετικο με την περιγρα.φΥι δεδομένων
πα.ρα.δειγμα.τικών &.νθρώπων, ά.λλiΧ ουτε μιiΧ κάποια. εκ τών κάτω
τuφλη κα.Ι μικροπρεπή εξα.ρσ1j τής οόσία.ς του ά.νθρώποu , πού ζ1j
τάει νiΧ του προσδt!>ση μια σποuδα.ιόΤ1jΤα., πού του λείπει· ουτε επί
σ1jς τίποτε το σχετικο με την εξα.ρση μιιiς προσωπικότητα.ς. Στούς
'Έλληνες δεν όΠήρχα.ν ά.κόμ1j προσωπικόΤ1jτες (γι' α.ότΟ δεν u
πηρχε κα.Ι τίποτε το ΙΙπερ-προσωπικό) . Ό &νθρωπος είνα.ι *το δει
νότα.τον*, το πιο ά.νοίκειο &.πΟ τά. ά.νοίκεια.. Ή έλληνικη λέξη δει
νον* καΙ ή μετάφρα.σΎι μας &.πα.ιτουν εδώ μιά. εκ τών προτέρων
διεuκρίν1jση . ΤΥιν όποία. δεν μπορουμε νά. την πρα.γμα.τοποιήσωμε
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παρά. ξεκινώντας &'πό μιά. προκαταρκτικη α.ποΦη - πού δ!ν kx
ψριχσθηκε &'κόμη kQG> - γιά. τό σύνολο τού χορικΟύ, δποΙ) α.υτη
� Ιδια. κιχί μόνον ιχυτη πιχρέχει kπιχΡΚ'i'j έρμηνεία. των δύο πρώ
των στίχων. Ή έλληνικη λέξη δεινόν* εΤνιχι &'μψίσημη, �χει k
κείνη την &'νοίκεια &'μψισημία με την δποία δ έλληνικός λόγος
kκμεΤΡεί τον &'ντιχγωνιστικό χωρισμο τοο ΕΤναι .
Άπό μιά.ν α.ποΦη δεινόν* θά. πή ψο6ερόν, &'λλά. δχι με τ'ήν
�ννoια τών μικρων ψό6ων outE με kκείνη την εκπτωτη σημασίΙΧ.
την &'νόητη καΙ α.χρηστη, ποΙΙ σήμερα. τη χρησιμοποιοον, δτιχν
λένε «ψο6ερά. νόστιμο». Τό δεινόν* έΤναι το ψο6ερόν με τη σημα
σίΙΧ τής καταδαμιχζοuσας Ισχύος, πού προκαλεί πιχνικό κιχΙ τρόμο,
ποΙΙ kξαναγκιχζει σε πριχγματικη &,γωνία καΙ εΤναι ώσά.ν τό συλ
λεγόμενο, κρΙΧδιχινόμενο, σιωπηλο δέος. ΤΟ κΡα.ταιό, τό κατιχδιχ
μιχζον &'ποτελεί ουσιώδη χαρακτηριστικό ιxUt'i'j,. t'i'j,. ίΟια.ς t'i'jιo Ισχύ
ος. ·Oπou τούτη kκσπσ., μ π ο Ρ ε ί νά. συγκριχτήση την . κιχταοιχμιχ
ζοuσα ούναμή της . Άλλά. γι' αυτο οεν γίνεται πιο &'6λΙΧ6ής, πιχρά.
� τ ι π ε Ρ ιχ ι τ έ Ρ ω ψο6ερη καΙ &'πόμιχκρη .
Άπό μιά.ν α.λλη α.ποΦη , οεινον* σημαίνει το κρατιχιό, νο-ημέ
νο ώς αυτο ποΙΙ χρησιμοποιεί τη οία. κιχΙ πού δχι μόνο τη διαθέτει ,
&'λλά. εΤναι 6ιαιο-πραγΟύν, οιότι � χρήση t'i'jΙO 6ία.ς εΤνιχι θεμελιώ
οες χαρακτηριστικο δχι μόνο τής πρά.ξης tou, &'λλά. καΙ τού πα.ρ
είνιχι [t'i'j,. δπαρξής] tou. 'Εν προκειμένφ, οίνομε στη λέξη 6ιιχιο
πριχξία ενα ουσιαστικό νόημιχ, ποΙΙ όπερ6αίνει ρ ιζικά. το συνηθι
σμένο νόημα ti'jΙO λέξης, τό δποϊο τΙς περισσότερες ψορες σημιχίνει
!iπλή κτηνωοία καΙ αυθαιρεσία. Σ' αυτη την κοινη χρήση της, �
6ία &'ντικρύζεται &,πο την δπτικη γωνία μισ.ς περιοχ'i'jς, .� δποία
&'ντλεί τά. μέτριχ της &'πο τη σuμ6ιχτικη συνιχίνεση κιχί την κοινη
60ήθειιχ, κιχζ � δποίΙΧ κατ' &'κολοuθίιχν όποτιμσ. &'ναγκΙΧίως κιχθε
6ίΙΧ [χιχριχκτηρΙζοντιχς την] ώς πιχριχγοντιχ &'vσotιxpιxx'i'jΙO καΙ &'νιχ
στιχτωσης.
Τά. δντιχ στο σύνολό touιo, ώς Ισχύς, εΤνιχι το κιχτιχοαμιχζον, τό
οεινόν*, με την πρώτη σημασίΙΧ. Άλλά. δ α.νθρωπος εΤνιχι οεινόν*,
κατ' &'ρχήν, στο 6αθμο ποΙΙ 'παραμένει kκτεθειμένος σ' ιχυτό το
κιχταΟα.μιχζον, οιότι τούτος &'νήκει ουσιωδώς στο ΕΤνιχι. Άλλά. δ
ιΧνθρωπος εΤνιχι τιχuτοχρόνως οεινόν* kπειοη εΤνιχι δ 6ιιχιο-πραγών,
με την �ννoιιx ποΙΙ kκθέσιχμε πιχραπιχνω. (Συλλέγει την ΙσχΙΙ .κιχί
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τΥιν 6,φ�νει νιχ. φα.νερωθΥί) . Ό &νθρωπος εΤνα.ι βια.ιο-πρα.γων δχι ε
ξω � πέρα. &.πΟ &λλα. χα.ρα.κτηριστικιi του, πα.ρα. μόνο με τΥιν εν
νοια. ΙSτι, κα.θώς εΤνα.ι βια.ιο-πρα.γων, χρησιμοποιεί ΤΥΙ βια. Ινα.ντίον
τοΟ κατα.ιΟαμά.ζwroι;; . 'ΕπειοΥι δ &νθρωπος, κα.τα. τ-ην π;ρωτσ.ιρκτικ-η
έν�Ια. σημα.σΙσ. , εΤvα.ι o ιττωι;; &ε'ι'ν όν*, εΤνσ.ι *το 'οε ινότσ.τον* , το
κρα.τα.ιότα.το : βια.ιο-πρα.γων Ιν μέσφ τοσ κα.τα.oα.μιiζoντoς.
Άλλα. για.τΙ μετσ.φριiζoμιε το οεινον* 6ιι;; «&.ΝΙκειο» [Un-heim
lich] ; "Οχι γιιχ. νιχ. κα.λόΦωμε καΙ νιχ. 6,ποδυνα.μώσωμιε το νόημα.
τοσ κρα.τα.ιοΟ, τοσ κα.τα.oα.μιiζoντoι;; � τοσ βια.ιο-πρα.γοσντοι;; · Ιντε
λωι;; το 6,ντίθετο. 'Επειο-η το οεινον* λέγετα.ι για. το εΤνα.ι τοσ ι1ν
θρώπου μέσα. στ-ην πιο όΦηλ� του εντα.ση κα.Ι συνοχή' � ετσι κα.θω
ρισμένη ουσΙα. τοΟ ΕΤνα.ι πρέΠξΙ Ιξ &'ρχΥίς να. ΙοωθΥί στ-ην πιο &.πο
φα.σιστικ� τηι;; δΦη. Άλλιi, Ιν τoισ.ότ� περιπτώσει , δ χσ.ρα.κτηρι
σμοι;; τοσ κρσ.τα.ιοσ 6ιι;; τοΟ &.νοΙκειου, οεν εΤνα.ι πάριiγωγoι;; κα.θορι
σμόι;; , πού προκύπτει &.πΟ τον τρόπο πού το κρα.τα.ιΟ Ινεργεί Ιπιiνω
μα.ι;; , Ινω Ιν προκειμένφ το ουσιωοει;; εΤνα.ι νιχ. νο'ήσωμε το οεινον*
στ-ην κα.θεα.υτότητ6. του ; <Ώστόσο οεν Ιννοοσμε το &.νοΙκειο με τ-η
σημα.σΙα. τΥίι;; Ιντόπι 'σηι;; πού- &.σκεΤ στΥιν ευα.ισθησία. μσ.ς.
ΤΟ 6,ν-οΙκειο το νοοσμε 6ιι;; σ.υτο πού μa.ς ρίχνει εξω &.πΟ το
«οΙκείο», Οηλ. το οΙκειωμένο, το ΣUνηθες, το τρέχον, το &.κΙνΟυνο.
Το &.νοίκειο οεν μa.ς ιiφ�yει νιχ. νοιώσωί'-ε οΙκεία.. 'Eow εγκειτα.ι
το κα.τα.oα.μιiζoν. Άλλιχ. δ &νθρωποι;; εΤνα.ι το ιiνoικειότα.τo, Ιπειο,γι
δχι μόνο ζη τ-ην δπα.ρξ� του μέσα. στ-ην ετσι νοημένη ιiν-οικ�ιόΤ1jΤα.,
&.λλιχ. για.τί όπερβσ.Ινει το &μεσο, το ΣUνηθει;; , Ιξoρμιiει πέρd '&'πο
τιχ. οΙκεία. ΙSρισ.· ΙπειοΥι 6ιι;; βια.ιο-πρσ.γων όπερ6α.Ινει τα. δρια. τοσ
οΙκεΙου, κα.Ι μ6.λιστα. προι;; τ-ην κσ.τεόθυνση τοΟ ιiνoίκειoυ - με τ-η
σημα.σΙσ. τοσ κα.τσ.δα.μ6.ζοντος.
, Άλλα. γι� νιχ. Ικτιμ�σωμε σ' ΙSλη τΥιν εκτα.� του τοΟτον τον
λόγο, πού δ Χοροι;; λέγει γιιχ. τον &νθρωπο, πρέπει Ιπίσης νιχ. σκε
φθοΟμε το έξΥίι;; : 'Ότα.ν δ λόγοι;; α.J}τΟι;; λέγ'Υ/ πώι;; δ &νθρωπος εΤνα.� *το δεινότσ.τον*, το ιiνoικειότα.τo, δεν τοσ &.ποΟίΟει μΙα. ΙπΙ μέ
ρουι;; ΙΟιόΤ1jΤα., 6ισιχ.ν νιχ. �τσ.ν δ &νθρωποι;; κα.Ι κιiτι &λλο' ιiλλιχ.
θέλει νιχ. ειπη το έξΥίι;; : Το νά, εΤσα.ι το ιiνoικειότα.τo ιiπoτελε! θε
μελια.κΟ χσ.ρα.κτηριστικΟ τΥίι;; οJ}σΙα.ι;; τοΟ ιiνθρώπoυ, Ιντος τοΟ δ
ποΙου πρέπει νιχ. Ιγγριiφωντα.ι ΙSλα. τιχ. &λλα. χα.ρα.κτηριστικιΧ. Ή
, ρ�ση : «Ό &νθρωποι;; εΤνα.ι το Οεινότα.το [ = ιiνoικειότα.τo] », δΙνει
-

_

_
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τον α.UΘεντικo έ λ λ 1) ν ι κ ο δρισμο του άν6ρώπου. τουτο το
γεγονος τi)ς ά.ν-οικειότητα.ς θιΧ το άντιλ1)ψθ?υμε πλ�ρως, μόνον
Οτα.ν άπoκτ�σωμ" τ�ν εμπειρία. τ'ijς δόνα.μ1jς του ψα.ίνεσθα.ι κα.Ι του
ά.γώνα. μ' α.υτό, ώς Ο:Jσιώοες στοιχείο του πα.ρ-είνct.ι [τής υπα.ρξ1)ς
τού άνθρώπου στ6" κόσμο] .
ur στερα. άπο τους πρώτους στίχους κσ.Ι σε άνα.ψοριΧ μ' αυ
τούς, �ρxετα.ι 1ι ο ε ύ τ ε Ρ 1) ψρά.σ1) , που ψέρει το νό1)μα. κ -χ!
το εξα.ίρει , στο στίχο 360. Ό στίχος 6ρίσκετα.ι στ� μέσ1) τ'ijς oEu
τεΡ1)ς στροψης : *πιiντoπόρoς &πορος επ' ουοεν �ρxετα.ι* : «Τα.ξι
Οεύοντα.ς πα.ντού, &πορος κα.! άΟιέξοΟος, ψθά.νει στο τίποτε».- Οϊ ου
σια.στικες λέξε�ς είνα.ι *παντοπόρος &πορος*. Ή λέξ1) πόρος* ση
μα.ίΥει : πiραq.ux μέσφ ... , ύπέρ6σ.σ1j ... , Ορόμο. Ό &νθρωπος άπδ
πα.ντου οημιουργεί γιιΧ τον !α.υτό του περά.σματα., Οια.κινΟυνεύει
σ' δλη τήν περιοχή τών 5ντων, τ'ijς κα.ταΟα.μά.ζουσα.ς Ισχύος, κα.Ι
άκρι6ώς τότε σψενΟόνίζετα.ι �ξω άπο κά.θε δΟό. Κα! �τσι Οια.νοί
γετα.ι l5λη 1ι άν-οικειότητα α.υτοο τοΟ πιο άνοίκειου' 5χι μόνο επει
οή Οοκιμά.ζει δλα. τιΧ Οντα. μέσα στ�ν άνοικειότητά. τους, οχι μόνο
επειοή δ α.νθρωπος κα.τ' αυτον τον τρόπο, ώ ς 6ιαιο-πρα.γών εκ
Oιι�xνετα.ι άπο τ�ν oΙκείωσ� του' δχι. Πέρα. άπο δλα. α.ϊιτά., γίνε
τα.ι δ άν-οικειότερος άπο δλα. τιΧ δντα., κα.θως κα.νένα.ς ορόμος οεν
τον δοηγεί σε εξοοο, ρίχνεται �ξω ά.πΟ κά.θε οεσμο με το οΙκείο,
κα! πέψτουν επά.νω του 1ι 'ΆΤ1j*, 1ι ερ�μωση κιχ! το κιχκό.
Ίποψιαζόμα.στε ως ποιό 6α.θμΟ τουτο το *παντοπόρος α.πο
ρος* εμπεριέχει μιιΧν έρμηνείιχ τοΟ Οεινότα.τον*.
Ή έρμηνεία. δλοκληρώνετιχι στ�γ τρίτη εξέχουσα ψρά.ση, στ.
370: *ύψίπολις α.πολις*. T� ψρά.ση α.υτή τη 6ρίσκομε , δμοια. 00μημένη κα.! κα.τιΧ τον ιοιο τρόπο &ρμοσμέν'Υ}, στ� μέση τής -άντι
στροψης, δπως κα! τήν προηγούμενη *πα.ντοπόρος α.πορος*. Μόνο
που μιλά.ει προς μίιχ Οια.ψορετική κα.τεύθυνση τών 5ντων. Δεν
κα.τονομά.ζετιχι δ πόρος*, ά.λλιΧ 1ι πόλις*' οεν όνομά.ζοντιχι δλοι ot
ορόμοι τ'ijς περιοχής τών οντων, άλλιΧ το θεμέλιο κιχ! δ τρόπος
της ϋπα.ρξης του ϊοιου του &.νθρώπου, το στιχυροορόμι δλων ιχίιτών
τών ορόμων, 1ι πόλις*. Μετιχψρά.ζουν τήν [έλληνικη λέξη] πόλις*,
ιi:ις τo Κρά.τος κα! πόλις - κρά.τος· τοΟτο οεν κα.λύπτει δλο το νό1)μά.
"ης. Π όλις* σημσ.'ίνιε!ι μα.λλον τον τόπο, το εκεί [Da, πα.ρά..] , έντο;
του δποίou κα! χά.Ρ!ΙΥ wu δποίου το παρ-είναι [Da-sein, 1ι &.νθρώDigitized by 10uk1s, May 2009
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πιν'Yj uπιχρξ'YjJ εΤνιχι Ιστορικό. Ή πόλις* είνιχι δ Ιστορικός τόπος,
τό Ικεί [Da<J , έ ν τ ό ς του δποίou, έ κ του δποίοο, κα.ί- δ ι �
τό δποίο σuμ6ιxίνει � ΙστορίΙΧ. Σ' ΙΧότόν τόν Ιστορικό τόπο �ν-ήκοuν
οΙ θεοί , οΙ νιχοί, οΙ Ιερείς, οΙ έορτές, οΙ �γωνες, οΙ ΠΟΙ'Yjτές, οΙ διιχ
νΟ'Yjτές, οΙ &ρχοντες, � YEpoualιx, � έκκλησίΙΧ του δ-ήμοu, δ στριχ
τός κιχί τό νιχuτικό. �Oλιx τουτιχ δεν �ν-ήκοuν μόνο στην πόλι*, δεν
εΤνα.ι π?λιτικα ,με τό να σχετίζωντα.:ι με τόν πολιτικό, τόν στρσ.τηγ?
"Υι τίς κριχτικες υποθέσεις. Άντίθετιχ, τα πιχριχπάνω εΤνιχι πολιτικά,
δ'Yjλ. 6ρΙσκοντιχι στόν Ιστορικό τόπο , στό 6ΙΧθμό ποό, π.χ., οΙ ποιητες
εΤνα.ι μ ό ν ο ν ποιητές, �λλα πριχγμιχτικοί r.οιητές, οΙ διιχνοητες
εΤνιχι μ ό ν ο ν διιχνοητές, �λλα πρσ.γμσ.τικοί δισ.νοητές, οΙ Ιερείς
εΤνιχι μ ό ν ο ν Ιερείς, �λλα πρσ.γμσ.τικοί Ιερείς, οΙ &ρχοντες εί
νσ.ι μ ό ν ο ν &ρχοντες, �λλα πρσ.γμσ.τικοί &ρχοντες. Άλλα τό
δτι ιχότοί ε Τ ν 17. ι σημσ.ίνει : ώς 6ισ.ιο-πριχγουντες χρειάζοντσ.ι
6ίσ. κσ.ί δισ.κρίνοντιχι μέσσ. στό Ιστορικό Είνσ.ι ώς δημιοuργοΙ, ώς
πρσ.γμιχτοποιοί. Διιχκρινόμενοι μέσσ. στόν Ιστορικο τόπο , γΙνοντσ.ι
τσ.uτοχρόνως &πολεις*, χωρίς κράτος κσ.ί τόπο, μονσ.χοί , �ν-oΙκειoι,
χωρίς lξοδο �νάμεσιx στό σόνολο των οντων, κσ.ί τσ.uτοχρόνως χω
ρΙς θεσμό κσ.ί JUvopo, χωρίς δομη κΙΧί τάξη, διότι ώ ς δημιοuρ
γοί πρέπει πρωτσ. δλσ. σ.ότ� να τα θεμελιώσοuν.
Ή πρώτη ψάση μα.ς δείχνει τό έσωτερικο σχέδιο της ουσΙσ.ς
του �νοικειότσ.τοu, την περιοχη κσ.ί την εκτσ.ση της ισχόος 'tou
κΙΧί του πεπρωμένοu 'tou. Έπιστρέψομε τώρσ. στην �ρx-ή , προκει
μένοu να έξετά.:1ωμε τη δεότερη ψάση της έρμηνείσ.ι:: .
Ή δ ε ό τ ε Ρ 'Yj Ψ ά σ η . 'rπό το ψως σ.ότων που είπιχμε
μέχρι τώρσ., �κολοuθουμε τη σειρα των στροψων κσ.ί �κoυμε πως
έκπτUσσε-mι το 'εΤνσ.ι του �-,.Gpώ1roU , tOU �ν()ικειότσ.τοu σ.UτOυ ον
τος. θα έξετιi.σωμ λοιπbv Ην κΙΧί πως τό δε'ΙΥον* λα.μ6άνετα.ι
κιxτ� την πρώτη σημσ.σίΙΧ· έ�ν κΙΧί πως � δεότερη σ'Yjμσ.σίσ. του δει
νου* σχετίζετσ.ι με την πρώτη' έ�ν κσ.ί πως μέσιχ στην �μoι6σ.ίιx
σχέση των δUo σημσ.σιων, τό εΤνιχι του �νοικειότσ.τοu σ.ότου οντος
lYEipEtσ.t μπροστά μιχς στην Ι)υσιιχστικ-ή 'tou μορψ-ή .
Ή πρώτη στροψη όνομάζει τη θάλιχσσιχ κσ.ί τη γη, δποu τό
κσ.θένσ. εΤνιχι ενσ. κσ.τΙΧδιχμάζον (δεινόν*) , κιχτα tov τρόπο tou,
Ή κσ.τονομιχσίιχ της θάλιχσσσ.ς κιχί της γης δεν τά. έννοεί οε6ιχΙως
στην ά.πλη τοuς γεωγριχψικη κσ.ί γεωλογικη σ'Yjμα.σίιχ, δπως δ'Yjλ.
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εμείς ΟΙ σημερινο! ιiντιμετωπίζoμε ιχυτά τά. cpuatxιX φαινόμενιχ, κιχ!
τα. χρωμιχτίζομε με μερικά. μικρά. κιχ! cptuyιxttxιX ιxΙσθ�μιxτιx. Έοώ
εΤν<ΧοΙ σα. να. μιλα.μ;ε γιά. τ� «θ�λ(1.000;» γιά. πρώτη ψoρ�' δ �oιητη;
μιλιiει γιά τά χειμερινα. κύμσ.τιχ που ιiκσ.τliπrM.ιστ(1. -Ιι θά.λιxσσ�
οημιοuργεί σχίζοντιχς τά. 6ιiθη τη; κιχ! ιiκιχτ�πιχuστιχ τα. ιiνιxoιπλώ
νει εντός της. Άμέσως uattpιx ιiπo το κεντρικο κιχ! xuplιxpxo θέ
μιχ της ιiΡXης, το χορικο σuνεX ίζει με τΙς λέξεις : *τoCίτo κιχ! πό
λιoCί*. Tpιxyouolitt το ξεκίνημιχ επιiνω στ�ν κuμιχτώοη &6uaao, κιχ!
την εγκατά.λειψη της στερεα.ς γης . Το ξεκίνημ.α οεν γίνετιχι επά.
νω σε -ησuχα κα! χαρωπά. uοατα, ιiλλά. μέσα σε xειμεριν� κιχτιχι
γίΟα. Ή μ'ιεία αύτη ς της ιiνιxXώρησης σuνταιριιiζετιχι μέσιχ στο
ρuθμικο νόμο της τοποθέτησης τών λέξεων κιχ! τών στίχων κιχτα.
τρόπο πού το χωρεί*, στο στ. 336, εΤνιχι τοποθετημένο στο σημείο
ΟΠΟι) ά.λλά.ζει το μέτρο : χωρε"C*, εγκιχτΙΧλείπει τον τόπο tou, μετιχ
τοπίζεται - κα! εκτίθετιχι στ�ν ιiκατανίκητη ισχύ του &ΤΟΠΟι) θΙΧ
λά.σσιοΙ) κύματος. Ή λέξη μοιιiζει με κολώνιχ μέσα στ� ooμ� αυ
τών τών στίχων.
'Αλλά. μ' αυτο το 6ίαιο ξεκίνημα, επιiνω στην κατιχοιχμιiζοuσιχ
θά.λασσα, εΤναι σuνuφασμένη XC1.! -Ιι ιiν�auXYJ εξόΡ�j.ηση προς τ�ν
ιiκατά.λuτη ισχύ της γης . "Ας παριxτηρ�σωμε το έξης : fι γη εοώ
καλείται fι ΟΨιστη θεli. Βιαιο-πριχγών δ &νθρωπος, τιχριiζει τη γιχ
λ�νη της φύσεως που εκφύετιχι, που ενεργεί &κοπιχ τη θρέψη κιχ!
την αύξηση . Έοώ xuptIXPXt! το καταοαμιiζον , δχι μέσιχ σε μιά.
C1.UτοιχνC1.λισκόμενη ιiγριότητιx, ιiλλ�, χωρ!ς προσπ�θειC1. κιχ! κόπο,
ιiπo την δψιστη γΙΧλ-ήνη ένος μεγιiλοu. πλούτοu, ώριμιiζει κιχ! πλη
θΙΧίνει το ιiνεξά.ντλητo, πέρα ιiπo κιiθε προσπιiθειιχ. Μέσιχ σ' ιxυτ�
την ισχυ εΙσορμα. δ 6ιιχιο-πριχγών κα! χρόνο με το χρόνο σχίζει
τη γη με το &ροτρο κα! σόρει τ�ν &μοχθη γη σε μιά. ιiσΙγιxστη
προσπιiθεια. Ή θά.λασσιχ, fι γη, το ξεκίνημα, fι &ροση, δλΙΧ ιχυτά.
ιiλλη λΟΟ'η Ο ωντσ. ι μέ το κσ.ί* του στ. 334, προς το δπt>!o ιiντι ·
στοιχεί το τε* του στίχοΙ) 338.
'Ένιχντι δλων αίιτών ιiκoσμε τώριχ τ�ν ιiντιστρoφ� . Μιλιiει
γιά. τα. σμ-ήνη τών ποuλιών στον ιiέριx, για. τά. ζώιχ τοσ νεροσ, γιά.
τον ταCίρo κιχ! τον lππο τών 60uνiOν. Τα. ζώντιχ τα. ιiλιxφρoίσκιωτιx,
τα. αιωρούμενιχ μέσιχ στον κύκλο τοuς, εκ6ά.λλοντιχ στΙΧθερα. δλοένιχ
σε νέες μορφές, ιiνιxνεώνoντιxι κι' ώστόσο παραμένοuν στ�ν ώ Ρ ι_
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σ μ έ ν η τους πορεία, γνωρίζουν τον τόπο δπου πρέπει να. δρά
μουν καΙ να. ΠΖράσουν τΥι νύχτα τους. Σα.ν ζωντανα. ποιι ε!ναι ,
συναρμόζονται στήν Ισχύ της θάλα-σσας καί της γης. Σ' α.ότ-η τ-ην
αυτοκυλινδούμενη ζωή , την &.συ'ιήθη μέσα στον κύκλο του, τήν
&ρμογή του κα.ί το θεμέλιό του , ρίχνει δ ά.νθρωπος τίς πα.γίδες
του κα.ί τα. δίχτυα. του, τήν &.ναρπάζει &.πΟ τ-ην τάξη της, τ-ην κλεί
νει μέσα σε ψράχτες καί στά6λους καί τήν &.ναγκάζει να. μπη
στον ζυγό. Έκεί : το ξΖκίν1jιμΧΧ [.οια.σχίζοV'W.ς τη θάλαισσσ.]. καΙ &'να.·
κίνημα. [το δργωμα. της γης] , έδώ : � α.Ιχμαλωσία καΙ � όπο
δούλωση. Στο σημείο α.υτό, κα.ί προτοΟ περάσωμε στή δεύτερη στρο
ψή καί στ-ην &.ντιστροψή της, είναι &.παραίτητο να. παρενθέσωμε μία.
π α. Ρ α τ ή Ρ η σ η, προκειμένοι> να. &.ποψύγ ώμε τήν πα.ρα.νόηση
δλόκληροι> τοΟ πι:;ιήματος, προς την δποία. ευκολα. κα.Ι συχνα. κα
τα.τείνέ ι δ ' σύγχρονος &νθρωπος. 'Έχομε �δη σημειώσει πώς έδώ
δεν πρόκειται για. περιγρα.ψΥι κα.ί εκθεση τών ένεργημάτων καΙ
τών τομέων δράσεως τοΟ ι1νθρώπου, ένος δντος &'νάμεσα. στα. . Οντα,
'
&.λλα. για. τον ποιητικο σχεδια.σμΟ τοΟ ε!ναι του , ψτια.γμένον &'πο
τΙς εσχα.τες δυνατότητές του κα.ί τ<7. &.κραία. οριά του . Κα.τ' α.ότΟν
τον τρόπο &.ποκλείετσ.ι � &H1j &πc.ψη, δτι δ·ψ. το χορικο &.νιστορεί
τ-ην έξέλιξη τοΟ &'νθρώπου &'πο &γριο κυνηγο κα.ί πρωτόγονο θα.
λα.σσοπόρο σε δημιουργο πόλεων καΙ πολιτισμοο. Μια. τέτοια &'ντί
ληψη ε!να.ι προϊον της έθνολογία.ς κα.ί της ψυχολογ!α.ς τών πρωτο
γόνων. Προκύπτει &'πο την έσψαλμένη έψα.ρμογ-η μιocς �B1j ψεύτι
κης ψυσικής έπιστήμης έπάνω στο είναι τοΟ &'νθρώπου. ΤΟ θεμε
λιώδες σψάλμα ποιι όπάρχει στη oάoa1j ένος τέτοιου τρόπου σκέψης,
εγκειτα.ι στήν α,ποψη δτι � ίστορία &'ρχΙζει με το πρωτόγονο κα.ί
το καθυστερημένο, το &.δέξιο κα.ί το &'OUναμο. ΤΟ &.ντίστροψο ε!ναι
το σωστό. Ή ενα.ρξη εΙναι το &'νοικειότατο κα.ί το κραταιότα.το.
Λυτο ποιι ι1κολουθεί, δεν εΙναι � έξέλιξη, &,λλα. � έπιπέδωση ώς
&οπλή διά.πλωση, είναι � &.δυνα.μί.α συγκράτησης της έσωτερικό
τητας της ενα.ρξης· είνα.ι ευνουχισμος κα.ί όπερσολ-η της ενα.ρξης
μέσα σε μια. παρα.μόρψωση τοΟ μεγάλου, με το νόημα τοο κα.θα.ρα.
&.ριθμητικοο κα.Ι ποσοτικοΟ, τοΟ μεγέθους καί της εκτασης. το
&.νοικειότα.το ε r ν α. ι α.ότΟ ποιι εΙναι, έ π ε ι δ -η , κλείνει έν
τός του τέτοια. εναρξη, δποι> τα. πάντα. έκσποΟν , &'πο πλησμονή, έDigitized by 10uk1s, May 2009
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πιiνω στο χιχτΙΧδιχμιiζoν ΧΙΧι ιiγωνίζoντιχι νιΧ το κιχτΙΧδιχμιiσoυν .
Τ ο ιiνερμήνευτo ιχυτής τής Ινιχρξης δεν όφείλετιχι σ ε Ιλλειψη
οιίτε σε έλιχττωμιχτιχότητιχ τής Ιστορικής μα.ς γνώσης. 'Αντίθετα.,
� γνησιότητα. χιχι το μεγιχλε!ο τής Ιστορικής γνώσης Ιγκειντα.ι
στήν κα.τα.νόηση του μυστηριιχκου χα.ρα.κτήρα. α.υτής τής lνα.ρξης.
Γνώση τής &.ρχέγονης Ιστορία.ς δεν είνα.ι � έξερεύνηση του πρωτό
γονου χα.ι fι συγκέντρωση όστών. Δεν πρόκειτα.ι ουτε γιιΧ μισή οιίτε
γιιΧ δλόκληρη φυσική έπιστήμη· α.ν είνα.ι κάτι, �Iνα.ι μυθολογία..
Ή πρώτη στροφή κα.ι � &.ντιστροφή μιλα.νε γιιΧ τή θάλα.σσα.
τή γή , τιΧ ζώα., ώς το κα.τα.Οα.μάζον, πού σ' δλη του την κρα.τα.ιό
τητα. &.φήνει δ 6ια.ιο-πρα.γών νιΧ έκσπάση κα.ι νιΧ έκδηλωθή .
Ή δεύτερη στροφή, έξωτερικιΧ Ιδωμένη, περνάει &.πΟ τήν
περιγρα.φή τής θάλα.σσα.ς, τής γής κα.ι τών ζώων στον χα.ρα.κτηρι
σμό του &.νθρώπου. 'ΑλλιΧ δπως ή πρώτη στροφη κα.ι &.ντιστροφη
δεν μιλα.νε μόνο γιιΧ τη φύση με τη στενη σημα.σία., το ίδιο κα.ι �
δεύτερη στροφη δεν μιλάει μόνο γιιΧ τον α.νθρωπο.
'Ό,τι τώριχ κα.τονομάζετα.ι - γλώσσα., κα.τα.νόηση , α.ίσθημα.,
πάθος, οΙκοδόμηση - &.ποτελεί έπίσης τμήμα. τής κα.τα.δα.μάζουσα.ς
Ισχύος , δπως � θάλα.σσα., rι Ύή κα.ι τιΧ ζώα.. Ή μόνη δια.φοριΧ συνί
στα.τα.ι στό δτι α.υτιΧ τιΧ δεύτερα. περι6άλλουν κα.ι α.γουν τόν α.ν
θρωπο, τόν στ�νoxωρoυν κα.ι τόν εμπνέουν , ενώ τιΧ πρώτα. τόν δια.
περνουν ώς � Ισχύς πού τουτος, σιΧν ον πού είνα.ι δ ίδιος, πρέπει
νιΧ τήν ιiνΙΧλά6η μόνος του.
Αυτή � Ισχύς πού δια.περνα. τον α.ίθρωπο δεν χάνει ώστόσο
τίποτε &.πΟ τήν κρα.τα.ιότητά της, επειδή δ ίδιος δ &νθρωπος τη
θέτει α.μεσα. όπο την Ισχύ του κα.ι ώς τοια.ύτη τη χρησιμοποιεί.
'Όλα. α.υτιΧ &πλώς άποκρύπτουν την ά,νοικει6τητιχ τής γλώσσα.ς,
το πιiθoς, τις δυνάμεις με τις δποίες δ uνθρωπος άρμοδένετα.ι ώς
Ιστοριχο δν, ενώ του φα.ίνετα.ι πως είνα.ι α. υ τ ό ς πού τις δια.
θέτει. Ή &.νοικειότητιχ α.υτών τών δυνάμεων Εγκειτα.ι στό δτι φα.ί
νοντα.ι 60λικες κα.ι συνήθεις. Δίδοντα.ι α.μεσα. στόν α.νθρωπο μόνυ
κα.τιχ τήν μή-ουσία. τους κα.ι �τσι τόν έξωθουν κα.! τόν κρα.τουν εξω
&.πΟ τ'ήν ουσία. του. Κα.τ' α.υτόν τόν τρόπο του ψΙΧίνοντιχι ώς τιΧ
πλησιέστερα. πρός α.υτόν, α.υτα. πού 6α.σικώς του εΙνιχι περισσότερο
μα.χρινιχ κα.ι κρα.τα.ιότερα. άπό τη θάλιχσσιχ κιχι &.πό τ'ή γη .
Τό πόσο δ α.νθρωπος εΤνα.ι ξένος προς την ίδια. του τήν ουσίΙΧ ,
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το μαρτuρεί ή γνώμη που fXEL, πώς είναι αίιτος δ ϊδιος που έψευρε
καΙ θά. μπορουσε νά. έψεόρη τΥι γλώσσα και τ�ν κιχτανόηση, τΥιν
οΙκοδόμηση και τΥιν ποίηση.
Πώς θα μπορουσε δ ιiνθρωπoς νά. έψεόρη τΥι ouναμη που τον
διαπερνσ., ΟΠΟι) μόνον έξ αΙτίας της μπορεί νά. ε! ν α ι ά.νθρωπος;
θά. λησμονοόσαμε

παντελώς,

λόγος γιά. το κραταιο

πώς σ' αίιτο

(δεινόν*), γιά. το

το

χορικο

γίνεται

ιiνoίκειo, α.ν υποθέ

ταμε πώς έδώ δ ποιητΥις ιiψYινει τον ιiνθρωπo νά. έψεόρη πριiγματα,
οrcως είναι ή οΙκοδόμηση και ή γλώσσα. Ή λέξη έδιδιiξιxτo* δεν
σημαίνει: ώς ιiνθρωπoς έψευρε, ιiλλά. σημιχΙνει: εόρέθη μέσα στο
καταδαμάζον και μόνον έκεί μέσα εορε τον έαuτό tou: Τ1] OUνιχμη
νά. είνιχι ίκανος γιά. ΟιαιοπριχξΙα. «Τον έαuτό

tOU»

σημαίνει tιxuto

χρόνως, σόμψωνα με δσα είπιχμε παραπάνω, αίιτον που έκκινσ. [δια
σχίζοντας Τ1] θάλασσα], ιiνακινσ. [οργώνοντας τη γή], αΙχμαλωτί
ζει και υποδοuλώνει.
Λυτά. τά. έκκινείν, ιiνακινείν, αΙχμαλωτίζειν και υποδοuλώ
νειν είναι ή διάνοιξη του οντος ώ ς θσ.λασσας, ώ ς γής, ώ ς
ζώοu. Έκκίνηση και ιiνακίνηση σuμοαίνοuν μόνον στο οαθμο που
οί δuνιiμεις της γλώσσας, του νοείν, του πιiθοuς και του 01κοδο
μείν, οί ίδιες ouvιxatEtiovtΙXL ιiπo Τ1]ν Οιαιο-πραξία. Ή οιαιο-πραξία
του ποιητικου λόγοu, τής διανοηΤΙΚής σχεδίασης, τής οΙκοδομικijς
έξεικόνισης, τής δημιοuργίας πολιτείας, δεν είναι λειτοuργία ίκα.
νοτΎιτων που εχει δ α,νθρωπος, ιiλλά. ήμέρωση και σuναρμογ� ouvιi
μεων, δuνιiμει τών δποίων διανοίγεται το ον ώς τοιουτο, καθώς δ
α,νθρωπος κινείται έντός τοu. ΛίιΤ1] ή δισ.νοιξη του οντος είναι ή ou
ναμη που πρέπει νά. καταδαμσ.ση δ α,νθρωπος, προκειμένοι) νά. γΙνη,
με τΥιν οιαιο-πραξία, καταμεσις τών οντων, δ !αuτός tou· δηλ. ον
ίστορικό. Λυτο που νοείται έδώ στη οεότερη στροψη ώς δεινον*
δεν πρέπει νά. το παρανοΎισωμε έκλαμoιiνoντσ.ς το ώς έψεόρεση �
ιiκόμη καΙ ώς &πλή Ιδιότητα ;η ίκανότητα του ιiνθρώπoμ.
Μόνον δταν ιiντιληψθoυμε πώς ή ΧΡΎιση τής οίας στη γλώσσα,
στην κατανόηση, στη μορψοποίηση, στην οΙκοδόμηση σuν-οημιοuρ
Υεί

(δηλ. παρ-σ.Υει) τη 6ιαιο-πρακτικη δισ.νοιξη δδών ιiνσ.μεσα

ιiπo την περίγυρη Ισχυ τιi)ν οντων, τότε μόνον θά. κατανοΎισωμε
Τ1]ν ιiνoικειότητα δλης τijς Οιιχιο-πραξίας. Διότι δ α,νθρωπος, καθώς
ορΙσκεται καθ' δδον προς δλες τΙς κατεuθόνσεις, δεν είνιχι &πορος
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[αδιέξοδος] , με τ� σημα.σ!α. τ�ν έξωτεpικ� , l5που δηλ. προσκροόει
σε έξωτερικιΧ l5ρια. κα.Ι σuνεπώς δεν μπορεί νιΧ προχωρήση πα.ρα.
πέρα.. Κα.τιΧ τον �να. fι τον α.λλο τρόπο , μπορεί νιΧ προχωρή μέσα.
στο «κα.Ι οϋτω κα.θ' έξής» . Άντίθετα., � απορία. [lλλειψη έξόδου]
συνίστα.τα.ι στο l5τι πάντοτε ρίχνετσ.ι πίσω στους δρόμους που δ ίδιος
εΤχε δια.or,ιoίξει· κα.θως 6α.λτώνει μέσα. στιΧ δικά του μονοπάτια., μπερ
δεόετα.ι μέσα. στους πα.τημένους δρόμους του, κα.Ι ετσι πια.σμένος
δια.γράφει τον κόκλο τοσ κόσμου του, περιπλέκετα.ι μέσα. στ� φα.ι
νομενικότητα., κα.Ι τοιουτοτρόπως αποκλείετα.ι απο το ΕΤνα.ι . Κα.τ'
α.ότΟν τον τρόπο δλοένα. κα.Ι γυρωφέρνει στον δικό του κόκλο. Γνω
ρίζει νιΧ απωθή δτιδήποτε απειλ�! α.ότΟν τον κόκλο. ΓνωρΙζει νιΧ
χρησιμοποιή τ� δεξιοσύνη του l5πως πρέπει. Ή 6ια.ιο-πρα.ξία., � δ
ποΙα. αρκτικώς δημιόυργεί τους δρόμους, γεννίi � ίδια. Τ�Y κενό
τητα. τής πολυπρα.γμοσόνης, που κα.θα.υτ� εΤνα.ι αδιέξοδη κα.Ι μά
λ�στα. τόσο 1ΟΟλό, ωστε � �δια. &.ποκλεύετα.ι &.πΟ τον δ,ρόμο της ""ρί
σκεψης έπάνω στ� φα.ινομενικότητα., l5που έντός της κινείτα.ι.
Μόνον με � ν α. πρα.γμα. &ποτυχα.ινει αμέσως κάθε 6ια.ιο
πρα.ςία.. Με τον θάνα.το. Αότος απο-τελειώνει κάθε τελείωση, ίι
περ-6α.ίνει κάθε l5ριο. 'Εδώ δεν ίιπάρχει έκκίνηση κα.Ι ανα.κΙνηση ,
δεν ίιπάρχει σόλληψη fι δα.μα.σμός . ΆλλιΧ α.ότΟ το αν-οίκειο . το δ
ποίο θέτει τον α.νθρωπο &πλώς κα.Ι δριστικώς εξω απο κάθε οΙκείο ,
δέν εΤνα.ι κα.νένα. έπί μέρους περιστα.τικό, το δποίο l5πως κα.Ι τιΧ
α.λλα. πρέπει κι' α.ότΟ νιΧ λά6η �να. δνομα., έπειδ� κι' α.ότό, έν τέλει ,
σuμ6α.ίνει. Ό α.νθρωπος �να.ντι τοσ θα.νάτου 6ρίσκετα.ι χωρίς δι.έ
ξοδο, δχι μόνον Οτα.ν πεθα.ίνη, αλλιΧ συνεχώς κα.Ι οόσιωδώς. uOao
δ α.νθρωπος ε Τ ν α. ι, στέκετα.ι μπροστιΧ στο αδιέξοδο τοσ θα
νάτου. 'Έτσι το παρ-εΤνα.ι [� έγκόσμια. ϋπα.ρξη του &.νθρώπου] εΤ
να.ι � ίδια � συμ6α.ίνουσα αν-οικειότητα.. (Ή σuμ6α.ίνoυσα. �νoι
κειότητα. γιιΧ μίiς πρέπει αρκτικώς νιΧ θεμελιωθή ώς πάρ-εΙμι) .
Με τ�ν κατονομα.σΙα α u τ ο U τοσ ανοίκειου κα.Ι κρα.ταιου
το ποιητικο σχέδιο του ΕΤναι κα.Ι τ-ης ανθρώπινης (πα.ρ) ουσία.ς θέ
τει τιΧ ίδια του τιΧ l5ρια..
Διότι � δεύτερη &ντιστρoφ� δεν όνομάζει πλέον κ α. Ι α.λ
λες δυνάμεις, αλλιΧ φέρνει δλες μαζυ τΙς μνημονευθείσες μέσα. στ�ν
έσωτερική της ένότητα. Ή τελευτα.ία. στρoφ� έπαναφέρει το l5λον
στιΧ 6ιχσικά του χα.ρα.κτηριστικά. Άλλά, l5πως όπογρα.μμίσαμε στ�ν
Digitized by 10uk1s, May 2009

1 93
πρώτη ψά.ση , το 6α.σιΚο Xα.ρα.ΚΤΎjριστικo α.ότοσ που πρέπει ν� λεχθή
μέσα. στο χορικό (το δεινότα.τον*) , σuνίστα.τα.ι �κρι6ώς στ�ν �μoι6α.ία. ένωτικ� σχέση τών δύο σημα.σιών που εχει το δεινόν*. Κα.τ'
�κολοuθία.ν, -ή τελεuτα.ία. στρoψ� κα.τονομά.ζει έν τέλει τρία. πρά;γ
μα.τα..
' 1 . Ή 6ία., το κρα.τα.ιό, έντος τοσ δποίοΙ) κινείτα.ι τό πρά;τ
τειν τοσ 6ια.ιoπρα.γoiίντoς, εΙνα.ι δλο το πεδίο τoiί μηχα.νεuόμενοu,
*το μηχα.νόεν*, που τoiί έμπιστεύθηκα.ν. Δεν πα.ίρνομε τη λέξη «μη
χα.νεuόμενο» με όποτιμητικη σημα.σία.. !tI' α.ότΟ σκεψτόμα.στε κά;τι
το οόσιώδες, που �να.γγέλλετα.ι σ' έμσ,ς με την έλληνικη λέξη
τέχνη*. Τέχνη* δεν σημα.ίνει ουτε Kunst' ουτε δεξιότητα. outE κά;·
τι oιX'iI τ�ν τεxνικ�, με τ� oύrXPO Y1j σημα.σία.. Μετα.ψρά;ζομε τη λέ ·
ξη τέχνη* με τ� λέξη «γνώση». 'Αλλα. α.ό-;Ο πρέπει να. διεuκρι·
νισθή . Έν προκειμένφ, «γνώσψ δεν σημα.ίνει το �πoτέλεσμα. ιΧπλής
πα.ρα.τ�ρησης έπά.νω σε προηγοuμένως &γνωστα. δεδομένα.. Τέτοιες
πλ ηροψορΙες, μολονότι �πα.ρα.ίτητες στη γνώση , πά;ντοτε �πoτελoσν
ενα. ιΧπλο πά;ρεργο. Γνώση , με τ�ν α.όθεντικη σημα.σία. τής τ έ
Χ ν η ς, εΙνα.ι το �ρκτικo κα.Ι qtαoeEPo όπερ-α.νά;6λεμμα. πέρα. �π6
το έχά;στοτοε δε,δομένο. Λότο το να. εΙνα.ι-όπερ [πέρα.ν, όπερ6α.Ινειν]
θέτει σε ένέργεια. κα.τα. δια.ψορετιχους τρόποuς, �πo δια.ψορετικες
διόδοuς κα.Ι σε δια.ψορετικες περιοχές, α.ότό που πρώτο δίνει στό
δεδομένο τη σxετικ� τοι) διχα.ίωση , τον δuνα.τό τοι) κα.θορισμό, κ�Ι
σuνεπώς τα. δριά. tou. Γνώση εΙνα.ι το δύνα.σθα.ι - θέτειν - σε - ένέρ
γεια. το ΕΙνα.ι, ώσα.� τoiίτo να. εΙνα.ι ενα. δπoιoδ�πoτε έπΙ μέροuς δν.
Γι' α.ότΟ τ�ν τέχνη, κα.τα. την α.όθεντικ� της οημα.σία., κα.Ι το �ργo
τέχνης, οΙ 'Έλληνες τα. όνομά;ζοuν κα.τα. έμψα.ντικΟ τρόπο τέχνη*,
έπειδη -ή τέχνη φέρει το ΕΙνα.ι, δηλ. το έν έα.uτ<j> Ιστά;μενο ψα.ί
yε�ι, να. στα.θή &.μεαχ σε μια. πα.ροu-σία. (στο �ργo) . Τό εργο tl
χνης δεν εΙνα.ι �ργι) έπειδ� εΙναι έπεξεργα.σμένο [gewirkt] , ψτια.
γμένQ, �λλα. 'έ πει'δ'ή ,έν-έργεί [er-wirkt] το ΕΙνα.ι μέσα. σε ενα. δ ν.
Ένεργείν έδώ σημα.ίνει ψέρειν εΙς εργοΥ' κα.Ι σ' α.ότΟ το �ργo,
θεωρούμενο ώς το έμψα.ινόμενο, δια.νοίγετα.ι -ή πρ06lXiνοuοα. Ισχύς,
-ή ψύση*, κα.Ι ιΡχετα.ι στην έμψά.νεια.. Μέσψ τoiί ΙργοΙ) τέχνης,
_
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θεωρο'.jμενο ώς το 15ντως EΙν�ι , δτιδήποτε έμψ�νιζόμενo η ένυπά-ρ
χον, 6ε6α.ιώνετ�ι κα.ι yίνετ�ι προσιτό , έρμrινεόσιμo κ�ι νοψο ώ ζ
Ο ν η μη 15',1.
Έπειδη � τέχνrι {Kunst] , κα.τιΧ τρόπο εςέχoντ�, στ�θερo
ποιεί κ�ι έμψ�ίνει το EΙν�ι μέσ� στο εΡΥΟ ώς 15',1, μπορεί να. θεω
ρrιθη, &πλώς, ώς Ικ�νότψ� τοΟ θέτειν - σε - εΡΥΟ, ώς τέχνrι*. Ή
θέσrι - σέ - εΡΥΟ εΙνα.ι � δι�νoιyόμενrι εν-ερyει� τoO EΙν�ι έ ν τ ο ς
τοΟ Οντος. Toότrι � &νώτερrι tν-ipyoOa� διά-νoιςrι κ�ι π�ρ�μένoυσ�
&νoικτότrιτ� εΙν�ι � yνώσrι . Το πά-θος της yνώσrις ε!ν�ι το έρωτliνΌ
Ή τέχνrι [Kunst] ε!να.ι yνώσrι κ�l σuνεπώς τέχνrι*. � Q a't;E � τέ
χνrι [Kunst] δεν εΙν�ι τέχνrι* , έπειδη � πρ�yμα.τoπoίrισή τrις &πα.ι
τεί «τεχνικη» [κα.νότrιτα., έΡΥα.λεία. κα.ι υλικά-ο
'Έτ,σι λοιπον � τέχνη* ε!vα.ι που χα.ρα.κτrιρίζει το δεινόν*,
το 6ία.ιο, ώς προς τον πιο θεμελια.κΟ κα.ι &ποψασιστικο χα.ρα.κτηρα.
του. Διότι � 6ια.ιοπρα.ςία. εΤνα.ι � χρήσrι 6ίσ,ς κα.τα. τοΟ κα.τα.δα.μά-
ζοντος : δ &Υώνα.ς της yνώσrις ψέρει το πρΙν κρυμμένο ΕΤνα.ι στην
έμψά-νεια.ν, (bς το 15',1.
2 . 'Όπως το δεινον* (bς 6ι�ιoπρ�ςία. συνα.θροίζει την οίισία.
του μέσ� στη θεμελια.κη έλλ ψικη λέςrι τέχνrι*, ετσι πά-λι το 'δει
νόν*, ώς το κα.τ�δ�μά-ζoν , ερχετα.ι ?το προσκήνιο με τη θεμελια.κ-η
έλλψική λέξη δίκrι*. Τή μετ�ψρά-ζoμε [στα. Υερμα.νικιΧ] ώς Fug
fδίκ�ιo, δρθό, τά-ςrι , &ρμoνί�] . ΤΟ Fug το εννοοΟμε εδώ π ρώτα. πρώτα. με τή ση'μα.σί� της &ρ'μΟΥης [Fuge] κ�ι της σuνα.ρμoy-η;
[Gef ίige]' {ίστερ�, με τη σήμα.σία. τοΟ πρέποντος [ Fίig u ng], της
κα.τεόθυνσης που το κατα.δα.μά-ζον προσδίδει στ-ην �σχό του. Τέλος,
με τή σrιμα.σία. της κυρι�ρχoόσ�ς συνα.ρμΟΥης, που &να.Υκά-ζει στην
πρoσ�ρμoyη [Einfίi gun g] κα.ι στή σtJμ;μ 6ρψωση [Sich fίigen].
Ότ�ν κα.νεΙς μετα.ψρά-ζrι τή δίκrι* ώς «δικα.ιoσόνrι», κα.Ι τοό
τη τήν εννοεί νομικο-ήθικά-, � λέςrι χά-νει το μετ�ψυ σικό της θε
μελι�κO περιεχόμενο. Το ίδιο ίσχόει κα.Ι ΥΙιΧ τη σημ�σιoλόy:rισrι
της δίκrις* ώς κα.νόνος [Norrn] . ΤΟ κα.τα.δ�μά-ζoν σ' δλrι την πε
ριοχή του κα.Ι την κυρι�ρχία. του , έν σχέσει προς τ-ην �σχό του ,
εΤνα.ι � τά-ςrι [Fug] . Τδ EΤy�ι, � ψόσις*, ώς κα.τισχόοοοα. &ρκτι
κη συλλΟΥή , εΤνα.ι : λ6Υος*' εΤν�ι � ιiρμόζoυσα. σuν α.pμoy� : 8Ικτι*,
'Έτσι , το δεινον* ώς το κα.τα.δα.μά-ζον (δίκΥΙ*) κ�! το δει
',10',1* ώς 6ι�ιoπρ�ξία. (τέχνrι*) στέκοντα.ι το lvIΧ aντιμέτωπo του
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αλλου, μολονότι 15χι ώς δόο δεδομένα. πράγμα.τα.. Αύτη -lι aντιμε
τώπιση περισσότερο συνίσταται στο οτι -lι τέχνη* έκκινά κα.τά της
δίκης* , -lι όποία. μέ τη σειρά της ,. ώς τάξη [Fug ] που είνα.ι ,δια.-τάσ
σει [δια.-θέτει] κάθε τέχνη* . Ή &lμ οι6α.ία. &.ντιμετώπιση ε ί ν α l
μστί, ist] . Και είναι [έ στι] στο ααθμο που το &.νοικειότα.το, ό ά ν ·
θρωπος, συν-αα. ίνει [geschieht] , στο 6α.θμΟ που ό άνθρωπος ουσιώ
νεται ιll; ίστο.ρ ία. [ al s Geschichte west] .
3 . Το θεμελιώδες χα.ρα.κτηριστικΟ τοσ δεινότα.του* εγκειτα.ι
"την &.λλ ηλοσυσχ έτιση τών Μο σημα.σιών τοσ δει ν οσ* . Ό γ νωρ ί 
ζων [άνθρωπα;] τα.ξιδεόει κα.τα.μεσΙ; της τάξης [Fug] ' έξα.ρπά.·
ζει (με ψήξΥ)") το Είνα.ι μέσα. άπο το ον κι' ώστόσο δεν μπορεί
ν� δα.μάση το κατα.δαμά.ζCιν. Γι' α.ύτΟ ρίΧ'ίΖΤα.ι πέρα. - δώΗε ±νά.μ.εσα
στην τά.ξη [Fl1g] κα.Ι τ';) ν άτα.ξία [Un-fug] , ±νά.μεσα. στο ευτελες
και στο εUγενικό . Κά.θε 6ία.ιη τιθά.σΖυση τοσ κρα.τα.ιοσ είνα.ι εϊτε
'ι 1κη ειτε ή ττ α. Άμφότερο: , και :6 καθένα με διαψ.ψετικό τ('όπα ,
ρ ίχναυν Ζξω &.π6 το οικείο κα.ι ετσι έκπτόσσουν, το κα.θένα. με δια
ψ!'ψετικο τ ρόπ ο , τον xiνouvo τοσ κερδηθ{ντος 'ιι &πωλεσθέντος Εί
ναι. Ό\ιιφότερα., κο:ι το κα.θένiΧ δια.φορ ετ ι κά, ιΧπε ιλοσνται με κα. τ α.
'Jτροφή. 'Ο 6 ι α ι ο π Ρ ο: γ ώ ν , " δημ ι ουργ ό ς , α.'JτΟς ΠCιυ εΙσ6άλλει σ:b μη-λεγόl'. Ζνο . πcι'; ε ίσOUει στο μYι· �σκεμμέν-:. , α. J τ Ος itOlI
έκ6ιά.ςει [ν� O'J μαη] το μη-συμαα.ίναν και κά.νει νά ψα.νΥι το μη-6λε
πόμενCι , 7.:jτr.. ; δ 6Ι7.ΙOπραγιiΊ ν είναι πάνΤCιτε δ τολμών (τόλμα* ,
στίχ. i�i 1 ) . Καθu)ς αΠQ το λμi τη,ι καταδάμαση tQU Είνα.ι θά πρέ
πει να. α'ια.μένη τΎίν εί σ 8 0 l η τ οσ � ι (ι-δντ-:. ς , τοσ *μΎι κα.λοσ* , τη διά·
σπαση , την άστά.θεια., την άποσυναρμογη κ'Χι την ατα.ξί'Χ. 'Ό'J-:'
προεξά.ρχουσα είνα.ι ή κορυψη της ίσταρικΥις itrl P Q'J Qirl; [ τ ασ &'1θριJlΠOυ] τόσ-:. πιb χαο τι κη είνα.ι iι Gί6υσσoς για. τ Υιν α.Ιφνίδια. πτώ
ση μέσα. στο ανιστορικό, που πα.ρα.σόρει σε μια. συγχυση χωρις διέ
ξοδο κα.ι τα.υταχρόνως χωρις τόπα.
Καθώς ψθά.σα.με στο τέλQς της δευτερης ψά.σης ±ποροσμε για.
το τ1 θά μπορο::ϊσε ι α. είναι τ& &.ντικείμενα τη; τρίτης.
Τ Ρ ί τ η φ ά. σ η. Ή α.ποψα.σιστική n';ιθεια. ΤQU XαριΚQO
έξετέθη στην πρώτη φάση . 'Η δεύτερη φά.ση μά.ς ώδήγησε σε 0λCιυς εκείνους τους ουσια.στικους χώρους τοσ κρα.τα.ιοΟ και τοΟ αια.ιο
πρα.γασ'/:ο ς . Ή τελευταία στραψή πραγμα.τoΠCιιεί τη συγκέντρωση
τc/j δλου μέσα 'J τη,ι ουσίο: ΤQ') ά.νοικειόΤ7.του [Π-:" ) εί'nι ό α.νΘρω'

.

,

Digitized by 10uk1s, May 2009

·

l GG

πος] . Παρcφένουν ιΧκόμη μερικές λεπομέρειες, πο:" πρέπει νά. τις
προσέξωμε καΙ νά. τις έξετά.σωμε ιΧπο πιο κοντά.. ΤοΟτο θά. μπο
ροΟσε νά. γίνη ιΧντικείμενο ένος παραρτήμα.τος σ' αυτά. που μέχρι
τώρα εΙπώθηκαν, καΙ τίΠQτε δεν ιΧπαιτεί μιά. νέα ψά.ση έρμηνείας.
"Α ν είναι νά. περιορισθΟΟμε στη συζήτηση αυτοο που &μεσα μα.ς
λέγει το ποίημα , τότε ή έρμηνεία εψτασε στο τέλος της. Κι' ώστόσο
αύτη 6ρίσκεται στην ιΧρχή . Ή αυθεντικη έρμηνεία πρέπει νά. δείξη
αυτό που δέν κείται πλέον στις λέξεις, ιΧλλά. που ώστόσο εχει ε/πω
θη. Έν προκειμένψ, ή έρμηνεία πρέπει νά. χρησιμοποιήση τόν
&παραίτητο 6ιασμό. ΤΟ αυθεντικο πρέπει νά. ιΧναζητηθη έκεί δπου
ή έπιστημονικη έξήγηση δεν μπορεί πλέον νά. εlJρη τίποτε ιΧπο
δλα αυτά. που ίιπερ6αίνουν τά. δριά. της και τά. χαρακτηρίζει ώς
ιΧνεπιστημονικά..
Έδώ δμως, l5που πρέπει νά. περιορισθοομε στό χορικο που μα.;
ιΧπασχολεί, έπιχειροΟμε cx:JtYj την τρίτη ψά.ση μόνον &πό την Πξριω. ρισμένη σκοπιά. που μα.ς έπι6ά.λλεται &πο το κόριο εργο μας. Άλ
λά. &κόμη κι' αυτο θά. τό α.ποτολμήσωμε μέ λίγα 6ήματα. 'Έχοντες
κατά. '.100 αυτά. που είπαμε κατά. ττ/ν πρώτη ψά.ση , α.νιχχωΡΟΟμε
ιΧπο τά. ιΧποτελέσματα που μα.ς εδωσε ή έρμηνεία της τελευταίας
στροψής, στη δεότερη ψά.ση .
'ΙΌ δεινότατον* τοΟ δεινοΟ* το α.νοικειότατο τοΟ α.νοίκειου,
εγκειται στη σχέση ιΧντιμαχίας που ίιπά.ρχει άνά.μεσα στη δίκη*
και στην τέχνη". Τό άνοικει6:ατο δεν είναι δ ίιπερθετικος 6αθμος
τσύ άνοίκεισυ . Eίνιx� τό ε!δος τοΟ μοναδικοο μέσα στό άνοίκειο .
Στη σόγκρσυση α.νά.μεσα στην ίιπερδυναμία τών ο'ιτων στό σuνολό
τους και στό 6ιαιοπρακτικ? παρείναι [ϋπαρξη] τοoj άνθρώπου , λει
τουργεί ή δυνατότητα τής εκπτωσης μέσιχ στό άδιέξοδο και στο
άτοπο : στην καταστροψή . 'Αλλά. ή καταστροψή, και ή δυνατότητ'Χ
νά. ψθά.σης σ' αότήν, δέν έπέρχεται μόνο στό τέλeις, l5ταν μιά. μόνη
6ιαιοπραξία άποτυχαίνη xit α.στοχη , παρά. κυριαρχεί καΙ άναμένε�
&πό ττ/ν άρχή, κατά. την άντιμαχίιχ τοΟ καταδαμά.ζοντος και το!)
6ια:οπραγοοντος. Ή 6ιαιο"ραξία, α.ντιτιθέμε'lη στην ίιπερδόναμη
τοΟ Είναι , π Ρ έ π ε ι να συντρι6η έπά.νω του , σ.ν τό Είναι ώ;
:ό κυριαρχοΟν, ώς αυτό που ούσιώνεται, ώς ψόσις*; διανoιγόμενeι
κυριαρχη .
'Αλλά. α.υτη ή άναγκαιότητιχ της ουντρι6η:; μπορεί νά. ίιπά.ρDigitized by 10uk1s, May 2009
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ζrι μόνο στο 6αθμο που αότο που πρέπει να. συντρι6ή , έξαναγκά
ζεται προς μια. τέτοια παροuσία [Da-sein] . Άλλα. δ άνθρωπος μέ
σα σε μια. τέτοια παρουσία [Da-sein] είναι κατανα.γκασμένος, ε!να.ι
ριγμένος στην &.νάγκrι ένος τέτι;; ιι;;υ Είναι , διότι το κραταιο ώς ΤοΙ
οϋτο , για. να. έμψανισθή κραταιο Χ Ρ ε ι ά ζ ε τ α ι τον χωρο
τής &νoικτόΤΎjτας. Ή ούσία τοϋ να. είσIΧι άνθρωπος διανοίγετα.ι
σ' έμα.ς μόνι;; ν οταν τη νοΎισωμε μέσψ αυτής τής &.νάγκrις που τ-ην
πρoκlΧλεΤ το ίδιο το EίνIΧι: ll IΧPOUaiιx [στον κόσμ ο, Da-sein] ΤΟϊ!
ίστορικοσ &.νθρώπου σrιμαίνει : νσ. τίθεται ώς ή ρωγμή , &.πΟ όπου
ή ύπερδόναμrι το:) Είναι ρήγνυτl1. ι έμψανιζόμενrι , ωστε αύτη ή ί
δια ή ρωγμη νσ. συντρι6ή έπάνω στο Είναι.
ΤΟ &.νοικειότατο (δ άνθρωπος) είναι αυτο που είναι, διότι
εξ ύπIΧρχής καλλιεργεί καΙ τrιρεί το οΙκείο, προκειμένου , ρrιγνό
μενο , να. 6γή [ξω &πο α'J τό, καΙ να. &ψήσrι να. εlσχωρήσrι έντός του
το ύπερδόναμο που θα. κατισχόσrι . Το ί'διι;; το Είναι ρίχνει τον �ν
θρωπο προς τγιν κατεόθυνσrι αυτι;;ϋ τοϋ παρασuρμοϋ, δ δποίος τον
εξαναγκάζει , ύπερ6αίνοντας τον έαυτό του, να. έςορμα. κατα. τοϋ
ErVIΧ t . προκειμένου νσ. το θέσrι σε [ργο καΙ ετσι νσ. κρατήσrι τα.
οντα στο σόνολό τους &.νοικτά. Γι' αότό, δ 6ιIΧιo-πρlΧγων δεν γνω
ρίζει την καλωσ,jνrι κα: τη συμψιλίωσrι (μέ τ-η συνrιθισμένrι Ιν
νοια) , την παριχμuθiα καΙ την επανά.παυσrι με την επιτυχία η το
γ6ψρι;; , καΙ με τ-η 6ε6αίωσrι ιχ,) των. Σ' 8λα τοϋτα δ 6ιαιοπραγων
6λέπει τον έαυτό του ώς δrιμιoυργo μια.ς ψαινομενικής μόνο πλή
ρωσrις, την δπι;; ί α περιψρονεί. Καθως επιθυμεί το &'vYιxouato, &'πορ
ρίπτει κά.θε 6ι;;ή θεια. Γι' a'JtOV ή πτώσrι είναι ή 6αθότερrι καΙ !u
Ρότερrι κατάψασrι τοϋ κIΧταδαιιάζoντoς. Στον συντριμμο τοϋ πρα.Υ
μIΧΤOΠOιrιμένoυ εργου, στ-η γνώσrι πως τοϋτο είναι μια. &.συντα.
ξ ία [Un-fug] καΙ ενα. σάρμα * (σωρος κοπρια.ς' ) , &.ψήνει το κα.τα
δαμάζον στην τάξrι του [Fug] . Κι' ώστόσο, όλα. τοϋτα. , οχι με Τ",
μορψη των «ψυχικων εμ6ιώσεων», δπου περιδινείΤα.ι ή ψυχ-η τοϋ
δrιμιoυρyόϋ [&.νθρώπου] , κα.Ι οόδόλως με τη μορψη των μι κρoα.ισθrι
μάτων κα.τωτερόΤΥιτα;, &.λλα. &.ποκλειστικως σόμψωνα. μ' α.ότΟ το
ίδιο το θέτειν - σε - εργο. Το EίνIΧ ι , το κατα.δαμά.ζον; 6ε6αιώνε
τcι.ι μέσα. στο εργο , ώ ς ε σ τ ο Ρ ί α..
Το παρεϊνα.ι [ή itGtPOUaiIΧ] τοϋ εστορικοσ &.νθρι�πoυ, ώς ρωγμ-η
1. Σ.τ.μ. 'Όροι; ",oi) ' Ηρά.κλειτο\).
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γι� τή διά;νοιξη τοσ σε [ργο τεθέντος μέσα στο ον Είναι, είναι ενα
μ ·ε σ ο λ ιi Ο η μ rι. [παρέμ-πτωση , Zwischen-fall] , το μεσολά; .
οημα δποu αιψνίδια οΙ �πολuμένες δΙJνά;μεις τοσ καταδσ.μά;ζοντος
Εί·ισ.ι προοαίνοuν κα: πραγματοποιοσνται εργφ ιί>ς ίστορία. ΟΙ 'Έλ
λ ηνες είχαν οαθεια: αϊσθηση αίιτοσ τοσ αΙψνίδιοu καΙ τής μοναδι
κότητας Τής παροuσίας τοu �νθρώποu σΤΟ,ν κόσμο , �ναγκασμένoι
προς τοστο �πo το ϊδιο το Είναι , που διανοίχθηκε σ' αυτους ώς
ψύσις* καΙ λ6γος* καΙ δίκη*. Δεν πρέπει να: ψαντασθοσμε πως οί
υΕλληνες είπαν ότι κά;μνοuν πολιτισμο για: τΙς έπόμενες χιλιετίες
τής Δύσεως. Διότι μέσα στή μοναδική &.νά;γκη υπο τήν δποία τε �
AcuOE Τι παροuσία 'tou; στον κόσμο, χρησιμοποίησαν μονσ.δΙΚώς τή
οία' (ί) στε δεν παραμέρισαν τήν �νά;γκη , &.λλά ά.πλιί)ς τήν επαύξη
σαν' καΙ [τσι ΟΙ ϊδιοι έξανιiγκασαν τον έαuτό τοuς να. κερδίση τον
θεμελιώδη δρο ένος �ληθινoO ίστορικοσ μεγαλείοu.
Ή [τσι οιωμένη καΙ ποιη:ικα: στο θεμέλι6 της επανατοπο
θετημένη ουσία τοσ �νθρώποu παραμένει , ώς προς τον μuστικό της
χαρακτήρα, κλειστή στήν κατανόηση , οταν τούτη Τι τελεuταία κα
ταψεύγη οιαστικα: σε δποιεσδήποτε &.ξιολογικες κρίσεις.
Ή �ξιoλόγηση τοσ �νθρώποu , ώς υπεροπτικι:;; ο καΙ �πόκοτοu,
με τήν υποτιμητική σημασία, θέτει τον άνθρωπο εξω &.πο τήν &.
νά;γκη τής ουσίας 'tou, Τι δποία είναι μία παρέμ-πτωση [μεσολά.Οη
μα] . Τέτοιες α.ξιολογήσεις θεωροσν τ�ν άνθρωπο ώς κιiτι το δεδο
μένο, τον μεταψέροuν σε ενα κενο χώρο καΙ :ον &.ποτιμοσν σύμψωνα
με μια: δπoιrι.δήπoτε , εξωτερι κα τεθειμένη , �ξιoλoγι κη κλίμακα.
Άλλα είναι το ϊδιο είδος παr;αν6ησης, δταν εχωμε τη γ'/ώμη πώς,
αίιτα: που λέγει δ ποιητής, στην πραγματικότητα α.ποτελοϋν &'νομο
λόγητη &.πόρριψη αίιτοϋ τοσ ειδοuς τοσ &.νθρώπινι.;u είναι , καΙ ΚC!.
λuμμένη προτροπη για μια: χωρΙς οία μετριοψροσύνη , με την εν
νοια τής �διατά.ρακτης άνεσης. Αυτη Τι άποψη μπορεί να' δικαιωθή
&.κόμη καΙ με τo�ς καταληκτικους στίχοuς τοσ χορικοϋ.
'Ένα τ έ τ ο ι ο ον (δηλ. με το νόημα τοu �νοικειότατοu)
πρέπει να �πoκλεισθή �πo την έστία κι' �πo τη Οοuλή . Άλλα: τα:
τελεuταία λόγια τι.;ϋ Χοροσ δεν �ντιψά.σκοuν προς αίιτο που προ
ηγοuμένως είπε για: τον άνθρωπο. Στο οαθμο που δ Χορό;: στρέ
ψεται κ α τ α τοσ �νοικειότατοu, λέγει πως τοστος δ τρόπος τοϋ
&.νθριi)πινοu είναι δ Ζ ν είναι δ καθημερινός. Τέτοια [�νθρώπινη]
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παρουσία δεν τη συναντσ. κανεΙς: σ1;η συν�θη δραστηριότητα καΙ
συμπεριψορά:. Τόσο λίγο εκπλ ηκτικα εΤναι αίιτα τα κατα,λ ηκτικα
λόγια" που θα έπρεπε να εκπλα,γοομε σ.ν έλλε:πα,ν. Στην ιiπoρρι
πτικ� τους στά:ση ύπά:ρχει � άμεση καΙ πλ�ρης 6ε6α,ίωση της
άνοικειότητα,ς τοΟ ιiνθρώτ.ινoυ είνα,ι . �H τα κα,ταληκτιiα λόγια
Ιπαν Ζ ρχεται τ? χορ ι κο στην ιiρx� του.

'Ωστόσο , τί σχέση �xoυν ολα τοΟτα με το ρητο τοΟ Παρμε ·
νίδη ; Το ρητο αυ:ο δεν μιλά:ει πουθενα για ιiν-oικειόΤΎjτα. Με πoλ�
λη λιτ6τητt1. μιλά:ει για την τα,uτιση τοΟ νοείν με το ΕΙνα,ι . Έρω
τιJ)ντα,ς για το νόημα, αυτης της ταύτισης ξεψύγαμε προς την έρ
μηνεία. τοΟ Σο:ροκλη. Σε τί μσ.ς 60�θησε � έρμηνεία . α.ίιτ� ; Δεν
μποροΟμε να την εΙσαγάγωμε κατ' ευθείαν στην έρμηνεία. τοΟ
Πσ.ρμενίδη . Σίγουρα, δεν μποροσμε. Πρέπει ομως να θυμηθοομε
την πρωταρκτικη καΙ ο,)σ ιώδη συνά.ψε:α. που υπά-ρχει ιiνά:μεσα
στόν ποιητικο καΙ στον διασκεπτικο λόγο' κα.Ι κυρίως τότε , οταν,
οπως εδ6), πρόκειτα.ι για την εναρκτ�ρια, πο/. ητικο-δια,σκεπτικη θε·
μελίωση καΙ εγκα,θίδρυση της Ιστορικης ϋπα.ρξης ένδς λα,οΟ. 'Ωσ
τ6σο , πέρα ιiπo �ίιτη τη γενικη ουσιαστικη συνά.ψεια., συνα.ντσ.με
ενα ώρισμένο κα.ί , ιiπo άποψη περιεχομένου, κοινο χαρακτηριστικο
ιiνιiμεσα σ' αίιτη τ-ήν ποίηση καΙ τ-ή σκέψη .
Κα,τα τ-ή ,&εύτερη ψά:ση , στον συγκεψα,λα,ιωτικο χα,ρα,κτηρισμο
της τελευτα,ία,ς σΤΡΟψής , επίτηδες ετονίσα,με τ-ήν ιiμoι6σ.ία, σχέση
πο'; δπιiΡXει ιiνά.μεσα, στ-ή δίκη* κα,! στην τέχνη*. Δίκη* εΤνσ.ι
� κα,τα,δα,μάζουσα, .τιiξη . Τέχνη* είνα,ι � 6ια,ιοπρα,ξία, της γνώσης.
Ή σ.μοι6α,ία, τους σχέση εΤναι .� επέλευση της ιiν-oικειότητας.
Τώρα, Ισχυριζόμαστε το έξης : � ταύτιση τοΟ νοείν* με το
είναι*, για τ-ήν δποία, μιλά.ει το ρητο τοΟ Π α,ρμενίδη , δεν εΙνσ.:
τίποτε άλλο ιiπo α,υτ-ή την ιiμoι6αία σχέση . Έψ' οσον αίιτο εχει
έτσι , τότε ιiπoδεικνύεται δ παλα,ιότερος Ισχυρισμός, πως α,υτο το
ρητο πρώτα, ιiπo ολα, καθορίζει . τ-ήν οόσία τοΟ ιiνθρώπινoυ εΤνα,ι
καΙ δεν μιλάει κα,τα ενα,ν δπoιoδ�πoτε καΙ τυχα,ίο τρόπο για τον
άνθρωπο.
Γισ. να ιiπαδείξωμε τον Ισχυρισμό 'μας θα επεξεργα,σ{ιΟΟμ.ε &.Digitized by 10uk1s, May 2009

200
μέσως OUα γενικώτερες σκέψεις μας. θά. έπιχειρήσωμε λοιπc.ν την
λεπτομερεια.κή �ρμ�νεΙα τοσ ,ρψοσ.
Στήν ΠΟί'Υ)ΤΙΚά. εΙπωμέν'Υ) α.μοι6αία σχέσ'Υ) α.νάμεσα στη οίκ'Υ)*
καΙ στην τέχν'Υ)*, � δΙκ'Υ)* εχει τή θέσ'Υ) τοσ Είναι των δντων στο
σύνολό τους. 'Ήδ'Υ) πρΙν α.πο τον Σοφοκλij συναντ�με στη σκέψ'Υ)
των Έλλήνων τήν ίδια. χρήσ'Υ) της λέξ'Υ)ς. ΤΟ &'ρχαιότερο α.πο τά.
ρψά. που μ�ς πα.ραδόθ'Υ)καν, αύτο τοσ Ά ναξίμανδρου, μιλάει για
το Είνα.ι , σε ουσιώδ'Υ) συνάφεια προς τη δίκ'Υ)*.
'Ομ.οίως δ Ήράκλειτος lνοματίζει τη δlκ'Υ)*, έκεί που καθορί
ζει ουσια.στικως το Είναι . ΤΟ α.πόσπασιια 80 α.ρχίζει ετσι : *εΙδέ
ναι δε χρή τον πόλεμον !όντα ξυνον καί δίΚ'Υ)ν εριν* . . . , «είναι 15μως σ.νάγκ'Υ) νά. lXEtE υπ' δψ'Υ) σας πως � α.ντιμαχία είναι ουσιώ
δ'Υ)ς γιά. τή συνένωσ'Υ) , καΙ � τάξ'Υ) γιά. τη σύγκρουσ'Υ) .. ». Ή δίκ'Υ)*,
ώς κυ6ερνωσα &'ρμογή, α.νήκει στη συγκρουόμεν'Υ) σ.ντψ.α.χία. ΑυτΎ;
� α.ντιμαχΙα. είναι έπίοης φύσις*. αύτή που προ6αίνει, που κάνει
τά. φαινόμενα νά. α.να.φανοσν (νιΧ γίνουν πα.ρόντα) , καί ετσι είνα.ι
το Είναι. (Πρ6λ. α.π. 23 κα.ί 28) .
Τέλος, δ ίδιος δ ΠαρμενΙδ'Υ)ς πα.ρα.μένει πα.ραδειγμα.τικΟς μάρ
τυς τijς φιλοσοφΙΚijς ΧΡ'Υ)σιμΟΠΟΙ'Υ)σης 'tij; λέξ'Υ) δί Κ'Υ)* , μιλώντας
γιιΧ το Είναι. Ή δίκ'Υ)* είνα.ι γι" αύτον θεά. Κρατάει τιΧ κλειδιιΧ
που εκ περιτροπijς κλ�ίνoυν καί α.νοίγουν τΙς πύλες τijς Ήμέρας
καΙ τijς Νύχτας, δηλ. τους δρόμους τοσ Είναι (που το εκκαλύπτει) ,.
τοσ φαίνεσθαι (που το παραλλάσσει) καί τοσ (κλειστοσ) μηδενός.
τοστο σ'Υ)μαΙνει : τιΧ δντα φανεριόνΟΥται μόνο στο 6α.θμΟ που � ιiρ
μογή IFug) τοσ Είνιχι Τ'Υ)ρείτα: καΙ διατηρείτιχι. ΤΟ Είναι ώ;
δίκη* είναι το κλειδΙ γιιΧ το δν, ιίις προς τή ouναρμογή του. τοστο
το νό'Υ)μα τijς λέξ'Υ)ς δίκ'Υ)* 6γαίνει χωρίς ένδοιασμους α.πό τους
τριάντα Ισχυρους έναρκτήριοuς στίχους τοσ διδακτικοσ ποιήματος
τοσ Παρμενίδ'Υ), που lφθασε ως εμ�ς. 'Έτσι λοιπον είναι σαφες
πως δ ΠΟΙ'Υ)τικος καθως κ α ί δ διασκεπτικος λόγος περί τοσ Εί
ναι , το δνοματίζουν, δ'Υ)λαδη τό εγκαθιδρύουν καί το καθορίζουν
μέ τήν ίδια λέξη : δίκ'Υ)*.
Ή &.λλ'Υ) γενική σκέψ'Υ) , που είναι α.παραίτ'Υ)Τ'Υ) γιιΧ την α.πό
οειξ'Υ) τοσ Ισχυρισμοσ μας είναι � σ.κόλo�θ'Y). 'Έχει ήδ'Υ) ΠΡΟ'Υ)γου
μένως σ.ναφερθη , πως στο νοείν ώς προ-νοείν, το ίδιο το ον ώς
τοιοστο α.ποδεσμεύεται καΙ ετσι Ιρχεται στην εκκάλυψ'Υ). ΓιιΧ τον
.
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ΠΟΙ1jΤ'ή , � ψoρ� τΥίς τέχν1jς* κατ� τΥίς δίΚ1jς* είναι τό σuμ6�ν με
τό όποίο ό �νθρωπoς γίνεται &.νέστιος. Με μία τέτοια εξορία &.πο
καλόπτεται τό οΙκείο ως τοιοστο. Άλλ� ταuτοχρόνως μ' αΙΙτό, και
μόνο κατ' αΙΙτόν τόν τρόπο; &.ποκαλόπτεται επίσ1jς τό ξένο , τό κατα
δαμάζον, ως τοιοστο. Καθως επισuμ6αίνει � &.νοικεtόΤ1jτα, &.ποκα
λόπτονται μαζό Τ1jς τ� δντα στό σύνολό τοuς. Tout1j � &.ποκάλUψ1j
είναι τό σuμ6αίνoν της εκκάλUψ1jς. Κα! tout1j δεν είναι τίποτε
�λλo &.πό τό σuμ6�ν τΥίς &.νοικειόΤ1jτας.
Βε6αίως , θ� μιiς &.παντ'ήσοuν πως τοστο ίσχόει γι' αΙΙτό πού
είπε ό ΠΟΙ1jΤ'ής. 'Aλλ� αυτ� τ�ν &.νοικειόΤ1jτα, γι� την δποία μι
λ'ήσαμε , δεν τ� 6ρίσκομε μέσα στό λιτό ρψό τοσ Παρμενίδ1j .
Σuνεπ(i>ς πρέπει τώρα ν� δείξωμε τη λιτότητα τΥίς ψρά<jης
κάτω &.πό τό &.λ1jθινό Τ1jς ψώς. τοστο θ� yiν1j με τη λεπτομερειακΥι
tρμ1jνεία τοσ P1jtou. Λέμε , ευθύς εξ αρχΥίς : α.ν πρ�πει ν� &.πο
δειχθΥ) πως τό νοείν, κατ� τ�ν τα\Ytότητά -rou με τό Είνάι (SlX1j*) ,
είναι ενα πριiγμα πού χρειάζεται τη 6ία καί , ως 6ιαιοπραξία , εί
ναι μία &.νάoYX1j , καΙ ως &.νcXYX1j σuνίσταται μόνον &.πό την α
ναγκαιότψα ένός &.γώνα (με τήν εννοια τοσ πολέμοu* κα! τΥίς
�ριδoς*) ' α.ν περαιτέρω, κατ� τΥ) διάρκεια αόΤΥίς τΥίς &.πόδειξ1jς,
&.ποδειχθΥί επίσης πως τό νοείν σχετίζ·εται σαψώς με τόν Λόγο ,
κα! πως τοστος ό Λόγος &.ποδεικνύεται τό θεμέλιο τοσ &νθρώπιν(1)
είναι, τότε ό Ισχuρισμός μας γιο.. την εσωτερικη σuγγένεια &.νά
μεσα στό ψιλοσοψικό p1jtb κα! στ� λεγόμενα τοσ ποι'ήματος θα
�X1j επι6ε6αιωθΥί ·
θ� δε!ξωμε τρία πράγματα.
1 . Τό νοείν δε,ι είναι &'πλΥ) διαοικασ(α, &.λλα &.πό-ψαση .
2 . Τό νοείν 6ρίσκεται σε εσωτερικ'ή , oυσιαστικ� σuγγένεια με
τόν Λόγο. Ό Λόγος είνα-ι &.vάoYX1j.
3. Ό Λόγος θεμελιώνει τΥιν ουσία τΥίς γλώσσας. 'Ως τοιοσ
τος είναι ενα-ς &.γώνας καΙ είναι τό θεμέλιο , oitou επάνω
'tou σΤ1jρίζετα-ι � !στoρικ� uπα-ρξ1j τοϋ &.νθρώποu &.νάμεσσ.
στό σύνολο τών δντων.
Έπι τοσ 1 . Δεν &.ντιλα-μ6ανόμαστε επαρΚώς τΥιν ουσία τΥίς
εννοια-ς τοΟ νοείν* δταν &'πλώς κα-ι μόνον &.ποψεύγωμε ν� τό tClU
τίσωμε με τ� διανΟ1jΤΙΚ� δρασΤ1jριόΤ1jτα- καί , ψuσικά, με την κρί
O1j. '!Εχομε χιχρα-ΚΤ1jρ(σει το νοείν, πάνω &.π' όλα, ως δεκτικ� στάDigitized by 10uk1s, May 2009
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ση εναντι t(j)y φαινομένων Τ(;)'1 Ο'lτων. Σα'l τέτοιο ιΧποτελεί ιΧνεξάρ
τη τη εκκίνηση επάνω σε ενα διακεκριμένο δρόμο. Άλλα τοΟτο O1j
μαίνει π�)ς το νοείν περνάει ιΧπο τσ σ1jμεΙο πού διασταυρώνονται
οΙ τρείς δρόμοι. τοστο μπορεί ν� γίν'Υ) μόνο'l OτlΧν το νοείν κατα,στΤ)
cΧπό-ψασ1j ριζικη ύ π έ Ρ τοΟ Ε['ιαι κα,ι κ α τ α τοΟ μ1jδενός,
κα! ταυτοχρόνως κα,ταστή ιΧ'Ιτίμαχο μ ε τ ο ψα,ίνε:1θα,ι. 'Qστό
σο, μια τέτοια Ο'J σιαστικη ιΧπό-ψασ1j, για να Εκπληρωθη καΙ ν�
ιΧντέξ1j ιΧπέναντι στη σταθερη πίεσ'Υ) τής περιπλΟΚής τής καθ1jμε
ρινότψας και τοΟ κοινοτυπικοσ , πρέπει να ΧΡ'Υ)σιμοποιήσ1j 6ία. Ή
πράξ'Υ) 6ίας αόΤής τής ιΧπο-φασΙ:1ΤΙΚής έκκίν'Υ)σ'Υ)ς προς το δρόμο
τοΟ Είναι των οντω'l 6γάζει τσν σ.νθρωπο έξω ιΧπο τσν οΙκείο χω- .
ρο τοσ άμέσως πλησίον και τοΟ συνήθους.
Μόν"ν οταν έννοήσωμε το νοείν σαν τέτοια Ε,ι,χίνησ1j , ιiπo
ψε(ιγωμε την πλά'l1j να τό θεωρήσωμε ιίις α'J θαίρετ'Υ) συμπεριψορα.
τοσ ιΧνθρώπου , ώς αότονόψ'Υ) ΧΡ1jσιμοποίησ1j τής πνευματικής του
,
(�κανOΤ'Y)τας
� �
'
"
'
f! ' ψ υχικ.ι� ζΙιαζΙικασια,
η"' ωσαν
συμ6αινει
που, κι � IΧUt1j
τυχαία. Άντίθετα, το νοείν ιXγων�ζόμενo ιΧποκολλάται ιΧπο τη ouνή
θ'Υ) καθ'Υ)μερινη ζωη και ιiντιτίθεται σ' αυτήν. Ό δεσμ.ός του με το
E[να� των οντων δεν γ(νεται ιiπo μόνος του. Τό να. 6νoμoIΧtia1j;
αιJτoν τό δεσμο δεν ιΧποτελεί 6ε6αίωσ1j ένος γεγονότος, ιiλλα. παρα
πομπη προς αυτον τον ιiγωνα. Ή λιτόΤ1jτα τοΟ Ρ'Υ)τοϋ τοΟ Πσ:ρ
μενίδ'Υ) είναι διανΟ1jτικη λιτόΤ1jτα, για. την δποία � αυσΤ1jρόΤ1jΤα.
τής εννοιολογικ1jς σuλλ1jψ'Υ)ς ιiπoτελεί τη θεμελια.κη μορψη τοΟ
κατα ν01jttκοΟ πάθους Τ1jς.
Έπι τοΟ 2 . Άναψέραμε το ιΧπόσπασμα 6 για. να καταστήσωμε
σαφή τ� διαψορα. ιΧνάμεσα στούς τρείς δρόμους. Τότε εσκεμμένως
ιΧνα6άλαμε μια. προωθ1jμέν'Υ) έρμψεία τοΟ πρώτου στίχου. Τώρα.
ιιποροΟμε να ΤΟΥ δια6άσωμε και να. τον νοήσωμε διαψορετικά : *χρη
το λέγει ν τε νοείν τ' εον εμμεναι * . Τότε τον εϊχαμε ήδ'Υ) μεταψρά
σει κατ' αυτον τον τρόπο : «Είναι ιΧνα.γκαίΟ να εκθέσωμε έδω τη
συλλογη καθως και την κα.τανό'Υ)σ'Υ) αυτοο : το ον (έστι) Είναι».
Βλέπομε λοιπον πως εδώ το νοείν* με το λέγει '1* 6νομάζονται μα.
ζό. Έπι πλέον το χρη* τίθεται στ"ιν ιiρχη τοΟ στίχου κατα τρόπο
ιΧπότομο. «Είναι ιΧναγκαίΟ το νοείν και δ Λόγος» . Το νoεί� 6'10μάζεται μαζύ με το λέγειν* ώς περιστατικο τοΟ αυτοο χαρα,κτijρος.
Και μάλιστα το λέγειν* 6νομάζεται πρωτο. Λόγος δεν σ'Υ)μα,(νει
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έδώ τη συλλογη [εκ του συλ-λεγειν] ώς συνα.ρμογη του Είναι, &'λ
ΑιΧ πρέπε ι , μ'Χζυ με το νι;ιείν , να σημαίνη αυτη την (&'νθρώπινη)
6ια�oπραξία, με την 6ποία το Είναι συλ-λέγεται στη συλ-λογή του.
'Λψι.γΚιΥ. ί'Χ είναι fι συλ-λογη που είναι αχώριστη απο το νοείν . Πρέ
πει νιΧ συμ6'Χίνουν αι.ιψότερα «χάριν του Είναι}) . Συλ-λογη σημαίνε�
έδιί) : να. συλλαμ6άνεσαι μέσα στη διασπορά, μέσα στο ά-σταθές,
να ξανασυλλαμ6άνεσ'Χι , ξεκινών-;:ας άπο τη σύγχυση , στο ψαίνε
σθαι. ΆλλιΧ αυτη fι συλ-λογή , ή 6ποί'Χ εί 'ια.ι άκόμη έκ-τροπή , μπο
ρεί να. πρηματοποιηθη μόνο με τ·η συλ-λογη που ώς έν-τροπη συγ
κεντρι;)νει τα. Ο'ΙΤ'Χ ι.ιέσα στην περι-συλ-λογη του Ε:ναι τους . 'Έτσι
έδιί) .:. Λόγος ιός συλ-λογη στρέψεται προς την Ά νάγκη και χω
ρίζετσ.ι &'πο τον Λόγο ιός ή περι-συλ-λογη του Είν'Χι (ψύσις*) . Ό
λόγος* ι))ς συλ-λογή , ι!)ς fι αυτοσυγκέντρωση του ανθρώπου έπάνω
στην &.ρμογη [Fug] , πρώτα &'π' 3λα ψέρει το:,! άνθρωπο στην ου·
σία του , και ετσι τον τοποθετεί στο αν-ι:ιtκειo, στο 6αθμο που το οί
XEtQ κυριαρχεΤτα.ι ά.πο τη ψ'Χινομενικότητα του συνηθισμενου, τοσ
κo�νoτo'Π ΙΚoo , τσΟ επιψανειακοίί.
Μένει νιΧ έρευνηθη γιατί το λέγειν* κατωνομάσθηκε πριν &'πο
το νoείν�' . Δυτη είναι ή &'πάντηση : ξεκινώντας &'πο το λέγειν*
το νοε:'ι* αποκτιΧ την ουσία του, ώς συλ-λέγον νοείν .
Ό κα.θορισμΟς της ΟIJσίας τοΟ &'νθριί)που, ΠΟ') έδG) εγινε κα.τιΧ
Τ'ή ν εναρξη τΥις ΔIJ ΤΙΚYjζ ψ�λoσoψ(ας, δεν πρα.γματοποιήθηκε με ' τη
σύλληψη ι.ι ιιΧς κάποιας ίδιότητας τοίί 6ιολογικοο �ντoς «σ.ν θρωπος}) ,
σε διάκριση &'πο Ηλα 6ιολογικιΧ Οντα. Ό άνθρωπος δρίζεται &'πο
τη σχέση του με τιΧ δντα ώς τοιαΟτα. στο σύνολό τους. Ή ο υ σ ί α
τοίί &'νθρώπου ψανερώνετα.ι έδώ ώς fι σχέση fι 6ποία. το πρώτον
δια.νοlγει στον ανθρωπο το ΕΙνα.ι. Ό ανθρωπος, ώς ιiνάγκη τοίί
νοείν κα.ι της συλ-λογης, είνα.ι δ &'να.γκασμΟς που τον σύρει στην
ηευθερία της &'νάληψης ,.ης τέχνης* , στην δι� της γνώσεως θέ
ση τοίί Είνα.ι έ ν - ε ρ γψ . 'Έ τ σ ι ε χομε Ίστορία..
Άπο την ουσία. τοΟ λόγου* ώς συλ-λογης προκύπτει μιιΧ ' ου·
σι α.,στικ fι συνέπεια. γιιΧ τον χα.ρα.κτηρα. τοίί λέγειν*. Έπειδη το λε
γε ι'ι * ώς συλ-λογή , που ώρ Ισθηκε κα.τ' α.υτΟν τον τρόπο, σχετίζε·
τα. ι μ� τfιν άρχ έγονη περι-συλ-λογη τοΟ Είνα.ι, κα.ι έπειδfι Eίνα.�
σημα.Ινει : Ιρχεσθα.ι - στην - έκκάλυψ'Υ) , γι' α.υτο α.υτfι fι συλ-λογη
Ιχει τον θεμελια.κΟ χα.ρα.κτηρα. τηι; οιά νο ι ξ η ι; , τηι; άποκ άλυψη ς .
Digitized by 10uk1s, May 2009

204

'Έτσ� το λ έ γ ε : 'ι * ερχεται σε σαφη καΙ όξεία α ν τ ί θ ε ση 1ψ�ς
τ6 Κ7.λιίπτειν κιχι κριίπτειν .
τουτσ e:E6ιxtιJJνEtαot α με σ 7. Κ7.1 ?:ν ιχ μψίβοl. α άπα ε'ια ρη τ ο τοο
ΊΙ ρ &. κλ ε ι : ο ') . Τ6 &π6σπιχσμιχ Ω3 λέγει τ � έξής : «'Ο 67.σιληiXς, πού
το μΙΧ 'ΙΤ Ζ ίο ,Ο') ε !ν 7. � σ, ο') ; Δ ε λ φ 'J'; ; '* oiJcZ λέγ ε ι oiίτε ' ΚΡιίΠ,z� \
7.λλΧ σημ7.:'/ε:"" , Το συ λ - λ έ γ ε ι ν στέκετ?ι έ�ι;) σ ε ?: '/ τ ί θ εση προς
:0 κρ ,;π τε ι ν . �υ λ -λ έ γει ν σημα ί ν ε ι � aG) έκ-καλιίπ,ειν, απoκαλιίπτε�ν.
Έ�ι;) θ� I L7: 'J P 'J,j aE κιχνε.Ι; να. θ έ ση ,ο ά.π λ Ο ε ρ ώ ,ημα : Άπο
7:'j'j μr. ο ρε ί ή λέξη λέγειν", συ λ -λέγει 'l , ν α προ σλ 7.: ι ε άνη τ6 ν6ημιχ
t o j αΠΟΚ7.λUr.,ε: ν (Ξκ-κΙΧλύπτει 'ι ) , σε ά '/ τ ί θ ε ση προς το Κ7.λιίπτει ν ,
;;.·1 �χι σ.πο Τ1ΤΙ ο ''ι σΙ 7.σ , ι κ Υι της σχέση μ ε ,ον λόγο* , οταν εχη τή
σ·fι!l7.σ{7. τΎι; λ έ ξ η ς : ψ ιί σ ι ς * ; Ή προ β α. ί 'l ου σ 7. ιχ,j ,σψιχ'/ερων6μενη
Χ 'ψά ρ χ η σ η [ δηλ. Ύι ψ ιί σ η ] εί'lα.ι Τι έκκά.λυψη . Σε ά:ρμο'/ίιχ προς
'1.,j:YI ϊΎ} :;χέ :ίΥ} τ� λέγει'/* σημfJ.['i�� : :� zκκxλυ�τ6μ�'Io !1) ; τοιοσ,
"
"
' ι::
,
1
')
! '
" Ε τσι �'Ι λ ε"η
ΤΟ,l , Τ7. f) v t 7. π ο υ ;;:"ρ-αγoντcιι σΤΥιν �xxιχ .υψη τους.
X6y'J;';' (φ μ6·μ;, -:;ΤΟ'Ι ΊΙράκλε ι τ ο , & ί). � ακ6μη κιχΙ σ τ6 ν Πλάτωνιχ
� χε ι τ6'1 xιxpιxx-crIPfl cr;.ij Οηλr;.ij,/τr;.;*, tr;.'j ?:πr;.ΚΙΧλUπτοντος. Ό Άρι
σ -c ο τ έl. ης ϊ.(/.ρα,.-cηρίζει τα λέγε�'ι* τoιj λ όγ 'J υ * ώς α π o ψ cι ίνε σθ α ι * ,
'fip E l '! - στήν - 7.,j-�ι;, Ψ 7. '1 έ ρ ω ση . (Πρβλ. <· Eίνιx� κιχΙ Χ ρ 6 νο ; " § 7 καΙ
-t-! ) . A,jt6; .:. ϊ.7. Ρ 7. κτη ρ�σ ι ια ς τι;,ο λέ γε � ν * ι;); έ;α7.λιίπτε�ν κcιΙ &.πο
Χ?i.ιίπτε�ν a Z : ϊ.'/E � &κ6μη ;;: ι ο ε'/τον(/. τ Υι ν πρωΤ7.ρκτικ6τητ.7. τούτοΙ)
,r;.'j καθr;.ρισμσιj , τ 6σ ο δΞ ;:zptaa6CEp'J, δσο .:. κ α θ ο ρ ισ μα; t'JG λ 6γο ,;>*
;;';: φ σ ε Ύιδη ?:πα ΤΟ'Ι Π λ&.τι,)'ιιχ Κ7.1 τ6ν Ά ρ � στoτn η να έκπίπτη' μl
7. jtYI δέ τ ·;(ι εκ;;:τιl)ση ε'{ι'ιε δ υ ν CΙΤYΙ 'ίl Λογική . 'Έκτοτε , δ η λ . έδώ
Κ7.1 δ'JΟ χ ι λ �ά δες χρ6ν ι ιχ , toιj-cz; ΟΙ σχέ σε ι ς ά ν άμε σιχ σταν ), όγο * ,
στ';I'1 &λ ήθ ε ι 7. * , στή ψιί"η* , στ!; '/ σ ε ί ν * καΙ στήν Ιδέα* ΠΙΧΡ7.μέΨΝI
χρ')μμΖνες κα1 Χ 7. λ υ μμέν ε ς μέ σ ιχ σΞ μια ακιχτ ανο ησ ί α .
Άλλα. στ.,) 'Ι έ ν α ρξη συ μβαί ν ε � τουτο : δ λ ό γο ς* , ώς Τι &.πο
κσ.λιίπτουσα συ λ-λογ ή -- καΙ ώς το ιο υτο ς , το Είναι της ά.ρμογης
ίFιιg] με το νό ημα. τ η ς ψόσε ως * -γ ι ν ε τ α ι fι α. 'ια γΥ. α ι 6 τητ α τη;
ο,jσίας του ίστορικου &.νθρώπου . Άπο το σημείο αότο μόνο ενιχ βη
μιχ χρειάζετιχι για να. καταλά6ωμε πώς δ ετσι νοημένος λ6γος*
Χ7.θορίζει τήν 06σία τΎJζ γλώσσας , καΙ δ λ6γος* προσλαμβάνει το
όνο μα της δ μι λ ί α ς . Σιίμψ ων α μ.ε τήν Ιστορ ι κή του οόσία, Τι δποία
δ ι ιχ ν οίγ ε ι τήν Ιστο ρ ί α , α.νθρωπος σημαίνει : λόγος , Τι συ λ-λΟΎη καΙ
το νοείν του Είναι τών σντων : το συ μ βαίνον του άνοικειότατου,
,

,
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το όποίο ερχετα.ι στην έμψιΧνεια. μέσφ τής 6ια.ιοπρα.ξΙα.ς του κα.τα.
δα.μιΧζοντος κα.ι ψέρετα.ι στη στιΧση . Άλλά aπό το χορικο τής «'Αν
τιγόνης» τοσ Σοψοκλή aκουσα.με : τα.υτ6χρονα. με την εισχώρησή
τ?υ στο ΕΤνα.: , δ &ν{ιρωπος 6ρίσκει τον έα.υτό του μέσα. στο ρήμα.,
στη γλώσσα..
Μα.ζυ με το έρώτημα. γιά την ουσία. τής γλώσσα.ς πρ06ιΧλλει
πιΧντοτε κα.Ι το έρώτημα. γιά την πηγη τής γλώσσα.ς. ΨιΧχνουν γι7.
μ:άν aπriντηση μέσα. στους πιο δια.ψορετικους δρόμους. Ή πρώτη
aποψα.σιστικη &.πιΧντηση στο έρώτημα. γιά τ-ην πηγ-η τής γλώσσα.ς
6ρί'σχιετα.ι έπίσ-ης έ,δ ώ : Αυτη ή πηΥη πα.ρα.μένει μυστική' οχι για.τΙ
οΙ &νθρωποι δεν ήσσ.ν μέχρι τώρσ. aρκετά πονηροί, άλλά έπειδη δλrι
ή δξυνοιά. τους κσι δλη ή έξυπνά.δα. τους πήρε Ότρα.6η κα.τευθυνση
ΠΡΟΤΘυ κα.ν ξεκινήση. Ό μυστικος χα.ρα.κτήρα.ς &.νήκει στην ουσίσ.
τής πηγής τής γλώσσα.ς. Άλλά τοΟτο σημα.ίνει : Ή γλώσσα. μπο
ρεί νά &.ρχίσΎj ξεκινώντσ.ς μόνον &.πό τό κα.τα.δα.μιΧζον κα.ι aπό το
&.νοίκειο, κα.θώς δ άνθρωπος εΙσχωρεί στο ΕΤνσ.ι. Σ' α.ίιτ-η την
εισχ(ίφηση ή γλώσσα. ήτα.ν ώσάν το ρημα.τικΟ γίγνεσθα.ι του ΕΤνα.ι :
Ποίηση. Ή γλώσσα. εΤνα.ι ή &.ρχέγονη ποίηση , δπου ενα.ς λα.Ος ποιεί
το Ε[να.ι. Κα.Ι &.ντιστρόψως, ή . μεγιΧλη ποίηση, με την δποίσ. ενα.ς
λα.Ος εΙσέρχετα.ι στην Ιστορία., έγκα.ινιιΧζει τη μορψη τής γλώσσα.ς
του. ΟΙ υΕλληνες έδημιουργησα.ν κα.ι έ6ίωσα.ν α.ίιτη την ποίηση με
τόν 'Όμηρο. Ή γλώσσα. ψα.νερώθηκε στ-ην σπα.ρξή τους ώσάν εΙσ
χώρηση στο Ε[,ια.ι , ώσάν μορψη πο\) δια.νοίγει τά Οντα..
ΤΟ ατι ή γλωσσα. ε[να.ι λόγος, συλ-λογή , δεν ε[να.ι κα.θόλου
α.ότονόητο. Άλλά εμείς κα.τα.νοουμε α.ίιτΟ το νόημα. Τής γλώσσα.ς
'
ώς λόγου, χά,ρη στΥιν ενα.ρξη τής Ισ,ορΙΚής υπα.ρξης τών Έλλήνων, χά,ρη στη θεμελιcαη κα.τευθυνση , έντος τής δποίσ.ς τους δια.
νοίχθηκ! το ΕΤνα.ι, κα.ι το εψερα.ν κσ.Ι τό εστησα.ν μέσα. στά Οντα. .
Ή λέξη , το όνομά,ζειν, έπα.να.κα.θιστα. τά - μέσα. &.πΟ την &
μεση κα.τα.δα.μά,ζουσα. δρμη - α.υτοα.ποκσ.λυπτόμενα. Οντα. στό Ε[
να.ι τους κα.Ι τά δια.ΤΎjρεί μέσα. σ' α.ίιτη την &.νοικτότητα., τον ·κα.θο
ρισμό τους κα.Ι τη στα.θερότητά. τους. ΤΟ Ονομά.ζειν δεν πα.ρέχει
έκ τών υστέρων στά ήδη ψα.νερωμένα. Οντα. ενα. γνώρισμα. κα.Ι ενα.
χα.ρα.κτηριστικό τους, που λέγετα.ι λέξη , &.λλά &.ντιστρόψως : ή λέ
ξη έκπίπτει - &.πΟ το υΨος τής &.ρχέγονης 6ια.ιοπρα.ξΙα.ς της, ώς
διά,νοιξης του Ε[να.ι - σε &.πλb σημά.δι, ετσι ώστε τουτο το σημά,δι
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ν� έπιπροστίθετα.ι τό ίδιο στ� 5ντα.. Στό &.ρχέγονο δμιλείν δια.νοί
γετα.ι το ΕΤνα.ι των 5ντων μέσα. στην &'ρμογη της σuλ-λογης tou .
Λιιτη ή δι6;νοιξη εΤνα.ι μι� περισuλ-λογη με τη δευτερη σημα.σία.,
συμψωνα. με την δποία. ή λέξη δια.τηρεί το &.ρχεγόνως περισuλλε
γεν κα.! ετσί το Κ'Jρια.ρχου'�, Υι ψυσις*, κιιρια.ρχεϊ. Ό άνθρωπος εΤ
ν α ι α.ότΟς που ϊστα.τα.ι κα.! πρ6;ττει μέσα. στον λόγο, στη σuλλογή :
δ σuλλογεUς. Άνα.λα.μΟ6;νει και ψέρει εΙς πέρα.ς τη δισ.κuΟέρνηση
της χuptIXpxlIX; του κα.τα.δα.μ6;ζΟΥτος.
Άλλ� ξέρομε πως α.ότη ή 6ια.ιοπρα.ξίΙΧ εΤνα.ι το &.νοικειότα.το.
Με την τόλμα.*, την τόλμη , ψθα.νει δ άνθρωπος &.να.γκα.ία. στο ολέ
θριο κα.θως κα.! στη γεννα.ι6τητα., στην ειιγένεια.. ''Oποu ή γλωσσα.
μιλ6;ει ώ ς σuλλoγη που χρησιμοποιεί τη οία., ώς κα.,α.δά:μα.ση του
κα.τα.δα.μ6;ζοντος κα.! ώς δια.τήρηση , έκεί κα.! μόνον έκεί υπ6;ρχει
ά.να.γκα.ία. ή εκλuση κα.! δ χα.μός. Γι' α.ιιτό ή γλωσσα. ύ)ς σuμοαίνοv
είνα.ι τα.uτόχρονα. κα.! ψλuα.ρία.· ά.ντ! ν� εΤνα.ι ή δι6;νοιξη του ΕΤνα.ι,
γίνετα.ι ή κα.τα.κ6;λuψή tou' &.ντ! ν� εΤνα.ι ή σuλλογη μέσα. στη,�
αρμογη κα.Ι στην τ6;ξη , ylvEtIXt ή δια.σπoρ� μέσα. στην &,τα,ξία. . Ό
λόγος ώς γλωσσα. δεν γίνετα.ι &.πΟ μόνος tou. Το λέγειν* είνα.ι
&. ',1 , 6; γ χ η : *χρη το λέγει',1* , είνα.ι &.να.γκα.ίο το σuλλέγον έν
νοείν του Είναι των όντων ( Π όθεν &.να.γκιχία. ή ά.ν6;γκη ; ) .
Έπ! του 3 . Έπειδη ή ούσία. της γλώσσα.ς βρίσκετα.ι στη σuλ
λογη της περισuλλογηc; του ΕΤνα.ι , γι' αότο ή γλωσσα. ώς κα.θη
μερινη δμιλία. ε'ρχετα,ι , στην &'λήθεια. της μόνον δτα.ν το λέγ'Ε ιν
κα.! το ά.κουειν σχετίζονται προς τον λόγο* ώς περισuλλογη με το
νόημα. του ΕΤναι . Διότι στο ΕΤνα.ι κα.! στην &'ρμογή tou, το ον εί
να.ι - ά.ρχεγ6νιt)ς κα.! κα.θοριστικως, δηλα.δη ήδη έξ &.ρχης - ενα.
λεγόμενον*, σuλλεγέν, λεχθέν, έκψερθέν. Μόνον τώρα. σuλλα.μ66;
νομε τό πληρες νόημα. έκείνοu του ρητοσ του Πα.ρμενίδη , συμψωνα.
με το δποίο το νοείν σuμΟα.ίνει γι� χ6;ρη του Είνα.ι.
Ίδου το &.πόσπα.σμα. (νπ ι , 34 - 36) :
«Σuνα.νήκοuν το νοείν κα.! α.ότΟ γι� χ6;ρη του δποίοu σuμβα.Ινει
το νοείν. Δηλα.δη χωρ!- ς το ον, εΙς το δποίο τοστο (το ΕΤνα.ι) ήδη
μιλήθηκε , δεν θ� βρης (δεν θα ψθ6;σης) το νοείν» , . Ή σχέση προς
1 . Σ.τ.μ. ΤΟ πρωτότυπο �χει ώι; έξ7jι; : « Ταύτον 11' έστΙ νοείll τε καΙ
ουνεκεν �στι νόημα. / Ού γαρ ανευ του έόντοι;, έν ι:;; πεφατισμένον έστιν, /
εύρήσειι; το νοείν» .
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ΤΟΥ λόγο* θεωρημέΥΟΥ ιίJς φύση* κάΥει το λέγε: '1* μία Υοηματί
ζουσα συλλογη κ'Χι δίΥει στο ΥοείΥ �yα χα.ρα"l..τ ήρα συλλογιστικό .
Γι' αύτο το λέγεΙΥ*, για να παρ·;φ.είνη (;); συλλέγειν, πρέπει να
σ.ποστραψη "Ι..&. θε ά.πλΟ &μιλείν , κάθε στομυλία κcι.ι φλυαρία. Γι'
αίιτο 6ρΙσκομε στ6ν Παρμενίδη μιαν 6ξεία διάκριση ανάμεσα στον
λόγο* και στη γλώσσα. ('Απ . V I I , στίχ.3 κ. έπ.) . Το χωρίο αύτο
αντιστοιχεί προς την αρχή του αποσπάσματος β, τ6 δποίο , ανα
φερόμενο στΥιν πρώτη αναπόδραστη δδευση πρ6ς τ6 Είνα.ι , λέγει
π(ος είναι ανάγκη να σ'Jλ-λεχθrις στ6 Είναι τών Ο'ιτων. Τώρα πρό
κει ται περι ένδείξεων για τΥιν Qδευση του τρίτου δρόμου, πού δδη
'
γεί στο φαίνεσθα ι . 'Οδηγεί δια μέσου Τ(;)'Ι οντω'ι, πού στέκονται
επίσης πάντοτε στο φαί'ιεσθαι . Είναι δ συνηθισμένος δρόμος . Γι'
α/ιτο δ σοφός σ,νθρωπος πρέπει σταθερG)ς να όπισθοχωρή απ' α.ίιτΟν
το δρ6μο και να πηγαίνη προς το λέγειν* και τό νοείν* του Eίν7.�
τών οντων [ 'Απ . 7] :
"ΔέΥ πρέπει ή μα.κρα συ'l'Υιθεια. να σ' άναγκάση να ακολουθήσης αίιτον τον δρόμο ,
δ�6τι θα χαθη; 6λέπ')-ντα; άσκοπα, άχι:ιόγΟΥτας θορό60υς κα�
ληρολογώντας' άλλα αποφάσισε μέ διάκριση , θέτοντας μπρο
στά σου κα.ι συγ"l.. Ζ ντΡώΥοντας την αρχη τώΥ πολλαπλG)'ι συγ ·
"Ι.. ρ οόσεων, it'JtJ έγ�) την OιετUπωσ'X»' .
Έδιί) δ λόγος* ορίσκεται σΖ πολύ στενο δεσμό μέ το κρίνει '1*,
cQ δ:ακρίνειν [Scheiden] ώ; αποφασίζειν [ΠΡIj-χρ ίvεΙΥ,. Ent-schei
cien] , πρα.γμαΤΟΠΟ:ι!)Υτας τη σuλλoγη έπάνω στην περισυλλογΎι
του Είναι . Το i π ι λ έ γ ο ν «λέγειν» [μέ -:: η σημασία του εκλέ
γειν] θεμελιώνει και φέρει τη συνέχεια του Είναι και τΥιν άμυνα
κατα. το σ φαίνεσθαι. Στ6 Υόημα του κρίνειν* συνυπάρχει το προ
"Ι.. ρ ίνεΙ Υ , δια."Ι..ρ ίΥειν, το μέτρο της Ιεράρχησης.
Αύτη ή τριπλη ενδειξη δδηγεί τόσο μακρυα. την Ερμηνεία
του ιΧποσπάσματος, ωστε να. είναι ψαΥερο πιος και δ Παρμενίδης
πράγμα.τι μεταχειρίζεται τον λόγο* απο ουσιαστι"l.. έ ς ΟΨεις . 'Ο λό
(ος* είναι μία. ανάγκη [-:0 "χρη» ] και χρησιμοποιεί οία για να.
Σ: τ. μ. '1δ01) το πρωτότυπο : «'ΑλλιΧ συ τ'ijσδ' &φ' δδου διζήσιος
είΡΥε νό1Jμcx Ι μ1JδΖ σ' �θoς πολύπειΡον δδον κιχτα τήνδε βιά.σθω, / νωμαν
δισκοπον <>μμcx κιχ( ·η χήεσσιχν ά.κoυ�ν Ι χιχΙ γ.λώσσιχν, κρινιχι δε λόΥιμ πολύ
δηριν �λεyχoν / έ; έμέθεν Ρ1Jθέντcx» .
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άμυνθη κlΧτα. της σΤOμυλίlΧς κlΧι του διασκορπισμου. Ό λόγος* ώς
λέγειν* &'ντιπαρlΧτ(θ,εται στη ςpUorι*. Σ' αυτη την &.ντιπlΧριXθεσrι
δ λόγος, νorιμένoς ώς συμβαίνον της περ�-συλ-λoγης , γίνετlΧι το θε
μέλιο, το δποίο θεμελιιί)νει τον Ο:νθρωπο. Γι' Iχ,jto μΠOρέσlΧμε να.
πουμε πώς, στο &.πόσπlΧσμα ιχυτό , πρlΧγμlΧΤOΠOιείται πρωτίστως δ
άποφασιστικος κlΧθOρισμOς ττις ουσίας του ά'lθριί)που. Το να. είσαι
α.νΑρωπος σrιμαίνει : να. ά ν α λ α μ β ά ν rι ς τη συλ-λογή , τσ
συλ-λέγον Υοείν του Είναι των l:Ιντων, την Ιν-εργο-ποίηση του εμ
φαίνεσθαι με τη γνώσrι , και συνεπι')ς να. κ u β ε Ρ ν α, ς την εκ
κιXλυψrι , '1ΙΧ τη δ ι α τ rι ρ η ς κα,α. ττις κιΧλυψης κlχι τής επι
κάλυψης.
'Έτσι , �δrι άπο ,ην ά.ρχη τής δυτικτις ψιλοσοψίσ.ς, εγινε ψlΧ
νερό, πως ,ο ερώτημlΧ περι του Είναι περιλlΧμβιXνει άναγκαίως
και τη θεμελίωσrι τ.Υι ς α.νθρώπινrι; ϋπαρξης [Παρ-είναι, ή παρου
σία στον κόσμο] .
Αυτη ή σ!)νάψειlΧ άνάμεσlΧ στο Eίylχι και στσ ΠαρείΥαι (και
στα. άντίστοιχα ερωτήματα που το άψορουν) δεν προκύπτει άπο
γνωσιοθεωρητικες ερωτrιμσ,τoθεσίες , και πολυ λιγώτερο δεν προ
κύπτει ά.πΟ μια. έπιψανειακη διαβεβαίωση , πως κάθε &.ντίληψrι
περι του Είναι έξαρ,α,ται &.πΟ μια.ν ά.ντ(στoιxrι ά.ντίληψη περι του
παρείνlΧι [τής ά.νθριί)πινης ίίπlΧρξης] . ('ΌτlΧν το ερώτημα περι τοΟ
EίνlΧι δεν ζrιτά.η μόνο το Είναι ,ων l5ντων, άλλα. το ιδιο το Ε[ναι
ώς προς τη δ ι κ ή tou ουσία, τότε χρειάζεται μια. πλΎιρrιζ και
ρητη θεμελίωση του Π αρείνlΧt, δδrιγημένη ά..πΟ αυτο το ερώτημlΧ .
Γι' αυτον τον λόγο, και μ ό ν ο γι' ιχύτον τον λόγο [αύτης της
θεμελίωσης] της εδόθη το Qνομα «θ ε μ ε λ ι α κ η όντολογία».
Πρβλ. «Είναι κlΧι Χρόνος» , EίσlΧγωγή) .
Αύτη την πρωταρκτικη διάνoιξrι της ουσίας του &.νθρώποu
τη θεωρουμε ά. π ο Ψ α σ ι σ τ ι κ ή. Μόνο που δεν διατηρή·
θηκε και δεν κρατήθrικε σπως ήταν κlΧτιΧ τη μεγάλη ά.ρχή . Είχε
ώς σιη έχεια κάτι το εντελως διαψορετικό : εγινε δ δρισμος του ά.ν
fιρώποu ώς έλλόγοu ζώοu , δ δποίος κατόπιν διεδόθη εόρύτατα
στη Δύση , ΟΠΟU και σήμερα κuριαρχεί στα. πνεύματα και παρα
μένει ά.κλόνητος. Για. να. καταστήσω με σαψη την ά.π6σταση που
χωρίζει αυτον τον δρισμο &.πΟ την πρωταρκτικη διάνoιξrι της ου
σίας του ά.νθρώποu, μπορούμε να. ά.ντιπαρlΧθέσωμε τuπικες otIΧtu-'
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πώσεις της ιiΡXής και τοσ τέλους [α.ύτή ; της περι 6δΟ\J] . ΤΟ τέλο ;
xα.ρα:�τηρίζετα.ι ι1πο τήν έξής τυπική δια.τόπωση : *σ.νθρωπος= ζψ
ΟΥ λόγον Ιχαν* : δ σ..νθρωπος, το εμ6ιο lSν, το προικισμένο με λόγο.
Τήν ι1ρχή τή νοοσμε με μια.ν έλεόθερα. σχημα.τισμένη δια.τόπωση ,
-ίι δποία. τα.υτοχρόνως συνοψίζει δλες τι; μέχρι τώρα. έξηγήσεις
μας : *φ�σις= λόγoς σ.νθρωπον εχων* : το Είναι, το κατα.δα.μ.ά.ζον
έμφα.ίνεσθα.ι , ι1πα.ιτεί τή συλ-λογή, -ίι δποία. έμπεριέχει κα.Ι θεμε
λιώνει τον σ..ν θρωπο.
Έ κ ε ί, στο τέλος , υπάρχει 6ε6α.ίως ι1κόμη ενα. κα.τάλοιπο
συνάφεια.ς ιiνάμεσα. στον λόγο κα.ι στον σ.νθρωπο , ιiλλα. δ λόγος
ι1πο κα.ιρο εχει έξωτερικοποιηθή σε μια. Ικα.νότητα. τής νόησης και
τοσ λογίζεσθα.ι . Ή ίδια. ή Ικα.νότητα. θεμελιώνετα.ι στήν σπαρξη
είδικοσ τυπου έμ6ίων οντω'ι , στο *ζιΤ)ον 6έλ τιστον*, στο βελτιωμένο
ζωο (Ξενοφων) .
Έ δ ω , στήν αρχή , ιiντιθέτως, δ σ.νθρωπος έθεμελιώθη στή
διάνοιξη τοσ Είνα.ι των Οντων.
Άπο τήν σ.ποψη των συνήθων καΙ δια.δεδομένων δρισμων,
ι1πο τήν σ.ποψη τής χριστια.νικα. πρoσδιωρ�σμένης νεώτερης κα.ι
σημερινής μεταφυσικής, γνωσιοθεωρίας, ιiνθρωΠOAOγ:α.ς κα.Ι ήθι
κής, πρέπει -ίι δική μας &ρμηνεία. τοσ ι1ποσπάσμα,ος να. φα.ίνετα.ι
ώς α.ίιθαίρετη πα.ρερμηνεία., ώς μία. σημα.σιολόγηση , τήν δποία. μία
«ιiκριβής έξήγησψ> δεν μπορεί να. τή δια.πιστώση . τοστο είνα.ι σω
στό. Για. τήν τρέχουσα. σημερινή ιiντίληψη , α.,JτΟ ΠQυ είπα.με δεν
είνα.ι στήν πράξη παρα. ι1ποτέλεσμα. του βια.σμου κα.Ι τής μοψψέ
ρεια.ς τής χα.·ίντεγκερια.νής έξηγηΤΙΚής μεθόδου, πού ήδη κα.τάν
τησε παροιμιώδης . Ώστόσο, &δω πρtπει κα.Ι οψείλομε να. έρωτή
σωμε : Ποιά έρμηνεία. είναι ιiληθινή ; Αύτη πού rlπλως ιiκoλoυθεί
την προοπτικη τής δικής της κατα.νόησης, έπειδΥι ευρέθη έντός
της κα.Ι έπειδη προσφέρετα.ι ώς οίκεία κα.Ι ώς α.ύτονόητη ; 'Ή -ίι
έρμηνεία. που θέτει υπο ριζικην ι1μψισ6ήτηση την τρέχουσα. προ
οπτική , έπειδή τοότη δεν μπορεί να. δδηγήση σ' α. ύ τ ο που
πρέπει να. ίδωθή ;
Βεβα.ίως, ή παρα.ίτηση ιiπό το οίκείο κα.Ι -ίι έπιστροψη στην
έρωτωσα. έρμηνεία. είνα.� ενα. &λμα. Μπορεί να. πηδήξη μόνον α.ύτΟς
που πήρε τή φόρα. που πρέπει . Σ' α.ύτη τη φόρα. ιiπoφα.σίζoντα.ι
τα. πάντα.' διότι τοστο σημα.ίνει πως έμείς οΙ ίδιοι πράγμα.τι θ έDigitized by 10uk1s, May 2009
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τ ο μ ε ςανα. τα. έρωτήματα καί μόνο μ αυτη τήν έρωτηματο
θεσία δημιουργουμε τΙς προοπτικές. 'Qστόσο τουτο δεν συμ6αίνει
περιστασιακα. καΙ αυθαίρετα, πολυ δε περισσότερο δεν συμ6αίνει
με τήν προσκόλληση σε ενα τυποποιημένο σόστημα-, &.λλα. ςεκι
νώντας α.πο Ιστορική α,ναγκαιότ-ητα, ιΧπο τήν α.νάγκη της Ιστορι
κης α.νθρώπινης παρουσίας στον κόσμο.
Λέγειν* κα-Ι VΌείν*, σuλ-λoγη κα-Ι νόηση , εΤνα-ι μία- α.νάγκη
καί μία πράςη 6ία-ς κ α τ α. του παντοΜναμου, α.λλα. συνάμα μό
νον καί πάντοτε u π ε ρ α-υτοσ. 'Έτσι οΙ 6ια-στες μπροστα. σ' α-υτΎι
τή χρήση της 6ίας πρέπει πάντοτε να. ψρίσσουν α.πο ψό60, κι' ώστό
σο δέν μπορουν να. τήν α.ποψόγουν. Σ' α-υτή τή ψρικίαση , που
ώσ,όσο έπιθυμεί τΎιν κυριάρχηση , πρέπει να. διαλιiμψη προς
στιγμήν τοότη 1) δυνατότητα : 1) κυριιiρχηση έπιiνω στο καταδα
μιiζoν θα. έπιτεuχθη κατα. τον πιο σίγουρο καΙ πλήρη τρόπο, έα.ν
κρατήσω με το Ε[ναι - δηλαδή τή διανοιγόμενη ισχό, που καθ'
έαυτήν ε[ναι Λογος*, 1) περισυλλογή τών α.νταγωνιζομένων 
πλήρως καλυμμένο, α.ρνοόμενοι κατα. κιiπoιo τρόπο κιiθε δυνα
τότητα έμψά.νισής του. Στή 6ιαιοπραςία τοσ ιΧνοικειότατου α.νή
κει τοuτη 1) προπέτεια (που στήν πραγμαΤΙΥ.ότητσ.. εΤνα-ι 1) υψιστη
ιΧναγνώριση) : να. κατισχόση της έκδηλοόμενης ισχόος με το να.
της α.ρνηθη κά.θε α.νοι κτότητα, να. της &'ντισταθη , με το νά. α.ρνη
θη στήν παντοδυναμία της τον τόπο δπου είναι να. έκδηλωθη.
'Άρνηση δμως μιiς τέτoιcι.ς α.νοικτότητας εναντι τοσ Ε[να-ι
δεν σημαίνει για. τήν α.νθρώπινη ϋπαρςη τίποτε &λλο ιΧπο τοστο :
Παραίτηση α.πο την ουσία της. Αυ,ή &'πα-ιτεί : να. έςέλθη α.πο το
Ε[ναι η να. μήν εισέλθη ποτέ στήν α.νθρώπινη δπαρςη. τοστο έκ
ψριΧζεται ιΧπο -:0'1 Σοψοκλή σ' εν" χορικο της τραγωδίας του «οι
δίπους επί Κολωνψ., στίχο 1 224 Κ. έπ. : *μή ψσναι τον α.παντα
νι/κq. λόγον* : «Ή μή είσοδος Liτήν ιΧνθρώπινη ϋπlΧρςη κα-τισχόει
της περισυλλογής τών οντων στο σόνολό τους».
Το να. μή πρoσλιi6η κιΧτι τή μορψή τοσ παρ-είνlΧι, το *μή
ψσναι* , λέγεται για. τον ιΧνθρωπο, δ δποίος ώς δ συλλογέα-ς τής
ψόσεως* ουσιαστικα. ΣUλλέγετlΧι μ' α- υ τ ή ν. 'Εδώ τα. ψόσις*,
ψσναι* χρησιμoΠOΙOσντlΧι σε σχέση με τό Είναι τοσ &'νθρώπου' &'λ
λα. δ λόγος* χρησιμοποιείται κατα. τήν εννOΙIΧ τοσ Ή ρά.κλειτου,
ώς κυριαρχοσσα- &ρμογή [τιΧςηl τών οντων στό σόνολό τους. Αυτή
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-ίι πo�η,ικη λέξη μιλιΧε ι ΥΙα. τη,. έσώ':ι:ι.τη σχέση τοσ πι:ι.ρ-είναι με
, ,;,

Είναι και τη,ι &.νοικτότητά. του , καθως δνομιΧζει τσ πιο &.πο ·

μ 7. κ ρ ι σ μένο &.πο το Είνι:ι. ι , τσ μη - παρείναι . Έδώ δείχνεται

ή

πιο

tivrAXEtIΧ ου ν ατό τη τα του παρεί'/αι : Να. θ ρ αό ση την ύπερδόναμη
τοα Ε ίνι:ι. ι με την μέΥιστη βιαιοπραξία κατα. του έαυ,οσ τ ου . T�
πηείναι δεν ε χ ε ι τοότη τη δυνατότητα ως κενη διαφυΥ ή , παρα.
ε ί ν α ι

α')τΥι

ή

ουνατότητα , σ".:Ο 6σ.θμΟ που τοστο εί'/αι' διότι

ιός παρε Τναι πρέπει ω σ τ ό σο , σε κιΧθε 6ισ.ιοπραξία, να. θρι:ι. υσθη επά.
'ιω στσ Είνα ι .
Τοστο μοιάζει σ ά ν αΠ7.ισι')Οο ξ ί 17. . Άλλά θα. .Υιτι:ι.ν λ6.θ')ς αν
χαρcατηρ!ζαμε την έλλφικη ϋπι:ι.ρξη μ' (1:J :O'1 τ(,ν δρο . · 'Όχι Υιι:ι. τί
οΙ 'Έλληνες κ::ι.τα. βάσιν ·Ιι σ::ι.ν α1σιόδο ; ') ι , αλλά επε ιδη τέ,οιες &πο

τ ιμή σε ι ς δεν 'έχουν σχέση μ ε ,Υιν έλλφικΥι ϋπσ.ρξη [παρείνι:ι.ι] . Βε-

6ι:ι. !ως οΙ 'Έλληνες .Υι σαν π ε ρ ι σ:::; 6 τερ') -ΧΠΙΧ� :H6δ');')ι σ.π';' ο σο Ξνσ.ς

α. π α � σι 6 δ o ξ o ς μπορεί 'ια. εlνα� . ΤΗσα'l �μ ως κα.Ι περ ισσ6τερο α!σι6·
ο')ζοι άπο κάθε α. : σ ιό δ 0 ς ο .

Ή Ισ το ρ ι κ ή

, ο υ ς ϋπ c φ ς η ε ίι ρ ί σκε τ α. :

εντεσθεν της ιiπαισιoδeιξ ίας κ 7. Ι της αίσΙDΟ ':Jξίι:ι.ς.
ρ η ση

Κι:ι.Ι
ΠΟ')

οΙ Μο ιΧ π ο τ ιμήσει ς θεωροσν τ·ην ϋπι:φ ξη σά.ν επιχεί

μπορεί να. ε!'ιαι επ ι τ υ χη ς '{Ι ιi ν επ ιτυ /:-!I ς . Τοότη ή '1.0-

σμ')αντiληψη εκφράζεται με τη Υνωστη φριΧση τοσ Σ οπ ενχ σ.ο υ ε ρ :
«'Η ζωή είνα.ι μια. επιχείρηση που δεν ΌΥσ.ζει τά
A:JtQ τ.ού κ ιχ θ ι :::; τ i 9ε>JδYΙ α.ύτη τ·η φράση δεν είναι το

'έ ξ ο δ ά

της» .

ΟΤΙ ή « ζ ωη ·,

ε,ι τέλει δε,ι 6Υάζει τά εξοδά της, ά.λΗ :0 ΟΤΙ ή ζωη (ως παρ-είναι)

δεν ε ί ν αι επιχείρηση . Είναι ιiλήθεια ,-ως εΥινε τέτ ο ι α , τ ώ ρ α και
μερ ικούς αιώνες. Γι' a'JtO και ή Έ λλ η ν ι κη ϋπαρς η μΖς είναι τόσο
ξένη.

Ή

μη -Ur;::ι.Ρ; η [ μη - παρ - είν ι:ι.ι] ε['ιαι ή μεΥαλότερη νίκη έπι

το σ Είνι:ι. ι .

Ή

ϋπαρςη

[παρείναι]

είναι

δ

σuνεχης ιiναyκασμoς

[θλ!ψη] της η::ι:ι. ς κα.Ι της ε πα.νεξ έΥ ερση ς της Όιαιοπραξίας Κ::1.τά
τοσ Είναι

ΚCf. l

λεκτικά)

την Ur;α.ρζη νά. Υίνη

μάλιστα

ετσ ι : ΤΟ

κατι:ι.δαμάζον Είναι Ό ιάζει

(κυριο

τόπος της εμφάνισής του, την

δ

περιΌάλλει κι:ι.Ι την xuozpvi στο Όαθμο που είναι α.ύτΟς

δ

τόπος'

χαι ετσι την εμπεριέχει στο ΕΙνι:ι.ι.

Συμ6ι:ι. ίνει ενα.ς δ ιι:ι.χωρισμΟς ιiνάμεσα στον λ6ΥΟ* κα.Ι στη ψ)'

ση* . 'Ωστόσο τοστος δεν είναι ιiκόμη ενι:ι.ς ιiπoXωρισμoς τ ο σ λόΥου .
τοστο σημαίνε � :

δ

λόΥΟ; [Logos]
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οντων, δε ν παίρνει &.κόμη κά.ποια στά.ση «[ναντ� του», κατα. τέτοιο
τρόπο ώστε να. δρίζη τον έαυτό του (ώς λόγο; [Vernunft] ) δι ·
καστήριο για. το Είναι" δεν &.ναλαμ6iνει &.κόμη το �ργo καθορι
σμου και ρύθμισης του Είναι των Ον"tω'l.
τουτο συμ6αίνει μόνο δταΥ' δ λόγος [Logos] 'Ιγκατα.λείψη
τη'l πρωταρκτικη οόσία του , στό 6αθμό που τό Είνα.ι ώς ψύσις*
επικαλύπτεται και παρερμηνεύεται . 'Ως συνέπεια αυτου, μετα6ά.λ
λεται και � δπαρξη του &.νθρώπου. Τό &.ργΟ τέλος αυτής της Ιστο
ρίας, σπου &.πό καιρο 6ρισκόμαστε εντός της, είναι ή κυριά.ρχηση
τή; σκέψης ώς ratio (ώς Verstand και ώς Vernunft) . ,έπά,νω
&.πο το Ε ί ν α ι των Οντων. ΆΜ εδω ξεκινά.ει δ &.Υώνας &.νά.
μεσα. στόν «όρθολογισμό και στόν &.νορθολογισμό» [ρασιοναλισμό
καΙ 1ρρασιοναλισμό] , δ όποίος ως αυτη την ώρα συνεχίζεται με
τα. πιό ποικίλα. ενδύμα.τα. καΙ κά.τω &.πό τΙς πιό &.ντιψατικες όνο
μασίες. Ό &.νορθολογισμός είνα.ι � Υνωστη σε δλους πλέον &.δυ'lα.
μία καΙ ή πλήρης &.ποτυχία του όρθολογισμου, καΙ συνεπως δ ίδιος .
'
είναι ενας όρθολογισμός. Ό &.νορθολογισμΟς είναι μία εξοδος του
όρθολογισμου, ή δποία. δεν δδηΥεί στόν ελεύθερο ά,έρα, πα.ρα. μόνο
μπερδεύετα.ι &. κ ό μ η περισσότερο μέσα στόν όρθολογισμ6 , διότι
δημιουργεί την �πoψη πως δ όρθολογισμος μπορεί να. ,jποσκελισθη
με μια. &.πλή �ρνηση , ενω &.πλως γίνεται πιο επικίνδυνος, επειδη
πα.ίζει το παιχνίδι του καλυμμένος καΙ &.νενόχλητος.
Δεν είναι εργο αυ,ων των μαθημά,των, να. εκθέσουν την εσω
τερικη Ιστορία της κυριά.ΡΧΎJσης του σκέπτεσf)α� (ώς � ratio της i·
πιστήμης της Λογικης) επά.νω &.πΟ το Είναι των Οντων. Μια. τέτo�α
εκθεση πα.ραμένει , α.ν παρα6λέψωμε τις εσωτερικές της δυσκολίες,
χωρΙς εκείνη την πραγμα.τοποιΟ Ιστορικη δύνα.μη , δσο έμέις οΙ ί
διοι δεν διεγείρομε τις δυνά.μεις των άυθεν-;:ικων ερωτημά.των μέσα.
&.πΟ τη δικΎ) μας καΙ για. τ� δικΎ) μας Ιστορία, στη σημερινή τηι;
παγκόσμια ώρα.
'Ωστόσο, είναι Ί iπαραίτητο να. δείξωμε πως δ &.ρχικΟς διαχω- .
ρισμος &.νά.μεσα στό λόγο* καΙ ' στη ψύση* ώδήγησε σ' εκείνον τον
χωρισμο του λόγου [Logos] , δ δποίος �γιν'ε -':*.ψ ε Τ'Υ) ρίιχ. για. να. κυ
ρισ.ρχΎ)ση � . λόγος - ώς λοΥικότητιχ. [Vernunft] .
Αυτη ή d.πόσχιση του λόγοΙ} [Logos] καΙ ή προ-πα.ρασκευή
. .
του σε δικαστήριο του Είναι συνέ6η �δη εντος της έλληνικης ψιλο·
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σοψίας. Καθορίζει μά,λιστα καΙ το τέλος της. Κατανοουμε την έλ
ληνικη ψιλοσοψία ώς ιiΡXη της Δυτικης ψιλοσοψίας, μόνον δταν
συλλά6ωμε οχι μόνο την ιiρxή , ιiλλα. καΙ το τέλος αυτης της &.ρ
χης' διότι ιiκρισώς τουτο το τέλος, και μόνον τουτο, lytYE για τον
δστερο χρόνο ή «ιiρxή", και μάλ�στα κατα. τέτοιο τρόπο που τσ.υ
τοχρόνως περικάλυψε την &.ρχική της &.ρχή. Άλλα. τουτο το τέλος
της μεγάλης &.ρχης, δηλ . ή ψιλοσοψία του Πλάτωνα και του Άρι
στοτέλη , παραμένει μεγάλο, &.κόμη και δταν δεν λογαριάσωμε την
μεγαλωσόνη τώ'l μετέπειτα ΔυτικG)ν πραγματοποιήσεών του.
ΚαΙ τώρα έρωταμε : Πώς lytVE αυτη ή &.πόσχιση και ή �ξαρ
ση τοα λόγου εναντι του ΕΤναι ; Πώς συνέ6η ή &.πoψrxσιστικη μορ
ψοποΙηση της διάζευξης του Είναι &.πΟ το σκέπτεσθαι ; Κα.ι τοότη
ή ίστορΙα έδώ οεν μπορεί πα.ρα. να. περιγραφη μόνο με μερικες
ΧΟΥδρικες γραμμές. Ξεκινάμε λοιπον &.πΟ το -τ:έλος και έρωτα.με :
1 . Πώς παρουσιά.ζετα.ι ή σχέση &.νάμεσα στη ψόση* καΙ στο
λόγο* κατα. το τέλος της �λληνικης ψιλοσοψία.ς, στον Πλάτω'lα κα.Ι
στον Άριστοτέλη ; Πώς νοείτα.ι εδώ ή ψόση* ; Ποιά μορψη κα.Ι τί
ρόλο προσέλα.6ε δ λόγος* ;
/.
.
2. Π ώς �ψθσ.σε το πρα.γμιχ σ' αυτο το τέλος ; Π ου �γκει-τ:αι ή
πρα.γμα.τικη αΙτία. α.υτης της μετΙΧ60λης ;
Έπι του 1 . Για το Είναι (ψόσις*) , στο τέλος επι6ά.λλεται
ώς καθοριστικη και κυρια.ρχουσα. όνομα.σία ή λέξη *ιδέα, είδος*.
'Έκτοτε κυριαρχεί ή �ρμηνεία. του Είνιχι ώς Ιδέας σ' δλη τη Δ\)
τικη cκέψη, δια. μέσου της ίστορίας τών μετα.μορψώσεών της, μέχρι
σήμερα. Άπο εδώ προέρχετα.ι καΙ Ιδώ θεμελιώνετα.ι το γεγονος
δτι , στη μεγάλη κα.ι δριστικη κιχτάληξη της πρώτης ψάσης τη'ς
Δυτικης σ� έΨης, στο σόστημιχ του Έγέλου, ή πρσ.γματικ6τητα
του πρ"α.γμα.τικου, το Είνα.ι στΎιν &.πόλυτή του εννοια, συνελ ήψθη
ώς «Ιδέα.» κα.Ι ετσι ρητώς ώνομάσθηκε. Άλλα. τί σημαίνει το δτι
στον Πλάτωνα ή ψόση* �ρμηνεόετα.ι ώς Ιδέα* ;
'Ήδη στους πρώτους εΙσαγωγικους χαρακτηρισμοός μας για.
την Ηληνικη εμπειρία. του Ε:ναι , &.νάμεσα στους άλλους δρους
&.ναψέραμε κα.ι την Ιδέα* , το είδος*. 'Ότ,:χν ερχόμαστε σε άμεση
έπαψη με τη ψιλοσοψία του Έγέλου Υι με δποιαδήποτε άλλου νεώ
τερου δια.νοητη Υι με την μεσαιωνικη Σχολαστικη και συναντα.με
τον δρο «Ιδέα» στη θέση του Ε r ν α ι , τότε διιχπιστώνομε, σ.ν
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δ έ ν θέλωμε ν α ά.πατώμεθα, πως ιιε 6άση τις τ Ρ έ Χ ο u σ ε ς
ά.ντιλ ήψεις, το γεγονος αίιτο παραμένει ιi κ α τ α ν ό η τ ο.
'Ενω , ά.ντίθετα, κατανοοσμε αίιτο το γεγονός, α.ν ξεκινήσωμε ιiπo
τήν ιiΡXή της έλληνιΚής ψιλοσοψίας. ΚαΙ τότε μποροσμε &,μ έσως
να. μετρήσωμε την &.πόσταση που χωρίζει την �ρμηνεία τοα Είναι
(ίις ψύσεως* ιiπo τ-ην αλλ η, ώς Ιδέας*.
Ή λέξη Ιδέα* σημαίνει (X'J tO που 6λέπεται μέσα στο δρατό ,
σημα{νει την όψη που ενα πρ.χγμα προσ:ρέρει. Αυτο που προσφέ
ρεται είναι ή είδή, το είδος* , το συναντιίψενο . Ή εΙδη ένος πράγ
ματος είναι αίιτο μέσφ τοσ δποίου , όπως λέμε , ι ι.χς πσ.ρουσιά
ζεται , μας παρ-ίσταται και (;)ς τέτοιο στέκεταt έ:ιπρ6ς μσ.ς, είναι
πσ.ρ-6'1 , δηλαδη με την έλληνικη οημασία έ σ τ ί . Αύτη ή εναντΙ
μας στάση είναι 1ι σταθερότητα αύτοσ που έξέρχεται &πο τον έαυτό
του , ή ψύσις* . Αυτη ή παρά-σταση [το έδω-ϊστσ.σθαtJ τοα σταθε
ροσ, Ιδωμένη ιiπo τη σκοπι ;Χ τοσ ά.νθρώr;οu, είναι ταυτοχρόνως ή
tΧιιεση οψη αδτοΟ που είναι παρ-ον ιi π ο μ ό ν ο τ ο u , το
κατα-λαμ6ανόμενο [που το YOOOIlEJ . Στην εΙδη στέ'/.. εται το παρ-όν,
το εν, με το ΤΙ και το Πως τόυ . Ε:ναι κα::α-λαμ6α'ι6μενο καΙ
λαμ6αν6μενο , 6ρΙσκεται στην XIΧt,.JXYι μιας πρόσ-ληψης, είναι το
'Έχειν της, είναι ή διαθέσιμη πα.ρουσΙα των παρόντων : o,jcrlIΧ*
'Έτσι λοιπον ή ουσία* μπορεί να σημαίνη ιiμψότερα : ΠαρουσΙα
ένος παρόντος κ α ! το «τΙ» της είδης IΧ,jtoo τοσ παρόντος.
'Εδω μέσα κρύ6εται ή πηγ,η τΥ)ς κατοπινης διάκρισης ιiνά
μεσα στήν υπαρξη [existentia ] και στήν ουσία [essentia] . ("Αν,
ά.ντ!θετα , πάρωμε &.πο την παράδc ση στα. τυψλα. τη διάκριση , που
εγινε τρέχουσα , ά.νάμεσα στήν existentia καΙ essentia, τότέ δε,ι
μποροΟμε να. ιiντιληψθoσμε πως ixpt6w; ή existentia καΙ ή essen
tia, κα θως κα.Ι ή μ εταξύ τους δ : άκριση , ξεκορμίζουν ιiπo το εί
να.ι των οντων , για να. το χαρακτηρίσουν. "Αν δμως νοήσω με την
ίδέα* < την είδη > ώς π α Ρ ο u σ ί α, τότε to.Jty} δείχνετσ.ι με
διπλη σημασΙα ώς σταθερότητα. Σ :ην εΙδη Εγκειται κατ' ά.ρχην ή
«εξοδος - ιiπo - την - έκκάλυΨψ , το άπλο εστιν*. 'Εξ έτέρου στην
ε1δη δείχνεται το Ιδωμένο , α u τ ο που ϊσταται , το *τί έστιν*) .
'Έτσι ή Ιδέα* συνιστα το εΙ-ι αι των Οντων. Άλλα έδω ή 1δέα*
και το ε!δος* χρησιμοποtοΟνται με ε,jρύτερη σημασία, όχι μόνο
γι' αύτα. που 6λέπονται με τα μάτια τοΟ σώματο,;; , Ηλα για. δλα
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κάθε ψορα ε!ναι ενα (; ν , εγκειτιχι στΥιν ε Ιδή

του , κι' αότ� με τ� σειρά της παρcuσιάζει (κάνει

π α Ρ

-

Ο

ν)

το

«τι)}.
Άλλ ά , θα ρωτούσχμε ήδη , τoUτη

ή

Ζρμ ψεία του Είναι ώς

Ιδέας* μήπως δεν είναι γνήσιι:ι. έλληνΙΥ.ή ; 'Ωστόσο , προκύπτει με
&μετιχκί'/ητη &ναγκαιότητ:χ &πο τ�ν έμπειρία του Είναι ι:)ς ψύ
σεως* , ώς διι:ι.νοιγόμενης ισχύος, ώς ψανερώματσς, ώς τσυ ίσταμέ
νσυ - στο - ψ ω ς . Τί ιΧλλο δε tχνει το έμψαι νόμενο στ" έμψαίνεσθαι
-;τσορα τ�ν ε1δΎί του , τ�ν Ιδiα ; Κιχτα π όσο Υι έρμηνε Ι α του Ε!νιχι
ώς Ιδέας* &πομι:ι.κρύνεται &π(, τ�ν έρμηνε ίιχ του ως ψuσεως* ; Δεν
gxE L -;ΤΙ-ήρες δίκαιο fι παριioσση της έλλη'/ικης ψιλοσοψίας , πού τώ
ρα καΙ έκιχτοντάδες χριΌινιlχ 6λέπει σ.ύτ� τ� ψιλοσο ψ ί σ. υπο το ψως
της πλατωνΙΚής ψιλοσοψίας ;

Ή

έρμηνεία του ΕΙναι ώς ίδiας* μέ

σψ τοΟ Πλά.τωνος πολύ απέχει &πο του να. είναι αποκοπ ή , καΙ
μάλιστα παρακμ� ol σχέση με τ�ν εναp�η [τ� μεγά.λη lναρξη μ�
τους προσωκρατικούς] , διότι τούτη

ή

έρμηνεία συλλσ.μ6άνει IX'jt�

τ�ν ε'ιαρξη κατα τρόπο π�ρισσότερo &'νεπτυγμένο καΙ περισσότερο
όξύ , :I.7. Ι τ� θεμελιώνει

με

τη «θεωρ ία περΙ των tOEG)y» .

Ό

ΠΗ·

των είναι ή δλοκλ ήρωση της εναρξης.
Δεν μπορουμε, πράγματι , ν � &'ρνηθουμε πως ή έρμηνείlΧ toij

Είναι ώς Ιδέσος* προέκυψε &πο τη θ·ε μ.ελιακη έμπει ρ ίιχ τοΟ Είναι
ώς ψUσεως* .

AutY]

αποτελεί, καθως λέI�ε , αναγκαία συνέπεια πού

προκύπτει &-;τ(, τ�ν οόσία τοΟ Είναι ώς

φ cr. ί ν ε σ θ

!Χ

ι.

Έδιί)

δε

π Ρ ο 6 α ί ν ο ν τ ο ς

δεν υπάρχει τίπcτε που να εχη σχέση

με την &'πομάκρυνση rι την εκπτωση &'πο τ�ν ενα ρ ξ η . Bε6rx ίω ς , 't.ιχι.
'Όταν δμως αότο που είναι

ε

κ

6 α σ η

της οόσίσ.ς, άνα

χθη σε σόσία καί πάρη , ε:σι , τ� θ Ζ ση της ουσίας - τ ί συμ6αίνΞΙ
τόΤΕ ; Τότε έπέρχεται ή εκπτωση · καΙ με τ·� σειρά της παράγει
Ιδι ότυπες συνέπειες . ΚαΙ ετσι συνέ6η . Λότο πού εν προκε ψένψ
ε!ναι &'ποψασιστικης σημασίας δεν εΙναι τ(, δτι
ρ ίσθηκε ώς 1δέα* , &,λλα. το οτι

ή

ή

ψύσις* χαρακτη

Ιδέσ.* πρcΖ6αλε ώς

ή

μοναδ ικ.Υί

κσοΙ καθo ρ ι στικ� έρμηνεία τοΟ Είνα ι .
ΕijΚGλα μποροΟμε να έκτιμήσωμε τ η ν άπόσταση π ο ύ υπάρχει
ανάμεσα στΙς δύο έ:;ιμηνείε ς , οταν παρατηρήσωμε τη διαψορα στΙς
προοπτικες πού αύτοΙ ο Ι δύο καθορισμοΙ της ο,jσίας τοΟ Είνα ι , ή
ψύσις* κα:

ή

Ιδέα*, i5LIXvoiyouv. Φύσις* εί'ιαι ή προ6αίνουσα Ισχύ ς ,
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� αυθ-tστάμενη, ποu είναι σταθερότητα. Ή ιδέα* , � εΙδη δπωι;;
6λέπεται, είναι ενας κα"θ ορισμος του σταθερου, στο 6αθμο καΙ μόνο
στο 6αθμο ποu ίσταται εναντι �νoς 6λέμματος. Άλλσ. � ψόσις*
ώς προ6αίνουσα ίσχυς είναι ήδη καΙ ενα ψαίνεσθαι . Βε6αίως. Μόνο
ποu αυτο το ψαίνεσθαι είναι �μψίσημo. Πρώτον, ψαίνεσθαι σημαί
νει : το αυτοσυλλεγόμενο, ποu αυθίσταται στη συλλογη καΙ πο')
ίσταται ετσι. Άλλα. δεύτερον, ψαίνεσθαι σημαίνει, έπίσηι;; : αύτο
ποu Ιστάμενο ήδη προσψέρει μισ.ν έπιψάνεια, μιαν δψη , μια.ν ειδΎj ,
μια. προσψορσ. στο 6λέμμα.
'Ιδωμένη �πo την άποψη της ουσίας του χώρου , � διαψορσ.
�νάμεσα στσ. δύο ψαίνεσθαι είναι � έξης : το ψαίνεσθαι , στην πρώ
τη καΙ αυθεντικΎj του σημασία ώς το συλλεγόμενο ποu αυθίσταται ,
καταλαμ6άνει χώρο, ποu πρώτο αυτο τον κατακτα: καθως ίσταται ,
δημιουργεί χώρο για. τον έαυτό του , παράγει χώρο καΙ δ ,τι άλλο
�νΎjκει σ' αυτόν, χωρις νσ. �ντιγράψεται. ΤΟ ψαίνεσθαι, με τη δεύ
τερη σημασία, προ6αίνει μόνο �πo εναν ήδη ετοιμο χώρο και 6λέ
πεται �πo την όπτικη τών ήδη παγιωμ.ένων διαστάσεων αύτου του
χώρου. Τώρα πλέον �πoψασιστικη είναι .;1 όψη του πράγματος
. και δχι αυτο το ίδιο το πρα,γμα. ΤΟ ψαίνεσθαι με την πρώτη ση
μασία. είναι αυτο ποu πρώτο διανοίγει τον χώρο. Το ψαίνεσθαι
με τη δεύτερη σημ(r, σία ιΧπλGJς περιγράψει καΙ έκμετρεί τον ήδη
διανοιγμένο χώρο .
MΎjπως 'δμως δεν λέγει ήδη το ρητο του Παρμενίδη, πως το
Είναι και το νοείν συνανΎjκoυν,. καΙ ,συνεπώς το αύτο Ισχύει για. τ?
6λεπόμενο καΙ το 6λέπειν ; Βε6αίως, ενα 6λεπόμενο &νΎjκει στο
6λέπειν, &λλα. ocπο αυτο ,δεν συνάγεται πως μόνο το 6λέπειν ώ;
τοιουτο κα,θορίζει η θα. 'μπoρotίσε να. καιθσρίση την παρουσία του 6λε
πόμενου. Το ρητο του Παρμενίδη ουδ6λως λέγει, πως το Είναι πρέ
πει να. νοηθη βάσει του νοείν' δηλ . σα.ν κάτι &πλώς νοούμενο' λέ
γει μάλλον πως το νοείν πρέπει νσ. ίιπάρχη χάριν του Είναι. ΤΟ
νοείν πρέπει να. διανοίξη εΤ:JΙ τσ. όντα, ωστε νσ. έπαναθέση τσ.
οντα στό Είναι τους, και νσ. τα. συλλά6η κατσ. το «ο Τ ι" καΙ το
«τ ί" τίθενται . Άλλσ. κατσ. την έρμηνεία του Είναι ώς ίδέας* δχι
μόνο ενα ουσ:ι1J δες έπακόλουθο παραψθείρεται, καθως λαμ6άνεται
ώς � ίδια � ουσ!α, ιiλλσ. αυτο που πσ-ρεψθάρη παρερμψεύεται
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έκ νέου. Και τσυ�o επισης συνέ6η κατ� την πορεία της Έλληνι
κης έμπειρίας και έρμψείας.
Ή ίδέα, ώς εΙδη τών οντων , συνιστ:Χ α υ τ ο που αυτη εί
ναι. Το «cιυτo που είναι�, � «ουσία" αυτης της σημασίας, δηλ. �
fννοια �ης ουσίας, γίνεται έπίσηζ &μψίσημη :
α) UΕνα ον είναι [παρ-ουσία] , κυριαρχεί, καλεί και πραγμα
τοποιεί δ,τι &νήκει σ' αυτό, δηλ . περιλcιμ6άνει άκόμη και τον
άνταΥωνισμό , και άκρι6ώς αυτόν.
6) UΕνα 0'1 είναι [οόσιώνεται ώς] τουτο και έκείνο' [χει τον
καθορισμο του «τί είναι».
Σημειώσαμε , λοιπόν, πώς κατ� το πέρασμα άπο τη ψύση*
σΤ1]ν 1,δέα* προε6λήθη το *τί έστιν* ('Vas-sein) [α υ τ ο 1ΟΟ,) Ενα.
πράγμα. είναι] , και πώ;, άντίθετα , διαχωρίσθηκε το *δτι εστιν*
(Dass-sein) [το δ τ Ι Ε να πράγμα. είνα. ι] · δηλαδη σημειώσσ.'.J.ε
τ'ήν ουσιαστικ'ή προέλευση της διάκρ � gης σε essentia και existen
tia. Άλλ.α: δεν μπορGJ έδώ ν� μπGJ σε λεπτομέρειες (Τουτο το
πραγματεύομαι σε μι� &δημσσίευτ,η παρά.δοσή ι;.ου , χατ� το θε
ρινο έξάμηνο του 1 927) .
Ώστόσο , στο 6αθμο που � ουσία του Είναι εγκειται στο τΙ
έστιν ('Ιδέα) , το τί έστιν ώς «τ ο» Είναι τών οντων, είναι ώσαύ
�ως το 6ντικώτερο τών Οντων. 'Έτσι , &πο την πλευρά του, είναι
το αόθεντιχο ον, το *οντως 5'1*. Τώρα, το Είναι ώς Ιδέα αίρεται
στο έπίπεδο του αυθεντικου οντος και :0 ['διο το ον, που άλλοτε
κυριαρχουσε, πέψτει σ' αυτο που δ Πλάτων {ονόμασε *μ'ή 0'1* , σ'
αυτο που πράγματι δεν πρέπει ν� ίιπάρχη και δ ε ν ίιπάρχει,
διότι πάντοτε παραμορψώνει τ'ήν ίδέα, τ-ην καθαρ-η είδή , δταν τούτη
έμπραγματώνεται και ένσωματώνεται στην σλη . Ή Ιδέα* , άπο τ'ήν
πλευρά της, καθίστcιται το παράδειγμα*, το πρότυπο. Ταυτοχρό
νως, και &ναγκαίως , � Ιδέα γίνεται Ιδεώδες. Το &ντίγραψο στ-ην
πραγματι χότητα δεν « είναι», &λλ� ά.πλώς μετέΧ!ΞΙ στο Είναι' εί
ναι � μέθεξις*. 'Έτσι συμ6αίνει δ χωρισμός* , το χάσμα, άνάμεσα
στ-ην Ιδέα ώς το γνήσιο ον, στ-ην πρότυπη και &ρχέτυπη εΙκόνα,
και στο πράγματι μ-η-ον, στ-ην &νάτυπη εΙκόνα.
Τώρα το ψαίνεσθαι, ξεκινώντας άπό τ-ην όπτικη της Ιδέας,
παΙρνει διαψορετικο νόημα. Το ψαίνεσθαι, το ψαινόμενο, δεν εΙ ·
ναι πλέον � ψύσις* , ή πρ06αίνουσα Ισχύς, o�τε το αότοψανερωνόDigitized by 10uk1s, May 2009
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μ ενο της είδης, &.λλά. ψcιιν 6μενo είναι � προοολη τοϋ &.νά.τυπου . Στά
Όαθμο ποιι τοϋτο δεν ψθά.νει το πρότυπό του, το ψαινόμενο παρα
μένει ιi π λ η ψαινομενικότηΤ7., ενα δμοίωμα δηλ. τώρα πλέον
μιά. Ελλειψη. Τώρα το 0',1* και το ψαινόμονο* διαχωρίσθηκαν. 'Εδώ
δμως ένυπά.ρχει κάποια περαιτέρω ουσιαστικη συνέπεια. 'Eπειδ�
το γνήσιο ον είναι � ίδέα* , και τούτη είναι το πρότυπο, κάθε διά
νοιξη τών 15'lτων πρέπει νά. κατευθύνεται προς τά. έκεί, γιά. νά. δ
μοιωθη με την &.ρχέγονη είκόνα, νά. έξισωθη με το πρωτότυπο, να
ευθυνθη προς την Ιδέα. Ή &.λήθεια της ψύσεως*, � &.λήθεια* ώς
� προΌαίνουσα ίσχυς της ουσιαστικης έκκάλυψης , γίνεται τώρα �
δμοίωσις* και � μίμησις*, � έξομοίωση , δ προσανατολισμός της
πρός . .. , � όρθότητα της δρασης, τοϋ νοείν ι))ς παράστασης.
υΟταν δλα αUτά. τά. κατανοήσωμε όρθώς, δεν μποροΟμε πλέον
νά. αρνηθοϋμε πώς με την έρμηνεία του Είναι ώς ίδέας* , &.νοί
γεται &.πόσταση &.πΟ τ�ν πρώτη α.υθεντικ� εναρξη. 'Ωστόσο, α,ν
μιλάμε έδώ γιά. «παρακμή», πρέπει νά. σημειώσωμε πώς, παρά. ταυ
τα, τοότη � παρακμη παραμένει &.κόμη στά. ίίψη , δεν Όυθίζεται
στά. χαμηλά. Μποροϋμε νά. έκτιμήσωμε τουτο το ίίΨος με τά. έξης.
Ή μεγάλη έπox� της έλληνικης Ι;παρξη ς είναι τόσο μεγάλη - εί
'ιαι � μόνη κλασική -, ιJ)στε δημιουργεί τις μεταψυσικες προuπο
θέσεις που πcφέχοuν τη δυνατότητα γιά. δποιονδήποτε κλασικισμό.
Στις θεμελιακές εννοιες ίοέα*, παράδειγμα* , δμοίωσις* καΙ μίμη
σις* πρocιcιγράψεται � μεταψυσικη τοΟ κλασικισμοϋ. Ό Πλάτων
δεν είναι &.κόμη κλασικιστής, διότι δέν μπορεί &.κόμη νά. είναι ,
είναι δμως δ κλασικος του κλασικισμοϋ. Αυτο τ ο ίδιο το πέρcι
σμα τοϋ Είν7.: &.πΟ ψόση* σέ Ιδέα* πραγματοποιεί μιά.ν �πo τις
ουσιωδέστερε ; μεταμορψώσεις, tνΤQς της δποlας κινείται � Ιστο
ρία της Δύσεως, καΙ οχι μόνον ή τέχνη της.
ur στερα &.πΟ τη μεταΌολ η στη σημασία της λέξης ψύσις* ,
μένει νά. έξετάσωμε τί γίνεται αντιστοίχως με τη λέξη λόγος. Ή
διάνοιξη τών οντων συμοαίνει otc.ν λόγο, νοημένον ώς συλλογή .
Τοϋτο πραγματοποιείται &.ρχικά. στη γλώσσα. Γι' αυτο δ λόγος
γί-ιεται δ ουσιώδης καΙ καθοριστιχος παράγων της δμιλίας. Ή
γλώσσα, ώσά.ν αυτο που ειπώθηκε , που λέγεται καΙ που θά. εΙπωθη
διαφυλάσσει , κάθε φορά, τά. διανοιγόμενα Οντα. Αυτο που είπώ
θηκε μπορεί ναι ξαναειπωθη και νά. μεταδοθη περαιτέρω. Ή &.λήJ
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ι ατη ρε ί τα : �ν:�ς του ά.πλι;)νετα ι , ,%(1.Ι lιά.λιστα. κcι. τα. τέ
τοιο φόπο, πού το ο ν , φανερωμένο α.ρκτικα. σ τΎ) συλλογγι , δεν γνω
ρίζεται πρcι:yματικα. κάθε ψορα. α.ι)τδ το (διο &.πο την εμπειρία.
Κα-;α. τγ)ν 7.:ερα.ιτέρω l ι ε τάδοση Υι iλrιθειι:1. cι.ΠΟσ7.:?ται , Ύ.7.τα. '%ci
TCOtO ψ6πο , &.πο τΙ ον. 'Γοστο μπορεί να. πάη -;όσο μαΎ.ρυ&., π ο ύ 1ι
έϊ.α'ιάληψη xαotαoνtciEt μια. ά.πλη ωλυαρία, ILtιX γλώσσ7.* , "Ολες o �
!γλωσσικες] Ζκφ ρ ά σε t ς &κτίθενται σ' α.υτΟν τον κίνδυνο (Π ρολ.
"Είναι Ύ.α1 Χρόνο;,' , § 446) .
ΊΌατο σημαίνει πώς Υι α.πό'fαση για. τΎιν J.λ1ιΑεια π ρ α γμ ιχ -;ο 
ποιεΤται τι;ψα. ιο; σ 6γ Ύ.ρ ο υ ση cΧ'lάμεσα c;-;o α,j θεντιΎ.Ο λέγε ι ν '%α.�
στΎιν άπΑ1Ί φλυαρ !α. Ό Λόγος, με -;0 νόηιια το σ λέγει'ι ,%(1.1 του
ΙΎ.Υράζεσθcι, ι , γίνεται τώρσ. .γι περtοχη και δ :�τ;oς �π o υ απ,-:;;'Ζ
σΙζεται i) &λγι θ ε ι α , δπου δηλ . πρωταρκ'):�'%α. ατ;οφασΙζεται Ύ) έ;αά
λυψη τΙί)ν (;ντων και , ouνETCG);, τοσ Erναot τιί)ν ο'ιτων , Άρχι'%α �
ι, όγο;, ι;); (j'J HOyrJ , ε Ι ν α ι το σuν-Όαίνoν τη; έκκάλυψης, θ εμΖ"
λ ι ι;)'ιετα.ι σ' αυτΥιν κα.Ι την ,j πηρε,εί. Άντίθετα., τιiψα. δ λ6γo� ώς
[γλωσσι'%η] εκφραση γ ίνεται δ τόπος τη; &'λήθεtας, IΙΖ το νό η μα
της �pθότητας. Και ψθάνομε στη φράση του ΆριστοτΖλη, σύ μ φ ων α
μΞ τη γ 6ποία δ λ όγ ο ; Ι:ις &.π6φα.'Ιση εΤνα.ι αυτο; πού μπορεί να.
ε!να.ι ?.Ι.ηθης Ύ) έσφα.λμένος. Ή άλ'ή θε ι α , πρωταρ'%τικα. ώς εΎ.Υ,σ.
Ι.υψη , Ε ν α συμοα.ν του ϊδιου τοσ Υ,α-;αοαιιάζο'lτος (;'Ιτος και κυ6ερ
νωμένου &r.o τη συλλογή , γίνεται τιορα 10ι6τητα τοσ λόγου . Καθ(1)ς
ή άλγιθεια. γίνεται Ιοιότη-;α της &.π6ψανσης [της πρότασης, ΤΤΙ ;
γλω σ σ ι '% τι ς διατύπωση;] όχι μόνον άλλάζει τ(,'1 :6πο της , άλλα. &.λ
λά;ει Υ,7.Ι τ';ιν ουσία της. 'Απ':' την όπτ:κη γω'ιΙα. τη ς &π6φανσης,
ι.
'
δ ταν τ ο' λ εγειν
'
,
",;..ι α' λ η' θ εια �πιτυγxα.νε-;αι
συνεχετcι.ι
μ" αυ-;ο. για,
το �τ;oίo �μίλεί, δτα.ν i) σ.πόψανση κατευθ'ίνεται προς τα. QνtGt. Ή
άλή θεια γ ! νετα ι 'ή όρθότητα του λ ό γ ου . Κατ' α')το τδν τρόπο δ
λ6γο; 6γα!νε: απ.:. την πρωταΡΚΤΙΚ1Ι εγκλεισή του στο συμβαίνον
-;Ύjς έκκάλu ψ η ς , και μάλιστα ετσι ιJ)στε ή απόψαση πο:/) σ.ψορα. τη'l
άλ 1ι θε ι α. κα.Ι συνεπώς πο,) σ.ψορα. τά Οντα., λα.μΌ:iνεται με 6ά.ση κσ.Ι
Ύ.'Ζτεύθυνση τΙν λόγο . Και τοστο εψαρμόζετα.ι στην απ ό φα ση πού
δεν άψορα. μόνο'l τά. οντα, άλλα. cr.κόμη - και κυρίω; - το Είναι .
Ό λόγος είνα� τώρα :;λέγειν τί κατά. τινος* , νά λες κάτι για. κά
ποιο πρα.γμα. Αίιτο γιά το δποίο μιλα.με , εI'Icι.ι αίιτο πού :ι. άθε ψο
ρά κείται σ:η βάση της άπ6ψανσης, αίι-;ο πού της Uπ6κειτα.ι, το
θε ι α

που

ι:ι
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ύΠΟΚΕ ίμενον* (subjectum) . Άπο την οπτικη γωνία. τού λόγο,;
ώς ιΧνεξάρτη:ης ιΧπόψανσης, το Είνα.ι γίνετα.ι α. υ τ ο τ? όπο-κεί
μενο. (Λυτος δ προσοιορισμος το\) Είναι, δπως κα.ι ή ίδέα.* , προ
εικονίζετα.ι στη ψύση*, ώς προς τη δυνα.τότητά της. Μόνον ή α.ίιτο
προ6α. ίνου:1α. Ισχυς μπορεί, ώ;; πα.,ρου', ία., να, κα.θορισθη ώς ε ίδη'
κα.ι ως υπο-κειμενο 2) .
Στην πρόταση [ιΧπόψανση] ,το όπο-κείμενο μπορεί να, παρου
σιασθη κατα, διαψόρους τρόπους : με το να, εχη τέτοιες η α.λλες
π{) ιότητες, τέτοιες fι α.λλες ποσότητες, τέτοιες fι α.λλες σχέσεις.
Ή ποιότητα., ή ποσότητα και ή σχέση είναι κα.θορισμοΙ του Είναι.
Έπειδή τούτες, ώς τρόποι του λέγειν, προκύπτουν σ.πο τον λό
γο - ιΧποψαίνεσθα.ι σημαίνει κατηγορείν* - Ο Ι καθορισμοι τού Εί
ναι τών οντων ονομάζονται κατηγορίες*. Άπο έδGJ ξεκινώντας,
ή δι δασκαλία περι τοΟ Είναι κα.Ι περι cGJV κα.θορισμών τοΟ l5ντος
ώς τοιούτου, γ ίνεται ή διδασκα.λία. που έρ,ε 1Jνi τις κατηγορίες XIλl
τήν τάξη τους. Σκοπος κιiθε ον:ολογίας είναι γι θεωρία περι τώ 'ι
κα.τηγοριών. ΤΟ δτι οΙ ουσιώδεις χαρακτηρες του ΕΙΎσ.ι , είναι οΙ
κατηγορίες, θεωρείται ώς αυτονόητο �xι μόνον σήμερα, ιXλλ� κα.Ι
ιΧπο 'ltOAtJ καιρό. Κα.τα, 6σ.σιν, δμως, του ,ο είναι ποΑυ παράξενο.
Το ιΧντιλαμ6ανόμαστε μόνον οταν κατανοήσωμε πως - και κατα,
ποιο τρόπο ·- δ λόγος ώς ιΧπόψανση ξεκόπηκε ιΧπο :ή ψύση* , ώρ
θώθηκε δ ϊδιος ιΧ ν τ ι μ έ : ω π ο ς προς τή ψ'.Jση" και ε γ ι ν ε
δ καθορ ιστικος χώρος, ή πηγή προελεύσεως δλων tG)v καθορι
σμών του Είναι.
Ό λόγος, ή ψάσις* , το λέγειν με το νόημα της ιΧπ6ψανσης,
άποψασίζει τόσο πρωταρκτικα, για, το Είναι τών C;ντων, ι'!ιστε δτα.ν
κιiθε ψορα, μία «ψιiσις» ϊστα.τα.ι εναντι τijς α.λλης , στα.'ι όπάρχη μία.
ιΧντίψα.σις*, το ιΧντιψάσκον δεν μπορεί να, ε r ν α. ι [να, υπιiρxη] .
Και ιΧντίστροψα, Ο ,ΤΙ δεν ιXντιψιiσκει , εχε ι , τoυλιixισ:o, δυνα.τότητα υπα.ρ",εως.
, ' ι:
Τ ο' <λ Π Ο πα.λ ια." :ορι ζόμενο �ρωτημα,
� '
� .."
,
α.ν
'Ι αριστοτελική ιΧρχη της &'Υτίψα.σης εχη «όντολογικη» η «Λογικη» σημΜία ,
τίθετα.ι έσψα.λμένως, διότι για, τον ΆριστοτέΛη δεν υπηρχε οϋτε
ι

t

(

ι

�

,

1. Δ7)λ. \/α: γΙ\/7) ΙδέΙΧ Σ.τ. μ.
2 . Δ7)λ. \/α: γΙν7) ύπoκεΙμεvo μια:ς πpότιxιrης, οτοιν δ λόγος έκπιιrη
στ� λoγικ�. Σ.τ. μ .
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«όντολογία.» 01ίτε «λογικ'Υ»', Κα.Ι τα. δύο προέκυψα.ν το πρώτον α.πο
το �δα.ψoς της α.ριστοτελικης ψιλοσοφίας . ;Η α.ρχη της α.ντίφασης
lXEt μάλλον «δντολογικη» σημασ:α, έπειδη εΙ'ιαι θφελιακος νόμος
τοΟ λόγου, είναι μια. «ΑογικΥι" α.ρχή . 'Ώστε ή αναίρεση τής &ρχ.ης
της α.ντίψασης στη διαλεκτικη τοΟ ΈΥ Ζλου δεν είναι υπέρσα.ση
της κυρια.ρχία.ς τοΟ λόγου, α.λλα. ιΧπλώς το ίί Ψ ι σ τ ο σ η μ ε ί ο
τ η ς . (Το οτι δ 'Έγελος έδωσε στην καθαυτο μετα.ψυσική , δηλ .
στη «φυσικη» τον τίτλο «Λογική» , θυμίζει τόσο τον λόγο με το
νόημα. του τόπου τών κατηγοριών, οσο καί τον λόγο με το νόημα
της α.ρχικης ψυσεως*) .
Ό ϊδιος δ λόγος με τη μορφη της 7.πόψιχ'ισης γίνεται κάτι
πού το συναντ-Χ κανείς ώς υπαρκτό. Γίνετα.ι κχτι το χειροπια.στΟ
πού το χειρ ίζετα.ι κανείς προκει'μένου να. α.ποκτΥρη καΙ να. έξα.σψα.
λ ίση την α.λήθεια. ώς 6ρθότητα. Κ::ι.ί ετσι ειμαστε πολύ κοντα. στο να.
νοΥισωμε τοΟτον το χειρισμο ώς έργα.λείΟ , ώς Οργα.νον* , για. την
ά.πόκτηση της ά.λήθειας , καΙ να. το χειρισθουμε κατα. τρόπον 6ρθό .
ΚαΙ έκείνο πού έκαμε δλα. τοΟτα. περισσότερο ά.ναγκαία. ήταν το
γεγονος οτι με τη μεταοολΥι της ψυσεως* σε είδος* καΙ τοΟ λόγου*
σέ κατηγορία*, ή π Ρ ω τ α Ρ κ τ ι κ η διάνοιξη τοΟ Είναι τών
Ι;'/των έξα.ψα.νίστηκε πλέον , καΙ κατ' ά.κολουθ:α.ν ή α.λ'ή θεια. έρμη
νε'Jμέ'ιη τώρα ώ ς ή όρθότη τσ. , ά.πλώς ,διαπλώνεται με τη cr>Jζήτηση ,
τη διδασκαλία καί τούς κιχνόνες , καί γίνετα.ι δλοένα. ευρύτερη κα.Ι
έπίπεδη. 'Εν προκειμένιρ , δ λόγος πρέπει να. προετοιμασθ'ί) για. να.
γίνη έργα.λείΟ . Ή ώρα. της γέννησης της Λογικης [έπιστήμης]
εψθασε.
Συνεπώς , δεν είναι σψάλμσ. πι;,ι.ι ή ά.ρχαία σχ"λαστικη φιλο
σοφία συγκέν-φωσε τΙς πρα.γμ.ατείες τοΟ 'Αριστοτέλη , τΙς, σχετιζό
μενες με τον λόγο , κάτω ιiπo τον τ ίτλ" «'Όργα.νον» . Μ' α.ύτες δλο
κληρώθηκε ηδη ή Λογική , στα. βασικά της χαρακτηριστικά. ΚαΙ
ετσι μποροΟσε να. πη δ Κάντ, δυο χιλιάδες χρόνια α.ργότερα., στον
πρόλογο της δευτερης εκδοσης της «Κριτικης του Κα.θα.ροο Λό
γου» , πώς ή Λογικη « ,χπο τον χαιρο το σ 'Aρι�τoτέλη δεν εκαμΖ
0δτε ε'ια 6Ύιμα. πίσω» , «ιiλλα. ο!):ε μέχρι τώρα. μπόρεσε να. κάνη
κανένα. 6ημα προς τα. έμπρος κα.Ι κατα. τα. φα.ινόμενα. φαίνεται να.
είναι κλεισμένη καΙ τελειωμένη». Δεν φαίνετα.ι ετσι . Είναι έτσι .
Διότι παρ α. την παρουσία τοΟ κα.'ιτ καΙ τοΟ Έγέλου, ή Λογικη
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δεν εκαμε ουτε ενα 6ήμιχ πέρα άπο τά. o�σιώδ'Y) κα! άρχικά. θέματά
Τ'Υ)ς. Το μόνο &κόμ'Υ) δυνατο 6ήμα είναι νά. άνατραπή (ώς Υ-αθορι
στικ'η όπτικη γωνία έρμψείας -coJ Είναι) άπο τά. ('δια Τ'Υ)ς τά. θ ε
μ έ λ ι α.
"Ας δουμε τώρα σ1Jγκεψαλα:ωτικά. Ο,ΤΙ είπαμε γ ι α. τ η ψόσ'Υ)*
καΙ τον λόγο* : ή ψόσ'Υ)* γίνετα� Ιδέα* (παρά.δειγμα*) , ή σ.λή
θει!Χ γ ίνεται όρθόΤ'Υ)τα. Ό λόγος γίνεται &πόψανσ'Υ) , δ τόπος τής
άλήθει!Χς ώς όρθό τψας , ή Π'Υ)γη τών καΤ'Υ)γοριών, ή θεμελιώδης
άρχη σε σχέσ'Υ) με τΙς δυνατόΤ'Υ),ες του Ε[ναι. ΟΙ «'Ιδέες» Κ!Χ! οΙ
«ΚαΤ'Υ)γορίες» θά. εΤναι του λοιπου οΙ δόο τίτλοι , κάτω άπο τους
όποίους συντά.σσεται ή Δuτικη σκέψ'Υ) , πράξ'Υ) κιχ! &ξιολόγφη ,
όλόκλ'Υ)Ρ'Υ) ή Δυτικη υπαρξ'Υ). Ό μετασΧ'Υ)ματισμος τής ψόσεως*
κα! του λόγου*, κιχ! συνεπώς δ μεΤIXσX'Y)ματισμoς τών μετlΧξ,; των
σχέσεων, είναι μιά. παρακμη σε σχέσ'Υ) με την εναρκτήρια ά9ε
Τ'Υ)ρία. Ή έλληνικη ψιλοσοψία �πέτυxε νά. κυριαρχήση σ,η Δόση ,
δχι με την πρωταρκτικη &ψετηρία. της , άλλά. με την εναρκτήρια
λήξη της, ή δποία δλοκληρώθηκε με τον 'Έγελο, προσλαμ6άνον
τας μιά. μεγαλοπρεΠή κα.! δριστικη μορψrJ . Ή Ιστορία, εκεί ΠΟ1)
είναι γνήσια, δεν πεθαίνει &πλώς με την π!Χόση κα! την κατά-λ η
ξη , δπως ενα ζώο , άλλά. ή Ιστορlα πεθαίνει μόνον Ι σ τ ο Ρ ι κ ά.
Άλλά. τί συνέ6η , τί επρεπε νά. εχη συμ6ή , που νά. ψέρη τη ν
nληνικη ψιλοσοψία σ' αυτη την εναρκτΥιρια ληξη, σ' αυτο το
μετ!Χσχηματισμο τής ψόσης* κα! του λόγου* ; ΚαΙ ετσι ψθάνομε
στο δεό,ερο ερώτημα.
Έπί του 2. Στον μεταοχηματισμο που μνημQνεuσαμε εχομε νά.
παριχτηρήσωμε ouο πρά.γμσ.τα .
α) 'Αρχίζει μέσα στην ουσί!Χ τής ψόσης* καΙ του λόγου* , η
άκρι6έστερ!Χ, μέσα σε μ:ά. συνέπεια !Χυτής τής ουσίας, κα! μά.λιστα.
κατά. τρόπο πolι το εμψαινόμενο (εΙς το :ι;ιαίνειν του) δείχνει μιά.ν
εΙδή , ωστε το λεχθεν νά. εισέρχεται ε1Jθiις στην περιοχη τ'η ς κου6έντας. 'Έτσι ή μετα60λη δεν ερχεται εξωθεν, άλλά. «εσωθεν» . Τί
σημαίνει δμως εδώ «εσωθεν» ; Αυτο γιά. το δποίο πρόκειται εδώ
οεν είναι ου"ε ή ψuση ουτε δ λόγος* , θεωρημένα χωριστά.. Bλέπoμ�
στον Παρμενίδη πως ά.μψότερα συνδέονται μεταξι) τους ουσιωδώς.
Ή ιδια ή σχέση που τά. συνδέει εΤναι ,ο θεμέλιο που ψέρει καΙ
κυ6ερνά.ει την ουσία τους, το «εσωθέν» τους, μολονότι το θεμέλιο
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για. την ϊδι(Χ. τη σχέ"η iρχιχώς χαι ΠΡ(Χ.Υμι:ι. τι-ι., ώς κείτα.ι χρυμμένο
στην οοσία της ψύσεως*. Άλλα. τί ε��oυς σΖΖση είναι αοτή ; 1'οϋτο
θ α. το δοϋμε οταν έξάρωμε κα.Ι �να δεύτερο σηιιείο στ·η μεταβοΑΥ,
πolι μνημ'Jνεύσαμε.
β) Κά.θε ψορά. ,

ή

μεταβολη δδηγείτ(Χ.ι "pc.; α.:Jτη την κατεύ

θ'Jνση : Τόσο ιiπo την άποψη της ιδέας οσο καΙ σ.πο την άποψη
της ιiπ6ψανση ς , 1Ι πρω,αρκτικη o,JGicι. -;5,; άλήθ<:ιας, .,1 ιiλήθεια*
(έκκά.λυψη) , εχει μετασχημα τ ι σθη σε ορθότητα. Π ράγμα τ ι ,
κάλυψη είναι αύτη

ή

έσωτερικότητα, δηλ .

ή

ή

έκ

κυρισ.ρχοϋσα σχέ:::; η

ά.νάμεσα στη ψύση* καΙ στον λόγο*, με την πρωταρκτική τους

σημασία. Ή κυριά.ρχηση ο!'ισιών<:τα.ι σ,ο ερχεσΟαι - στην - έκ - Χ?:

λυψη . Άλλα. νοείν κα.Ι συλ - λέγεΙΥ είναι
ξης της zx-χCΊλυψης στιΧ �'/:α.

Ή

.�

χυ6έρνηση ,Υι ς διάνοι

μετα60λη τη; ψύσεως* καΙ τοϋ

λόΥΟU* σε Ιδέα κα.Ι &'π6ψανση [ά.ν τιστοίχως] , εχει τον zσωΤΞΡΙΚ�
λόγο ,ης σε μια. μετα60λη της οΟ:::; : σ.ς ,ης &'λf,θεια;
σ ε ιi λήθεια
Λ'Jτη

ώς ορθότητα.
ή οόσία της ά.λήθ<:ια.ς

έκ-κcΗυψη ς ,

δ ε ν μποροϋσε να. στ(Χ.θεροποιηθ·η

καΙ νιΧ διατηρηθη στΥιι ιiρχιx1, της πηγαιότητα.

δηλ. δ χώρο; δ δημΙΟlJργημέ'lος

ώς

γ ι α.

την

Ή

i'μ ψάνεια

έκ-κCΊλυψη ,
τών ο ν τω ν ,

χατέρρευσε . ΚαΙ ΟιεσU)θησαν , ι;)ς έρείπι::ι. ιiπσ :Χ>Jτη τΥιν κσ.,,:Χρρευ
ση,

ή

« Ιδέα» καΙ

ή

ουτε τα. οντα ot'.ίτε

«απόψανση » ,

ή

ή

O'JGia* καΙ

ή

κατηγορία*. 'Ότr:ι.ν

συλλΟΥη μπόρεσαν να. διατηρηθοϋν και να.

κατανοηθοϋν ιΧπο την όπτικη γωνία της έκκάλυψη ς , μόνο

μ ί α

δυνατότητα εμεινε ακόμη : ΑΟτα. πolι σ.ποχωρίσθηκαν και εκειντο
πρό-χειρα' μπoρoιJσ(X.ν μόνο να. ελθΟlJν μεταξύ τους σε μια. σχi,σ η ,

σ που ή ϊ δια θ α. ε ί χε τον χαρ α. κτηρ ::ι. τ η ς πρo - xειρότητ cι. ς . 'Έ νας
πρό-χειρος λόΥος πρέπει να ά.ψ-ομο ιώνετ::ι.ι με ενα �λλo πρό-χειρο,
με το 0'1

ώς

αντικείμενό του , καΙ να κα,ΕUOύ'/εαι προς αΟτό . Βε-

6αίως, διατηρείται ενσ. τελευταίο ψανέρωμα καΙ μια τελευταία ά.
ν::ι.λαμπη ιΧπο τη,ι πρωταρκτι-ι.:η οοσία τή; αλήθειας" . (Το πρό-χει
ρο προβαίνει με την ϊδιr:ι. ά.'1 :.ι.Υκαι6:ητσ. στην εκκά.λυψη , σπως καΙ
-1, παρ-ιστάμενη σ.π6ψα'/:::; η προ-6α.ίνει

0-31'1 ϊδισ. έχ-κάλυψη) . Ώ σ-

Σ . τ. μ. Πρό-χειρο, Vo rhanden . 'Όρος του ΧιΧ'ίντεγκερ γιιΧ τιΧ ιΧντι
κείμενα: του κόσμου, δπως σχετΙζοντα:ι με το μεριμνων πα:ρ-είνοιι (την
έγκόσμιοι άνθρώπινl) ϋπα:ρξη).
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-;όσο, α.υτο -;0 τελευταίο όπόλειμμα άπο τή cρανέρωση τής άλήθειας*
δεν lχει πλέον τήν αντοχή καΙ τήν fντα.ση γιά. νά. είναι το καθορι
στικο θεμέλιο τής ουσίας τής άλήθειας. ΚαΙ ουτε ποτε ξαναέγινε.
Το άντίθετο. Άπο τότε που ή « Ιδέα» καί ή «κα.τηγορία» εγκαι
νίασαν την κυριαρχία τους, μά.ταια ή cριλoσocρία 6ασανίζεται νά.
έξηγήση , με δλα τά. δυνατά. καΙ αδUνατα μέσα , τη σχέση που όπά.ρ
χει ανάμεσα στην άτ.όCΡανση (σκέπτεσθα:) καΙ στο Είναι' μά.ταια,
διότι το ερώτημα περΙ του Είναι δεν επαναcρέρθηκε στο γενέθλιο
lδαcρος, άπο δπου νά. αναπτυχθή έν συνεχεί�.
Ή κατά.ρρευση τής έκκά.λυψης, δπως εν συντoμί� όνομά.ζομε
αυ-;ο το συμ6ά.ν, δεν προκύπτει 6ε6αίως απο ιΧπλή άνεπά.ρκεια ,
απο άνικανότητα νά. τηρηθή αυτή ή οόσία, που την εμπιστεύθηκαν
στον ΙστορικΟ &νθρωπο. Το αϊτιο τής κατάρρευσης 6ρίσκεται, πρώ
τα άπ' δλα. , στο μεγα.λείΟ τής �να.ρξης κα.Ι στήν ουσία. α.υτής τής
ϊδια.ς τής �ναρξης. (Μόνον εΠ:CΡανειακά. οΙ δροι «παρα.κμη» καΙ
«κα.τάρρευση» εΤνα.ι αρνητικοί) . Ή εναρξη , ώς πράξη εναρκτή
ρια., πρέπει κα.τά. κάποιο τρόπο νά. αCΡήση τον �α.υτό της πίσω.
('Έτσι , άναγκα.ίως, κρύ6ει τον ϊδιο της τον �αυτό , άλλά. α.υτη ή
α.υτόκρυψη δεν είναι ενα τίποτε) . Ή εναρξη ποτε δεν μπορεί νά.
διατηρήση στην αμεσότητά. της δλη τήν εναρκτήρια. ροπή της' δ
μόνος δυνατος τρόπος νά. διατηρήση τη δύναμή της είναι νά. επα
Υα-λαμ6άνη , δλοένα καΙ 6αθύτερα, την εκπήγασή της. Γι' αυτο μό
νο με μιά. επανά-ληψη , που πραγματοποιείται άπο τη σκέψη, μπο
ρουμε νά. πραγματευθουμε προσηκόντως την εναρξη καΙ τήν κατά
πτωση τής άλήθειας. Ή ανάγκη ' όπο την δποία τελεί το Είναι
καΙ το μεγαλείΟ τής εναρξΊ'ι ς του δεν αποτελουν άντικείμενο μιάς
ιΧπλής Ιστορικής διαπίστωσης, δι ο:υκρίνΙ':7ης καΙ άποτίμησης. τουτο
δεν &.ποκλείει, αλλά. &.ντί"θετα απαιτεί, αυτο το περιστατικο τής
κατάπτωσης νά. καταστή εμcραYές, στο 6αθμο που είνα.ι δυνατό,
μέσα στην Ιστορική του διαδρομή . Σ' αυτη την δμιλία. μας θά.
πρέπει νά. επα.ρΚή μ ί α. άπoCΡασιστιΚής σημασίας ενδειξη.
Γνωρίζομε απο τον Ήράκλειτο καΙ τον Παρμενίδη , πώς ή
εκκάλυψη τών l5ντων δεν είναι ενα ιΧπλο δεδομένο. Ή εκκάλυψη
συμ6αίνει μόνο καθώς αυτη ενεργείται μέσψ του εργου : το εργο
τών λέξεων ώς ποίηση, το έργο του λίθου στο ναο καΙ στο &γαλμα,
το εργο τών λέξεων ώς σκέψη , το έργο τής πόλε � ς* ώς του ΙστοDigitized by 10uk1s, May 2009
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ρ:κου τόπου δπου 5λα. α.ίιτα. θεμελιώνοντα.ι Κα.Ι δια.τηρουντα.ι. (Σόμ
�ωyα. με 5σα. είπα.,1.ι.ε προηγουμένως, τό « Ιργο» [Werk] πρέπει να.
νοηθΎι &δώ με τήν έ λ λ η ν ι κ ή σημα.σία. Τ11 ς λέξης εργον*,
ώσα.ν πα.ρ-α.γόμ.ενη πα.ρoυσία. μέσα. στήν εκκιiλυψη. Ή κα.τιiκτηση
της εκκιiλUψ'r)ς τών 5ντων, κα.ι συνεπώς του ίδιου του Είνα.ι , μέσα.
ατό εργο, α.ίιτή ή κα.τιiκτηση της εκκά,λυψης τών οντων, ποΙΙ συμ6α.ίνει μόνον ώς &κα.τά,πα.υστος &ντα.γωνισμός, είνα.ι πιiντoτε κα.ι
τα.υτοχρόνως &γιί)να.ς ενσ:/τίον της κιiλυψης, Τ 1ις &πόίφυψης, ενα.ν
τίον 'tOQ φα.ίνεσθα.ι .
Τό φα.ίνεσθα.ι , ή δόξα.* , δεν είνα.ι κιiτι δίπλα. απο το Είνα.ι
κα.ι την έκκά,λυψη , &λλα. &νήκει σ' αo:Jtάo. '1Ι δόξlΧ* ώστόσο είνα.:
πιχλι &μφίσημη : 'Εννοεί αφ' .ένός την ιΧποψη όπό την δποία. προσ
φέρετα.ι κά,τι κα.ι τα.υτοχρόνως τ.Υι ν άποψη ποΙΙ εχουν οΙ ιΧνθρωπ'JΙ.
Τό πα.ρείνα.ι [ή &νθρώπινη ίίπα.ρξη] κα.θορίζεται από τέτοιες &.π6ψεις. ΟΙ δποίες λέγοντα.ι κα.ι επα.να.λαμ6ά,νοντ:χι. 'Έτσι , ή δόξα*
είναι ενα. είδος του λόγου . ΟΙ κυΡΙIΧΡΧOυσες απόψεις φρά,σσου'l
τώρα. τή θέα πρός τα. Οντα.. Τα. Ον:α. στερoυντα� τη δυνα.τότητα.
της α�θόρμητης εμt;Jιiνισή; τους χα.ι της στροφή; τους π Ρ ό ;
την κατα.νόηση. Ή α.ποψη Ιώς όπτικη] ποΙΙ συνήθως στρέφεται
πρός έμα.ς, διαστρέφεται στη γνώμη lιΧποψη ώς γνώμη] . 'Έτσι
ή κυριιiρχηση της ιΧποψης Ιώς γνώμης] διαστρέφει κα.ι στρεβλώνει
τα. Οντα..
"Τό να. στρε6λώνης ενα. πρα.γμα.» οΙ υΕλληνες τό όνoμιiζoυν
ψεό δεσθαι*. Ό &γώνας δ ι α. την εκκά,λυψη τών οντων , ή αλή
θεια* , γίνετα.ι, Ιτσι, &γώνας κ α. τ α. του Ψειίδ'Juς*, τής στρέ6λωσης, της δια.στροφης. Άλλα. στην O�σίlΧ του άγώνα εγκειτα.:
το 5τι δ ιi�ωνιζόμενoς εξαρτα.τα.ι &πό τον άντίπα.λό 't'JU , είτε τόν
κα.θυποτά,ξει , είτε κα.θυποτα.χθη σ' α.υτόν. 'Επειδη δ αγώνα.ς κα.τσ.
της &νσ.λή6εια.ς είνα.ι &γώνα.ς κατά. του Φειίδους* , δ &.γώνας γιχ
την &λήθεια. -- iπο την άποψη του καταπολψοιίμενου ψεόδΟ:.Jς*
γ ίνετα.ι &γώνας για. το &-ψευδές*, το &'διά.στρεπτο, το &διαστρi6λωτο.
Και ετσι, ή πρωταρκτικη εμπειρία της &λήθεια.ς ώς εκκά.λυ
Φ'r)ζ κινδυνεόει . Διότι τό &διά,στρεπτο τό πετυχα.ίνομε μόνον α.ν το
νοείν κα.ι το κα.τα.νοείν στρα.φουν, χωρις δια.στρέ6λωση , κα.τευθείαν
προς τα. δντα.· &λλα. το\ίτο σημα.ίνει πώς κα.τευθιίνοντα.ι &πο α.υτα.
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[τά. ον τα] Ό δρ6μ"ς πρός τ�ν &:λήθεια ώς &ρθότητα είναι &:νοι
χτός.
το υτο το συμ6ά.ν της μετα60λ ης της εκκά.λυψης, μέσψ της
διαστρ"ψης , προς το &Οιά.στρεπτ" καΙ &:πο αυτό πρός τ�ν όρθότητα
πρέπει νά. συσχετισθη με τ� με!α60λ� της ψύσεως* σΖ ίδέα.*, τοσ
λόΥου* ώς οuλλ<JΥης, στον λόΥΟ* ώς &:πόψανση . Έξαιτίας δλων
αυτών έτόιμ&.ζεται καΙ προ6ά.λλει τώρα, καΙ ΥΙά. τό ίδι" το Είναι ,
εκείνη Τι δριστικ� έρμηνεία, που τ�ν καθορίζει Τι λέξη ουσία*.
Έννοεί το Είνα.ι με τ� σημασία της σταθερης παρουσία.ς, τοσ χει
ροπια.στοσ. Πρα.Υματικό ον είναι, κα.τά. συνέπεια, αυτο που πά.ντοτε
όπά.ρχει, τό *&εΙ Ον*. Σταθερώς παρον είναι αυτό πρός τό δποίο
πρέπει πρώτα νά. επιστρέψωμε ΥΙά. 'ιά. το κατα.νοήσωμε καΙ νά. το
παραΥά.Υωμε : Το παράδεΙΥμα, Τι ίδέα.*. Σταθερώς παρ ον είναι
αυτ6, προς τό δποίο πρέπει νά. επιστρέψωμε ώσά.ν πρός αυτο που
ε!ναι πά.ντοτε προ-κείμενο σε κά.θε λόΥΟ*, σε κά.θε &:πόψανση : το
ύποκείμενον*, τό subjectum. ΊΌ πά.ντοτε όπο-κείμενο, ιδωμέν"
&:πό τ� σκοπιά. της ψύσεως*, της διανοίξεως, το πρότερον*, το
a priori.
Αυτος δ καθορισμος τοσ ΕΤνα.ι τών οντων xα.ρα.κτηρίζε� τον
τρόπο με τον δποίο τά. Ι:ντα. &:ντί κει ντα.ι σε κά.θε σύλληψη καΙ &:πό
ψανση. Τό όποκείμενο* είναι δ πρόδρομος τής κα.τοπιν'i/ς έρμηνείας
των οντων ώς &ντικειμένων. ΤΟ νοείν* το &:να.λαμ6ά.νει δ ΛόΥ"ς με
τ� σημασ!α. τής &:π6ψανσης. ΚαΙ ετσι Υίνετα.ι εκείνο το νοείν, το
δποίο , κα.θΙ:Jς κα.θορίζει Υ.ά.τι ώς κά.τι , κατα-λαμ6ά.νει αυτο που
συ'ιαντα., τό διανοείται*. Aυτ� Τι &:ποψαίνουσα κατανόηση , Τι διά.
νοια*, ε!ναι δ καθορισμος τής ουσίας τής νόησης, με τή σημασία
τής κρΙνουσα.ς παρά.στασης [τοσ νοσ] . Το νοείν ylνετα.� νόηση
{Verstaηd] , το νΟ'είν γΙΥεται λόγος [Verηuηft] .
Ό Χριστ:ανισμος μεθερμήνευσε τό Είναι των οντων σε δη
μιουΡΥημένο ον. Ή σκέψη καΙ Τι γνώση διαψοροποιοσνται &:πό τ�ν
πίστη (fides) . Ή lλευση τοσ �ρθoλoyισμoσ κα.Ι του &νορΗολΟΥΙ
σμου δεν εμποδίστηκε μ' αυτό, &:λλά. μάλλον προετοιμά.σθηκε καΙ
ενισχύθηκε.
Έπειδ� τά. οντα είναι δημιουΡΥήματα του θεοσ, δηλ. εΤνο:ι
όρθολογικώς εσκεμμένα, πρέπει ευθυς ώς λυθη Τι σχέση του δη
μιουργήμα.τος προι; τόν ΔημιουΡΥό - �α.ί ταυτοχρόνως &:ρχίσει νά.
.
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�Ζ'Jπ6ζYJ (; ά.νθρώπιψ)ς λόγος :{.αΙ να. τίθεται &.πόλυτος - το Είναι
,(j) y οντω'ι να. γίνη νοητο μΖ "CQ'! καθαρο τρόπο σκέψης τών μαθη
μα-cιχιJJν. Το ετσι μαθημα.ΤΙΚΟΠ'Jιημένο Είναι κάνει τα. ον τα τέτοια,
tJJotE να. aεσπόζωνται ά.πι) τή 'Jύγχρονη μαθYj ματιΚώς δομημένη
τεχνικΥι , Τι δποία είναι κάτι ο u σ ι α σ τ ι κ ώ ς διa.ψορετικο
α,ΠQ (,τιδ�πoτε μέχρι τώρα. ήτα.ν γνωστο ώς χρ�σY) εργαλείων.
"Ον είναι μόνCιν IX'J-CO πolι �σκεμμένo ορθώς α,ντέχει στή 00κιμασία. μιιiς ορθής σκέψYjς.
Ό κεψαλαιώδYjς δρος, δηλ . ή καθοριστική tρμηνεία τοίί Εί
ναι -cιJJ'! ijytwY είναι ή Cιόσία,* . Ή λέξYj, ώς ψιλοοοφική εννοια, σΎj
μα.ίνει τή σταθερή παρουσία . 'Ακόμη και στον καιρο πolι ήδη
.:ούτη ή λέξΥ) �γινε δεσπ6ζων δρος a-cYι φιλοσοψία, εκρατοίίσε τήν
ιΧpχιχ� της OYjIlαolΙX : *ή όπάpXCιυσ7. ούσία* ('IσοκράΤYjς) είναι ή
παροίίσα περιουσία. Άλλα. αότή ή θεμελιώΟYjς Ο'ημ.α.σία της ούσίας* ,
κα,ι ό τρόπος έρμηνεία.ς τοίί Είναι πolι συνεπάγεται , δεν μποροίίσε
να. δια-cηρηθή περαιτέρω. ΓρΥιγορα άρχισε ή μεθεpμ�νεuση τής
οΟΟία.ς* σε substantia. Και μ' αότή τή σηιμα.σία δ δρος παpέμειy�
τρέχων καθ' δλη τ·η διαδρομή του Μεσαίωνα και τής Σύγχρονης
�ΠCιχΎ6 , μέχρι σΥιμερα. ''Ε.:σι καθώς εγινε Τι δεσπόζουσα εννοια
- Τι εννCιια. τής συνάρτησης α,ποτελεί μ6νο μαθηματικοποιημένη
παραλληΥι της - έpμ�νευσε τΥιν έλληνική φιλοσοψία α,ναδρο
μικά, δηλ. τήν Ιψεύτισε εκ θεμελίων.
Μένει νχ δΟίίμε - ξεκινώντα.ς τώρα. ά.πΟ τήν Cιύσία* ώς καθο
ριστικ':; δρο για. το Είνα.ι - πιος μποροίίμε να. νo�σωμε τις δια
κρίσεις για. τις δποΤες μιλ�σα.με προηγουμένως , το Ε ί ν α ι κ α. ι
γ ί γ ν ε σ θ α ι κα.Ι το Ε ί 'ι α ι κ α ι Ψ α. ί ν ε σ θ α ι .
Ύπενθυμίζομε τ ο σχήμα. τών ΠΡr;κειμένων διακρίσεων.
Γίγνεσθαι

_

Είναι -.

Φαίνεσθα.ι

1
!
Σκέπτεσθαι
Λυτο πolι στέκεται ώς α,ντίθεση εναντι τοίί γίγνεσθαι είναι
Τι διαρκΥlς σταθερότητα. Λυτο πolι στέκεται εναντι τοίί ψαίνεσθαι
με τήν εννοια τής &οπλής ψαινομενικό τητας, είναι το πράγματι
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θεώμενο, � Ιδέα.*. Ή δποΙα., ώς το *δντως δν*, είνα.ι � δια.ρκης
στα.θερότ'fjΤα. Ινα.ντι του μετα.6α.λλόμενου φα.ίνεσθα.ι. Άλλά. το γί
γνεσθαι κα.ι το φα.Ινεσθα.ι δεν κα.θόρίζονται μόνον ιiπo την ουσία*.
Δ�ότι � οΟΟία.*, με τη σειρ6. Τ'fjς, -δέχετιχι τον ιiπoφασιστικo καθορι
σμό 't'fj; ιiπo τη oχiCTrJ της με τον Λόγο, το ιiπoφαινόμενo κρίνειν,
τη δι6.νοια.*. Κα.τ' ιiκoλoυθίαν το γΙγνεσθα.ι κα.Ι φα.ίνεσθαι κα.θορί
ζοντα.ι έπίσ'fjς ιiπo την δπτικη γωνία. του σκέπτεσθα.ι.
'Ιδωμένο ιiπo την &ΠΟψYJ της κρΙνουσα.ς σκέψ'fjς, � δποία.
ξεκινάει π6.ντοτε ιiπo κάτι δια.ρκές , το γίγνεσθα.ι φα.ίνετα.� ώς κάτι
τό' μή δια.ρκές. Το μη διαρκες φα.νερώνετα.ι α.μεσα. στον χωρο των
δεδομένων, ώς μή πα.ρα.μένον στον α.υτο τόπο. ΤΟ γίγνεσθαι έμφα.
νίζετα.ι ώς ιiλλα.γή τόπου, φορά*, μετα.φορά. Ή ιiλλα.γη τόπου
γίνετα.ι � κα.θοριστικη μορφη της κίνYJOYJς, όπο το φως της δποία.ς
πρέπει νά. νΟ'fjθη κιiθε γίγνεσθα.ι. Με την lλEuaYJ της XUPLιipx'fjO'fj;
έκείνου του τρόπου σκέψ'fj;, πoιJ στη auyxpoy'fj έποχη εΤναι δ μα.
θ'fjμα.τικΟς δρθολογισμός, το γίγνεσθα.ι δεν ιiνα.γνωρίζετα.ι κα.τά.
κα.μμία ιXH'fj μορφή , πα.ρά. ώς κίΨιjσ'fj, με τη σ'fjμα.σία. της ιiλλα.
γης τόπου. 'Όπου έμφα.νίζοντα.ι α.λλες μορφες κΙν'fjσης, προσπα.
θουν νά. τΙς συλλά60υν ιiπo τήν δπτική της ιiλλα.γης τόπου. Ή ίδια.
Υι ιiλλα.γη τόπου, Υι κΙνYJOη , θά. νοηθ1j με τη σειρά της μόνον ώς
�πιτάχυνση : c = s/t. Ό Κα.ρτέ,σιος, δ ψιλοσοφικος θεμελιωτης
, α.υτου του τρόπω σκέψης, στΙς Regulae &..ρ . ΧΙΙ , γελοιοποιεί
κάθε α.λλη Ιννοια. κίνησης.
�Oπως το γίγνεσθα.ι, Ιτσι κα.ι το φα.ίνεσθα.ι , πoιJ εΤνα.ι το &λλο
ιiντίθετo του ΕΤνα.ι, ιiπo την α.ποψη της σκέψης (του λιηισμου) ,
κα.θOρίζε't(.ι1 , δμοΙως, σόμφωνα. με την ουσία.*. Τό φα.ίνεσθα.ι εΤνα.ι
το έσφα.λμένο. Το α.ίτιο του φα.ίνεσθα.ι Ιγκειτα.ι στην πα.ρα.δρομή
της σκέψης. ΤΟ φα.ίνεσθα.ι γίνετα.ι &.πλό λογικο σφάλμα., ψευδος.
Ξεκινώντα.ς ιiπo έδω, μπορουμε γιά. ΠΡΙ!>Τ'fj φορά. να. έκτψήσωμε
πλήρως τη σημα.σία. της ιiντιπα.ράθεσYJς της σκέψης πρός το ΕΤνα.ι :
Υι σκέψη έπεκτείνει την κυρια.ρχία. 'tYJ; (δηλα.δη π�ρέχει τό μέ
'e9 του ουσια.στικου κα.θορισμου του) έπάνω στό ΕΤνα.ι κα.ι τα.υτο
χρόνως έπάνω σ' α.υτά. πoιJ ιiντιπα.ρα.τίθεντα.ι στο EΤνι:iι . Αυτή �
κυρια.ρχία. πάει ιi κ ό μ η πα.ρα.πέρα.. Διότι τη στιγμη πoιJ δ Λό
γος, με τη σημα.σία. τΤίς ιiπόφα.νσης, ιiνα.λα.μ6ιiνε, τήν κυρια.ρχία.
έπιiνω στο ΕΤνα.ι, δπου το Ε!να.ι νοείτα.'ι κα.Ι 6ιώνετα.ι ώς oUal:x.*,
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ώς δεδομέ ΥΟ, έτοιμά.ζετα.ι τα.uτοχρόΥως � διά.κριση [ό χωρισμός]
&'Υάμεσα. στό ΕίΥOCΙ κα.Ι στό όψείλεΙΥ. "Qστε τό σχημα. του ΕΙΥα.ι
πα.ίΡΥει '"CYJ',I έξης μορψή :
ΌψείλεΙΥ
Γ ίγΥεσθα.ι

_

t

ΕίΥα.ι

_

ΦocίΥεσθα.ι

t
!
Σκέπτεσθα.ι
4
ΕΙναι καΙ δφεΙλειν

ΣόμψωΥOC με τό σχημα. μας, τούτη � διάκριση πάει πρός μιαΥ
άλλη κατεόθUΥση . Ή διάκριση Ε l Υ α. ι κ α Ι σ κ έ π τ ε σ θ α ι
σχεοtάστηκε Υα πά.η πρός τα κάτω. Τοίίτο δείΧΥει π ως τό σκέπτε
σθocι είΥα.ι ό φορέας καΙ τό κα.θοριστικό θεμέλιο τοσ ΕίΥαι . 'Αντί
θετα, τό σχημα. της διάκρισης Ε ί Υ α. ι κ α. Ι ό φ ε Ι λ ε ι Υ
κocτεuθύΥετα.ι πρός τα επάΥω. Με ,οίίτο σημ,ocίΥΟΥΤα.ι τα έξης : "0πως ,ό ΕίΥα.ι θεμελιώΥεται στό σκέπτεσθocι, ετσι κα.Ι κuρια.ρχείτα.ι
&.πό τό όψείλεΙΥ. Τοίίτο σημαίΥει : Τό ΕίΥOCΙ δεΥ είΥOCΙ πλέΟΥ τό
κ!)ριαρχικό μ.έτρο. Είνα.ι δμως Ιδέα., πα.ράδειγμα. ; Να.ί, μόΥΟ πotι
οΙ ιδ�ες, &.κρι6ως εξα.ιτίocς τοίί παρocδειγμα.ΤΙΚΟίί χαρα.κτηρα τοuς,
δεΥ είΥOCΙ πλέΟΥ α.υτες ποιΊ παρέΧΟUΥ τό μέτρο. Διότι, δεδομέΥΟ!)
δτι είΥα.ι εΙδή , κα.Ι σUΥεπως � ίδια. κocτα κάποιο τρόπο είΥαι εΥOC
0',1*, � Lotoι ώς τέτοιο ΟΥ ζητάει με τη σειρά της τό ν καθορ ι σμό
τοίί δ ι κ ο U τ η ς ΕίΥOCΙ , δηλ. πάλι μ ί oc εΙδή. 'Η Ιδέα τωΥ
ΙδεωΥ, � iJψιστη Ι,δ έoc κocτα τόν Π λάτωνoc , είνα.ι � *Ιδέoc τοίί 1γocθοΟ* .
Τό «&.γα.θόΥ" ,δεΥ νοείτocι εδω &.πό 'ήθικ:η ΙΙποψη, &.λλα. είνα.�
τό γεΥΥα.ιόΨΡΟΥ ποιΊ πρocγμocτοποιεί, κocΙ μπορεί ΥιΧ πρocγμocτοποιή
ση , α.υτό ποιΊ πρέπει . Τό ΙΙγοιθόΥ* είΥOCΙ τό μέτρο, τό όποίο δoc
Υείζει στό Είνα.ι OUΥocμη γιιΧ yrl γίΥη τό ίδιο Ιδέoc*, πρότυπο. Αυτά
ποιΊ δα.Υείζει μια. τέτοιoc δύνα.μη είΥαι τό πρωΤΟΥ δuνα.μοποιοUΥ.
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Στο 6αθμο δμως που οΙ ίδέες συνθέτουν το Είναι , την ουσίσ.*, �
*Ιδέα τοσ �γαθoσ* στέκεται ώς � ύψιστη Ιδέα, *έπέκεινα της ού
σ!ας*, έκείθεν τοο Είναι. 'Έτσι το ίδιο το Είναι, ι5χι ώς τοιοϋτο,
�λλα. ιi1ς Ι δ έ α, �ντιπαρα.τίθεται σε κάτι ιiλλo , �πo το δποίο
το ίδιο το Είναι έξαρτ�ται . Ή σΦιστη Ιδέ'Χ είναι το &'ρχέτυπο τών
προτύπων.
Δεν χρειάζονται περαιτέρω έξηγήσεις για. νιΧ κατιχστη σα
ψές, πως καΙ σ' αύτη τη διάκριση , αυτο που χωρίζεται �πo το
Είναι, το δψείλειν, δεν παρατ!θεται καΙ ύπερτίθεται στο Είναι έκ
τών �ξω. Το ίδιο το Είναι ψέρει μαζύ του , και μάλιστα με τη
συγκεκριμένη έρμηνεία του ώς Ιδέα, τη σχέση προς το πρότυπο
και το δψεlλειν. Και κατα. το μέτρο που το ϊδιο το Είναι πήζε�
σε ιδέα, προσπαθεί �ντιστoίxως να. �ντιδράση σ' αύτή του τη
μείωση . Άλλα. τοϋτο δεν μπορεί να. το έπιτύχη 7tαρσ. μόνον σ.ν
τεθ1j κάτι έ π ά ν ω �πo το Είναι, κάτι που το Είναι ποτε δεν
είναι , άλλα. που πάντοτε δ Ψ ε ί λ ε ι να. είναι .
Προσπαθήσαμε &:πλώς ν α. ψέρωμε στο ψιί1ς την ουσιώδη κατα
γωγη της διάκρισης τοσ Είναι και eιψείλειν η, πρiγμα που κατ&.
6ά.σιν είναι το ίδιο, την Ιστορικη εναρξη αυτης τ1jς διά.κρισης.
Έδιίι δεν μποροσμε να. παρακολουθήσωμε την. Ιστσρία Τ1jς έξέλι
ξης και τοσ μετασχηματισμο!) αυτΥις της διά.κρισης . θα �ναψερ
θοσμε μόνο σε ε ν α ουσιώδες σημείο . Άπο δλους αυτους τους
καθορισμους τοσ Είναι καΙ τιί>ν διακρίσεων που έμνημονεύσαμε;
πρέπει νσ. εχωμε κατα νοσ ενα. πράγμα : έπειδη το Είναι �ρxικώς
είναι ψύσις*, πρό6αση - έκκαλυπτόμενη Ισχύς , προ6αίνει το ίδιο
.
ώς είδος* και ώς Ιδέα*. Ή πρό6αση [� έξ-ήγηση τσσ Είναι] ποτε
δεν στηρίζεται �πoκλειστικιί1 ς, ουτε πρωτίστως, στη ψιλοσοψικη
έρμηνεία.
ΚαΙ σαψέστερα : το δψείλει ν προ6αί νει καΙ �ντιπαρατίθεται
στο Είναι ευθυς ώς τοίίτο το τελεuταίo καθορισθη ώς Ιδέα. Μ' αυ
τον τον καθορισμό , το σκέπτεσθαι ώς &;ποψαινόμενος λόγος (δια
λέγεσθαι*) προσλαμ6άνει �πoψασιστικo ρόλο . 'Έτσι μόλις τοίίτο
το ,σκέπ-οεσ&:ι, ώς αυτονομημένος λόγος [Vernunft] , κuριocρχησs
στη σύγχρονη έποχή , προετοίμασε και μορψοποίησε την αυθεντική ,
πραγματικη οιOCκριση �νάμεσα στο Είναι καΙ στο δψείλειν. Αυτη
ή διαδικασία. &.ποτελειώθηκε μέ τον ΚOCντ. Για. τo � καντ τα. δντα
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εΤνιχι ή ψύση , δ ηλ . 7..ό τΟ που μπορεϊ να. κιχθορ ισοη κιχ! κσ.θορ ί ζ ετ (l. ι
μ,ε την μΙΧ θη μιχτ ι κοψυσι κη σκέψη. Στη ψύση άντιπα.ρ ιχτί θ ετ ι:ι. ι ή
κιχτη γορ ικ η προστιχγή , ή δποία. δμοίως κΙΧ θορίζε τ ιχι α.πο τον λόγο
[Yernunft] κιχ! [κα.θορ ίζΗΙΧΙ] ώς λόγος . Ό κα.ντ σε πολΗς ΠΕ
ριστάσεις ΚΙΧΤQνομάζει ρητG>ς το όψείλε ι ν , κα.! μάλισ,α, τόσο . που
ή κιχτηγορικη προστα.γΎ) σχετίζετιχι με το κοινο ον, δη λ . με ,ην
ενστιγμιχτικη ψ ύσ η . Ό Φίχτε εκσ:με 'Yι'� άντιπ σ. ράθ ε σ η τοΟ Είνσ.ι
προς το όψείλειν ρητη κιχ! Οεμελιιχκη δομη ,ου σuσΤΥlμιχτός -cou .
Κα.τα. τη δισ,δροιιΥι τοΟ 190υ ιxtG>νιx το 15 '1 , μ ε την χι:ι.ντια.νη ση μα.
σίΙΧ, δηλ . α.ότΟ που εμπίπτει στην εμπειρία ,γι; �πιστήμης , οπου
�πιπρiJστίθΖντα.ι καΙ οί Ιστορικες καΙ ?! Q ίκονομιχες επιστημες,
έ,κέ ρδ ι σε άποψιχσιστικη [πα ριχ δειγμα.τ ι κη] πρoτεραιότηtα. Με τγι·,
κατα.κυρι:Χρχηση τοΟ οντο;, τ ο όφείλειν εκιγούνευσε ώ; προς ΤΟ'Ι
παραδειγματικό του ρόλο [το να. εΤνιχι μέτρο, κ ρ ι τΥι ριο] . Το όψ ε ί
λειν πρέπει να. υπο σ τη ρ ί ξη την άξίωσή του. Π ρέπει να. πpoσπcι, 
θτρη να. θε μελ ιωθη στον ίδιο τον έαυτό του. Μιτο ποu θέλει να.
μσ:ρτυρήση την κιχτηγορική του άξίωση , πρέπει να. εύρη τη δι
καίωσή τω εντός του. υΕνα. πράγμα σα.ν το όψείλειν δεν 'μπορεί
ν α. προκύ ψ η π αρ α. σ..π Ο κάτι T::JU άπο μόνQ του εγείρει μια. τέτοισ,
�θ ι κη άξίωση , άπο �{άτι ποu εχει εν έιχυτφ μΙα. ά ξ ί α., σ..πΟ χά,:ι
που το 1:διο ε r ν ιχ ι ά ξ ί α. Οί άξίες κα.θειχυτες γίνο·ιτα.ι τι:ψσ.
το θεμέ λ ι ο ΤQΟ όψείλ ειν . Άλλα. δεδομΖνου δτι ΟΙ άξίες άντιπαρα.τί
θεντιχι προς το Ε!ναι τ ω ν l5ντων μ:: τγιν εν'ΙΟΙΙΧ του δεδομένου , α.J τε ς
ΟΙ ιδιες μποροσν να. μη., ε r ν ιχ ι . Γι' ιx.JTo εχουΥ εΙπεί πιJ>ς :
ίσχύουν [ δ η λ . ,δεν ,ε ί ν α ι, ά.λΗ ί σχύ ουν] . Γ ι α. δλ η την τ:ερο.οχΎι
των ο ,/των, δ η λ . των δεδομέ'ιων [πρα.γμάτων] , οΙ άξίες άποτελοΟ'Ι
τα. μέτρα. Ή Ιστορία. δΖν είνα.ι τΙποτε άλ λ ο άπο την πρα.γμα,ο
ποίηση των άξιων.
Ό Πλάτων συνέλιχοε το Είνα.ι ώς ίδέα.. Ή Ι:'έι:ι. είνσ.ι πρό
:υτ:ο [πσ.ράδειγμα] κα! σα.ν τέτο ιο είνα.ι επίσης μέτρο. Τί ψυσι
κώτερο &'πο το να. νοήσωμε τΙς ίδέες τοΟ Πλάτωνα. με τ ην EννQlΙX
τ(ίΙν ά.ξιων κιχ! να. έρμηνεύσωμε το Είναι των l5ντων ξεκινώντσ.ς
άπο ιχότο που ί σχύε ι ;
Οί &'ξίες Ισχύουν. 'Αλλα. ή Ισχυς θυμίζει &'Ζόμη πολ') ιχότο
ποu ίσχύει για, ενιχ υποκείμενο. Κιχ! για. να. στ η ριχ θ η πεp�ι ,έρω
το όψε ίλειν , το δποίο άνήχθη στο επίπεδο -cG>ν άξιων, &'πο δ ίδουν
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και στις ίδιες τις &'ξΙες gνιx Είναι. 'Εδω ΕΙναι δεν σΎjμα.Ινει κ α τ α.
6 ιΧ θ ο ς τίποτε &λλο &.πό την πα.ρουσΙα τοσ δεδcμένοu . Μόνο ΠΟI'ι
τοστο δέν εΤνα.ι τόσο χονδροειδως δεδομένο κα.ι χειροπιαστό όπως
εΤναι τα. τρα.πέζια κα.Ι ο[ καρέκλες. Μέ τό ΕΤνα.ι των &.ξιων ψθιi
νομε στό δΦιστο 'σημείο σtJγXύσεως κα.Ι ξερριζώμα.τος. Κα.θως δ � .
ρος «&.ξΙα» χιΧνει ,δλοένα τα. Ικγλυψα. Xα.ρα.ΚΤΎjριστικά. του, μολονότι
πα.ίζει &.κόμΎj Ινσ, ρόλο στήν πολιτική o:κoνoμί�, όνoμιiζoυν τώρα.
τήν &'ξΙα. «δλόΤΎjΤα.». Μ' α.ΙΙτόν '5μως τόν δρο &.πλως άλλα.ξα.ν τά.
γριiμμα.τα.. "Αν κα.Ι Ιτσι ψαίΥετα.ι κα.λύτε.ΡιΧ αυτό που στήν πρα.γ
·μα.τικόΤΎjτα εΤνα.ι αιιτες οΙ δλόΤΎjτες, δηλ. μισόΤ'Υ/τες [μισά. πρά.γμα.
τα.] . Άλλα. στήν περιοχή τοσ oΙΙσια.σΤΙΚCιύ οΙ μισότψες ε!Ύα.ι πε
ρισσότερο όλέθριες &.πό τό μΎjδέν, που τόσο τό ψ060σντα.ι. Στά. 1 928
έξεΜθη το πρωτο μέρος μιας 6ι6λιογρα.ψία.ς έπιΧνω στήν �ννoια.
τ-ης &.ξία.ς. ΜνημΟΥεόοντα.ι 661 κείμενα. που πρα.γμα.τεύoντα.�
τήν Ιννοια. της &.ξία.ς. Χω ρΙς &.μψι60λΙα. , έν τψ μετα.ξυ Ιγινα.ν
χίλια.. �Oλα. τοστα. όνομά.ζοντα.ι ψιλοσοψία.. Λότό που σήμερ�
προσψέρετα.ι ώς ψιλοσοψία. τοσ έθνικοσοσιαλισμοσ, &.λλά. δεν εχει
τίποτε το κοινο με την έσωτερική &.λήθεια. κα.! τό μεγα.λεϊο α.ΙΙτοσ
τοσ κινήμα.τος (δ'Υ/λα.δή τή συνιiντησΎj τ-ης οΙκουμενικά. κα.θωρι
σμένης τεχνικής με τον σύγχρονο άνθρωπο) , εχει Φα.ρέΦει στα.
θολά. νερά. αΙΙτων t(ijν «&.ξιων» κ�Ι των «δλοτήτων» ' .
Ώστόσο, α.ιιτο που δείχνει πόσο �ταν ριζωμένΎj � Ιδέα. της
&.ξία.ς κα.τά. τον 1 90 α.ιωνα., το 6λέπομε &.πο το γεΥονος δτι κι' α.ιι1 . Σ.τ,μ. Αύτα lλεγε πρός τούς σπου8ιχστέι; του στα 1 935, δτιχν κυ
ριιχρχοσσε δ χιτλερ ισμός. Ό Xιiϊντεγκερ εΙχε προσχωρήσει στόν Νιχζι
σμό τό 1 933, ΚΙΧΙ lμεινε σ' ιχύτόν 8Ικιχ μηνες. Έ8ώ η8η τολμάει να έκ
φριiση την άντιθεσή του στ-η θεωρ!ιχ τοσ Νιχζισμοσ, οχι όμως κιχΙ στό
«μεγιχλείο» του. Στα: Έλληνικα βλ. λεπτομέρειες . : Γ . ΚωστιχριΧ : Μάρτιν
Χάϊντεγκερ, δ φΙλόσοφοι; της μερ!μV7Jς, 'Αθήνιχ 1 973, σ. 236 - 2 3 7 . Σε
σχετικ-η έρώτηση, τό 1 970, άπιiντησε ώς έξης : «ΞεχνιΧτε την τριχγικ-η σύγ
χυση που έπικριχτοσσε τό 1933, την άθλιότητιχ, την άπόΥνωση, τΙι; ιχύτιχ
πάτες . Μετα την πιiρo80 8έκιχ μηνών 8ιιχχώρισαι δριστικα κιχΙ τελεσ!δικιχ
τη θέση μου
Πιό πoΛU με νοιάζει [τώριχ] ή νέιχ γενεά, που φλέγετιχι
γιιΣ τα νέιχ προβλήμιχται κιχΙ που άρχ!ζει μιιΣ κιχιvoύργιαι πορε!αι . 'Αγιχπώ
-τ-η νεολΙΧ!ΙΧ κιχΙ άξ!ζει νιΣ τYιv τιμιΧμε με τό ένδιαιφέρον μαις». 'Απόσπιχσμιχ
άπό συνέντευξή του πού 8ημοσιεότηκε στόν «ΟΙκονομικό Τιχχυδρόμο)) , 1 2
κιχι 19-3-1 970.
•..
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τος δ ΝΙτσε, κΙΧί εΙδικως ΙΧότός, σκέψτετιχι έντελGις μέσιχ &.πΟ τ�\
πρooπτικ� της Ιννοιιχς τijς &.ξίιχς. Στον ίιπότιτλο τοσ μεΥ(Ηου ερ
Υου του που έσχεδίιχζε : «Ή OUνιχμη της θέλησης» , γρά.ψει : «'Από
πειρα. μετΙΧξίωσης δλων των &.ξιων». Το τρίτο 6ι6λίο έπιγρά.φετιχι :
«'Απόπειριχ θεσ�ίσεως νέων &.ξιων». Ή περιπλoκ� μέσιχ στη δίνΥι
των Ιδεων �ης &.ξΙιχς κΙΧί � &'ποτυχίΙΧ του να. ΚlXτιxνoήση την &'μφί·
60λη προέλευσή τους &.ποτελοσν τον λόΥΟ ΥΙα. τον δποίο δ Νίτσε
CΊέν 'μπόρεσε να. φτά.ση στο ιxUΘεντικo κέντρο της φιλοσοφίιχς. 'Αλλά
κι' &ν ε!νιχι κιχνένιχς να. το φτιiση στο μέλλον - έμείς οΙ σημερινοί
μποροσμε !iπλως να. προετοιμά.σωμε το εοιχφος - δεν θα. σ.ποφυΥη
την περιπλoκ�, μολονότι θα. ε!νιχ\ διιχφορετική. Κιχνένιχς οεν πη·
.
δά.ει πέριχ &'πο τ� σκιά. του.
*.

Έρευνήσιχμε τίς τέσσερις διιχκρίσεις : Ε ! ν ιχ ι κ ιχ ί Υ ί
γ ν ε σ θ ιχ ι, Ε ! ν ιχ ι κ ιχ ί φ ιχ 1. ν ε σ θ ιχ ι, Ε ί ν ιχ ι κ ιχ ί
σ κ έ π τ ε σ θ ιχ ι', Ε ! ν ιχ ι κ ιχ ί ό φ ε ί λ ε ι ν. Κιχτευθυν
θήκιχμε προς ΙΧότη τη συζήτηση &.κολουθώντιχς έπτα. σημείΙΧ προσ
σ.νιχτολισμοσ. Στi)ν &'pxi) φά.νηκε πως &'σχολουμιχστε με μια. διιχ
νοητικη α.σκηση , για. τη Οιά.χριση δρων που έτέθησιχν ιχόθαιρέτως.
τα. έπιχνΙΧλα.μ6ά.νομε τώρα. ύπο την α.ότη μορφη κιχΙ κοιτζΧμε
κιχτα. πόσο ιχδτο που εΙπώθηκε κριχτήθηκε μέσιχ σ' ΙΧότα. τα.-ση
μείΙΧ προσιχνατολισμοσ, κιχΙ &ν εφθασε έκεί που &'πέ6λεπε.
1 . Με τΙς διιχκρίσεις αότές περιεΥρά.φησιχν τα. δριιχ τοσ Ε!
νιχι, κιχθως τοστο έτέθ'Υ) Ινιχντι ένος α.λλου, καΙ συνεπιίις έ ν τ ο ς
ιxutG>v των περιοριστικων δρίων ι1πέΚΤ'Υ)σε 1jSYj EVΙXV κιχθορισμό.
2. Ή διιχγριχψ-η των δρίων συμ6α.Ινει &'πο τέσσερις όπτικές
γωνίες, οΙ δποίες &'λληλοσυνδέοντα.ι. Συνεπως πρέπει δ κα.θορι
σμος τοσ E!�ι γα; Οια.κλοοδωθη κα.ί ΥιΧ α.όξηθη, &'ντισt'(.Ιχως.
3 ., ΟΙ δια.κρΙσεις δέν ε!να.ι κα.θόλου τυχα.ίες. Αότο που κρα
, τοσν σέ κα.τά.στα.ση χωρισμοσ" κα.θως ι1ποτελεί μέρος τους, τεΙνει
προς μΙα. θεμελια.κη ένότητα.. Συνεπως οΙ δια.κρίσεις Ιχουν τ-ην
έσωτερική τους &'να.γκα.ιότητιχ.
4. Κα.τα. σuνέπεια., οΙ &'ντιθέσεις, που στ-ην πρώτη μα.τια. φα.Ι
νovτa ι σα.ν λογικοί τνποι, δέν προκυπτουν πρωτιχ τυχιχίως κΙΧί κοιDigitized by 10uk1s, May 2009
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τ6πιν εΙσέρχονται στή γλωσσα σ�ν τρόποι τοΟ λέγειν. Προέκuψlχν
σε στενο εσωτερικο δεσμο με το πlΧραδειγματικO [που παρέχει το
μέτρο] Δuτικο εκτuπο τοΟ Ε[ναι . 'Άρχισαν με τήν εναρξη τής ψι
λοσοψικής έρωτηματοθεσίας.
5. 'Ωστόσο , τουτες οΙ διακρίσεις δεν κuριαρχοΟν μόνον μέσα
στή Δuτική ψιλοσοψία, &.λλα οιαπερνοσν κάθε γνώση , πράξη καΙ
λόγο, &.κόμη καΙ έκεί που δεν μνημονεύονται είδικως η δεν &.να
ψέρονται μΆ αότες τΙς λέξεις.
6. Ή σειρα με τήν δποία άνεψέρθησαν οΙ διακρίσεις αυτες
παρέχει ήδη μια ενδειξη για τήν τάξη που υπάρχει στήν ουσια
στική μεταξύ -cou; OUvιXIPELIΧ, &,λλα κα! για τήν Ιστορική ά.κολου
θία, τοΟ σχηματισμοΟ τους.
7 . Μια ριζική θέση του έ Ρ ω τ ή μ α τ ο ς περΙ -;o(j Είναι ,
� δποία εχει κατανοήσει πως πρόχει,�ι για -;'ήν εκπ-;uξη της ά.λή
θειας της ουσίας του Ε ί ν α ι , πρέπει να &.π,) ψασίση γι� τΙς
λανθά.νοuσες δuνάμεις αύτων των διακρίσεων, καΙ να τΙς δδηγήση
στήν ίδια -cou; τήν ά.λήθεια.
'Όλα δσα εΙπώθηκαν προηγοuμένως επάνω σ' αύτα τιΧ ση
μεία, nα€)αν τώρα τήν κατάλληλη πρcοπτική τους, έ κ τ ο ς
&7:0 αότα που εΙπώθηκαν στο τελεuταίc σημείο. Το οποίο δεν εμ.πε
ριέχει παρα μιιΧν &.ξίωση. Καταλήγοντας, θ� δείξωμε κι;ι.τ� πόσο
τούτη είναι δικαιολογημένη καΙ σ.ν � εκπλήρωσή της είναι &.
ν�γκαία.
Για να πραγματοποιήσωιιε αύτΎj τΎjν άπόδειξη πρεπε ι να ρί
ξωμε �λλη μια ματι� στο σύνολο αότης τής "Ε1crαγωγής στη Με
τα�uσική».
Το πάν εξαρτάται ά.πδ το θφελιακο ερώτημα που ετέθη στΎjν
&ρχή : "Γιατί να υπά.ρχουν τα /')ντα καΙ 5χι το τίποτε ; » . Ή πρώτη
εκπτuξη αύτου του θεμελιακου ερωτήματος μάς &'νάγκασε να ά,ντι
μετωπίσωμε το προκαταρκτικο ερώτημα : Τί εστΙ το Είναι ;
Στην &.ρχή το "Είναι» μα.ς ψάνηκ� σιΧν κενη λέξη με gyCI.
&μψί60λο νόημα. Το πράγμα εχει ετσι, καΙ τουτο μάς ψά:νηκε
σ�ν ενα 6ε6αιωμένο γεγονός, ά.νάμεσα στα ,5.λλα. Στο τέλος δμως
ά.ποδείχτηκε πl)}ς το κατιΧ τα ψαινόμενα μη επιδεχόμενο ά.μψισ6ή
τηση καΙ μη υπoκεί�ενo σε περαιτέρω ερεuνα, είναι το πιο ά. ξ ι ο
ε Ρ ώ τ η τ ο ε ρ ώ τ η μ α. Το Είναι κα! � κατανόηση του ΕίDigitized by 10uk1s, May 2009
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ναι δεν είναι γεγονότα δεδομένα. Το Είναι εΤνα.ι το θεμελιωδες
σuμ6αίνον , το δποίο πρωτο καθιστά ouνιxtYι την Ιστορικη ίίπαρξη
τοΟ &.νθρώποu, &.νάμεσα στο σόν"λο των οιανοιγομένων όντων.
Άλλα αυτο το &ξιο να τεθ1j ίιπο , έρώτηση θεμέλιο τής ύπαρ
ξης τοα &.νθρώπο!) το γνωρίζομε στην &'ξιοπρέπειά το!) καΙ στην
τάξη tou, δταν το θέτωμε ίιπο έρώτηση. Κατ' &.κολοuθίαν θέτομε
το προκαταρκτικο !ρώτημα : Τί έστΙ το Είναι ;
ΟΙ ένδείξεις οΙ σχετικες με την τplxoucrιx, κι' ώστόσο πολό·
πτuχη χρήση τοίί «�crtt» [ist] μάς Ιπεισσ.ν πως είναι λάθος να
μιλάμε για την &.καθοριστία καΙ την κενότητα τοίί Είναι . Το «έστί» ,
&.ντίθετα, καθορίζει τ ο νόrιμα καΙ τ ο περιεχόμενο τοα &.πcφέμψατοu
"Είνα.ι» [Sein] , κα.Ι δχι &.ντιστρόψως. Τώρα. μΠΟΡΟίίμε έπΙσης να
&.ντιληψθοαμε γ ι α τ ί πρέπει να είναι ετσι. το «έστΙ" Ισχόει
ώς copula, ώς «σuν,o.ετικo μόριο» (κσ:ντ) στην πρόταση [στην
&.πόψανση] . Τοότη ' περιέχει το «έστί». Έπειδη δμως � πρόταση ,
δ λόγος* ώς κατηγορΙα*, εγινε το δικαστήριο τοίί Είναι, γι' αυτο
τ ο ό τ η καθορίζει, 6ά.σει τοϋ «έστΙ» που &.νήκει σ' α υ τ ή ν,
το Είναι.
UΩστε το Είναι, το δποίο έξ &.ρχης έξελά.6ll.με ώς κενο δρο,
πρέπει , &.ντίθετα προς το έπιψαινόμενο , να. lχη gνιx ώρισμένο
νόημα.
Ό προσδιωρισμένος χαρακτήρας τοα Είναι κατέστη σαψ'ής,
ύστερα &.πΟ τη σuζήτηση που Ιγινε έπάνω στΙς τέσσερις διακρΙ
σεις :
Το Είναι , σε &.ντΙθεση προς το γίγνεσθαι, είναι το σταθερό.
Το Είναι, σε &.ντίθεση προς το ψαίνεσθαι , είναι το σταθερο
πρότuπο [το παρά.δειγμα] , πάντοτε το αυτό.
ΤΟ Είναι, σε &'ντίθεση προς το σκέπτεσθαι, είναι το όπο-κεΙ
μενο, το δεδομένο.
Το Είνα.ι, σε &'ντίθεση προς το όφε Ί λειν, είνα.ι το πά,ντοτε π·ρ ό
κείμενο, ώς το δψειλόμενο που δεν
Τι fjδη - πραγματοποιήθηκε.
Σταθερότητα, ταuτότητα, όπο-κειμενικότητα [κείται ώς δε
δq.ιένo] , προ-κει'μενικότητα [χ,είται ένώπιον]
στο 6ά.θος δλα λέ
youν το ίδιο πράγμα : σ τ α θ ε ρ η π α Ρ ο u σ Ι α: δν *ώς ου
σία*.
Λυτος δ καθορισμος τοϋ . Είναι δεν είναι τuχαίος. Προέκuψε
-

-
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&πο, τον κα.θορισμΟ πού κυρια.ρχεί την Ιστορική μα., δπα.ρξη, μέ
σφ της μεγάλης τη ς �να.ρξης, πού συνέ6η στούς UΕλληνες. Ό
κα.θορισμΟς του ΕΤνα.ι δεν είνα.ι ζήΤΎjμα. &.πλης περιγρα.φης τοο
νοήμα.τος μιάς λέξης. Ό κα.θορισμΟς του ΕΤνα.ι εΤνα.ι «ή» Μνα.μη ,
πού &κόμη κα.! σήμερα. φέρει κΙΧί κυ6ερνάει 8 λ ο u ς τούς δε
σμοός μ α. ς με τιΧ δντα στο σόνολό τους, με το γίγνεσθαι, το
φαί νεσθαι , το σκέπτεσθα.ι κα.Ι το l-φείλει ν.
Το έρώΤΎjμα. τ! εστί το ΕΤναι, &ποκαλόπτεται τα.υτοχρόνως
ώς το ερώτημα. τί εστΙ ή ύπα.ρξή μα.ς μέσα στην Ιστορία, άν σ τ ε
κ ό μ α. σ τ ε στην Ιστορία. Υι. ιiν &πλώς τρικλίζωμε. Άπο μετα
φυσικη α.πeιΦη , τ ρ ι κ λ ί ζ ο μ ε. Πα.ντου 6ρισκόμα.στε κα.θ' δ
Μν, &νάμεσα στιΧ δντα., κα.Ι δεν γνωρίζομε πλέον τί εστΙ το ΕΤναι.
Ούτε κιΧν ξέρομε 8τι δεν το γνωρίζομε πλέον. Τρικλίζομε κα.Ι 8τα.ν 6ε6α.ιώνωμε δ ενα.ς τον &.λλον πως δεν τρικλίζομε, κσ.Ι δτα.ν
σκόμη , 8πως τώρα. τελευτα.ία., &γωνιζόμα.στε νιΧ δείξωμε πως του·
το το ερώΤ'Υ)μα. περί του Είνα.ι φέρνει μόνο σόγχυση , προκα.λεί την
κα.τα.στροφή , κα.ί πως εΙνα.ι μηδενισμός. < Toότrι ή παρα.νόrιση
του ερωτήματος περί τοσ ΕΤνα.ι, ή δποία. ιiνα.νεώθηκε με την Ηευ
σrι της υπα.ρξιστικης φιλοσοφία.ς, μόνον γιιΧ τούς &φελείς εΙναι
νέα. > .
ΆλλιΧ ποσ λειτουργεί δ πρα.γμα.τικΟς μηδενισμός ; Έκεί 8που
κ:χνείς προσκολλάται στιΧ οίκεία. Οντα. καί νομίζει πως εΙνα.ι &ρκετο
νιΧ εκλα.μ6άνrι, 8πως μέχρι τώρα., τιΧ ον τα. ως Οντα., μιά. πού αύτιΧ
υπOCρχουν. Άλλά, κα.τ' α.ύτΟν τον τρόπο, &πορρίπτουν το ερώτημα.
περί τοσ ΕΤνα.ι κα! μετα.χειρίζοντα.ι το Ε{να.ι σιΧν μηδεν (nihil) ,
τ,;, δποίο &πο μιιΧν α.ποΦη «εΤνα.ι» , στο 6α.θμΟ πού εΤνα.ι μιιΧ παρου
σία.. ΝιΧ &σχολείσα.ι μόνο με τιΧ δντα., καταμεσίς της λησμονιας του
Είνα.ι - α.ύτΟ εΙνα.ι μrιδενισμός. Ό �τσι νorιμένoς μηδενισμος εΙνα.ι
το θ ε μ έ λ ι ο γιιΧ εκείνον τον μrιδενισμό, πού δ Νίτσε εκθέτει
στο πρώτο 6ι6λίο της «θέλησrις γιιΧ Δόναμψ .
Ά ν τ ί θ ε τ α, το νά. ώθήσrις το ε ρ ώ τ η μ α. περί του
ΕΤνα.ι ρητώς μέχρι τιΧ 8ρια. του μrιδενός , κα! τουτο νά. το συνδέ
σης με το όντολογικο ερώτrιμα., εΤναι το πρώτο κα.! το μόνο κα.ρ
ποφόρο 6ημα. προς την ιiλrιθινη υπέρ6α.ση τοσ μηδενισμοσ.
Άλλά. το 8τι το ερώτrιμα. περί του Είνα.ι, ως το πιο α.ξιο νά.
τεθή, πρέπει νά. το (όθήσωμε τ ό σ ο μα.κριά, μιΧς το lδειξε ή συDigitized by 10uk1s, May 2009

237
ζ�τη.ση γι� τΙς τέσσερις διοικρίσεις. Αυτά, δπο!) l ν οι ν τ Ι τ ο u ς
δρίζοντοιι τ� δρια τοΟ Ε!νοιι - το γίγνεσθσ. ι , το ψαίνεσθοιι, τ� σκέ
πτεσθαι, το όψείλειν - δεν είνοιι κάτι το &πλως ψοινταστικό. Άντι
προσωπεόοuν δuνάμεις που κυριοιρχοον και μ:χ.γεόοuν τα. οντοι, στη
διάνoις� τοuς κοι! στη μoρψoπoίησ� τοuς, στην εγκλεισ� τοuς και
στην πoιρoιμόρψωσ� τους. Το γίγνεσθαι - εΙναι το μηδέν ; Το ψαί
νεσθοιι - ε!ναι το μηδέν ; Το σκέπτεσθοιι - ε!νοιι το μηδέν ; ΤΟ
όψείλειν - ε[ναι το μηδέν ; ουδόλως.
'"Αν ώστόσο δλο τοΟτοι, δηλ. oιυτ� ποί.ι στΙς διιχκρΙσεις στέ
κοντιχι κ οι τ έ ν α ν τ ι τοΟ Είνοιι , δ�ν ε!νοιι μ η δ έ ν, τότε
τοίίτιχ τ � ϊ δ ι οι ε ί ν οι ι δ ν τ ιχ , και στο τέλος μάλιστιχ ε!
ναι περισσότερο δντοι άπο oιυτ� που θεωροοντοιι δντοι, με την περιω
ρισμένη άντίληψη περί τοΟ Ε!νοιι. Άλλ� τότε με ποιά σημοισίιχ
[Sinn] τοίί Ε!νιχι ε ! ν ιχ ι δ ν τ ιχ το γίγ�εσ9ιxι κιχ! το ψαίνεσ9οιι:
το σκέπτεσθοιι κοιί το όψείλειν ; Καθόλο!) με τ η σημοισίσι. τοΟ Ε!
ναι , Ιναντι της δποίοις &ντιπαροιτίθενται . 'Ωστόσο, αυτη 1ι σημα
σίοι τοΟ Ε!ναι είναι 1ι tplxouacx, &'πο την άρχοιιότητοι.
uQ σ τ ε 1ι μ έ Χ Ρ ι τ ώ � ιχ Ι σ Χ ό ο U σ οι l ν ν ο ι οι
e
[Β g r ί f f] τ ο ο Ε ! ν ιχ ι δ ε Υ ε ! ν οι ι ά Ρ κ ε τ η
ν � κ οι τ ο ν ο μ ά σ η 11: α. ν δ, τ ι «έ σ τ Ι».
γ ι �
Γι' αυτο πρέπει ν� 6:ώσωμε το Ε!'/αι έκ vlou, cΧπo τη ρίζοι
το!) καΙ σ' l5λο το εδρος της δuνατης οόσίας tou, α.ν θέλωμε την
Ιστoρικ� μοις ίίπαρξη ν� τη θέσωμε έν Ιργψ ώς Ιστoρικ�. Διότι .
οΙ δuνάμεις που στέκοντοιι &ντί�ετες σ:ο Ε!νοιι, οιυτες οΙ ίδιες οΙ
διιχκρίσεις, μέσοι στην πολίιπτυχΤ) 'περιπλoκ� τοuς κοιθορίζοuν, κυ
ριοιρχοίίν κοιΙ διοιπεΡΟίίν, &πο πολυ καιρό . την ίίποιρςή μοις κιχ! την
κροιτοΟν 'μέσοι ,στη oίιYX'JOT) τοΟ «Ε!νιχι». 'Έτσι, με την ρ,ιζικη lPEu
νοι των τεσσάρων διοικρΙσεων, &'ντιλοιμ6οινόμοιστε πως το Ε!νοιι που
ΠΖρικuκλώνετοιι &πο οιυτές, πρέπει το ίδιι; ν� μετοισΧTjμοιτισθη σε
περικλείοντιχ κόκλο κιχ! σε θ'εμέλιο όλων των δντων. Ή άρχέγονη
otιXaxtaTj, της δποΙοις 1ι έσωτερικόΤTjΤΟΙ κοι! 1ι πρωτοιρκτικη διά
στοισΤ) cplpouv την ΙστορΙοι, ε!νοιι 1ι διάκρισΤ) &νάμεσοι στο Ε!νοιι
κα! στο δν.
Άλλ� πως μπορεί ν� σuμ6η τοότη ; Άπο ποΟ μπορεί 1ι ψιλο
σοψίοι ν� &,ρχίσΤ) ν� τη σκέψτεται ; 'Ωστόσο, δεν πρέπει έδω να.
μιλάμε για. εναρςTj, &λλα. για. έ π οι ν α προιγμΟΙΤΟΠΟΙTjση' διότ ι
Digitized by 10uk1s, May 2009

238
l Χ ε ι πρα.γμα.τοποιηθη κάτω ιiπo Τ�'1 ιiνα.γκα.ιότητα. της ενα.ρ·
ξης, ΙΙπδ τ�ν δποΙα. τελουμε. Κα.τα. τ� συζήτηση τών τεσσάρων
δια.κρίσεων δεν ε[να.ι χωρις λόγο που πα.ρα.μείνα.μ� έπι πολυ επά
νω στ� - διιχ.κριση του Είνα.ι κα.ι σκέπτεσθα.ι. Αύτη � διάκριση ιi
κόμη κα.ι σήμερα. ε[·,ια.ι το θεμέλιο που ψέρει τον καθορισμδ του
Ε[ναι. Το σκέπτεσθαι, το δποίο δδηγείτα.ι ιiπδ τδν λόγο* ώς ιiπό
ψανση , πιχρέχει κιχι τηρεί το όπτικο πεδίο, επι του δποίου βλέ
πεται τδ Ε[νιχι.
"Αν ε[νιχι λοιπον αύτο τουτο τδ Ε[ναι να. οιανοιγη κιχι να.
θεμελιωθη κατα. την πρωταρκτική τ ο υ διάκριση ιiπδ τδ �ν,
τότε χρειιχ.ζεται τ� διιχ.νοιξη ένδς πρωταρκτικοσ όπτιχου πεδίου.
Ή -roρωτιχρκτικη εκπήγαση της διιχ.κρισης σε Ε[νσ.ι κσr.ι σκέπτεσθαι ,
δ χωρισμδς σ ε νοείν και Είναι, μα.ς δείχνει πως δεν πρόκειται
για. τίποτε λιγώτερο ιiπo αότoν τουτον τον καθορισμο τοσ ιiνθρώ
πινου ε[νιχι, που εκπηδιi ιiπδ τη - διανοιγόμενη ούσία. τοσ Ε[ναι
(ψυσις*) .
Με τδ ερώτημα. περι της ούσίας τοσ Ε[ναι OIJνδέεται εσωτε
ρικα. τδ ερώτημα περι του τΙ είνά ι δ &.νθρωπος. Ό ιiναγκαίoς κα-θο
ρισμδς της οόσΙας τοσ ιiνθρώπoυ , που ξεκινάει ιiπo εδώ , δεν ε[να-ι
ώστόσο θέμα. μια.ς αύθα-Ιρετης ιiνθρωπoλoγΙα-ς, � δποία κατα. βά-σιν
θεωρεί τον &.νθρωπο δπως � ζωολογΙα- τα. ζώα. Τδ ερώτημα περι
του ε[να-ι του ιiνθρώπoυ καθορίζεται τώρα-, ώς προς την κατευ
θυνσή του καΙ ώς πρδς την εόρύτητιχ. του, μ ό ν ο ν ιiπδ τδ ερώ
τημιχ περΙ του Ε l ν α ι . Ή οόσΙα του ιiνθρώπoυ πρέπει να. νοηθη
κα-ι να. θεμελιωθη, εντδς τοσ ερωτήματος περι του ΕΤνιχι καΙ συμ
ψωνιχ προς την κρυμμένη ενδειξη της ενα-ρξης, ώς δ τ ό π ο ς
τον δποίο χρειά-ζετιχι τδ Ε[ναι για. τη διάνοιξή του. Ό &.νθρωπος
ε[νιχι το ΙXόΤQιδιαyoιγbμεYO έwεί (Da, πιχ.ρα.
Da sein, πσ,ρ-ειμι] .
Σ' ιχ.ύτδ (τδ ,εκιεί, το «πιχρα.» του πά.ρ -ειμι] εΙ,σέ ρχετιχ ι τδ ον κιχ.ι
τΙθετα.ι σε !ργο. Γι' ιχότδ λέμε : Τό Ε[να-ι τοσ ιiνθρώπoυ είναι ,
μ ε τ�ν αόστηρη - σημα-σΙα- της λέξης, τ ο «παρ-είναι». Τδ όπτικδ
πεδΙο για. τη διιχ.νοιξη τοσ ΕΙναι πρέπει πρωταρΚΤΙΚώς να. θεμε
λιωθη έπιχ.νω στ�ν o,jalιx του παρ-είναι, τδ δποίο ιiπoτελεί τδν τό
πο της διά-νοιξης του Ε[να-ι.
Το σUνoλo της Δυτικης ιiντίληΦης περΙ τοσ ΕΙναι, το σύ',ιολο
της πα-ριχ.δοσης κιχΙ κα.τ' ιiκoλoυθΙαν � σχέση πρδς τδ Είναι , ποu
-
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ιiκόμη κuριιχρχεί, σuγκεψΙΧλιχιώνετιχι στον δρο Ε ί ν ιχ ι κ ιχ t
σ κ έ π τ ε σ θ ιχ ι .
Άλλσ. τ ο «Είνιχι κ:χΙ Χρό'/ος" είνιχι μι� ό'IQμ:χσίσ. , ';Ι δποία
με κιχνένιχ τρόπο δεν πρέπει νσ. σuσχετισθή με τΙ; διιχκρίσεις ποu
μελετήσιχμε. llροσocνιχτολίζει πρbς μι�'1 ενΤΞΑώς OlocςpoPEtLXYj π ε 
ριοχή ερεuνιχς.
'Εν προκειμένψ 1ι «λέξψ> xp6YQ; δεν ,J ΠQΥ.. oc θιστιΧ ιΧπλώς τ-Τι
«λέξη» σκέπτεσθΙΧΙ- ιiλλσ. 1ι ουσία τοΟ Χρόνοu Υ..α θορίζετιχι μέσιχ
στήν περιοχή τοΟ ερωτήμocτος περΙ tQO Εινιχι, κιχτα. τρόπο ριζικό
κιχ! μονΙΧδικό, σύμφωνιχ με διιχφορετικες ΠΡQοπτικές_
Άλλσ. γιιχτί ιΧκρι6ώς δ χρόνος ; 'Επειδή κσ.τα τΥιν ενιχρξη
τής Δuτικής φιλοσοφίιχς 1ι π ρ ο ο π τ ι κ YI ή δ δ η γ ο Ο σ ιχ
τή διιiνoιςη τοΟ Είνιχι ήτιχν δ χρόνος, κocτα τ c: τ ο Ι ο ν τ Ρ ό
π ο δμως, δποu 1ι προοπτική ώ ς τ ο Ι ιχ ύ τ η παρέμεινε , και
�πρεπε νσ. πιχριχμείνη , κρuμμένη . ·Οτιχ'! τέλος εγινε θεμελιώδης
εννοιιχ τοΟ Είνιχι 1ι oualιx* - κιχ! ιχuτη σημΙΧίνει : σταθερή πιχροu
σία - τί ά.λλο είνιχι ιχυτο τό κρuμμένο στό 6ιiθoς τής oualoc; τής
στΙΧθερότητιχς κιχ! τής οΙΙσ!ας τής ΠΙΧΡΟlJσία.ς πιχρσ. δ χρόνος ; Άλλσ.
ιχ U τ Ο ς δ "Χρόνος» , ώς προς τήν ουσίΙΧ τω, δεν εχει ιiκόμη
εκπτuχθή κιχ! (στο εδιχφος κιχ! στό όπτικό πεδίο τής «ψuσικής»)
δεν επιδέχεται εκπτuξη_ Διότι , εUΘuς ώς 4ρχισε - σ,ό τ έ λ ο ς
τής Έλληνικής φιλοσοφίιχς, με τον Άριστοτέλη - να στρέφετιχι
1ι σκέψη προς τήν οΙΙσίΙΧ τοΟ χρόνοu , δ ίΌιος δ χρόνος ωφειλε νσ.
εκλ ηφθή ώς κιiπoιιx πιχροuσίιχ, ώς *ουσίιχ τις*. Τούτο εκφρά.ζετα.ι
με το ότι δ χρόνος νοείτιχι ξεκινώντιχς ιiπό το «τώρα.» , ιiπo τό έκά.
στοτε κιχ! πιiντιx πιχρόν_ Πιχρελθόν είνα.ι το «οχι Π λ έ ο ν τώριχ» ,
μέλλον είνιχι το «όχι ιi κ ό μ η τώριχ». Τό ElYOCL μi τή σημιχ
σίΙΧ τοΟ δεδομένοu (τής πιχροuσίιχς) �γινε τό προοπτικό πεδίο γισ.
,όν κΙΧθορισμο τοΟ χρόνοu. Άλλσ. δ χρόνος δεν εγινε 1ι εΙδικώς
διιχνοιγείσιχ προοπτική ΥΙσ. τήν έρμηνείΙΧ τοΟ Είνιχι.
Σύμφωνιχ μ' α.ιιτους τους σuλλογισμούς, το «Είνα.ι κα.! Χρό
νος» δεν σημα.ίνει ενα. 6ι6λίο, ιiλλα εΥΙΧ εργο για πριχγμιχτοποίηση_
Το πρα.γμα.τικΟ εργο είνιχι ιxutb που δεν γνωρίζομε κα.! το δποίQ ,
στο 6α.θμΟ που Υ ν ή σ ι ιχ το γνωρίζομε , δηλocδή ώ ς �ργo, το
γνωρίζομε μόνον ε ρ ω τ ώ ν τ ε ς.
ΤΟ νσ. γνωρίζης νσ. ερωτ� σημα.ίνει : ·νσ. γνωρίζης νσ. περι- '
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μέν'Υ)ς, &κόμ'Υ) κιχι 8ι� βΙου . 'Ώστόσο, iι !πoχ� που θεωρεί πριχγμιχ
τικό μόνον δ,τι τρέχει γρ�γoριx κιχι μπορεί ν� πιιχστη κιχΙ μέ τ�
Μο χέριιχ, έκλιχμβάνει τό έρώτα.ν ώς «ξένο πρός τ�ν πριχγμιχτικό
Τ'Υ)τιχ» , σ�ν κάτι πqu δεν &ποφέρει μετp�σιμo Οφελος. Άλλ� τό
οόσΙώ8ες 8εν εΙνιχι δ &ριθμός, πιxρ� δ όρθός χρόνος, 8'Υ)λ. iι όρθ�
στιγμ� κιχι iι όpθ� έμμoy�.
Δ ιότι ό βαθύνους Θεός
άπεχθάνεται
τό παράκαιρο φανέρωμ α.
Χ ιχ Ι λ ν τ ε Ρ λ ι ν, Άπό τόν κόκλο τών «Τιτάνων.
( Aπα.vτa IV, 218)
-
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ΤΟΥ

XAINT[fK[P npOI ΤΟΝ

ΡΙ ΤΙΑΡΝΤΙΟΝ

AΙδεσιμώτ�τε Pίτσ�ρντσoν,
Με κιiπoιo διστ�γμo θα. πρoσπ�θήσω να. απα,ντ11σω στα. δόο
θεμελιώδrι ερωτήμ�τ� πolι μοσ εθέσα.,ε στην επιστολή σα.ς τYjς 1 rις
M�ρτίoυ 1 962. Το πρώτο ερώτrιμ� OCφορά το αρχικο κίνψρο πolι
κ�θώρισε τον δρόμο τYjς σκέΨrις μου. ΤΟ άλλο ερώτrιμ� ζrιτιiει
πλrιρoφoρίες σχετικα. με την πoλυσu,ζrιτrιμένrι Σψ/ψή.
Διστιiζω να. δώσω ocπ�ντήσεις, επειδη τοστες &.ν�γκ�Ιως π�
ρ�μένoυν ενδεικτικές. M�κρα. �μπειρί� μοσ lμ�θε , πως δεν πρέ
πει να. εκλ�μ6ιiνrι κ�νεΙς τΙς ενδείξεις ώς κ�τεuθυνσεις για. τον
δρόμο του στox�σμoσ, προκειμένου να. σκεφθΥ) με ocνεξ�ρτrισί�
�ότo πolι δείxνετ�ι. θα. εκλιi60υν την Eνδειξrι ώσα.ν εκψρ�σμένrι
γνώμrι μου, κ�ι ώς τoΙ�ύΤrι θα. αρχίσουν να. την &.ν�πτυσσoυν.
Ή πρoσπιiθει�, �ότo πolι σκέψτετ�ι κ�νείς, να. το ψέρrι κοντα.
στolις τρόπους τjj)ν νorιτικων π�ρ�στιiσεων πolι κυρι�ρxoσν , δδrιΣ .τ.μ. : Ό Ρίτσαρντσ ο ν έ δημ ο σί ευσε αύτό τό γ ράμμ α (στό πρωτό
τυπ ο και σε μετάφραση) υπό μ ο ρφτι πρ ο λόγ ο υ στό ιίι6λί ο τ ο υ <Χ άϊνΤΕ
γ κερ. Μέσφ της φαιν ομ εν ο λ ο γ ίας πρός τη σκέψψ ( Χ άγ η 1 9 63, ιί' εκδ .
1 9 7 3 ) . Μερικ ο ι άπσ τους δρ ο υς που περ ι έχονται έ δώ διευκρινίζ ο νται στό
μελέτημά μας που ά κ ο λ ο υθ εί. Ό Ρ ίτσαρντσ ο ν όν ο μάζει «Χ άϊντεγ κερ Ι»
τόν Χ . πρό της Σ τρ ο φης και «Χ άϊντεγ ΚΕΡ Ι Ι:. τόν μετα. τη Σ τρ ο φή. Αύτη
συνέ6η, κατα τόν Ρ . (στό ιίιιίλί ο τ ο υ σελ. 229 κ. έπ. ) στα. 1 9 30, δταν δ
Χ . έδημ ο σίευσε Τ11 μελέτη τ ο υ <Γιά την ο ύσία της ά λήθ ειας:..
Παραθ έτ ομ ε σέ μ ετάφραση τ ο ύτη την έπιστολή, έ πει δη ο ί διευκρι
νήσεις που παρέχει δ ίδι ο ς δ Χ ά'ίντεγ κερ εχ ο υν μεγάλη σημασία γ ια
δπ ο ι ο ν θ έλει να. έμδαθ ύνη στην κατανόηση της σκέψης τoiί φιλ ο σόφ ο υ.
Για. τη σημειογραφία (άγγύλες, άστερίσχοι) ίσχύουν δσα είπαμε
στην ά ρχη αύτoiί τoiί διδλί ο υ.
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γεί στο νά. ,c.. τ;ρο,::ι.ρμόση itpb; αύτές τις παραστάσεις, κσ.Ι OUVE
πώς iν::.ιγκαίως να. το παραμfJρΥώση .
ΜιτΥι ή ε lσαyωy�χη τ;::ι.ρ::ι.τήρφη δ±,ι ε ί ν αι ή θρψω δ : ::ι. ένος
ιΧ'ιθρώπ'.ι') ποι) τον π::.ιρ::.ινΟ'.ι:>ν , παρα. ε[ναι ή ά ι::ι. γ ν ώ ρ ι τ η μιi; σχε·
δον άνuπέρ6α.της δuσχέρειας της χα ;; α. νόη ση ; Τ'.ιυ αλλ'.ιU.
:

Το πρώτο � ρ ώ τημα της iπιστολης σας εχει ώς
«Πώς μπ-:ψούμε

νά. νοήσωμ ε δεόγ;:ως

τη,ι

πριJ)";η

έξη ς :
Ε ι ι πε φία.

;:ι:,ι,) εΙχα.τε YΙ� τό έΡΙ;JΤΎJΙΙα. ΠΖρt τοΟ '' Όντο ς , στόν l\1�pz'/tcί.vo ;».
« Στc.. ν Μπρεντά'ιο" .
'Έχετε στc.. '10:> σας ,c.. ;:pιίJτO ψι λ ο
σΟΥΙΧΟ κείμενο πού το δούλειn. auvzxw; &'πο τ6 1 907 , τ.Υι ο ι δ α
κτoρ�κη διατριβη τού Φρά.'ιτς Μ π ρεν τάνο « Για. τίς πολλες σημα
σίες του Qντος κατά. τ6ν Άριστοτέλψ (1 862) . Ό Μπ ρεντά νο ε
βαλε στο εξώψuλλο του γραψτού το') τη φράση του Άρ ι σ τ ο τέλη :
*το ον λέγετα.ι πολλαχώς* . Μεταφράζω : <<'ΙΌ 0'1 [ τα. ΟνΤ7.] (σε
σχέση πρ6ς το "Ον [ΕΤναιΙ) φανερώνεται με πολλούς τρ6ΠΟUζ» .
Σέ τούτη τΥι φράση εΤναι κρuμμέ'lο τ ο & Ρ ώ τ η μ α πού καθο
ρίζει τον δρόμο της σκέψης μοu : ΙΙοιός εΤναι δ ένοποιητικος κσ.Ι
&.πλΟς καθορισμος του Είναι πού κuριαρχεί έπάνω ιiπo την πολ·
λαπλότητα τών σημασιων του Qντος ; [Sein = Είνσ.ι, "Ον. Das
Seiende = 15'1, τα. l5νταΙ . Τούτο το έρώτημα έγείρει τα. ιiκόλοuθα :
Τότε τί σημαίνει "Ον ; Κατά. πόσο (γιατί και πως) έκπτύσσεται
το Είναι [ "Ον] των οντων στούς τέσσερις τρόποuς πού δ Άρι
στοτέλης τούς 6ε6αιώνει σuνεχως, άλλα. πού άψήνει ιiκαθόριστ)ι
την κοινη πηγή τοuς ; Είναι άρκετο να. διατρέξη κανεις τα. Ονό·
ματα πού τούς εδωσε ή γλωσσ::.ι της ψιλοσοφικης παράδοσης για.
να. έκπλαγη ά.πο το γεγονος δτι τουτοι [οΙ τρόποι] κατ' ά.ρχην
ψαίνονται ά.σuμ6ί6α.στοι μεταξύ τοuς. Το "Ον ώς ποιότητα, το "Ον
ώς δuνατότητα κα! ώς πραγμα.-ι:ικότητα, το "Ον ώς &λήθεια, tc..
"Ον ώς σχημα των κατηγοριων. Ποιό εΤναι το νόημα του 'Όντος
πού έκψράζεται σ' αότούς �oύς τέσσερις τ ίτλους ; Πως μπορεί
κανείς να. τούς ψέρη σε μιά. κ:χ.τανοητη σuμψωνία μεταξύ τοuς ;
Τούτη τη σuμψωνία μπορούμε να. την ά.ντιληψθούμε μόνον
σ.ν προηγοuμένως έρωτήσωμε κα! otzuxpt ',ιήσωμε το έξης : Άπ6
πού το 'Όν ώς τοιούτο (κα! οχι τα. οντα ώς ονται) παίρνει τον
καθορισμό tou ;
-

·
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Στό μεταξυ πέρασε μια δ..καετΙα, και χρειάστηκαν πολΗς
συμπορεόσεις και παραπορευσεις δια μέσου της Ιστορίας της δυ
τικης φιλοσοφίας, μέχρις l5του φθάσω σε μια πρώτη διευκρΙνηση
του παραπάνω έρωτ�ματoς, Πρός τουτο τρεΙς συνειδητoπoι�σεις
ήταν &ποφασιστικές, μολονότι όχι &κόμη &παρκείς, γιά. νά. &.πο
τoλμ�σω τ�ν &.vάoAua'Yj του έρωτ�ματoς περ! του 'Όντος ως &ρω
τ�ματoς περ! του νοήlιατος το!} 'Όντος,
ΟΙ συζητήσεις με τόν Χουσσερλ 110υ lδωσαν την �μεση &μπει
ρία, τής φαινομενολογικης μεθό�oυ, που προετοΙμασε την lvvotIX
τής φαινομενολογίας , σπω; την εκθέτω στην εΙσαγωγη του «Εί
ναι και Χρόνος» (§ 7 ) , Έν προκειμένψ .� &.ναγωγη στΙς θεμε
λιώδεις λέξεις της έλληνικής σ;ι. έψης, που &.ντιστοίχως έρμή
νευσα : λόγος* (να. καθιστάς φανερο) και φαίνεσθαι * (να. αυτο
δείχνεται) , επαιξε καθοριστικό ρόλο ,
Νέα μελέτη 't(iJII πραYlιατειων του 'Αριστοτέλη ( Ιδίως του
ενατου 6ι6λίου 'tGJV "Μετα. ' τα. ψυσικα." καΙ του εκτου 6ι6λίου των
,,'Ηθικων ΝικομαΧι:'Ιωψ) είχε UJς &.ποτέλεσμα τη συνειδητοποίηση
του &'ληθευειν* ιός Ι κκαλυπτειν καΙ τον χαρακτηρισμΌ τής &,λή
θειας ώς εκκάλυψης, στην δποία &νήκουν l5λα τα. αυτοδεικνυό
μενα Οντα. 'Ωστόσο, αυτός που σ.ρκείται στην αποψη, πως δ Χά'ίν
τεγκερ έννοεί την &,λήθεια ώς εκκάλυψη , σκέφτεται πολυ επιψα
νειακα. η μιiλλον καθόλου. 'Ωσα.ν με την &-λήθεια*, αυτό που
πράγματι &.ξίζει τη σκέψη , να. μην ερχόταν σε μια. πρώτη προσεγ
γιστικη μορφή . Άλλα. τό πράγμα δεν θα. 6ελτιωνόταν, αν σ.ντΙ
«έκκάλυψη» [μή-κάλυψη] μεταψρά.ζαμε «&-λ ησμονια.» [μη-λήθη] .
Διότι τη «λήθη» [λησμονια.] πρέπει έλληνικα. να. τη νοήσωμε ιός
&πόσυρση προς τήν κάλυψη. 'Αντιστοίχως, τό &ντίθετο φαινόμενο
τής λήθης, � &νάμνηση , πρέ7.ει να. έρμηνευθή έλληνικά : ώς &.
πόκτησ'Yj , ώς επίτευξη Τής εκκάλυψης. Ή πλατωνικη &νάμνη
σις* των Ιδεων σημαίνει : το να.-ξανα.-δής , σημαίνει τήν &ποκά.
λυψη , δηλαδη των οντων στην ε Ιδή τους.
Με τη σuνειδ'Yjτοποίηση τής σ.λήθειας* ώς εκκά.λυψης, &.να
γνωρίσθ'Yjκε τό θεμελιωδες χαρακτηριστικο της ουσίας* , του Εί:
ναι των οντων : � Παρουσία (Anwesenheit) . Άλλά. � λεκτικη με
τά.φραση, δηλαδη' αιjτη που τη σκέφτεται κανεις ξεκινώντας &.πο
το πράγμα, εκψράζει το πράγμα μόνον l5ταν το περιεχόιιενό του,
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εν προκειμένψ Τι Πα.ρουσία ώς τοιαύτη , ψέρεται εναντι της σκέ
ψης . Το &.νησυχαστικΟ και πάντοτε εγειΡόμενο ερώτημα περι του
'Όντος [Είναι] ώς Παρουσίας (ώς Ξνεστιίnος) εκπτύσσεται σε ερώ
τημα περι του 'Όντος σε ά.'ιαψορα. προς τον χρονικο χαρακτηρα
του . 'Έτσι δμως δείχνετα.ι ά.μέσως, πώς Τι πα.ραδοσιακή ά.ν,ίληψη
ΠΖΡΙ τοΟ . χρόνου οίιδόλως επαρκεί να. θέση όρθώς το ερώτημα
περι του χρονικου χαρακ,ηρα της Παρουσίας , πολύ δε λιγώτερο
να. &.πα.ντήση σ' αίιτό. Κα,α. τον ιδιο, λοιπόν, τρόπο δ χρόνος
εΥΙ'/ε ά.ξιερώτητος , δπως κα.Ι το Είναι . Ή εχοτατική - δριζοντιακή
χρονικότητα , δπως περιγράψ τ ηκε στο "ΕίΎΙΗ και Χ ρ6νος » οίιδόλως
ε�ναι το πιο ιΧρμ6�ιo κατηγόρημα του χρόι/οu πού πρέπει να. ά.να
ζητηθ·η , ,χμα είναι να. &'παντήσωμΖ στο ερώ,ημα περΙ του 'Όντος.

Μ' αίιτον τον προεισαγωγικο ψωτισμο τής ά.λήθειας* καΙ της
ίισί α.ς* &.ποσv-.ψψίσθηκε εν συνεχεί? ,ο νόημα ",αol το ε δ ρ ος της
&.ρχης τΥις ψαινομενολογίας , "Ο,) ε ί'ι α ι [� ΠΡCiτροπή να. πάμε] :
« Προς τα. ί'δυχ τα. πράγματα" . ΚαΟώς ή. Ζξοικείωσή μου με ,ή ψαι
'lομενολΟΥίσ, μεγάλωνε , οχι πΗον με τα. δια6άσματσ., &.λλα. με τήν
-:: ρ ακτικη δουλειά, το Ζρώτημα .. ερΙ του 'Όντος, πού έτέθη με το
γραψτο τοΟ Μπρεντά.νο, δεν �παΨε να. παραμένη πάντοτε εν Οψει.
ΚαΙ ετσι εγΞρθηκε μία &μψιΌολία ιJ)ς προς ΤΟ α,ν "το ι διο c Q
πρ,χγμα» "ρέΠΞΙ να. καθορισθη ιJ) ; &'ναφορική [Intentionale, που
πάντοτε &.ναψέρε,αι σε κάτι] συνείδηση η ιΧπλιί)ς ώς υπερΌσ" ικο
εγώ . "Αν, πράγματι, Τι ψαινομεψ;λογία, που &.ψήνει τα. πράγμα,α
να.' αίιτoψανερωθoιj·l, πρέπει να. 6ρισθη ιJ)ς Τι παραδειγμαωιή μέ
θοδ/jς της ψιλοσοψίας , καΙ av το δδΎjγητικO ερΙ:nημα της ψιλο
σοψίας κυρ ια.ρχουσε &.πΟ παλαι α. ίιπο διάφορες μoρψ�ς ιJ)ς το έρώ
,ημα περΙ '!:CiG Είναι τών οντων , τότε θα. επρεπε το Είναι [ "Ον]
να. παραμείνη το πρώτο και :CJ τελευταίο «ί'διο πράγμα» για. τή
σκεψη.
ο

Σ,ο μεταξύ Τι "ψαινομενολογία», με τη σημασία που της δί
νει δ Χουσσερλ, ώργανώθηκε σε. μια. καθωρισμένΎj ψ ιλοσοψική θέ
ση, δπως [ώς θέση ] είχε προδιαγρα.ψη ά.πο τον Καρτεσιο , τον
κα.ντ και τον Φίχτε . Σε μια. τέτοια ψιλοσοψική θέση , Τι Ιστορι
κότητα της σκέψΎjς παραμένει έντελιί)ς ξένη . (ΠρΌλ . την πολύ λί
γο προσεγμέν'η πραΥμα.τεΙα του Χοσσσερλ : «'Η ψιλοσοψία ώς αίιDigitized by 10uk1s, May 2009
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σΤΥΙρη lπιστ'ήμYj», που εμψανίσθΥΙκε στα. 1 910/1 1 , στο περιοδικο
«Λόγος», σ. 289 κ. έπ .) .
�Eνάντια σ' αl)τη τη ψιλοσοψικη θέση εξεκίνησε το .ερώτημα
περ! τοΟ �Oντoς, δπως έκπτύχθηκε στο "Είναι κα! Χρόνος» , και
τοΟτο, δπως πιστεύω μέχρι σήμερα, 6άσει μισ.ς πιστότεΡΥΙς συμ
μόρψωσΥΙς προς την &.ρχη τής ψαι νομενολογίας.
Λότο που περιγράψουν &.ναδρομΙΚώς λίγες γραμμές, καΙ που
δλοένα επιδέχεται 6ελτίωση , στην Ιστορική του πραγματικότΥΙΤα.
�ταν μία διαδικασία περιπλεγμένΥΙ, που και σε μένα είναι &σα
ψ'ής. ΤούτΥΙ fι διαδικασία &.ναπόψευκτα παρέμεινε ψυλακισμένη
στους συγκαιΡινούς της τρόπους παραστα.τικης σκέψης και γλωσ
σικής διατύπωσΥΙς, και την συνώδευσαν &νεπαρκείς έρμηνείες,
τών δικών τουι; προθέσεων.
Τώρα, .α.ν με τον τίτλο του 6ι6λίου σας «'Λπο τη ψαινο
μενολογία στη σκέψψ> lVVOl!itE -;.η «ψαι νομενολογία» με τη σημα
.σία που μόλις περιγράΨαμε , ως ψιλοσοψικη θέση του Χουσσερλ,
τότε δ τίτλος &.νταποκρίνεται προς το πρα.γμα. Το ερώτημα, δμως,
περι του 'Όντος, l5πως το εθεσα εγώ , είναι κά.τι εντελώς διαψο
ρετικο &.πο αότη τη θέση. Ό τίτλος δικαιολογείται παντελώς δταν
δ δρος «σκέψψ> εξαχθη &.πο την &.μψισημία του , σύμψωνα με την
δποlα τουτος κατονομάζει τόσο τη σκέψη της [κλασικης] μΖΤσ.
ψυσικης - τη σκέψη τοσ Είναι τών οντων - δσο και το ερώτημα
περ! του Είναι, με το νόημα της σκέψης τοσ Είναι ως τοιούτου
(της &.ποκαλυπτικότητας του Είναι) .
.,..Αν δμως νο'ήσωμε τη «ψαινομενολογία» ως τη μέθοδο που
&.ψήνει να. αότοδειχθη αύτο που είναι ίδιο της σκέψης, τότε δ
τίτλος πρέπει να. είναι δ έξης : « υΕνας δρόμος μ έ σ <ι> της ψα.ι
νομενολογίας προς τη σκέψη τοσ 'Όντος» . Τότε > τούτη fι γενικη
λέγει πd)ς το "Ον ως τοιουτο (το Έον) αύτοδείχνεται , ταυτο
χρόνως ως αότο που πρέπει κανεις να. το σκεψθη και ως αύτο
που εχει &.νάγκΥΙ &πο μια. σκέψη που να. του &.νταποκρίνεται.
Μ' αύτη την ενδειξη εγγίζω ήδΥΙ το δεύτερο άπο τα. ερω
τ'ήματά σας, το δποίο εχει ως έξής : «Δεδομένου δ τ ι συνέ6η
στη σκέψη σας μία «Στροψη» - πώς συνέ6η τούτη fι « ΣτΡοψη» 
ή , &μα τεθή το lΡώτημα διαψορετικά., πώς πρέπει να. σκεψθουμε
αότο τοστο το συμ6άν j».
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θ α. μπoρ�σω να. ιΧπαντήσω στό &ρώτημά; σας , α,ν προηγοu
μένως διεκρινισθη τί σημαiνει «Στροφή'>' η ιΧχρι6έστερα, α,ν κα
νείς θέλη να. σκεφθη σuστοίχως επά;νω σε πρ�γματα που �xouv
εΙπωθη , ιΧντί να. σuνεχΙζη να. περιπλανιέτα.ι σε ιΧνεδαφικους · laxu
ρισμοίις. Για. τη Στροψη μίλησα για. πρώτη φορα. δημοσίως στην
έπιστολή μοu «Για. τ6ν ιΧνθρωπισμό» (1947 , σ. 71 Χ. έπ. Άνσ.
τυπο σ. 1 7) . Καί ετσι ε6γαλαν τό σuμπέρα.σμα, πως ιΧπό τό 1 947
-ή σκέψη του Χά;ϊντεγκερ υπέστη «ιΧναστροφή», η μάλλον ιΧκόμη
ά.πΟ τό 1 945 υπέστη μία <<μετα.στροφή». Δεν αφήνοuν περιθώρια
να. αντιληφθη κανείς, πως � διά.σκεψη ένος τόσο αποφασιστικης
σημασίας περιεχομένου απαιτεί πολλα. χρόνια. για. να. αποσαφη
νισθη . Τό παρακσ.τω κείμενο ίσως δείξη πως τό τ.εριεχόμενο της
σκέψη ΠCιυ ανσ.γεται στη «Στροψη» απασχολεί τη σκέψη μοu καl ' 
μια. δεκαρια. χρόνια πρίν απο τό 1 947 . Ή σκέψη της Στροφης
ε ί ν α ι μία καμπη στη σκέψη μου . Άλλα. αυτη � καμπη δεν
τ.ροέκuψε ώς σuνέπεια αλλαγης στη θέση μοu, οίιτε έγκατσ.λειψης
της ερωτηματοθεσίας του «Είναι καΙ Χρόνος» : Ή σκέψη της Στρο
φΎ)ς προκίιπτει ά.πό τό γεγονός ΟΤΙ παραμένω σ' αυτό που διανο
είται τό «Είναι καί Χρόνος" , δηλαδη ΟΤΙ ερωτώ προς την κατείι
θuνση που ήδη δείχτηκε στό «Είναι καί Χρόνος» (σ. 39) υπό τόν
τίτλο «Χρόνος καί Είναι».
Ή Στροφη κατ' &ρχην δέν είναι μία διαδικασία της ερωτη
ματικης σκέψης' ανήκει σ' αυτο τουτο τό περιεχόμενο που κατο
νομσ.ζεται με τους τίτλοuς «Είναι καί Χρόνος" , «Χρόνος καί Εί
να.ι». Γι' αυτό τό λόγο, τό χωρίο τής «'Επιστολης για. τόν ανθρω
πισμο» εχει ώς έξης : «'Εδώ αντιστρέφεται τό δλον». «Τό δλον» :
τοϋτο σημαίνε ι , τό περιεχόμενο [τό ζήτημα] του «Ε[ναι καΙ Χρό
Υος», καί του «Χρόνος καί Είναι». Ή Στροφη παίζει με τ6 · ίδιο
το περιεχόμενο [ζήτημα] . Οίιτε την εφευρα &γω ουτε ήρθε &'πλώς
καί μόνο στη σκέψη μοu. Μέχρι σήμερα δεν γνωρίζω καμμια.
προσπσ.θεια σκέψης επάνω σ' αυτο τό περιεχόμενο [ζήτημα] η κρι
τιχης του ανάλuσης. Άντί για. &νεδαφικες καΙ ατελείιτητες φλυα
ρίες περί της «Στροφης», θα. ήταν προτιμότερο καΙ πιό καρπο
φόρο να. αΡΧίσοuν να. σκέφτωντcχι επά.νω στό περιεχόμενο [το ζή
τημα, τό θέμα] τής Στροφής. υΟποιος αρνείται να. τό κσ.νη αυτό,
δδηγείται αναγκαίως στό να. καταδείξη πως το ερώτημα περί του
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'Όντος που &.ναπτύχθηκε στο "Είναι και Χρόνος» ε!ναι &.δικαιολό
γητο , παραπα.νήσιο και &.8όνατο. Κάθε κριτική τοί'\ «Ε!ναι, κα�
Χρόνος», που ξεκινάει κατ' αότο τον τρόπο πρέπει ν� !iποσcxcpη
νίζ η τΙς &.ψετηρίες της.
Άρκεί ν� παρατηρήση κανεις τό &'πλό γεγονός πως στό «Εί
ναι κα! Χρόνος» τό πρ66λημα τίθεται Ιξω ιiπό τή σψαίρα τοσ
υποκειμενισμοσ - πως δλόκληρη � &.νθρωπολογική προβληματική
τηρείται σε &.πόστcxoη, πως έκείνο που ε!ναι καθοριστικο δεν εΙ
ναι παρα. μόνον � έμπειρία τοσ Πάρ-ειμι , Ιχοντας σταθερο τό βλέμ
μα στό έρώτημα περΙ τοσ 'Όντος - γι� ν� γίνη έντελως σαφες
πως το «Είναι» που έρεuνα. το "Είναι και Χρόνος» δεν μπορεί ν�
παραμείνη έπΙ πολυ ώς κάτι που τό θέτει το !iνθρώπινο υποκεί
μενο . Είναι μα.λλον το «Είναι ["Ον] » , που έπιβιiλλεται ώς Παρ
ουσία συνεπείq. τοσ χρονικοσ χαρακτηρα του, καΙ που προσεγγί
ζει το Πάρ-ειμι . Κατα. συνέπεια, ιiκόμη κα! στ� ιiρXΙΚ� βήματα
τοσ έρωτήμcxτoς περΙ τοσ 'Όντος στο "Είναι κα! Χρόνος», � σκέ
ψη καλείται να. όποστη μία μεταβολή , της δποίας � κίνηση ιiντ
αποκρίνεται πρός τή Στροψή. Κι' ώστόσο � έρωτηματοθεσία τοσ
«Είναι καΙ Χρόνος» καθόλου δεν έγκαταλεΙψθηκε. Σύμψωνη πρός
αυτα. είναι � έξης προλογική σημείωση στήν �6δoμη !iμετιi6λητη
εκδοση τοσ «Είναι καΙ Χρόνος» (1957) : ,<Ο δρόμος, ώστόσο, ιiκό
μη καΙ σήμερα παραμένει ιiναγκαίoς , α.ν τό έρώτημα περι τοσ
'Όντος είναι να. παρακινήση τήν uπcxρξ1ι μας». ΆντΙθετα, λοιπόν,
στή σκέψη της Στροψης δλοκληρώθηκε κατ� τρόπο ιiπoφασιστικo
� Ιρωτηματοθεσία τοσ «Είναι καΙ Χρόνος». ΚαΙ μπορεί ν� δλο
κληρώση μόνον οποιος βλέπει το 8λον. Αότή � δλοκλήρωση παρέ
χει δμοίως για. πρώτη φορα. τον έπαρκη καθορισμό τοσ Πάρ-ειμι ,
δηλαδη τη θεώρηση της οόσΙας τόσ ιiνθρώπoυ ιiπό τήν όπτική
της αλήθειας τοσ 'Όντος ιί)ς τοιούτου. (Πρβλ. «Ε!ναι και Χρό
νος», § 66) . Σύμφωνο πρός αότα. είναι ενα κείμενο ιiπό το πρωτο
σχέδιο των παραδόσεων κατα. το χειμερινο έξάμηνο 1937/38, το
Cιπoίo προσπαθεί να. αναλύση την ιiναγκαιότητα τοσ έρωτήματος
για. τήν ιiλήθεια, σε ιiναψoρ� προς το έρώτημα περΙ τοσ 'Όντος.
"Πρέπει πάντοτε να. έπιμένωμε σε τοστο : Το έρώτημα. γι�
τήν ιiλήθεια. που τίθετα.ι έδω, δεν εΙνα.ι τροποποίηση τΎjς μέχρι
τώρα. εννοια.ς τΎjς ιiλήθειας, οu-:ε μία. δλοκλήρωση (συμπλήρωση]
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τής τρέχοuσας άντίληψης, άλλα. πρόκειται για. τόν μετασχηματι
σμο τοσ ίδιοΙ) τo� άνθρώπινοΙ) εΤναι . Αυτός δ μετασχηματισμός
δεν προωθείται 6άσει νέων ψuχολογικών η 6ιολογικών σuνειδη
τοπΟιήσεων. 'Εδώ δεν εΤναι δ α.νθρωπος άντικείμενο μια-ς δποιας
άνθρωπολογίας. Έδώ δ άνθρωπος τίθεται όπό έρώτηση, κάτω άπό
τΥιν πιο 6αθεια. καί τΥιν πιο πλατειά, τΥιν xιxeιxUtb θεμελιακΥι προ
οπτική : Ό α.νθρωπος στόν δεσμό τοΙ) με το "Ον - δηλαδΥι στΥιν
[άντι Ι στροψή : ΤΟ Έον καΙ � άλ ήθεια τοΙ) στον δεσμό τοuς με τον
άνθρωπο».
Τό «σuμ6α.ν» της Στροψης, για. το δποίο έρωτα-τε, «εΤναι» το
Έον ώς τοιοστο. Δεν μπορουμε να. το σκεψθουμε παρα. έ κ τ η ς
Στροψης. Πρός τουτο δεν χρειάζεται κανένα Ιδιαίτερο εΙδος σuμ6άντος. ΠεΡισσQτερο καθορίζεται η Στροψη άνάμεσα στο Είναι
xιxf, tov Χρόνο, άνάμεσα στον Χρόνο κα! το Είναι, iξ αυτών, καθώς
δίδεται Το 'ΕΤναι , καθώς δίδεται Ό Χρόνος. Γι' αυτό τό «δίδεται
Το» προσπάθησιΧ να. πώ ,Ζάτι στη διάλεξή μοΙ) «Χρόνος καΙ Ε!, ναι», που έσείς δ ίδιος έδώ [στο ΦράϊμποuΡγκl άκουσατε , στΙς 30
'Iιxyouιxplou 1962.
"Αν άντί "Χρόνος» 6άλωμ.ο στη θέση tou : δ Φωτισμος [το
'
ξέψωτοl της αυτοαποκρuπτόμενης ΠιΧροuσ(ι:ι.ς [Anwesen, llιxpou
σιά-ζεσθαι Ι , τότε το "Ον [ΕΙναι Ι καθορίζεται άπό την όπτικη του
Χρόνοu. τουτο ώστόσο πραγματοποιείται στό 6αθμο που το ξέψωτο
της αυτοαπόκρuψης εχει άνάγκη άπο μια. σκέψη που να. του ά.ντα
ποκρΙ νεται.
Ή Παροuσία (ΕΤναι) άνήκει [Άνήκεινl στό ξέψωτο του αυ
τοαποκρuπτόμενοu (Χρόνος) . Ξέψωτο καΙ αυτοαπόκρuψη (Χρό
νος) CfJlpouv [Φέρεινl την Πι:ι.ροuσία (ΕΙναι) .
Δεν εΙναι οl)τε � άξία της έρωτηματοθεσίας μοΙ) οδτε � ιΧόθαί
ρετη άπόψσ.ση ti); σκέψης μοu, που αυτό τό Άνήκειν καί Φέρειν
άναπαυεται στ-ην Ιδιο-ποίηση κα! όνομάζεται 'Ίδιον ['Ή : αυτο-ποί
ηση καΙ όνομά,ζεται το Αυτό, το «Σuμσα.ν» (Ereignis)J. (Πρ6λ.
«Ταuτότητα καΙ έτερότητα», σ. 30 κ. έπ.) . Το οτι για. τους 'Έλ
ληνες, αυτο που έμείς άρκετα. α.σκεψτα ονομάζομε «Wahrheit»,
λέγεται Ά-Λήθεια*, καΙ μά,λιστα τόσο στΥιν ποιητικΥι κα! στ-η μΥι
ψιλoσoψικΎj l3σο κα! στη ψιλοσοψικΥι γλώσσα, δεν εΙναι έψευρημά.
tou; οuτε αυθαιρεσία τοuς. ΕΤναι � ϋψιστη προίκα της γλώσσας
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τοuς, στην δποία ή Παροuσία ώς τοιαύτη ψθάνει στην έκκάλuψη
καί στην-κάλuψη . α Οποιος δεν μπορεί να. δή τη δωρεα. ένος τέ
ΤΟΙΟι) Δώροι) προς τον α.νθρωπο καL δποιος δεν μπορεί νά. &.ντι
ληψθή τον προορισμο ένος τέτοιοι) Πεπρωμένοu, καθόλοι) δεν θα.
&.ντιληψθή τον λόγο περί ' τοΟ προορισμοο τοΟ ΕΤνα.ι, δπως δ cpu
·
σΙΚUJς τuφλος δεν μπορεί να. &.ντιληφθή τί είναι το φώς καί το
χρώμα.
Ή διάκρισ'1) που κάνετε &.νάμεσα στον «Xά�ντεγκερ Ι» καΙ
στον «Χάϊντεγκερ 11» δικαιολογείται μόνον κά.,ω &.πο αυτο τον
δρο, που πρέπει να. μη τον ξεχνα,τε ποτέ : Ξεκινώντας μόνον &.πο
αl)το που · σκέφθψα στο Ι μπόρεσα να. πά.γω προς αυτο που σκέ·
ψθ'1)κα στο Π. Άλλα. το Ι είναι δuνατο μόνον iiv περιέχεται στο Π .
Στο μεταξυ κάθε τuπικη διατύπωσ'1) δδ'1)γεΤ στην παρανόησ'1).
Σε &.ντιστοιχία προς το πολύπτuχο περιεχόμενο τοΟ Είναι καΙ .τοΟ
Χρόνοu, πολuνό'1)τες παραμένοuν καΙ δλες οΙ λέξεις που το έκ
ψρ:iζοuν, δπως Στροψή, Λφμονιά., Προορισμός. Μόνο μία πολύ
πτuχ'1) σκέψ'1) έπιτuχαίνει να. έκψράση &.ντιστοίχως την ουσία αυτοο
τοΟ περιεχομένοu.
Βε6αίως, τούτ'1) ή πολύπτuχη σκέψη δεν &.παιτεί καμμια. νέα
γλώσσα, &.λλα. μια. τροποποιημένη σχέσ'1) προς την ουσία τής πα
λαια,ς.
Ευχή μοι) είναι το εργο σας, για. το δποίο έσείς καΙ μόνο
ψέρετε την ευθύνη, να. 60'1)θήσ'1) να. τεθη σε κίν'1)σ'1) ή πoλύπτuXη
.σκέψ'1) τοΟ ΆπλοΟ καΙ σuνεπώς ή κρuμμέν'1) πλησμονη τής Σκέψης.
Φρ άϊμπουργ κ έ πί τοϋ Μ πράϊσγ καου, άρχες 'Απριλίου, 1962
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ΜΑΡΤΙΝ ΧΑϊΝΤΕΓΚΕΡ
Ό φιλ όσοφος τ ου ν οήματος του 'Όντος
vVas du suchest, es ist nahe
bc:gegnc:t dir schon ' .

Τ

, Holderlίn :

«Heimkunft»

Ι ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ; Φιλοσοψία εΙνιχι αότο που κά;
vouv οΙ ψιλόσοψοι . "Ας μη νομιστη πως 11 rXπά;ντηση &'πο
ψεύγει το έρώτημσ . Μσ.ς πληΡ':ιψορε'ί ΥΙα. τα. έξης ση μαν
τικά; : 10ν. Το έρώτημα δε,ι Ζπιδέχεται αμεση απά;ντφη .
20ν. �Oση σημασία lXEL fι «φιλοσQφία» , αλλη τόση εχει και δ
«ψιλοσοψών». Και 30ν. Ή ουσία ,ης ψιλοσοφίας εγκειται στή φ�
λοσοψικη στά;ση τοσ &'νθρώποu. Δεν πρόκειται για. τη ψιλοσοψία,
&,λλα. για. το ψιλοσοψε'ίν.
"Αν, λοιπόν, προκειμένο!) να. μά;θωμε τί εΙναι ψιλοσοφία, πάμε
δοσμε
τί xtivouv οΙ ψιλόσοφοι, τότε θα. πρέπει να. στραψοσμε
ν�
προς το καλύτερο δε'ίγμα ψιλοσοψοσντος &'νθρώποu. Στην εποχή
μας, Ινας &'πο τους; εξέχοντες που ψιλοσοψοσν εΙναι και δ Μά.ρτιν
Χά;·ίντεγκερ.
.

'Ένας Ο'ουαβος

-

1

Ό Μά.ρτιν Χά.ϊντεγκερ με τον πολuσήμαντο λόγο το!) σημαί
νει τη ψιλοσοψικη σημασ(α της παγκόσμιας ωρας που διερχόμα
στε - ενώ ταuτοχρόνως ζη ριζωμένος σα.ν δρσς στη γενέθλια γη
tou : κονεύει στ� Μση της, ντύνεται τη ψορεσια. τών χωρικών
της, &'νά.γει σε ψιλοσοψικους δρους το γλωσσικό της Ιδίωμα. Δεν
εγκατέλειψε τή γη το!) ουτε για. να. διδά.ξη στα. πανεπιστήμια τρσ
Μονά.χο!) και τοσ BEpoXivou, δταν τον εκά.λεσαν.
Γεννήθηκε στις 26 Σεπτεμ6ρίο!) 1 889 στο Μεσκιρχ της Βά.
δης &'πο οΙκογένεια &'λεμαννικης καταγωγής. Έτελείωσε το δη1. Λότο πού ζητΙΧ.; �Τνoι\ πλησΙον, σε συνοιποιντά �δη .
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μοτικο τ·ης γενέτειρciς του κα.ι κα.τόπιν έπηγε στο γυμνciσιο της
Κωνστα.ντία.ς (1903-6) κα-ι του Φρά,ϊμπουργκ επι του Mπριiϊσ
γκα.ου (1906 - 1909) . Κα.τά. τά. �τη 1909 - 1 9 1 1 εσποόδα.σε θεο
λογία. κα.ι απο το 1 9 1 1 εως το 1 913 φιλοσοφία., Ιστορικές κα.Ι φυ
σικές επιστημες στό πα.νεπιστήμιο της ϊδια.ς πόλης, απο δποι) ε
λα.6ε το διδα.κτορι κό του δίπλωμα. με τη δια.τρι6η ,(Η διδα.σκα.λία.
περι των κρίσεων στον Ψυχολογισμο» (ΕΙσηγητες δ Σνciϊντερ κα.Ι
δ Ρίκερτ) , Στά. 1 914 επιστΡα.τεότηκε, αλλά. υστερα. απο ouο μηνες
απολόθηκε γιά. λόγους όγεία.ς. Στά. 1915 ωνομά,στηκε όφηγητης
στο πα.νεπιστήμιο του Φρά,ϊμπουργκ . με τη μελέτη του «ΟΙ κα.τη
γορίες κα.ι ή διδα.σκα.λία. περι του νοήμα.τος στον Ntouv; Σκότους».
Το ίδιο ετος επιστρα.τεόετα.ι ξα.νci. Τον εστειλα.ν σε ενα. στρα.τιω
τικο μετεωρολογικο στα.θμΟ κοντά. στο Βερντέν. Στά. 1 9 1 7 ενυμφεό
θηκε την Έλφρήντε Πέτρι, μέ την δποία. απέκτησε ouο αγόρια.,
τον Γιεργκ (1919) κα.ι τον Χέρμα.ν (1920) .
Με δλες .α.ότες τις φροντίδες δεν πα.ρα.λείπει νά. έτοιμciση
κα.ι τη φιλοσοφική του φωληά,. Στά. 1 922 χτίζει μιά. "κα.λό6α. - κα.
τα.φόγιο» ( Ηϋtte) JΤΟ Toντνιioυμπεργκ του Μέλα.νος Δρυμου. Στη
γα.λήνη του δά.σους θά. αρχίση νά. δουλεόη μιά. σκέΨη σο6α.ρη Υ,α.Ι
σημα.ντική, ποι) θά. θέση μπροστά. σέ κρίσιμα. διλήμμα.τα. τον σόγ
χρονο ιiνθpωπo. Στά. 1 923 γίνετα.ι κα.θηγητης της φιλοσοφΙα.ς στο
Μά.ρμπουργκ. Στά. 1 928 ανέλα.6ε την εδρα. της φιλοσοφΙα.ς στό
πα.νεπιστήμιο του Φρά,ϊμπουργκ, ή δποΙα. εΤχε χηρέψει μέ την &.πο
χώρηση του διδα.σκάλου του Χουσσερλ. �Eξω &.πΟ τά. χρόνια. 1923 1 928 του Μά,ρμπουργκ, δλη του τη ζωη την πέρα.σε στο Φριiϊμ
πουργκ κα.Ι στην κα.λό6α. του στο Toντνιioυμπεργκ. Τά. λίγα. του
τα.ξίδια. σε ιiλλες πόλεις συνήθως εγΙνοντα.ν γιά. νά. δώση δια.λέ
ξεις. την Έλλιiδα. - τη χώρα. των μεγά,λων προψητων του : των
προσωκρα.τικων - την επισκέφθηκε δυο φορές' τον Άπρίλιο του
1 962 κα.Ι το 1 96 7 , δπου στις 4 Άπριλίου εδωσε στην Άκα.δημΙα.
τη διά,λεξή του ,,:Η κα.τα.γωγη της τέχνης κα.ι δ κα.θορισμΟς τ'ijς
σκέΨης»·
Στη φωτεινη ζωη του φιλοσόφου όπιiρχει κα.Ι μιά. ζώνη σκιa.ς.
Γιά. χρονικο διιiστημα. δέκα. μηνων εΤχε ypcxrptij στο να.ζιστικό
κόμμα.. Το ανα.ψέρομε, δχι επειδη οΙ &.γγλoσιiξoνες σχολια.στές δέν
του το συγχωρουν ποτέ, &.λλά. για. Υά. εξιipωμε το 1jeLXO &.νιiστημα.
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τοί} άλλου ψιλοσόψου σuμπατριώτoυ του, του κα.ρλ Γιάσπερς, ποu
δ ναζισμός του έστέΡ'Υ)σε τΥιν εδρα του. 'Όταν στα. 1945 &.ποκα
ταστάθ'Υ)κε � Δ'Υ)μοκρατία ό Γιάσπερς ξαναπήρε τΥιν εδρα του, ένώ
τότε τΥιν έχανε δ Χάϊντεγκερ. Ή μακρόθυμ'Υ) Δ'Υ)μοκρατία του τΥιΥ
έδωσε ξανα. στα. 1951 ' .
ΤΙς μεγά.λες του περιπλανήσεις τίς έκαμε δ Χά.ϊντεγκερ στον
κόσμο τών ψιλοσοψικών ίδεών. Σ' δλα τα. κείι.ι.ενά. του 6λέπει κα
'ιείς πώς δ ψιλόσοψός μας εχει ΤΥΙ συνείδ'Υ)σ'Υ) δτι 6ρίσκεται στο τέ
ί.ος - θα. λέγαμε "μετα. το τέλος», δστερα &.πό τον υΕγελο καί ΤΟΥ
Νίτσε - μιιiς μακριiς ψιλοσοψικής πορείας &.να. μέσον τών χι
λιετιών, ή δποία έξεκίν'Υ)σε &.πό ΤCιuς πρώτους 'Έλλ'Υ)Υες διανΟ'Υ)τές.
Μεγά.λο μέρος αίιΤής τής σ'Υ)μαντικόΤ'Υ)τας τής παρουσίας του XιXr'J
τεγκερ εγκειται &.κρι6ώς σ' αίιτΥι ΤΥΙ συνειδ'Υ)τοποί'Υ)σ'Υ). Στο qtL, δ'Υ)
λαδή , � σκέψ'Υ) του π Ρ ο ο π ο θ έ τ ε ι δλα τα. μεΥά.λΙΧ 'ψιλοσο
ψήματα ποu ΠΡΟ'Υ)γήθ'Υ)καν ά.πο αΙΙτόν. ΠροΟποθiτει τον Χοi}σσερλ,
τόν Ντιλτά.ϊ, τόν Κάντ, τον υΕγελο, τον Κίρκεγκωρ, τον Νίτσε,
τόν Καρτέσιο, τοuς υΕλλ'Υ)νες ψιλοσόψους. Άπο αίιτΥι τΥιν άποψ'Υ)
πράγματι είναι μία &.πΟ τΙς κορυψαίες ψιλοσοψικες σuνειδήσεις του
αΙιίJ να μας. Είναι ή συγχρον'Υ) &.πόλ'Υ)ζ'Υ) του ψιλοσοψικου δρόμου
ποu άρχισε &.πο τα. ψωτερα. καί ημερα μονοπάτια της 'Ιωνίας καί
τής Μεγά.λ'Υ)ς ΈλλάΟας. Ό δποίος δρόμος, ώστόσο, καί πriλι xri
νεται μέσα στα. Holzwege, τα. &'δ,όρατα μονοπriτια του Μέλανος
Δρυμου' έπειδΥι &.κρι6ώς το πρό6λ 'Υ)μα του 'Όντος τίθεται στΥιν
&.ψεΤ'Υ)ρία του καΙ πάλι.
Το μεγriλο 6ι6λίο του «Είναι Μί Χρό'Jος» το &.ρχίζει με τα.
λόγια του Πλάτωνος, έλλ'Υ)νιστί : "Δijλον γα.ρ ώς όμείς μεν ταυτα
(τί ποτε 60υλεσθε σ'Υ)μαίνειν δπόταν ον ψθέγγ'Yjσθε) πriλαι γιγνώ
σκετε, �μείς δε προ του μεν ώόμεθχ, νυν δ' fιπoρήκαμεν». Καί έρω
τάει : Μήπως εμείς εχωμε σΥιμερα μια.ν α.πriντησ'Υ) στο έρώΤ'Υ)μα,
2. Tπιipχει κρυφη σχέση ιXνιiμεσιx στην δ"τoλoγlιx κιχ! στόν πολιτικό
δλοκλ'ηρωτισμό. Διό'η κιχι '1) δ"τολογΙιχ ε!ιιιχι πνεuμιxτικδ.; δλοκληρωτι
σμός. Πρώτο δείγμιχ Π\lευΜΙXΤΙΚOπoλιτικoϋ διιτολογικοϋ δλοχλ1)ρωτισμoU
μάς τό Ιδωσε δ Πλιiτων με την «Πολιτε!ΙΧ» του. "Evιx &λλο ιXvιiλoyo πιχ
pιiδι:ιγμιx μάς l3ωσε iι έκχA1)σlιx της Δύσης, χιχΙ τέλος iι κoμμoυIIΙατιx�
«lxxA7ja!ιx» . Γι' ιχύτιΧ μιλiiμε 3ιεξοδικώτεριχ ατό δοκΙμιό μιχς · «'Η τριχγω
δΙιχ της tστopΙιxςι. ( Άθήιιιχ 1 973, έκδόσcις « Δωδώδ7j" ) .
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τί έννοουμε δτιχν προψέρωμε τ� λέξη «ον» ; Κιχί ή ιiπά.ντησή του
εΤνιχι : Keineswegs. ουδόλως.
�Oλoν τόν φιλοσοψικό αίο του θα τόν ιiνlXλώση για να δώση
ιiπά.ντηση σ' lΧίιτο το έρώτημιχ .
• Ο φιλόσοφος τού νοήματος τού "Οντος

-

2

Σχετικα με τ�ν περίπτωση του Χά.ϊντεγκερ εχει δημιουργη
θή μίlΧ σoαιxρ� πlχρεξήΥηση . Τον θεωρουν ψιλόσοψό τής όπά.ρξεως,
ένώ δ ίδιος δεν ιiπoδέXετιxι αίιτον τον χlχρlχκτηρισμ6. Ό Χά.ϊ'ι- '
τεΥκερ θεωρεί τον έιχυτό του ψιλόσοψο του 'Όντος. Κιχί μά.λιστα
«του νοήμιχτος» του 'Όντος. KlXt ιχίιτο αεαlΧίως εΤνlχι ή ιiλήθειlX.
Σε 'δήλωσή του, ποu δημoσ�εύθηκε στο «Δελτίο τής γocλλΙΚής ψι
λοσοψικής έτocιρείαζ» (Νο 5 , σ. 1 93) Υρά.ψει τα έξής : «'Οψείλω
να τό ξιχνιχπώ π�)ς οΙ ψιλοσοψικές μου , τά.σεις δεν μπορουν να ΤΙΧ
ξ�νoμηθoυν ώς "ψιλοσοψίoc τής ϋπιχρξης". Τό' πρόαλημoc ποu με
ιiΠOCσΧOAεί δεν εΤνocι ιχίιτο τής ιiνθρώπινης ϋπocρξης, ιiλλα είνocι τό
πρό6λημoc του 'Όντος στό σύνολό του κlΧί ώς τοιουτο».
Ή παρocνόηση ξεκινά.ει ιiπό τό ΥεΥονός δτι δ Χά.ϊντεΥκερ στο
κύριο αιαλίο του , ποu τον κlΧθιέρωσε ώς πιχγκόσμιιχ ψιλoσoψικ�
προσωπικότητιχ, «Είναι κlΧί Χρόνος» (1927) ιiσXOλείτlXι ιiπoκλει
στικώς κocί διεξοδικG)ς με τ�ν ιiνά.λυση Τής riνθρώπινης ϋπocρξης,
σπως κά.νουν κocί οΙ &λλοι, οΙ κocτ' έξox�ν όπocρξιστές. Γι' ιχίιτο
συνήθως δ Χά.ϊντεΥκερ συΥκρίνεται με τόν Γιά.σπερς, ποu στο θε
μελΙώδες τρίτομο εΡΥΟ του «ΦιλοσοψίlΧ» (1932) πά.λι σε διεξoδικ�
ιiνά.λυση τής ϋπιχρξης προαιχ:νει. Αυτος δμως δ συσχετισμος δεν
αρίσκει σύμψωνο τόν Χά.ϊντεΥκερ , ωστε σε έπιστολή του προς τον
Ζαν Μπωψρέ (28 .11 .45) να Υρά.ψη, σχεδον με riΥlχνάκτηση : «'Εκ
τιμώ πολu τον Γιά.σπερς ώς προσωπικότητoc κιχί ώς συΥγρocψέoc' ή
έπιρροή του στ�ν ιiκlXδημlXϊκ� νεολlΧίlΧ εΤνocι σημιχντική . Άλλα
lXίιτ� ή μέχρι τώρoc συμπιχράθεση , ποu εΥινε σχεδόν κα:ιόνocς,
«Γιά.σπερς κlΧί Χά.'ίντεγκερ» είναι πιχρocνόηση par excellence,
ποu κυριocρχεί στ�ν ψιλοσοψίlΧ μιχς. Τούτη ή πιχριχνόηση ψτά.νει
στο υψιστο σημείο, δτocν ψιχντάζωντιχι τ� ψιλοσόψία μου ώς <<μη- .
δενισμό»' - τΥ) ψιλοσοφία μου, 11 δποίlΧ δεν έρωτάει μόνον, δπως
δλη ή μέχρι τώριχ ψιλοσοψίoc, για το ΕΤναι τών δντων, ιiλλα για
τ�ν ιiλήθειlX του ΕΤνlχι».
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Kα.τ� τον Χά.ϊντεγκερ, α.κόμη κα.ι στο «Είνα.ι κα.ι Χρόνος»
δια.ςΡέρει α.πό τούς &λλοuς υπα.ρξια.κούς cpιλοσόψοuς, διότι ενώ ε
κείνων 'ή α.νά.λuση τοΟ α.νθριbποu ε!να.ι όπαρκτικη (existenziel),
'ή δική tou είνα.ι υπα.ρξια.κη (existenzial) . Δηλαδη εκείνων 'ή α
νά.λuση α.νά.ψέρετα.ι στην δντικότητα. τοΟ α.νθρώποu, ενώ 'ή δική tou
στην δντολογικότητά. tou. Τό δντικο α.νά.γετα.ι σ' αυτό πού ε σ τ ι
δ &νθρωπος στην εγκοσμιότητά. tou, ενώ το δντολογικο α.νά.γετα:
στόν δεσμό tou με το "Ον.

Τδ ερώτημα περι τού 'Όντος

-

3

Ή ψιλοσοψικη σκέψη, στην ουσία. θέτει μόνον ενχ ερώτημα. :
τί εστι το ''Ον ; Ό Χά.'ίντεγκερ πρα.γματοποιεί εν προκειμένψ μία.
θεμελιώδη διά.κριση. 'Άλλο πράγμα. εΙναι τό ''Ον (Είναι) κα.ι &λλο
τ� όντα.. 'Γη μετα.ξύ τοuς διά.σταση την Cινoμά.ζει «δντολογικη δια
ψΟρά.». Περαιτέρω, ιΧλλο πράγμα είνα.ι το ε ί ν α ι τών όντων
κα.ι &λλο το Είναι ώς τοιοΟτο. 'Γο πρώτο είνα.ι δντικό, το δεύ
τερο είνα.ι δντολογικό. Κα.Ι εδώ τίθετα.ι σε κρίσιμο σημείο 'ή μέχρι
τώρα δντολογία., δηλα.δη 'ή κλασικη μεταcpuσική. Ή παρα.δοσια.κη
δντολογία. α.ναζηΤΟΟσε λα.νθασμένως το ε ί ν α ι τών l5ντων και
l5χι το Είναι ώς τοιοΟτο. Γι' α.ίιτΟ δ ψιλόσοψός μcι,ς επιχειρεί να.
<.ικα.τα.στρέΨη» τΥιν δντολογία. κα.ι να. πά.η βαθύτερα. προς τΥιν «θε
μελιώδη δντολογία.» . ("Ας σημειωθή , ώστόσο, πως αργότερα. εγ
κα.τέλειψε κι' α.ίιτΟν τον δρο , ciJς ά.νεπα.ρκή) . Προς τοί)το επιστρέ
ςΡει προς τούς δια.νοητες πού το πρώτον κα.ι γνησίως στοχάστηκα.ν
το Είναι. Αυτοι είνα.ι οί προσωκρα.τικοΙ ψιλόσοψοι, ίδίως δ 'Ανα.
ξίμα.νδρος, δ Ήρά.κλειτος, ό Παρμεν10ης,
"Ετσι δ Χάϊντεγκερ προβαίνει στην επ-α.νά.-ληψη τοί) δΥτολο
γΙΚΟί) ερωτήμα.τος. Και επα.νά.ληψη εν προκεψένψ δεν σημα.ίνει
&οπλή επισΤΡΟςΡΥ) σΤ1ιν ά.ψετηρία., ά.λλ� επα.ναδια.τύπωση α.ίιτοί) πού
δεν είχε κα.τορθωθή νιΧ δια.τuπωθή στΥιν α.ψετηρία., κα.ι πού ώστόσο
α.ποτελοΟσε την πηγή της. "Αλλωστε απο μιιΧν &ποψη κά.θε ψιλο
σοψικη πρά.ξη τοΟ Χάϊντεγκερ είνα.ι κα.Ι μιιΧ τέτοια. προσπά.θεια.
επα.να.δια.τύπωσης τοί) α.δια.τιίπωτοu, επα.να.διάσκεψης τοΟ ιiδιά.
σκεπτοu. Διότι στο 6ά.θος κά.θε ψιλοσοψικής σκέψης μένει ενα. &
σκεψτο κα.τά.λοιπο, πού είνα.ι κα.Ι το ουσιώδες. Ό Χά.ϊντεγκερ αίιτο
επιχειρεί: νιΧ επ-α.να.-σκεψθή εκείνο πού εν τέλει ottcpuyt α.πΟ τη
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οιά,σκeψη της Δuτικης ψιλοσοφία.ς γενικά" Υι !νος φιλοσόψοΙ) εΙδι
κώτερα..
Σημα.ντικΟ μέρος ο.πο τ� δρα.στηριότ� τα. του Χά,ϊντεγκερ ι1να.
λώθηκε στ� μελέτη Ηλων ψιλοσόψων. Κι' ώστόσο � δρα.στηριό1:ητα. α.uτη δεν ι1νά.γετα.ι στ�ν "Ιστορία.» της ψιλοσοψία.ς, ο.λλlΧ σ'
α.ύτ� τοότη τη ψιλοσοψία. tou. Διότι σάν μεγά.λος δια.νοητης που
ε!να.ι, ι1ντιλα.μ6ά.νετα.ι π�)ς οΙ πηγες της σκέψης ε!να.ι κοινές. 'Έτσι
κoιν� ε!να.ι κα.ί � μοίρα. της σκέΦης, κα.ί μα.ζό της το πεπρωμένο
του ο.νθρώποu. Έδω Ιγκειτα.ι � σημα.σία. της "Ιστορικότητα.ς» της
σκέΦης tou. �Oτα.ν δ Χά.ϊντεγκερ έρεuνα, ενα. ψιλόσοψο δεν έκθέτε:
&πλως τη ψιλοσοψΙα. του έρεuνωμέν(')u, ο.λλά σπεόδει ευθέως νά
δια.τόπωση το οuσιωοες' Ικείνο που - κα.τά τ�ν o.ντίληΦ� tou 
otlςpuyt ο.πο τη δια.τόπωση του cpιλοσόcpοu, κα.ί που μα.ς o.cpopa,
διότι riνά,γετα.ι στο Ιστορικό μα.ς πεπρωμένο. Έδώ, &.λλωστε, Ιγκει
τα.ι δλη � πρωτοτυπ!α. του Χά,ϊντεγκερ, δλη � σuμ60λ� tou, riHIX
κα.ί δ κίνδuνος νά' πα.ρα.νο'ήση κα.ί νά πα.ρα.νοηθij . Ό Εδιος δμως
,
μα.ς λέγει κά,ποΙ) πως δποιος δια.νοείτα.ι μεγά.λως μπορεί κα.Ι νlΧ
σψά,λη μεγάλως.
Προτου προχωρ'ήσωμε ε!να.ι riπα.ρα.Ιτητη � έξης otEuxplvηoYJ :
Ή δημοτικη γλώσσα. τα.uτΙζει το τρΙτο !νικο «ε!να.ι», δηλα.δ� το
"έστΙ», με το riπα.ρέμcpα.το Ε!να.ι. Έξά.λλοΙ) � δημoτικ� δεν δια.
θέτει τ�ν "α.Ισθηση» του riπα.ρέμcpα.τοu. Γι' . α.υτους τους λόγοuς
πcφεξηγουμε γλωσσΙΚώς τη λέξη «Ε!να.ι». τουτο δεν σημα.Ινει, λοι
πόν, "έστΙ» , riHIX σημα.ίνει «Το - νlΧ - ε!να.ι», δπως τό τρώγειν δεν
σημα.Ινει δτι κα.νείς τρώγει Υι τΙ τρώγει , riλλιχ "Το - νά - τρώγψ'
σuνεπώς α.ν έν προκειμένψ riνα.ζητουμε το όντολογικό τοι) 6ά.ρος,
δεν θlΧ Φά.ξωμε γιά το «ε!να.ι» α.ύτου που τρώγει κα.νεΙς, ο.λλlΧ γιlΧ
το «ε!να.ι» του «Τό - νlΧ - τρώγΥι». (ΣτlΧ ο.γγλικά., λόγοΙ) χά.ρη, το
Seiη θα. το μετα.ψρά.ζαμε δχι Beiηg 4λλ1Χ Ιο be- δπως τόσο έπι
τuχώς το έπιχεΙρησε δ Paul Tillich στο Ιξοχο 6ιβλΙο τοι) The
courage Ιο be). Έδώ &.λλωστε Ιγκειτα.ι, περα.ιτέρω, κα.ί � ΣUγ
xuoYJ τijς κλα.σικijς όντολογία.ς, � δποΙα. ι1ναγκαΙως έξέπεσε στ�ν
έπιστ�μη, ο.ψου ο.να.ζ'ήτησε το τ Ι ε ! ν α ι τών δντων κα.ί δχι
το «το - νlΧ - ε!να.ι» τών δντων - κα.ί τέλος "ΤΟ - νlΧ - εΖναι» ώς τοι
ουτο. Αύτη τη Οιά.κριση δεν πρέπει νlΧ τ� λησμονουμε ποτέ. Σ' α.υ
του του είδοuς τη λησμονιlΧ έντά,σσετα.ι κα.ί � κα.τηγορΙα. του Χά.ϊνDigitized by 10uk1s, May 2009
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τεγκερ κιχτά. τΤίς κλιxσικTί� δντολογίιχς, δτι Ιλιισμόνησε το ''Ον.
Ή !στορίιχ τΤίς μέχρι τώριχ δντολογίιχς, λέγει , ε!νιχι � ΙστορΙιχ της
λησμονιιΧς του 'Όντος. Με την Ιπιχνάθεση του Ιρωτ1)μιχτος τ� ς φι
λοσοφίιχς στην ιiρχέγoν1) τι:;u άφετηρίΙΧ, Ιπιχειρεί την Ιπιχνιχνάμνη
σ1) 'tou.
Το !ρώτημιχ, λοιπόν, Ιπιχνιχτίθετιχι : τΙ έστΙ το Είνιχι (Το - νά. είνιχι) ; Προτου l5μως ιiρχΙσωμε τη διερεόνηση του έρωτ1)μιχτος ,
πρέπει νά. διεuκρινισθij π ο ι ό ς ε!νιχι ΙΧύτος πού θέτει το Ιρώ
τημιχ. 'Εδώ δ X�ιντεγκερ έπιχνΙΧλιχμ6άνει το έγχείρημιχ του Κάντ,
ιiλλά. τώριχ ιiπo πολύ εύρότερη προοπτικ1). 'Ο Κά.ντ πρΙν θέση
το ΚΙΧθΙΧUΤΟ έρώτημιχ t'i'); φιλοοοφίιχς, lθεσε τ6 προπιχριχσκεuιχστικο
έρώτημιχ, κιχτά. πόσο μπορεί "1 διάνοιά μιχς νιi θεση ενιχ τέτοιο &
ρώττιμιχ κιχΙ κάτω άπο ποιες προ{)ποθέσεις το θέτει . 'Ο Χάιντεγκερ
ΙπιχνΙΧλιχμ6άνει ιχίιτο το προπιχριχσκεuιχστικο έρώτημιχ, θέτοντιχς
δμως, όπα διερεόντιση , δχι τις δuνιχτ,;τητες κιχι τΙς προ{)ποθέσεις
τΤίς διάνοιιχς, άλλιi "t'i'); ιiνθρώπινης σπιχρξης στο συνολό ττις. Kιxτ�
πόσο κΙΧί πώς μπορεί δ α.νθρωπος νιi θέσ'Υ) ενιχ τέτοιο έρώτημιχ ;
Προς τουτο πρέπει νιi δοσμε π ο ι ό ς ε!νιχι δ άνθρωπος (δχι
«τ Ι" ε!νιχι δ α.νθρωπος) , ποιές εΤνιχι οΙ δντολογικες (κιχι δχι οΙ
δντικές) δομές "tou, πώς δηλιχδη σuνάπτετιxι προς το ''Ον. 'Έτσι δ
Χάιντεγκερ έξεκίνησε στην ιiνιxζ1)'τ:τιση μιιΧς άλλτις σειριiς a priori,
πού ΙΧίιτη τη φoριi εΤνιχι τΤίς όπιiρξεως, κιχι δχι Τ1)ς oιιiνoιιxς.
Τδ Dα

-

sein

-

4

'Ο φιλοσοφικος δρος γιιi τη Ηξη «α.νθρωπος» στον Χάιντεγκερ
ε!νιχι « DaseiD». Τον μετιχφράζομε ώς "Πιχρείνιχι» Tj ώς «Πιiρειμι»,
γιιi νιi τονισθη ΚΙΧι δ χlχριχκτ1)ριχς tij; έιχuτόΤ'Υ)τιχς πού lχει . Ό
Χάιντεγκερ έδιάλεξε ΙΧίιτον τον δρο έπειδη έκφράζει την οΙΙσίιχ τοσ
ιiνθρώποu, � δποίΙΧ lYXEttιxt στον δντολογικο κσ.ί τσ.uτοχρόνως
έγκόσμιο δεσμο του ιiνθρώποu. Το Da στιμσ.ίνει «ένθιiδε», "έδιί>>>
� «έκεί», το Sein σημσ.ίνει «ε!νσ.ι». Το Da - sein υποδηλώνει δτι
«ε!μσ.ι- έδώ - στον - κόσμο - το - ένθάδε - τοσ - ΕΤνιχι». Διότι Πιχρ - εί
νιχι ( Da-sein) δεν θιi πτί μόνο πως δ α.νθρωπος - ε!νιχι - πσ.ρ� 
τψ - κόσμφ, ιiλλιi τσ.uτοχρόνως όποσημσ.!νει δτι εΤνιχι το «έδώ» τοσ
"Ε!νσ.ι».
·0 α.νθρωπος ώς το έν6ιiδε - τοσ - ΕΤνιχι lXEt μια.ν άμεσ'Υ) , ι.\.ια.ν
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αόΤΟςΡυα. &.ντΙλrιΦYj περί του Είναι. AόΤ� � αuτόματYj «�ννόYjσYj
τοΟ Ε!νιχι» (Seinsverstiίndnis) είναι ποu ξεχωρίζει τό ον άνθρω
πος; · &.πό δλα τα. δντιχ, κα! τόν καθιστα. προνομιακό. Για. τόν Χά,ϊν
τεγκερ μόνον δ άνθρωπος είναι Πά,ρ - ειμι ( Da-sein) δλιχ τα. άλ
λα ε!ναι δντα ( Das Seinde). Τό να. �ννoη δ άνθρωπος εΙΙθέως τό
Είναι δεν &.ποτελεί �πιπρόσθετYj lδιόΤYjτα, &.λλα. riκρι6ώς αόΤ� �
έννόYjσYj είναι ποu τόν καθιστα. άνθρωπο. ΤοιίτYj � �ννόYjσYj συνε
πώς &.ποτελεί τ�ν θεμελιώδYj όντολογικ'ή του διά,σταση . ΑΙΙτό ση
μαίνει πώς δ άνθρωπός είναι «ψιίσει» μεταφυσικός, � όντολογικ'ή
του &.πορία σ\Jνιστα. τήν «οΙΙσία» του, κα! μόνον έπειδή δ άνθρω
πος «είναι» αότή � riπορία, ξεχωρίζει συστατικώς &.πό τα. άλλα
δντα. ''Αν δ ,Ζνθρωπος δεν είχε αιι�T) τ-ην iXμεσYj έννόYjση τοίί Είναι,
�ε�θα. μποροίίσε να. τοίί τΤ) διδιΧξη κανείς, δέν θα. �ταν δυνατ� καμ
μι&:- όντολογ.ία, &.λλα. κα! δ ιδιος δ ιΧνθρωπος δεν θα. �ταν rixpt6ώς δ ιΧνθρωπος, δηλαδή τ� «έδώ» του «Είναι».
Ή παλαια. όντολογΙα, δηλαδΤ) � κλασική μεταφυσικ'ή , rivol
γει τόν δρόμο της πρός τό Είναι riποκ�λιίπτοντας τΙς όντολογικες
δομές τών οντων, διαπιστώνoντ�ς δηλαδ� τΙς «κατηγορίες». Ό
Χά,ϊντεγκερ έγκαταλείπει σ.ότόν τόν δρόμο, τόν δποίο θεωρεί riτε
λέσφορο, καΙ πά,ει να. riποκαλιίΦYj τΙς 6ντολογικες δομές αότου ποu
riκρι6ώς έκπροσωπεί τό ''Ον στόν κόσμο, δηλαδΤ) της riνθρώπι
νης uπαρξYjς (Παρ - είναι) . ΑΙΙτα. τα. δομικα. στοιχεία δέν τα. 6'10μά,ζει πλέον κατηγορΙες, rinιX «έξιστανσιά,λια» fι «υπαρξιακα. χα
ρακτηριστικά,». 'Εμείς θα. τα. λέγαμε υπαρξιακές fι υποστασιακές
κατηγορίες, σε riντίθεση πρός τΙς riντικειμενικές κατηγορίες της
παλαια.ς όντολογίας.
θεμελιώδης ίιποστασιακή κατηγορία είναι � «έγκοσμιότητα» ,
fι δπως τ� λέγει δ ίδιος τό «έν - τψ - κόσμψ - υπά,ρχειν». Ό ιΧνθρω
πος δεν νοείτιχι ιΧλλως παρα. έν - τιj'> - κόσμφ. ΠρΙν riπό τόν κόσμο,
μετα. fι Ιξω ιΧ.πό τόν κόσμο δεν όπά,ρχει α,νθρωπος. Έ�ώ �πισημαί
νεται τό ριζΙΚώς «πεπερασμένο» της riνθρώπινYjς ϋπαρξης. Μ' αΙΙτόν
τόν τρόπο � ψιλοσοφία του Xιiϊντεγκέρ &.ποΚόπτεται Ρ'Υ)τώς - πρα.
Ύι:l.α ποu Ιχει ψιλοσοψικες συνέπειες - ιΧπο δλη τήν παραδοσιακΤ)
riντίληΦτι - τΤ) φανερ'ή, τΤιν κρυφή fι τ�ν 'Π:χραποιημένη - τ� σχε
τικ� με τΤιν "Φυχ'ή», τό «πνευμα», τ�ν "ιiθανα.σία» κλπ. 'Qστόσο,
έπι6ά,λλεται να. τονισθη πώς, μολονότι δ Χά.ϊντεγκερ ιiπoκόπτεται
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&'πο τΙς θρησκεuτικου τύποu υπερ6άσειι; της έγκοσμιότητα,ς, οΙ δ
ποίες πα,ρα,ποιΎιθηκα,ν ψιλοσοψικώς μέσα, στον Ιδεα,λισμό, lΙτα,ν έ
peuvCΧ τ�ν έγκοσμιότητα" κα,ι σuνεπιί)ς το πεπερα,σμένο του &'νθρώ
ποu, χρησιμοποιεί τις 6α,Qικες κα,τηγορίες της θρησκεuτικης πα,
ρά.δοσης, 8πως είνα,ι fι ένοχΎι, fι έγκα,τάλειψη, fι α,υθεντικότητα
και fι &'ναuθεντικδτητα, fι σημα.σίσ. του θα,νάτοu γιιΧ τ� δι�ύγαση
της υπάρξεως, κλπ.
'Έτσι, λοιπόν, με το ύπα,ρξια,κο χιχρα,κτηριστικδ τοσ «εν - τψ κ6σμψ - είναι", &'νθρώπινη ϊιπα,ρξη και κοσμοι; είναι &'ξεδιάλuτα
ένωμένα,' δεν ύπάρχει κόσμος χωρις τον α.νθρωπο κα,! οϋτε νοείται
άνθρωπος χωρΙς τον κόσμο. Το έρώτημα της ϊιπιχρξης του κόσμοu
καθεαuτου &'ποτελεί γιιΧ τον Χάϊνϊ:εγκερ ενα, α.σϊ:ΟΧΟ και &'τuχες
ερώτημα. Πρέπει δμως νιΧ σημειώσωμε - και τοΟτο οεν &'ποτελεί
«σημείωσψ, ιiλλιX θεμελιώδες κεφάλαιο στ� ψιλοσοφία τοΟ Χάϊν
τεγκερ - π�)ς δ δρος «κόσμος» σϊ:ον ψιλόσοψό μα; δεν �xει σχέση με
τον &'ρχα,ιοελληνικο (διά) κοσμο ουτε με τον έπιστημι:ινικο - ψuσικο
κόσμο. Ε!ναι περισσόϊ:ερο συγγεν�ς προς τον «κόσμο» τοΟ ΕΙΙαγγε
λίοu, οπως ά.λλωστε καί το Πάρ - ειμι είναι περισσότερο σuγγενες
με τ�· «Zω�» τοΟ Εuα,γγελίοu - μολονότι δλα, τοΟτα ουδόλως τιΧ
δμολογεί δ ψιλόσοψός μας - με &'ποκομμένη δμως ριζικώς τ'ήν υ
περ6ατικ'ή διάνοιξη πού παρέχει 1ι θρησκεuτικ� λύση. Ό κόσμος
τοΟ χαϊντεγκερ ε!να,ι ά.πλώς και μόνον δ κόσμος της «έκπτώσεως»,

ΟΙ διαστάσεις τοΟ «κόσμοu" τοΟ Χά'ίντεγκερ δεν είναι α,υτες πού
μετράει fι ψuσικ1j, &'λλιΧ αιιτες πού έκμετράει fι έρριμμένη κα,! &'γω
ιιώσα και μεριμνώσα ϊιπαρξη.

Ή χαϊντεγκεριαν'ή ύπαρξιακ� &'νάλuση ψανερώνει πως το
«είναι» τοΟ &'νθρώποu είναι fι μέριμνα,. Τούτη έκδηλώνεται ώς μέ
ριμνα γιιΧ τον κόσμο (κοσμομέριμνα) κα! μέριμνα γιιΧ τον άνθρω
πο (&'νθρωπομέριμνα). Με τ'ήν πρώτη δ ά.νθρωπος �ρxετα,ι σε έπα,
ψ'ή με τιΧ όντα' με τ'ή δεύτερη �ρxετα,ι σε έπα,ψ'ή με τον ά.λλον
άνθρωπο. Διότι το πα,ρ - είναι είναι ταuτοχρόνως και auv - εϊ:να�
(είνα,ι - με - τον - α.λλον) . 'Ως κοσμομέριμνα, &'ντιμετωπίζει τιΧ lΙντα
πρώτα, ώς εργαλεϊ:α, ώς lΙργα,νά της, ώς κε!μενα, προ τών χειρών
·
της, δηλ. ώς πρό - χειρα, (Zuhandenes). ·Ολα α,υτιΧ τιΧ έργαλεία,
lxouv το «είνα,ι» τοuς lΙχι μέσα, τοuι;, ά.λλιΧ στ'ήν &'να,ψορά τοuς προς
κάτι α.λλο, γιιΧ το δποίο προορίζοντα,ι., 'fπάρχει ενα. δλόκληρο
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σtίστημα &ναφορών, !:να πλtγμα &ναγωγών (π.χ. σκαπά.νη - μετιχ.λ
λευμα - σΙδηρος - 6ελ6να - ραφη - κοστούμι - κλπ. , κλπ.) , που συν
θέτουν τον «κόσμο» τοΟ Πά.ρ - ειμι. τα. δντα. Ιξω &πο την έπιρροη
της μέριμνας, ώστόσο μέσα. στον κύκλο της, είνα.ι &πλα. &ντικεί
μενα (Vorhandenes). Ή θεωρητικη σκέΦη &ντιμετωπίζει τα. δντα.
ώς &ντικειμενα. κα.Ι δχι ώς πρό - χειρα · γι' α.ύτΟ κα.Ι � θέωρητικη
δρα.στηριότητα. τοΟ Πά.ρ - ειμι είνα.ι δευτερεύουσα. κα.Ι πα.ριχ.γωγος
της πρα.κτικης .
Στο 6ά.θος της � μέριμνα. �εν είνα.ι πcφα. χρονικότητα.. Το
δείχνουν τα. τρΙα. συστα.τικά. τ�ς : � έγκα.τιχ.λειΦη (Geworfenheit),'
� Ικ - στα.ση (Existenz) κα.Ι � πα.ροντικότητα. (Sein bei). θα. έξη
γήσωμε τη σημα.σία. α.ύτών των δρων.
1 . Ή έγκα.τά.λειΦτι. Ό �νθρωπoς δεν γνωρίζει α.ν ήρθε &πο
κιχ.που οuτε γνωρίζει α.ν πά.η κά.που. Έκείνο που ξέρει είνα.ι δτι
6 Ρ η κ ε τον έα.υτό του ριγμένο στον κόσμο. Δεν διά.λεξε οuτε
τον έα.υτό του οuτε τον τόπο ουτε τον χρόνο που γεννήθηκε. Κα.νέ
νας δεν τον έρώτησε, σε κα.μμια. έκλογη δεν προέ6η. Άπλώς
6 Ρ έ θ η κ ε. Κυριολεκτικα. 6ρέθηκε ριγμένος καί έγκατα.λειμμέ
νΟς. Τουτο δεν είνα.ι &πλη oιαπίσ�ωση, &λλα. θ ε μ ε . λ ι α. Κ η
σ υ ν α. ί σ θ η σ η ε u Ρ ε σ η ς στον κόσμο (Grundbefind
lichkeit). Αύτη � θεμελιακη συναίσθηση εύρεσης είνα.ι δντολογι
κης καΙ δχι ψυχολογικής υφής, δεδομένου δτι . &ποτελεί συστατικο
στοιχείο του Πά.ρ - ειμι. Άποτελεί δε την πηγη δλων τών άλλων
Ψυχολογικών συναισθημά.των που του &πoκα.λόπτoίJν την έγκοσμιό
τητιχ. του. 'Έτσι, fι &νθρώπινη ύπα.ρξη διαπιστώνει δτι «�δη είνα.ι
στον κόσμο», δτι τουτο είνα.ι � δ η ενα. &ρραγες γεγονός. Αύτο
το «�δη είνα.ι» προσδίδει στο Πά.ρειμι τη χρονικη δ�ά.στα.ση τοΟ
παρελθόντος. Δηλα8η το «παρελθΟΥ» ' ώς μία. &πο τίς τρείς στιγμες
της χρονικότητας (τίς «tκστά.σεις», δπως λέγει δ Xιχ.ϊvτεγκεp) , l
χει τη ρίζα του στο υπαρξια.κΟ χα.ρα.κτηριστικΟ του έρριμμένου
της :Jπά.ρξεως. Συνεπώς χωρίς ά.ότΟ το υπα.ρξια.κΟ a priori δεν θα.
ήτα.ν νοητη fι χρονικη δtιXatιxaTj :Cou πα.ρελθόντος.
,
2. Ή Ικ - στα.ση. Το δεύτερο συστα.τικΟ στοιχείο της μέρι
μνα.ς είναι fι lx - στα.ση (Ek-sistenz). Δυστυχώς fι μετα.τροπη της
Existenz (της υΠά.ρξεως τοσ &νθQώποt.l, δπου θρησκευτικό της &ντί
στοιχο είνα.ι fι «Φυχη») σε Ek-sistenz Q l y &ποδίδετα.ι έλληνικα.
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ποιρ& με το Ικ - στοιση, δπου δμως χιχ,νετιχι � δ�λωση της «δπιχρ
ξης». Ό &.νθρωπος ε!νιχι Ικ - στιχση, δηλιχδ-η δλοένα. �ζέρχετlXι
πρδς τον κόσμο, δλοένlχ πιχ,ει μπροστα. ιiπo τον έιχυτό του. Για. να.
χρησιμoπoι�σωμε μΙIΧ �πιτυχημένη διιχwπωση τοο Σιχ,ρτρ, � δπιχρ
ζη ώς Ικ - στιχση ε!νιχι ιχδτο ποίι ά.κόμη δεν ε!νιχι κιχι δεν ε!νιχι
lΧδτο ποίι �δη ε!νιχι.
Δύο θεμελιώδεις δροι της ψιλοσοψιας ε!νιχι � «ουσΙIχ» ( �ssen
tia) κιχι � «δπιχρξη» (existentia). ουσΙIχ ε!νιχι τα. ιiνlXλλOίωτlX
χιχριχκτηριστικα. ένος όντος, ιiνεξιχ,ρτητlX α.ν τοστο ύπσ,ρχη fι όχι'
Βπιχρξη ε!νιχι. ιiκρι6ώς το δτι είνιχι ενιχ όπά,ρχον. Κιχτα. τ-ην κλιχσική
μετlXψυσικ�, � ουσΙIΧ προηγείτιχι της_ υπιχ,ρξεως. Για. τ-ην ύπιχρξιιχκη
ψιλοσοψΙIχ - κιχι �ν πολλοίς γι' ιχδτο ώνομιχ,σθηκε όπιχρξιιχκ-η
�
ϋπιχρξη προηγείτιχι της ουσίιχς. 'Απο lΧδτες τις δίοιπιστώσεις συμ
περοιΙνετlχι πώς δ &.νθρωπος δέν ε!νιχι 'κιχ,τι δεδομένο, ιiπo πριν
προσδιωρισμίνο, με ιiμετά,6λητη ουσΙIχ 7j «ψύση». Ό &'νθρωπος πρώ
τιχ - πρώτιχ είνιχι μΙIΧ Βπιχρξη, ποίι συνεχώς �ξ - Ιστιχτ(iι , ποίι προ
ηγείτιχι κά,θε ουσΙάστικοΟ του προσδιορισμοο. Κιχτ' lΧδτ-η τ-ην προ - �
γηση τοΟ έιχυτοσ της, κιχτ' lΧδτ-η τ-ην ικ - στlXσ� της, � ϋπιχρξη ε!
νιχι προ - 60λ-η (EntwurC) κιχι �ννό'l)ση (Verstehen). ΤοΟτσ. τα. δύο
χlχροικτηριστι'Κ-α. ιiπoτελooν τη ρίζιχ κιχ,θε κιχτιχνόησης κlΧί κάθε
γνώσης. Ή εκ - σΤlXση προ6ΙΧλλόμενη προς το χρονικώς �ρχόμεyo
(Zu-kommen), ιiπoτελεί την όντολογικη πηγη τοΟ μέλλοντος
(Zukunft).
3. Ή πlχρονΤικότητlχ. Ή Βπιχρξη 6ρΙσκετιχι ιiνά,μεσlX σε δντιχ
διιχψορετικα. ιiπo lXδτ�ν, ε!να.ι πιχριχ,-, ε!νιχι μlΧζίι με τα. όντιχ, τοίις
&.λλους ιiνθρώπoυς, κlΧθόσον ε!νιχι ένθlXδικ�. Κιχι δλοένlχ στρέψετlχι
προς ιχδτιχ,. Ή Βπιχρξη είνιχι π ιi ν τ ο τ ε μιχζίι με τοίις &'λλους'
πρώτιχ γνωρίζει τοίις &.λλους (το σίι) κιχι υστεΡlΧ τον έιχυτό της (το
�γώ) . Έπειδη δε lΧδτη � «ιiνlXψOρικότητlX» της ε!νιχι δομικο χιχ
ριχκτηριστικό, � ϋποιρξη τοΟ κόσμου κιχι τών &.λλων δεν της τί
θετιχι δευτερογενώς ώς πρό6λημΙΧΊ διότι τοΟτlχ δεν της ε!νιχι ι1πλώς
κοιί μόνον όποκειμενικές της πιχριχστιχ,σεις. �Eτσι πlχρlχμερΙζετlχι
·
δ σκόπελος τοΟ σολιπσισμοο , προς τον δποίο δ8ηγεί ιiνoιπoτρέπτως
δ ΙδεlΧλισμός. Αυτη � πιχροντικότητιχ, το είν�ι - πιχρα. (Sein - bei)
στοιχειοθετεί την πηγη τοΟ χρονικώς πιχρόντος. Συνοψίζοντες, λοι
πόν, 6λέπομε πώς το «ε!νιχι» του ιiνθρώπoυ ε!νιχι � μέριμνlχ, � δ-
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ποΙα σt)ντίθεται ιiπό τά. τρΙα Οομικά. της στοιχεία, πο\) τιχυτοχρό
νως ε!νιχι καΙ πηγές τής χρονικότητιχς. 'Έτσ,Ι δμως κιχτιχλήγομε
- Ιστω καΙ λίγο 6ιιχσμένιχ - στό συμπέρlχσμlχ πως τό είνιχι τοσ
ιiνθρώπoυ ε!νιΧι fι χρονικότητα.
Ή κατ' αυτόν τόν τρόπο δμως &.ρθρωμένη χρονικότητιχ ε!νιχι
κlχΙ όντoλoγικΎj ψωτερότητιχ, μιά. οιάνοιξη (ErschJossenheit).
Τά. όντολογικά. στοιχεία τοσ Πάρ - ειμι είναι τιχυτοχρόνως fι όντο
λoγικΎj έννόηση κlχΙ σημlχσιοΟότηση τοσ υπάρχοντος ώς τοιούτου.
'Έτσι, fι μέριμνα, πο\) &.ποτελεί τό ε!νιχι τοσ &.νθρώπου, fι έννόηση
τοσ Είναι , πο\) πραγμιχτοποιείτιχι «ψύσει», κlχΙ fι χρονικότητα, πο\)
ε!'� αι οε έκστά.σεις τijς υπά.ρξεως (αυτοσ πο\) έξ - ίστατιχι) , είνιχι
':χυτό - σημες καΙ ταυτό - ριζες.
Ή παραπά.νω &.νά.λυση τοσ Πά.ρειμι είνιχι &.διlXψόρετη· fι ΟΙΙΧ
ψoρικΎj όπτικΎj οιαψορίζει το\)ς τρόπους υπιχρξεως τοσ πιχρειμι
σέ αυθεντικο\)ς κlΧ! &.ναυθεντικούς. Ή &.νιχυθεντικη ϋπιχρξη είνιχι
σ.δτολησμονημένη κlχΙ 6υθισμένη στόν μέσο δρο τής κlΧθημερινό
τητας. Λέγει δ ,τι «λέγετlχι», σκέψτετlX� δ ,τι «σκέψτοντlχι», πράττει
δ ,τι «σt)νηθίζεται». 'Έχει ώς πρότυπο, πο\) τό &.κολουθεί τυψλά. καΙ
&.νερώτητιχ, ενα μέσο τύπο &.νθρώπου, δ δποίος κατιχκυριαρχεί καΙ
κατατυριχννεί. Ε!ναι δ «τίς» ( Das[Man, τό γαλλικό ση) δ κά
ποιος, δ «κlχνένας». Ή &.νctuθεντtκΎj ϋπαρξη σκεΟά.ζετctt στην έξω
τερικότητα καΙ &.ψΥινει Iiνεργες τΙς έσωτερικές της ουνατότητες
γιά. αδθεντικΎj ζωή. ΣτΎjν κατάστιχση τοσ «τΙς» περιπίπτει τό σύνολο
των &.νΙρώπων καΙ γιά. τό μ.εγαλύτερο μέρος τής ζωής τους. Διότι
τοστο οιν &.παιτεί κόπο, &.γωνιχ, &.γωνΙIΧ, πνευμlXτικΎj προσπιχθεια.
�OλlX αυτά. τά. &'παιτεί, κlΧ! μιίλιστα �πι τακτικως, fι αυθεντικΎj ζωή,
fι δποΙα δλοένlχ πρέπει νά. κατlχκτιέται. Διότι οε &.ντίΟρομες ουνιί
μεις τοσ «τίς» είνιχι πανίσχυρες, έπειoΎj είναι τερπνές, &.σψαλείς
κlΧΙ �oχθες.
Άλλά. fι &.νθρώπινη ύπιχρξη δσο καΙ νά. 6uθιστij στΎj λησμο
νιά. οέν χάνει δριστικως τά. χαριχκτηριστικά. πο\) σt)νιστoσν τΎjν αυ
θεντικότητιί της. θά. Ιρθη - α.ν lρθη - κlΧΙ fι στιγμ-η τής &'γω
νίας. Ή &.γωνία θά. &.ποκαλύΦη στΎjν ϋπιχρξη τό μ'Yjοέν ώς θεμέ
λιό της' δπότε δλα τά. l5ντα θά. όποχωρήσουν καΙ θά. τεθοσν υπό
έκκρεμότητιχ. Διότι κιίτω &.πό τΎjν έμπειρία τijς &.γωνίας θά. ψανή
πως τά. δντιχ θά. μποροσσιχν καΙ νά. μ Ύj ν όπιχρχoυν � Διότι κlΧΙ fι
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σπαρξη θiX μπορουσε νiX μ'η ν ύπά;ρχη. Κι' αν ύπάρχη , δεν θiX ύπάρ
χη γιiX πάντα' το τέλος της είναι δλοένα επικείμενο. Ή ϋπαρξη
θiX άντιληψθή δτι το ύπάρχειν είναι «ύπάρχειν - προς - θάνατον».
Ό θάνατος κυκλώνει δλα τiX ενεργήματα τής μερψνώσας δπlΧρξης ,
και άπο ά - τελη την καθιστα. τέλεια , δη λα δη τής δροθετεί τις δυ
νατότητές της κlΧι την άναδεικνύει ως όλότητα, 'Όταν -1ι ϋπαρςη
εκδέχεται αύτη την «ύπό τό 6λέμμα του θlΧνάΤOυ» διαμορψωμένη δ
λότψα, εχει &ποψασίσει γιiX την αυθεντικη ζωή . Α,jθεντικώς ύ
πάρχειν σημαίνει παραδοχη του «ύπάρχειν προς θάνατον» (Ent
schlossenheit )
.

'Η

στροφη

-

5

Ή υπαρξιακη &νlΧλυτικη τοσ «Είν(J.Ι και Χρόνος» &ποσκο
ποσσε στην προσέγγιση τοσ 'Όντος μέσψ τοΟ ψωτισμ.ου τής ά.νθρώ
πινης ϋπαρξης. Ή &νάλυση "IνlΧι θαυμάσια και εχάρισε στον Χά'ίν
τεγY.�ρ την πlΧγκό.σ μια ψήμ η' άλλiX δ σκοπός δεν �Tιληρώθη . Γι'
(1.Ι)το ά.λλωστε και τό δεύτερο μέρος τοσ εργου ποτε δΖν εκδόθηκε.
Άντίθετα, στο μεταξυ συνέ6η μία στροψΥι . Ό ϊδιος τής δίνει πολ,)
σημασία κιχι άναψέρεται σ' αύτην ονομάζοντάς την die ' Kehre.
Ή στρο:ρη συνίσταται στην &λλαγη τής κατεύθυνσης. Τώρα, δη
λαδή, &κολουθε: τον άντίστροψο δρόμο, πάει &πό το EIY(J.L προς τόν
α.νθρωπο. Το σημαντικο, είναι πως ταυτοχρόνως ά.λλαξε ριζικιϊ) ς
και τη γλώσσα του. Ή γλώσσα τοσ «Είναι και Χρόνος», παρiX την
&ψθονία τών νεολογισμών, �ταν -1ι τυπικη σχολα'1τικη - μεταψυσι
κη γλώσσα τής παράδοσης. Με τη στροψη -1ι γλώσσα του &πο
δεσμεύτηκε &πο τον παραδοσιακό εννοιολογικο - &ποδεικτικο κλοιο
και εγινε ποιητικη - &ποψαντική , μυστική, πολυ ψωτερη - συχνα.
δμως και πολυ σκοτεινή . Στη νέα ,ου πορεία προσέλα6ε και εναν
άξιοσέ6αστο δδηγο - δπως είχε κάμει και δ Δά;ντης με τον Β ιρ
γίλιο -, είναι δ ποιητης Χαίλντερλιν. Ή μεταψυσικη γλώσσα δ
δηγεί προς τό ''Ον ως ενα σημείο' &πο εκεί κlΧι πέρα. πρέπει να.
μεταμορψωθή γιiX να. μπορέση νiX &κολουθήση τiX μυστικiX ϊχνη
τών &ποκαλόΦεων της . ποιΎισεως. Και δ Χάϊντεγκερ &ντιλΎιψθηκε
την οντολογικη σημασιοδότηση αύτών τών Ιχνών, και εσπευσε
κατόπιν τους.
'Ένα. ά.λλο χαρακτηριστικό τής «στροψής» είναι -1ι εγκατάλειDigitized by 10uk1s, May 2009
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Φ'Υ) των συσΤ'Υ)μιχτικων !ΡΎιχσ'ιων. Mετιi τό μέΎΙΧ συσΤ'Υ)μιχτικό ΙΡΎΟ
«ΕΙνιχι κιχΙ Χρόνος» (1927) κιχΙ τό .(0 Kιiντ κΙΧί τό πpό6�'Y)μιx
τijς μετιχψυσικijς» (1929) , κιχθως πλ'Υ)σΙιχζε σε περιοχη ΎειτονικιιΧ
τοΟ 'Όντος, σειόμεν'Υ) κιχΙ ιλλά,μπουσιχ, τιi ΙΡΎΙΧ του Ι6Ύιχινιχν κιχ
τιχτεμιχχισμένιχ, ίοιιχ θρΙΧόσμιχτιχ άποσπώμενιχ άπό 1)ψιχιστειιχκες
πλΙΧΎιές, &νιχοίοοντιχ όσμη θειιχψιοΟ. Τέτοιο εΙνιχι κιχτεξοχην τό
&ντΙζυΎΟ τοσ' «ΕΙνιχι κιχΙ Χρόνος», τό «Χρόνος κιχί ΕΙνιχι» (1962) .
Με την !κο�λωσ'Υ) τijς στροψΤΙς κιχτέστ'Υ) πιό ψιχνερη 1) κιχτιχ
ΎωΎη των ΚΙΧΤ'Υ)Ύόριων τijς σκέΦ'Υ)ς τοσ Χά,rντεΎκερ, που ε!νιχι θρYj
σκευτικοσ τόπου. Bέ6ιx�ιx, δπως τό είπιχμε, τοστο ε!νιχι �O'Y) εόκρινες
στό "ΕΙνιχι κιχΙ Χρόνος». Ένω δμως πρό τi'jς στροψi'jς οΙ ΚΙΧΤ'Υ)ΎΟ
ρίές του ε!νιχι ΙXόστ'Y)pιi !ννοιολΟΎ'Υ)μένες, μετιΧ τη στροψη άπορρί
πτουν την τυπικ�, φιλoσoψικ� τους ιχόσΤ'Υ)ρότ'Υ)ΤΙΧ, γιιΧ νιΧ &ποκτή
σουν μιιΧν &λλ'Υ)ν, ούσιιχστικώτερ'Υ). 'Έτσι δ XιiϊντεΎκερ &λλά,ζει
κιχΙ τη στά,σ'Υ) του, που εΤνιχι τοσ ψιλοσοψοσντος οιιχνΟ'Υ)τοϋ, κιχι μετιχ
τρέπετιχι σε δοοιπόρο τijς άλ�θειιxς τοσ 'Όντος, σε μιιΧ πά,σχουσιχ
υπσ.ρξ'Υ) που &κροα.τιχι κιχΙ άΎωνΙζετιχι νιΧ άρθρώσ'Υ) την ιχύθεντικη
&πά,νΤ'Υ)σ'Υ) σε μιιΧ . κλ�CJ'Y). Πρός τοστο μετέρχετιχι τρόπους ΠΟΙ'Υ)ΤΙ
κους κιχί μυστικοός, χωρίς ώστόσο νιΧ πά,Φ'Υ) νιΧ εΤνιχι δ otιxvoYjt*.
"Ώστε στην ούσίΙΧ πρόκειτιχι γιιΧ στροψη πρός τό «άοιά,σκεπτο» 15λων των μορψων τοσ πνεόμιχτος (ψιλοσοψΙιχς, ΠΟΙ'Υ)σ'Υ)ς, θρφκείιχς) ,
που άποτελεί τό κοινό τους ύπόστρωμιχ.
'Από ΙΧότη την &ΠΟΦ'Υ) 1) στροψη τοΟ Χά,ϊντεγκερ Ιχει [στο
ρικη CJ'Y)μιχσίΙΧ. ΕΙνιχ.ι !πιστροψη στίς άπό ιχιωνες λφμον'Υ)μένες ΠYj
γές. ΕΤνιχι 1) νέιχ ιχόθεντικότ'Υ)ΤΙΧ που την άξιώνει δ ιχΙώνιχς μιχς,
με τΙς ριζικές του άνιχτροπές. Διότι σε τέτοιες άνσ.τροπές, !κείνο
που πιχριχμένει άνέπιχψο εΤνιχι � Π'Y)�. την δποΙιχ πρέπει νιi ιiνιx
ζ'Y)τ�σωμε. ΕΙΥΙΧΙ � μόνΥ) πρά,ξ'Υ) Ύν'Υ)σιότψιχς, άλλιi κιχι � μόνΥ)
όπόσχεσ'Υ) σωΤ'Υ)ρΙιχς.
ΤΟ ΕΙναι

-

6

"Οπως συμ6ΙΧίνει με τη σκέΦ1ί κά,θε Ο'Υ)μιουργικοσ συΎΎΡΙΧ
ψέΙΧ, καΙ � σκέΦ'Υ) τοσ Χά,ϊντεΎκερ Ιχει την ΙστορΙιχ Τ'Υ)ς. Πιχρου
σιά,ζει άοιόρατες - !νίοτε δμως πολυ δρσ.τες - μετιχτοπίσεις, σιiν
ΙΧύτες των βουνων σε CΧέσ'Y) με τό !πΙπεοο τi'jς θά,λιχσσας. Τέ
Τλες άΡΎες μετιχτοπίσεις Ιχει ύποσ.Τ) κΙΧί 1) άντίλ'Y)Φ� του γιιi τό
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Είναι. Στό "Είναι και Χρό'ιος» δ OP'J; Sein

(Ε!να ι , ''0'1)

χ ρφ�

'

μoπoιε�,αι με κάθε iiνεσΥ( κα.:?πιν ώ:Η6σ') ,Gι:) Ψ'λy,ά.ζε� πολυ «φι
λ ο σοφιχος» κιχι πρoτιιιά.ε � :ό π � � ιiρ χ έ γGι I O Seyn (Έ?ν) , υστερα
'

χρrισιμoπoιεί :ό Sein (nλ� μ� �να Χ i.. b π ά.'ι ω

:Gι\)

πι;,-J τό a�::ι

γρά.:ρει χαι τό όποίο μαρτυρεί ,ΎΊΥ iμΎJχιχ'ι:α ,.yl .; γλιjJCJσ'Χς να. "'IGι
μα,ίση αυ:ό τ;ου ., χαλεί,αι> E�νσ. : . Σ:ο ,zxGι; � γ κ::ι αi. ε i π ει έν,ε
λως τον δρο αό:ό γ � α. ,η λέξη Ereignis

ή γλ : σχp�1'.

τ; 'Χ ρ ά.θε CJrι

(,<η

α')τ6 ' ) . �IHη του:Ίι

τijς [στορ:ας ,τΊ ; ιiλλαγijς ,(;)'1 ορων δε:χνει

, ·ην α.γωνιι;)δη ιXν::ιζ'ήτrιση του «� Oν:o;» σ:ι; iϊoopP(iJYZ; ιiκρώρε : ε ;

τΎj; έ γ χοσμ ι 6 ,η: ::ι ; , στις π::ιρυfΙ; Τ'ίις ιiMσσoυ .

Κ'λτα. τόν Χά.ϊ ν τεγ κερ δε" ύπά.ρχει α.τ;ο "cYI μια. μ ερι α. δ flνflΡω

πος .κ αΙ ιiτ;o ,ην άλλη το �Oν' ΤΟ:Jτα

:�

δύο δΖ'1 νCιι;,·) 'ιτcι.ι χωρισ-.:ά..

Ή κλασιχη μεταφυσική σχέψη εχει r.ραγματοποι-Ιρει α')τόν τόν
χωρισμ6 , και με την κατά.λυση :ijς με:α:τ-υσικ η ; πρέι:ει να. κcι.-':'λ
λυθη κι' αυτός. Το ''Ον δεν ε!'nι ο.)τε εννοια Cι'JtE α.',",ιχείμε·IGι·
δεν μπορεί να. το νο'ήση κανείς, έπει ί3-fι είναι ή ϊδι'λ· ή πηγ'ή τω .
'λλλα. και δ α,νθρωπος δεν είναι ,ο «ηλογο ζιίJΟ» τijς μεταψυσικij;.

Τό "Ον ιΧν'ήκε: στόν (iνθρωπο και δ α, ο; θ ρ ωπος στό "Ον. Τό "Ον

τοv ::νθρωπο κα.ι δ α,νθρωπος ιΧ π ο κ Ρ ί ν ε τ α ι στό
'
"Ον. Τό ' Ον είναι αόττι ή κλ'ή σ η ' και δ α,νθρωπος εΤν�ι (J.' J tYj -ή
κ α λ ε ί

ιΧπόκριση.
Είπαμε, δμω;, πώς δ Χάϊντεγκερ θεωΡξί τόν Όρο Είναι ("0'/)
ιΧνεπαρκij και Ζν τέλει έπι λ έ γε ι

:η

λέ � η EI'eignis (<<Συμ6αίνον» ,

"Τό αυτό» ) . ΤΟ Συμ6αίνον δεν ,<εr'ιαι" ,

gnet).

ά.λλά.

.<συμ6αίνει»

(erei

Και μάλιστα το συσχετίζει με τό «αότό» πι;,υ ιΧπαντ:;'ται

στις ψράσε ι ς τοο Παρμενίδη «ταυτόν δ' Ζστι νοείν τε και ουνεκεν
Ιστι νόημα» , «το γα.ρ αυτό νοείν έστίν τε και εί'ιαι» . τοστο τό
«αuτο» δ Χάϊντεγκερ τό θεωρεί τρίτο ορο και πrιγη τόσο τοσ ιΧν
θριίJπoυ

(νοείν)

δσο και τοσ Είναι . Τό ' «αυτό» ώς Ereignis υπο

χωρεί σε ιΧνείκαστο 6άθος και πρoσλcι.μOά.νει τις Ιδιότητες που τοο
ιΧποδίδουν οχι οΙ ψιλόσοφοι , ιiλλα. οΙ μυσ τ ικοι η οΙ μυστικοί ψιλό
σοψοι . Σ' αuτο,jς ιΧνήκει και δ Πλά.των, δ c,ποίος έμίλrισε για. το
Άγαθόν που κείτα.ι «έπέκεινα.

-cij;

οUσί::ις». "Ετσι έπέκεινα τοσ Ε!

ναι θέλει τό Συμ6α.ίνον δ ΧάϊντεΥκερ . Το Συμ6αίνον, είπαμε, δεν
«είναι» ά.λλα. συμοαίνε ι , το Λυτο δεν «είναι» , ιiλλα. «αυτοσται»'

γι' αυτό είναι πολυ μακριά, ά.λΗ και πολυ κοντά., α.ψοσ δεν όπόDigitized by 10uk1s, May 2009
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κειτιχι στήν lκτιχση. 'Εν προκειμένφ τουτος δ τρίτος δρος, τό «Αυ
τό» μα-ς θυμίζει τήν θειότητιχ ( Gottheit) του Μά.ϊστερ 'Έκχιχρτ,
ή δποίιχ κείτιχι έπέκεινιχ του θεου, &.λλα. μα,ς θυμίζει κιχΙ τό &.6υσ
σΙΧλέο Ungrund του ΜπΙΧίμε, ιχυτό τό &.ρχέγονο μηδέν, πού τό όνο
μά.ζει κιχΙ «όψθιχλμό τής ιχίωνιότητιχς» . 'Ωστόσο κΙΧί δ Xιiϊντεγκερ
σχετίζει το Ereignis με ενιχ τέτοιο 6λέμμιχ' έτυμολογεί τό Ereig
nίΒ &.πό το Er - augen (Auge = όψθιχλμός) . .
•Η άλήθεια

-

7

Ό Χά.ϊντεγκερ λέγει πως είνιχι δ πρώτος στήν Ιστορίιχ τής ψι
λοσοψίιχς πού εθεσε τό έρώτημιχ γ:α. τό ν ό η μ ιχ του 'Όντος, ένώ
'
ή μέχρι τώριχ όντολογίΙΧ έρωτουσε για. τό τί ε ί ν ιχ ι τό ''Ον,
Αυτό τό νόημιχ τό τιχυτίζει με τήν 4λfιθειιx. Ό λιχμπρός σχολιιχ
στής του εργου του ψιλοσόψου μιχς Henri Birault συνοψίζε: τή
γνώμη του για. τόν γενικό χιχριχκτηρισμό Τής σκέψης του Χά.ϊν
τεγκερ ώς έξής : . «Σήμεριχ δε\l υπά.ρχει πλέον κιχμμια. &.μψι60λίΙΧ:
ή ψιλοσοψίιχ του Χά.ϊντεγκερ , στό 6ιχθμό πού ή λέξη «ψιλοσοψίΙΧ»
τιχφιά.ζει &.κόμη σε μια. τέτοιιχ «σκέψη", είνιχι πρώτιχ &.π' l5λα. δια.
λογισμός έπά.νω στήν ο υ σ ί ιχ τ ή ς &. λ ή θ ε ι α. ς, διιχλο
γισμός ποό, κιχθως 6α.θα.ίνει , μετα.σχημα.τίζετιχι σε διιχλογισμό δ
λοένιχ κα.ί πιο &.ποκλειστικΟ έπά.νω στήν &. λ ή θ ε ι ιχ τ ή ς
ο υ σ ί α. ς, η του Είνιχι».
Ή κλιχσική μετιχψuσική κ(Χθ�)ς κινεΤτα.ι στο μετα.ξύ Τής δια.
ψορα,ς υποκειμένου - &.ντικειμένου, έξέλΙΧ6ε την &.λήθεια. ώς σ υ μ
Ψ ω ν ί cx διιiνoιιxς κα.Ι πριiγμιxτoς (adaequatio rei ad intellectum).
ΔηλΙΧδή , κα.τα. τήν &.ντίληψη ιχυτή, 6ρίσκομα.ι στην &.λήθεια. l5τιχν ή
ίδέΙΧ πού εχω για. το <Χντικείμενο κιχί το ίδιο το <Χντικείμενο συμ
ψωνουν. Ό Xιiϊντεγκερ &.πορρίπτει ιχυτή την &.ντίληψη τής &.λή
θειιχς για. μια. 6ΙΧθότερη σόλληψή της, l5που ή &'λήθειιχ πού προ
κόπτει &.πό πιχρόμοιιχ «συμψωνίΙΧ» να. &.ποτελή &.πλώς πιxριiγωγό
της. Ή θεωρία. τής &.λήθεια.ς του Xιi'ίντεγκερ είνιχι σόμψωνη με
τήν έν γένει ψιλοσοψική του &.ντίληψη , ή δποία. είνιχι ψιλοσοψικο
ποιητικη η &.κόμη κα.ί ψιλοσοψικομυσtική κα.Ι δχι ψιλοσοψικοεπι
στημονική. Δηλιχδη &.κολουθεΤ κιχτεόθυνση &.ντίθετη πρ δς ιχυτήν πού
δδηγεΤ τη ψιλοσοψία. προς τήν έπιστήμη, ή δποίιχ έκλα.μ6ά.νει τήν
&.λήθεια. ιί)ς συμψωνία. κα.! ώς πιχρά.στα.ση.
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Γιά. τον Χά,ϊντεγκερ fι &'λήθεια. ε!να.ι γεγονος &'πο - κα.λύψε
ως κα.Ι δχι συμφωνία.ς. Δια.πιστώνει πως ήδη � Ιδιοφutα. της κα.τ'
έξοχην φιλοσοφικης γλώσσα.ς, της &'ρχα.ία.ς έλληνικης, έσκέφθηκε
τον δρο &, - λ ή θ ε ι α., δπου τονίζετα.ι δτι &'λήθεια. ε!να.ι � Ιξο80ς &'πο τη λήθη, � στέρηση της λήθης. Γι' α.uτο κα.Ι στη γλωσσα.
του, δτα.ν μιλά,η ΥΙά. την &.λή θεια. μ' α.uτη τη σημα.σία., την όνο
μά,ζει Unverborgenheit, δηλα.8η έκ - κά,λυψη fι lκ - κρυψη, κα.Ι
Ι)χι Wahrheit, που ε!να.ι δ τρέχων δρος.
Tb πρωτο κέρδος που &'ποκτουμε &.πο την &'ντίληψη της &'λή
θεια.ς ώς έκκά,λυψης ε!να.ι � κα.τά,ργηση της &'λήθεια.ς ώς &'να.πα.
ρά,στα.σης, � δποία. κα.τα.κυριά,ρχησε στη Δόση κα.Ι ώδήγησε έν τέ
λει στον σύγχρονο μηδενισμό. ''Οτα.ν δ Σοπενχά,ουερ Ιδωσε τον
τίτλeι στο φιλοσοφικό του lpyo " ο κόσμος ώς 60ύληση κα.Ι ώς
·
πα.ρά,στα.ση» , έχα.ρα.κτήρισε κα.ιρίως, κιχ Ι με τά. πιο λιτά. μέσα., την
oualιx Τής ΔυτίΚής μετα.φυσικής σκέψης. Ή &.λήθεια. - πιχρά,στα.ση
lρριξε το "Ον στην κα.τά,στα.ση του &'ντι - κειμένου· �o όποκείμενο
πο,; ε!χε την όρθη πα.ρά,στα.ση του ' Όντος, έθεώρησε το τελευτα.ίο
όποχείριό του κα.Ι fσπεuσε νά. του «στήση πιχγίδες» με την έπι
στημονική, &'να.πα.ρα.στα.τικη &'λήθεια. του κα.Ι νά. το έκμηδενίση.
ΧωρΙς νά. &'ντιληφθή πως ετσι μηδενίζει τά. θεμέλιά, του. Ή έπι
στημονικη - πα.ρα.στα.τικη &.λήθεια. μετέτρεψε το ''Ον σε φύση κιχΙ
με tιργα.νo τίς πιχριχστά,σεις έπετέθη στην τελευτιχία. χωρίς κα.μμιά.
έπιφύλιχξη. 'Έτσι � φύση περιέπεσε στην κα.τά,στα.ση του Ισχα.του
δούλου. Κα.Ι φθά,σα.με στην έποχη τής τεχνολογία.ς κα.Ι της έρή
μωσης.
Έπισκοπώντα.ς τΙς &.ντιλήψεις του Χά,ϊντεγκερ γιά. τον &'νθρω
πο, το Ε!να.ι, την &'λήθεια. κα.Ι τον μετα.ξύ τους �ρρηκτo δεσμό,
6λέπομε πως τουτα. τά. θεμελια.κά. στοιχεία. τής όπά,ρξεως τά. δυνα.
μοποιεί έσωτερικά" τά. έλευθερώνει &'πο τά. πήγμιχτα. τής &'ντι
κειμενοποΙησης κα.Ι τους ξα.να.8ίνει το μυστικο κα.Ι &'ρχέγονο 6ά,
θος τους, τά. ξα.να.προικίζει με τη γοητεΙα. τής �λλης &'λήθεια.ς τους
κα.Ι το δέος του &.ρχα.Ιου μυστικου τους. Ό κόσμος του Χά,ϊντεγκερ
ε!να.ι δ ζωντα.νΟς κόσμος των γνησΙων φιλοσόφων, των μεγά,λων
ποιητων, των μυστικων κα.ί των προφητων.
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Τό σκέπτεσθαι � 8
Ό Xιx.tYtEyxep !ξεκΙνφε με τ�- φιxινoμεν()λoγικ� μέθοδο, τ�ν
δποΙιχ !τιχυτισε με . τ�ν θεμελΙίΧκή ΟνΤολογίιχ. Κα.θως δμω; με τον
χιχιρό ώρΙμιχσε περισσότερο � σκέΦη του, τόσο που ουσια.στικιΧ νιΧ
!κφυΎ7ι κιχΙ ιiπό τόν πα.ρα.δοσια.κό - τουλιχ.χιστο - χώρο τijζ φι
λοσοφίιχς, �φησε πίσω του κιχι τόν δρο <:φιχινομενολογία.», μα.ζυ με
ιiρκετoυς �λλoυς, �λλoτε κυρίιχρχους στό «Είνα.ι κα.ι Χρόνος». 'Όσο
πλησιιχ.ζει πρός τιΧ οντολΟΥΙΚιΧ έπίκεντριχ τόσο περισσότερο περι
πΙπτει στήν oντoλoγικ� Ινδεια., δπου ένός μόνον έστι χρεία.· κα.ι ξε
μένέι μόνον ενιχ θέμιχ, τό «θέμιχ tij; ΣκέΦης», δπως το λέγει. ουτε
δρισμοί μεθόδων, ουτε κα.θορισμοΙ σκοπών fι διοΟευσεων. Ή «Σκέ
ΦΥ»> κιχτα.ντιΧ.έι σχεδόν δ μόνος δρος τijς δια.νοητικijς δριχστηριό
τητιχ.ς του. Ή «ΣκέΦη» γιιΧ τόν φιλόσοφό μα.ς είνα.ι κιχ.τι ιiνιx.λoγo
με τήν πρoσευχ� του πιστου, τόν διιχλογισμο του μυστικου fι τήν
ποίηση του ποιητij.
Τό !ρώτημιχ Was heisst Denken ? δηλα.δή «τί σημα.Ινει σκέ
πτεσθΙΧι ;", δ φιλόσοφός μα.ς τό νοημα.τοδοτεί δια.φορετικιΧ.. Γι' α.υτόν
σημα.Ινει : «ΤΙ μ�ς κΙΧλε! νιΧ σκεφθουμε ; " . Ή σκέΦΥ) είναι ιiπόκρισY)
στ�ν κλΎιση του 'Όντος . •:Η φιλοσοφία δεν προέΥ.υΦε ιiπό τόν μυ
θο - λέγει στιΧ Holzwege, σ. 325. Γεννιέται μόνο ιiπo τό σκέπτε
σθαι !ν σκέΦει. ΆλλιΧ τό σκέπτεσθαι είναι νιΧ σκέφτεσιχι τό ''Ον.
Τό σκέπτεσθαι δεν γεννιέτιχι, ιiλλιX είναι (έστι) στό 6αθμό που τό
''Ον κΙΧθΙσταται παρ - ουσία (west). Ή κιχτιΧ.πτωσΥ) δμως του σκέ
πτεσθαι στήν !πιστΎιμη κιχΙ στήν πΙσΤΥ) είναι τό κιχκό πεπρωμένο
του 'Όντος».
. Ή σκέΦη ε!νιχι δ δεσμός του ιiνθρώπoυ με τό ''Ον. Στό 6ΙΧθμό
που δεν όπάρχει αυτός δ δεσμός, δεν σκεφτόμαστε. Γι' ιχυτο δ
χιχ.ϊντεγκερ λέγει πως στήν έποχή μας δεν σκεφτόμαστε. Ή σκέ·
Φη είναι � ζωντανή σχέσΥ) έρωτήσεως κα.Ι ιiπoκρΙσεως, κλήσεως
κα.ί ιiκρoιx.σεως. Κιχτ' αυτό τόν τρόπο ζωοποιείτιχι και έσωτερικο1'οιε!ται δλόκλ7jρος δ νεκρωμένος κόσμος τών φιλοσοφΙΚών έννοιών.
'Έτσι δμως τό φιλοσοφείν !πιστρέφει στήν ιiρχαΙα το\) Π7jγή, οπου
τΙθεται γι' ιχυτό ζήΤ7jμα ζωής fι θανιχ.του. Ή τελευτα.ία έκλογή
του χιχ.ϊντεγκερ σ7jμαίνει οτι είναι μόνον ζήτ7jμα ζωής του. Διότι
. δ θιχ.νιχτος κιχ.νει θριχυσΥ) Ιξω στήν στεγνη !ννοιολογία τi'jς κλα.σι
κijς μεταφuσικijς. Ό κόσμος τijς ΣκέΦ7jς χαριχκώνετα.ι κ:.;ι πιχ.λι
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ιiπo ζωνες φωτος κα.ι ζωνες σκότους, ιiπo τις ελπίδες της σωτη
ρία.ς κα.ι τους ιiπελπισμoυς τοσ ιiφα.νισμoσ. 'Έτσι κα.ι δ χρόνος '
ιiρχίζει ν� ιiπoκτ�η νοημα.τοδοσlα. εσχα.τoλoγικ� , δχι με τ� ση
μα.σία. τοσ χρονικοσ τέλοuς, ιiλλ� τοσ όπα.ρξια.κοσ έσχ�τoυ.
Ό Χά,ϊντεγκερ σuνειδητοποιεί τ�ν lνδεια. της Ιστορικης
στιγμης που ζοσμε. Κα.ι ξέρει πως σε πα.ρόμοια. στιγμ� δεν μπο
ρεί ν� ιiστρ�Ψη το φως. Γι' .α.ότΟ θεωρεί τ� σκέψη ΤΟι) &.πλως
προπα.ρα.σκευα.στική. 'Ως εμπειΡος ιχνηλά,της όποπτευετα.ι ποσ τ�
rxvYJ δδηγοσν. Όδηγοσν σε χωρο που κα.νένα.ς μα.ς δεν μπορεί
ν� τον πα.τήση ά. κ ό μ η. Διότι στο μετα.ξυ lxouv πoλλ� ν�
ylvouv. Πρέπει ν� έκμετρηθη ή &6uaao; ως τους μuχοuς της. Κα.Ι
τοστο ιiπα.ιτεί μι� άλλη σκέψη. που ιiκόμη δεν τ� γνωρίζομε.
Τά μεσάνυχτα τής κοσμικής νύχτας

-

9

Ή φιλοσοφία. δεν κομίζει &πλως γνώσεις. qt &.πλές γνώσεις
μπορεί ν� Ικα.νοποιοσν τ�ν περιέργει� μα.ς, δεν εχουν δμως έπι
πτώσεις στ�ν εόκτα.ία. εκ6α.ση της Ιστορία.ς. "Αν ή Ιστορία. πηρ'Ο
τ�ν όλέθρια. ..τεχyoλoγικ� τροπή , όφεlλετα.ι, κα.τ� τον Χά,ϊντεγκερ,
στ� λ ησμoνι� τοσ 'Όντος' δηλα.δ� στο ξεστρά,τισμα. της φιλοσο
φικης εγρήγορσης τοσ Δυτικοσ ά.νθρώπου. Σuνεπως ή φιλοσοφία.
που έπα.να.κα.θισΤιΧ τ� σχέση ιiνθρώπoυ - 'Όντος δεν κομίζει &.πλως
τ� γν�ση , ιiλλ� τ� σωτηρία.. Ό X�ϊντεγκερ χρησιμοποιεί α.ότ�
τ�ν τελευτα.ία. λέξη με το νόημα. τοσ «σώοu» κα.Ι τα.uτοχρόνως τοσ
�&.ylou» ( Heil, H eilige).
Μπορεί δμως πρ�γμα.τι ή φιλοσοφία. νά, (δια.) σώση τ�ν ι
στορία. ; Όπωσ5ηποτε οχι με τ�ν πα.ρα. 50σια.κή της μορφή. Κα.ι δ
X�ϊντεγκερ που επιθυμεί τ� δι�σωση μιΧς εΙδοποίησε πως οϋτε
φιλόσοφος ε!να.ι οιίτε φιλοσοφία. δια.θέτει. Είπε πως εΤνα.ι &.πλως
δια.νοητής. Αότο που πρ�ττει δεν εΤνα.ι ή φιλοσοφία., ώς δια.κεκρι
μένη φιλoσoφικ� πειθα.ρχία., ιiλλ� ή Σκέψη. Δόο ειδη πνεuμα.τι
κως μεριμνώντων ιiνθρώπων ιiνιxγνωρίζει : τον . δια.νoητ� ( Denker)
·
.κα.Ι τον πoιητ� ( Dichter) . Στο φιλοσοφικό ΤΟι) ποίημα. c'Απο τ�ν
εμπειρία. της σκέψης» μα.ρτυρείτα.ι δ δεσμος των Μο μεριμνων, με
προεξ�ρχοuσα. τ� θέση της ποίησψ;;.
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ΆλλιΧ � σκεπ.τ6μενη ΠΟΙ7j<rl) στηll πραι.γμαι.τικ6τηται. ε!ιιαι.ι � ΤΟπο
λογΙαι. το\) Έ6I1τo� .
Ν α: τpαι.γoυ/)ά� και.Ι lιιΧ σκέφτεσαι.ι ε!ιιαι.ι /)υο γειτοιιικοΙ κορμοΙ τη�
ΠΟΙ7jτικ'ijς ΠΡciζ7j ζ.
'ΕκφόοιιτιΧι <Χπο ΤΟ 'EolI και.Ι ύΨώIlΟΙΙΤαι.ι &� τηll <Xλ�θειαι. του.
•

.

•

.

•

.

Γι' α.ύτό δ ψιλόσοψό; μα.ς δσο 6α.θύτερα. κα.ί α.ύθεντικώτερά
εΙσδύει atou:; μuστικοuς xilipou:; τοσ ΈόνΤός (τοσ 'Όντος) τόσο πε
ρισσότερο έγκα.τα.λείπει τό ψιλοσοψικό γλωσσικό Ιδίωμα. κα.ί uΙοθε
τε! τοuς δροuς τοσ ποιητικοσ Ιδιώμα.τος, Ιδίως τοσ Χα.ίλντερλιν.
Κα.τά. τόν Χα.ίλντερλι ν, α.πό τότε ποι, θα.να.τώθηκε δ 'Ιησοσς
�ρχισε νά. πέψτη ή νύχτα. τοσ κόσμοu, Πέψτει ή κοσμικη νύχτα.
έπειδη lcpuyιxv οΙ θεοί, κα.Ι μάλιστα. τόσο μα.κριά, ποι, ξεχνοσμε
α.κόμη κα.Ι την α.ποuσία. τοuς. Ό κόσμο; α.πέμεινε χωρίς τόν Οψι
στο λόγο όπάρξεώς tou' α..ν οιξε κάτωθέ tQU ή α.6uσσος , κα.θως lιπε
χώρησα.ν τά. θεμέλια.. την Muaao α.ύτη μερικοΙ θά. την votiliaouv
ως τόν πuθμένα. της. Ή κοσμικη νύχτα. είνα.ι μα.κρά. Ό κα.ιρός
της είνα.ι. κα.ιρός χα.λεπός, ποι, θά. ψτάση στόν πα.ροξuσμό tou την
ι'ί>ρα. ποι, θά. σημα.ίνη μεσάνuχτα.. Τότε ή «α.νάγκη» α.ύτοσ τοο i
να.γκεροσ κα.ιροσ θά. ψρύξη δλων τά. χείλ"l). «'Ίσως - λέγει στά.
Holzwege, σ. 250 � κοσμικη νύχτα. νά. ψ;άση στά. μεσάνuχτά
της ... �Iσως δμως ι5χι , ι5χι α.κόμη , πάντοτε ι5χι α.κόμη, πα.ρά. την
α.κα.τ.α.μέτρητη ενδεια., πα.ρ' δλοuς τοuς πόνοuς, Πl1ρά. τά. α.νεκλά
λητα. 6άσα.να., πα.ρά. τό λιγόστεμα. της γα.λήνης κα.Ι την α.ύξηση
της σύγχuσης». 'Όχι α.κόμη. Είνα.ι σχεδόν ή τελεuτα.ία. λέξη τοσ
δια.νοητη σε χα.λεποUς κα.ιρούς.
Πρός τί λοιπόν 1>οιητης σε χα.λεποUς κα.ιρούς : - έρωτάει δ
ψιλόσοψός μα.ς, μα.ζι, με τόν ποιητη Χα.ίλντερλιν. Μόνον δ πoιη,τη�
α.ντιλα.μ6ιiνετα.ι τό Ιστορικό γεγονός της lνδεια.ς τών κα.ιρών. Κα.Ι
προσπα.θε! νά. Ιχνεύση τη cpuyyj τών θεών, νά. σημα.δέψη τά. ίχνη
τοσ Ιεροσ, Είνα.ι δ Ιχνηλάτης στη νuχτωμένη Ιστορικη ερημο,
Διότι α.ντιλα.μ6άνετα.ι πως δ α.νθρωπος μέσα. · σ' α.ύτη την κοσμικ.η
Ενδεια. κινδuνεύει τόν εσχα.το α.ψα.νισμό, ποι, είνα.ι ή α.πώλεια. της
ούσία.ς tou. Κα.Ι ρύσία. τοσ α.νθρώποu είνα.ι δ δεσμός tQU με τό "Ον.
Έδώ δεν πρόκειτα.ι γιά. ενα. otuttptUovtιx. κίνδuνο, α.λλά. πρόκειτα.ι
γιιΧ τόν κα.τ' έξοχην κίνδuνο.
'Αποκομμένος δ α.νθρωπος α.πό τό ''Ον μετα.τΡ έπετα.ι σε ψεσ-
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δο\; τόσο ιι.ότΟ\; δσο κιι.! το 'Όν. Διότι � ιiλήθειιι. ιiμψoτέρων σuνί
στιι.τιι.ι στον δεσμό του\;. Ό ΠΟΙ7Jτής auvt7JpEi ιι.ίιτΟν τον δεσμό ,
Ιστω 'τιi θρύψιι.λιι. τοσ συντριμμου του. Ή Ιστορία δέν είναι δ τρίτος
παρά.γοντας, ιiλλ� ιι.ίιτή τούτΤ) � ΙστορικόΤ7Jτα του δεσμοσ ιiνθpώ
που - �Oντoς. Γι' αίιτο � ΙστορικόΤ7Jτα δέν νοείται ώς χρονογραψία,
ιiλλιi ώ\; πεπρωμένο καΙ ώς ιiδιά.γνωστoς προορισμός.
Στιi μεσά.νυχτα της κοσμικής νύχτιι.ς δέν μποροσμε πιι.ριi ν�
εΙμιι.στε ιiσιι.ψείς. Το ψως της aUy'i1c;. ώστόσο πoιJ θ� μα.ς διασιι.
ψήσΤ) δέν θ� το ψέρωμε μόνοι μας. ΣτoιJς χαλεπoιJς κα φ oιJς δ δια
V07Jtijc;, καΙ δ ΠΟΙ7Jτής Ιχνεύουν ίνες ψωτος πoιJ προαγγέλλουν τήν
αόγή. Διότι όπά.ρχουν αίιγέ\; πoιJ δέν Ιψεξαν ιiκόμΎj.
(Σ 7J μ . : ' Περισσότερα γι� τή ψιλοσοψία τοσ
Χά.ϊντεγκερ βλ. Χρήστου Μocλ εβίτσ7J : «'Η Φιλο
σοψία τοσ Μά.ρτιν Χά,1:ντεγκερ». Κuκλοψορεί στΙς
ιiρχές; του 1974.) .
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ ΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚAi
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΡΠΝ ΧΑ'Ι'ΝΤΕΓΚΕΡ
1 9 1 5 - 1 958
(Παραθέτομε τον έξόχως ένδιαφέροντα κατάλογο 'tGJV πανεπιστη
μιακων παραδόσεων, σεμιναρίων και άσκήσεων τού Χάϊντεγκερ, οπως
τον' συνέταξαν τα πανεπιστήμια του Φράϊμπουργκ και του Μάρμπουργκ,
και τον έθεώρησε Ο ίδιος Ο φιλόσοφος_ Ό ?<ατάλογος α'ίιτος άναφέρεται
σ' ολόκληρη την άκαδημαίκή του σταδιοδρομία, άνά ετος �αι ' άνα έξά
μηνο. Το χειμερινο έξάμηνο ύποδηλώνεται με τα άρχικα. ΧΕ, ένω το
θερινο με τα ΘΕ.)
Πανεπιστήμιο του Φράrμ:τοuργκ :
ΧΕ

1 9 1 5- 1 6

Παραδόσεις

ΘΕ

1916

Παραδόσεις

Ό καντ και ή Γερ.μανικη φιλοσοφία
του 1 9 0υ αίωνα.

Σ εμινάριο

'Ασκήσεις με δάση τα κείμενα του 'Α
ριστοτέλη τα σχετικα με τη Λογι
κη ( με τον Κρέμπς ) ,

Παραδόσεις

, Αλήθεια και Πραγματικότητα : 'Επά
νω στο κείμενο του Φίχτε «Θεωρία
των 'Επιστημων του 1 7 94».

Για τους προσωκρατικούς : Παρμενί
δης .
Για τον Κάντ, «Προλεγόμενα>.

'Ασκήσεις

1916-17

1 9 17-19
ΘΕ

1919

Δεν εκαμε παραδόσεις λόγφ στρατεύ
σεως.
Παραδόσεις
Παραδόσεις

ΧΕ

1 9 1 9-20

"

Φαινομενολογία και ύπερδατικη
σοφία των άξιων.

φιλο

Για . την ούσία του πανεπιστημίου και
την άκαδημαϊκη σπουδη.

Παραδόσεις

'Eiτιλoγη προ6λημάτων
φαινομενολογίας.

Παραδόσεις

τα φ ιλοσοφικα θεμέλια
νικου μυστικισμού.

Σ εμινάριο

'Ασκησεις σε σχέση με τη «Γενικη Ψυ
χολογία> τού Ν άτορπ.

της
του

νεώτερης
μεσαιω

ΘΕ

1920

Παραδόσεις

Φαινομενολογία της έποπτείας και της
εκφρασης.

Σ εμινάριο

Σ υζητηση σχετικη με τις παραδόσεις.

ΧΕ

1 920-2 1

πάραδόσεις

Είσαγωγη στη
θρησκείας.

Σ εμινάριο

'Α ρχαρίων : Σ χετικα. με τους «Διαλσ
γισμους> του Καρτέσιου.

Παραδόσεις

Αύγουστίνος και Ν έοπλατωνισμός.

ΘΕ

1921
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φαινομενολογία

της
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ΧΕ

θΕ

ΧΕ

1 92 1 - 22

1922

1 922-23

Σ εμινάριο

'Αρχαρίων : Σ χετικα με το «Περι
Ψυ.
χής» τού 'Αριστοτέλη.

Παραδόσεις ·

Φαινομενολογικες tρμηνείες
τέλους «Φυσικά» ) .

Σ εμινάριο

'Αρχαρίων :
σεις.

Παραδόσεις

Φανομενολογικη tρμηνεία έπιλεγεισών
πραγματειών τού 'Αριστοτέλη για
την όντολογία και τη Λογική.

Σ εμινάριο

'Αρχαρίων : «Ήθικα Ν ικομάχεια», 'Α
ριστοτέλη.

παραδόσεις

Ό σκεπτικισμος στην άρχαία φιλοσο
φία.
. (Φαινομενολογικη
έρμηνεία
στον Σ έξτο 'Εμπειρικό, «'Τποτυπώ
σεων, ΠΙ».

Σ εμινάριο

Φαινομενολογικες άσκήσεις στον 'Αριστοτέλη. «Φυσικι1» 1'1' και Τ.

Σ tIUvc1QLo
θΕ

1 9 23

'Αρχαρίων :

(' Αριστο'

Φαινομενολογικες

Χοϋσσερλ,

άσκή-

«'Ιδέες»,

Ι.

Παραδόσε ις

'Οντολογία.

Σ �μινάριo

'Αρχαρίων : Φαινομενολογικ ες άσκήσεις
Χούσσερλ : «Λογικες Ερευ( στού
νες» τόμο Π ) .

Σ εμινάριο

Σ υζήτηση για τα θεολογικα θεμέλια
στού καντ το «Ή θρησκεία έντος
τών όρίων τού Λόγου», με δάση έπι
λεγέντα κείμενα (με τον 'Έμπινγκ
χαΟυς ) .

Πανεπιστίιμιο τού Μάρμπουργ κ :
ΧΕ

1 9 23-24.

Παραδόσεις
'Ασκήσεις

Ή άρχη
της νεώτερης
φιλοσοφίας
( Καρτέσιος - tρμηνεία) .
Σ χετικες με τις παρα δ όσεις.

ΘΕ

1 9 24

ΠαQαδόσεις

'Αριστοτέλους, « Ρητορική», Π.

Σ εμινάριο

Προχωρημένω ν : ΟΙ
δ 'Αριστοτέλης.

ΧΕ

ΘΕ

ΧΕ

1 9 24-25

1 925

1 9 25-26

Σ χολαστικοι

και'

π άραδόσεις

'Ερμηνεία πλατωνικού Διαλόγου
φιστής ) .

Σ εμινάριο

όντολογία τού ΜεΑσκήσεις στην
σαίωνα.
'Ιστορία . της εννοιας τού χρόνου.

Παραδόσεις
Σ tμIvc1QLo

Παραδόσεις;

( Σ 0-

•

Ασκήσεις στους
Καρτέσιου.

•

«Διαλογισμους»

τού

Λογική.

Σ εμινάριο

•

Σ εμινc1QΙο

Προχωρημένων : Φαινομενολογικες
ά
σκήσεις ('Εγέλου : «Λογική». 1 ) .

Digitized by 10uk1s, May 2009

Αρχαρίων : Φαινομενολογικες
άσκήσεις ( Κάντ : «κριτικη τού
Καθαρού
.
Λόγου») .
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θΕ

1926

Παραδόσεις
Σ ε μινάριο

ΧΕ

1 9 26-27

Παραδόσεις
Σ εμινάριο

θΕ

1927

ΠαQαδόσεις
Σ εμινάριο

ΟΙ θεμελιώδεις εννοιες της άρχαίας
φιλοσοφίας.
'Ασκήσεις έπάνω στήν Ιστορία καΙ τήν
ίστορίκή γνώση σε σχέσή με τΙς
«' Αρχες του ίστορι!(ου:.' του Ντρόϋ
σεν.
'Ιστορία της φιλοσοφίας &πό τόν θω�
μii τόν 'Ακινάτη μέχρι τqν Κάντ.
'Επιλογή ' προ6λημάτων άπό · τή , Λογι
κή. ( �Eννoι'α ' κβΙ σχηματισμός έν
νΟΙ,ω ν) .
Τά θε �ελιώδη ΠIIo6λ�μιιτα. της Φαινο .
μενo�oγίας .
Πρox,ωρημένtι>ν : 'Η' όντολογία του 'Α
, ριστοτέλη καΙ ή «ΛΟΥική:. του Έγέλου.
Φαινομενολογική έρμηνεία της -«Ι<ριτι
κης του Καθ!iρου Λόγου:. του Κάντ.
,
Αρχαρίων : 'Έννοια καΙ σχηματισμός
έννοιων.
ΙΙοοχι.)ρημένων : Σ έλλινγκ : «Γιά τήν
ουσία της άνθρώπινης έλευθερίας:..
Λογική.
Φαινομενολογικες
άσκήσεις : έρμηνε(α
των «Φυσικων:. , ΙΙ του 'Αριστοτέλη.
.

.

ΧΕ

1 927-28

Παραδόσεις
Σ εμινάριο
Σ εμινάριο

θΕ

1928

Παραδόσεις
Σ εμινάριο

..

.

'

�

,

.

•

Πανεπιστήμιο του Φράϊμπουργκ :
ΧΕ

1 928-29

Παραδόσεις
Σ εμινάριο

Σ εμινάριο

θΕ

1 929

Παραδόσεις

Παραδόσεις
Σ εμινάριο '

Σ εμινάριο

ΧΕ

1929-80

ΠαραδόσεΙ$
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Είσαγωγή στή φιλοσοφία.
Φαινομενολογικές άσκήσεις γιά άρχα
ρ(ους : Κάντ, «' Αρχες της Μεταφυ
σικης των Ήθiί)ν:..
Φαινομενολογικες άσκήσεις γιά προ
χωρημένους : ΟΙ όντολογικές άρχες
καΙ τό πρό6λημα των κατηγοριων.
Ό γερμανικός ίδεαλισμός (Φίχτε, �E
γελος, Σ έλλινγκ) καΙ ή φιλοσοφι
κή προ6ληματική τοϋ παρόντος.
ΕΙσαγωγή στΙς άκαδημαϊκες σπουδές.
,
Αρχαρίων : Γιά τόν ίδεαλισμό καΙ τόν
ρεαλισμό σε συνάρτηση με τΙς κύ
ριες παραδόσεις (<<Πρόλογος:. του
Έγέλου στή «Φαινομενολογία του
Πνεύματος:. ) .
Προχωρημένων : Γιά τήν
ουσια της
ζωης με ίδιαίτερη άναφορά στου 'Α
ριστοτέλη «Περι ψυχης:. , «ΠερΙ ζώο
ων κινήσεως:., «Περι ζώων πορείας:..
ΟΙ θεμελιώδεις εννοιες της μ εταφυσι
κης (ή lvvota «κόσμος:. ) .
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Σ εμινάριο

ΘΕ

1 930

Παραδόσεις

Σ εμινάριο

ΧΕ

1 930-3 1
,

Παραδόσεις
Σ εμινάριο
Σ εμινάριο

ΘΕ

1931

Παραδόσεις

Σ εμινάριο
ΧΕ

1931-32

Παραδόσεις

Σ εμινάριο
ΘΕ

1932

ΧΕ

1 932-33

θΕ

1 9 33

Παραδόσεις
Σ εμινρ.ριο
Παραδόσεις

Σ εμινάριο
Σ εμινά_ρ ιο
ΧΕ

ΜάΙος 1 9 3 3

-

Φε6ρ. 1 9 34

Παραδόσεις
Σ εμινάριο
Σ εμινάριο
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Για μέσο καί άνώτερο έξάμηνο : Για
τήν 6ε6αιότητα και τήν άλήθεια με
άναφορα
στον Καρτέσιο
καΙ τον
Λάίμπνιτς.
Είσαγωγή στή φιλοσοφία ( <<Για τήν
ουσία της άνθρώπινης έλευθερίας»
Σ έλλινγκ ) .
, Αρχαρίων : 'Επιλογή κεφαλαίων άπο
τήν « Κριτική της Δύναμης της Κρί
σης» του Κάντ.
Έγέλου : «Φαινομενολογία του Πνεύ
ματoς�.
,
Αρχαρίων : Αυγουστίνου «'Εξομολογή
σεις» , ΧΙ (ΠερΙ του Χρόνου ) .
Προχωρημένων : Ό «Παρμενίδης» του
Πλάτωνος ( με τον Σ άντε6αλ ντ) .
'Ερμηνείες dΠo τήν άρχαία φιλοσοφία :
«Μεταφυσικά», ΙΧ
, Αριστοτέλους ,
( δύναμι.ς - ενέργεια) .
, Αρχαρίων : Κάντ, «Για τήν Πρόοδο
της Μεταφυσικης».
Για τήν ουσία της άλήθειας. (ΤΟ «σύμ60λο του σπηλαίου» και δ «Θεαίτη
τος» για το ψευδος ) .
Κάντ, « Κριτική του Πρακτικου Λό
γου».
'ΙΙ άρχή της Δυτικης φιλοσοφίας : 'Αναξίμανδρος καί Παρμενίδης.
Μέση 6αθμίδα : «Φαίδρος» Πλάτωνος.
Δεν εγιναν παραδόσεις.
ΤΟ θεμελιώδες ερώτημα της φιλοσο
φίας. (Ή ουσία της άλήθειας : «το
σύμ60λο του σπηλαίου> του Πλάτω
νο!; ) .
,
Ανώτερη 6αθμίδα : Ή άρχή της άντί
φασης.
Κατώτερη 6αθμίδα : Ή εννοια της ε
πιστήμης.
Πρύτανις του πανεπιστημίου του Φρά
ϊμπουργκ. (Παραίτηση άπο πρύτανις
λόγφ διαφορών
με το 'Τπουργείο
Παιδείας) . [Τήν
παρένθεση αύτή
τήν ε6αλε δ Χάϊντεγκερ 1 .
Για τήν ουσία της άλήθειας.
'Ανώτερη
6αθμίδα : Φίχτε «θεωρία
τών 'Επιστημών του 1 7 94>.
Κάτώτερη και μέση 6αθμίδα : Λάίμ
πνιτς, «Μοναδολογία».
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Σ εμινάριο
ΧΕ

1 9 34-35

Παραδόσεις
Σ εμινάριο
Σ εμινάριο

θΕ

1935

Παραδόσεις
Σ εμινάριο

ΧΕ

1 9 35-36

Παραδόσεις
Σ υζήτηση

Σ εμινάριο

Σ εμινάριο
ΘΕ

1936

Παραδόσεις
Σ εμινάριο

ΧΕ

1 9 36-37

Παραδόσεις
Σ εμινάριο

ΘΕ

1937

Παραδόσεις

Σ εμινάριο

ΧΕ

1 9 3 7 -38

Παραδόσεις

Σ εμινάριο ,
ΘΕ
ΧΕ

1 9 38-39

Παραδόσει.ς
Σ εμινάριο

ΘΕ

1939

Παραδόσεις

1938
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Κύρια χωρία άπο την « κρτικη τοϋ
Καθ(lροϋ Λόγου» τοϋ Κάντ.
Οί υμνοι τοϋ Χαίλντερλιν (<<'Ο Ρηνος»
καΙ «Γερμανία» .
Κατώτερη 6αθμία : Έγέλου, «ΠερΙ τοϋ
.
Κράτους» (με τον Ε. Βόλφ ) .
'Ανώτερη βαθμίδα : 'Εγέλου, «Φαινο
μενολογία τοϋ Πνεύματος».
, Είσαγωγη στη Μεταφυσική.
'Ανώτερη βαθμίδα : Έγέλου, «Φαινο·
μενολογία τοϋ ΠνεύμαΤος>.
Θεμελιώδη προ6λήματα της μεταφυσι
κης.
Ή ύπέρ6αση της ΑΙσθητικης στο ε
ρώτημα , για . την Τέχνη ( με τον
Μπάουχ) .
Μέση 6αθμίδ α : Ή εννοια τοϋ κόσμου
στον Λάϊμπνιτς καΙ ό γερμανικος ι
δεαλισμός.
'Ανώτερη 6αθμίδα : Έγέλου , «Φαινο
μενολογία τοϋ Πνεύματος».
Σ έλλινγκ, «Για την ουσία της άνθρώ
πινης ελευθερίας».
'Ανώτερη 6αθμίδα : Κάντ , «κριτικη
της δύναμης της κρίσης».
Νίτσε, «Ή θέληση για δύναμη» ( ώς
τέχνη ) .
Κατώτερη 6αθμίδα : Έπιλογη χωρίων
άπο τα φιλοσοφικα γραφτα τοϋ Σ ίλ
λερ για την τέχνη.
Ή 6ασικη μεταφυσικη θέση τοϋ Νίτσε
στη δυτικη σκέψη : Ή διδασκαλία
για την αίώνια επιστροφη τοϋ αυτοϋ.
'Ομάδα εργασίας για την συμπλήρωση
των παραδόσεων : 'Ο Νίτσε για το
Ε[ναι καΙ φαίνεσθαι.
Θεμελιώδη προ6λήματα της φιλοσοφί
ας : Για την ουσία της άλήθειας (ά
λήθεια και ποίηση ) .
'Ομάδα εργασίας για την επεξεργα·
σία των παραδόσεων.
,
Σ ε άδεια Εργασίας.
Είσαγωγη στη φιλοσοφία.
Κατώτερη βαθμίδα : 'Ο φιλοσοφικος
καΙ επιστημονικος σχηματισμος των
εννοιων.
Ή διδασκαλία τοϋ Νίτσε γιά τη θέλη
'ση της δύναμης (ώς γνώση ) .
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Σ εμινάριο
ΧΕ

1 9 3 9-40

Παραδόσεις
Σ εμινάριο

10 τρίμηνο 1 940 Παραδόσεις

Σ εμινάριο
30 τρ{μηνο 1 940

. θΕ

1 94 1

Παραδόσεις
Σ εμινάριο

10 .τρ[μηνο 1 9 4 1 Παραδόσεις

Σ εμινάριο
ΘΕ

1941

Παραδόσεις
Σ εμινάριο

ΧΕ

1 94 1-42

Παραδόσεις
Σ εμινάριο
Σ εμινάριο

ΘΕ

1942

Ά νώτερη 6αθμίδα : Για την οίισία της

γλώσσας.
Τέχνη και τεχνική.
Μέση καί άνώτερη 6αθμίδα : Ή μετα
φυσικη της Ιστορίας κατα
τόν ·E�
.
γελο.
Νίτσε , «tH θέληση για δύναμη:. (ΙΙ :
Ό εί,ρωπαϊκός μηδενισμός) .
Για τη «Φύση:. κατα τόν 'Αριστοτέλη.
Για την ούσία της άλήθειας.
Θεμελιώδη πρotίλήματα
της φιλοσοφία ς.
Προχωρημένων : Λάϊμπνιτς. , «Μοναδολo�α».
'Η μεταφυσικη τoiί γερμανικoiί ίδ � αλι
σμού : Σ έλλι νγκ , «Φιλοσοφικη Ερευνα
για την οίισία της άνθρώπινης έλευ
θερίας:._
'Ασκήσεις έπάνω στην άρχη της δυ
τικης φιλοσοφίας.
Θεμελιώδεις εννοιες.
'Αρχαρίων : Κάντ , «Προλεγόμενα».
Προχωρημένων : χωρΙς ενδειξη.
Ή μεταφυσικη τoiί Νίτσε_
Άρχαρίων : Σ ίλλερ , «Για τήν αίσθη
τικη άγωγη των άνθρ(�πων:..
ΠΡ οχωρη ένων : Πλάτωνος , «Έδδόμη
ιι;
,
επιστολη».

Παραδόσεις

Χαίλντερλιν : «Μνήμη:..

Σ εμινάριο

'Αρχαρίων : ΟΙ
θεμ�λι(�δεις εννοιες
της μεταφυσικης τoiί Κάντ.
Προχωρημένων :
Έγέλου ,
«Φαινομε
νολογία τoiί πνεύματος:. 'Και «' Αρι
στοτέλους , «Μεταφυσικα:. Ι Χ , 1 0 και

Παραδόσεις
Σ εμινάριο
Παραδόσεις

Παρμενίδης.
Προχωρημένων : Σ υνέχιση θΕ 1942.
Ή άΡΧ1] της δυτικης φιλοσοφίας ( Ήράκλειτος ) .
Προχωρημένων : Έγέλου , «Φαινομενολογία τoiί
Πνεύματος:., τμημα Β
«Ή αύτοσυνειδησία:._
Σ ε άδεια.
Λογική (Ή διδασκαλία τoiί Ήράκλει
του για τόν Λόγο ) .
Προχωρημένων : ' Αριστοτέλους ,
«Με
ταφυσικά», ΙΤ.

ΤΙ.

ΧΕ

1 942-43

θΕ

1 943

Σ εμινάριο

ΧΕ
θΕ

1 943-44
1944

Παραδόσεις
Σ εμινάριο
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Σ tμινάριο
1 944-51

θΕ

1951

Σ εμινάριο

ΧΕ

1 9 5 1 -52

Παραδόσεις
Σ εμινάριο

θΕ

1 9 52

Παραδόσεις

ΧΕ

1 9 55-56

Παραδόσεις
'Ασκήσεις

ΧΕ

1 9 56-57

'Ασκήσεις

θΕ

1957

ΧΕ

1 9 5 7-58

Σ κέψη και Ποίηση (�Tστερα άπο τήν
3η (Λρα, στΙς 8 Ν οεμ6ρίου , διακο
πηκε λόγφ έπιστρατεύσεως ) .
Λάϊμπνιτς, «Οί 24 θέσεις:. ("'1'στερα
άπο τήν 1 η ωρα διακόπηκε ) .
( Καμμία διδασκαλία
άπο τον Νοέμ6ριο τού 1 944 μέχρι το 1 9 5 1 . ' Απο
το 1 9 4 5 οί δυνάμεις κατοχης τού ά·
παγόρευσαν τή διδασκαλία) .
'Ασκήσεις στήν άνάγνωση : 'Αριστοτέ
λους, «Φυσικά� Π, 1 καΙ ΠΙ, 1
3.
ΤΙ καλείται σκέπτεσθαι ;
, Ασκήσεις στήν άνάγνωση : ' Αριστοτέ
λους , «Μεταφυσικά:., 1'1' καΙ ΙΧ, 10.
Τί καλείται σκέπτεσθαι ; ( Σ υνταξιού·
χος ) .
Ή άρχή τού άποχρωντος λόγου.
Σ τού 'Εγέλου τή «Λογική:. : Ή λογι
κή της ούσίας.
Σ τού 'Εγέλου τή «Λογική:. : Γιά τή',
εναρξη της έπιστήμης.
Οί άρχε ς τού σκέπτεσθαι. Διαλέξεις
άνοικτού άκρoαΤηQ(oυ.
Ή ούσία της γλώσσας. Διαλέξεις ά
νοικτού άκρoαΤηQίoυ.
-

( ' Ο παραπάνω κατάλογος δημοσιεύθηκε ώς παράρτημα στο,"

WiI

·lίam J . Richardson : «Heidegge r. Through Phenomenology Ιο thought�,

Χάγη 1 9 6 7 , σ. 663 " 6 7 1 ) .
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818ΑΙΟfΡΑΦΙΑ
Α, ' ΕΡΓΑ ΤΟΥ XA'l' NTEΓΚEP

(Κατα τη χρονολογία δημοσιεύσεως)
1912 . 1 . Das RealiUΊsproblem ίη der modernen Phi1osophie. Τό πρόβλημα
Τi'\ς πραγματικότητας στη σύγχρονη φιλοσοφία. σ.σ. 10.
2. Neuere Forschungen ϋber Logik. Νεώτερες fρευνες στη Λογική ,
σσ. 19.
191 4 . 3 . Die Lehre vom Urteil im Psyhologismus. Ή θεωρία για την κρίση
στόν ψυχολογισμό. (Διδακτορικη διατριβή). σσ. 1 10.
1916. 4 . Die Κategorien - und Bedeutungslehre des Duns Scotus. Ή θεω
ρία για τΙς κατηγορίες καΙ τη σημασία στόν Ντουνς Σκώτους.
(Διατριβη για όφηγεσία). σσ. 245.
5 . Der Zeitbegriff ία der Geschichtswissenschaft. Ή fvvoIa το\)
χρόνου στην έπιστημη της Ιστορίας. σσ. 1 5
1927 . 6 . Sein und Zeit. ΕΙναι καΙ Χρόνος. σσ. 438
1929 . 7 . Was ist Metaphysik ? Τί εΙναι μεταφυσική ; σσ. 29.
8 . Kant und das Problem der Metaphysik. 'Ο Κάντ καΙ τό πρόβλη
μα της μεταφυσικi'\ς. σσ. 236. '
9 . Vom Wesen des Grundes. Για την οόσία τίΊς αΙτίας. σσ. 30.
1933 . 10 . Die Selbstbehauptung der deutschen Universitat. Ή αότοβεβαΙωση
'
το\) γερμανικο\) πανεπιστημίου σσ. 22.
1936 . 1 1 . Holderlin und das Wesen der Dichtung. Χαίλντερλιν καΙ ή οό
σία τfjς ποίησης. σσ. 12.
1941 . 12 . Holderlins Hymne «Wie wenn am Feiertag . . . ». 'Ο ίιμνος το\)
Χαίλντερλιν «Σαν δταν σε γιορτή . . . ». σσ. 32.
1942 . 1 3 . Platons Lehre νΟΩ der Wahrheit. Ή θεωρία το\) Πλάτωνος για
την άλήθεια. σσ. 30.
1943 . 14 . Vom Wesen der Wahrheit. Για την οόσία τi'\ς άλήθειας σσ. 28.
1 5 . Andenken. Μνήμη (Στα 100 χρόνια άπό τόν θάνατο το\) Χαίλν
τερλιν).σσ. 57.
1 944 . 1 6 . Erlauterung zu Holderlins Dichtung. Σχόλιο στην ποίηση το\)
Χαίλντερλιν. σσ. 50.
1947 . 1 7 . Βήef ϋber den Humanismus. Γράμμα για τόν άνθρωπισμό. σσ. 90
1950 . 1 8 . Holzwerge. 'Αδιέξοδα μονοπάτια το\) δάσους. σσ. 345. Συλλογη
μελετl.ίlν : α) Ή προέλευση -ro\) fpyou τέχνης. β) 'Ο καιρός τl.ίlν
κοσμοειδώλων. γ) 'Ο dΕγελος καΙ ή fvvoIa τi'\ς εμπειρίας. δ) ό
λόγος το\) Νίτσε «'Ο θεός εtναι νεκρός». ε) Πρός τί ποιητές ;
στ) Τό ρητό το\) 'Αναξίμανδρου.
1951 . 19 . Γράμμα mόν ΑΙμίλιο Στάιγκερ. σσ. 1 6. - Λόγος σσ. 1 1 . - Τό
πρdγμα. σσ. 20.
1952 . 20 . K'tίζειν, όΙκεΤν, σκέΠ'tεσθαι. σσ. 1'1. Τί καλεΤται σκέπτεσθαι ;
σσ. Ι0.
-

1953 . 21 . Einfϋhrung ίη die Metaphysik. ΕΙσαγωγη στη μεταφυσική. σσ. 156.
22. Γ. Τράκλ. Έl?μηνεία -ri'\ς ποίησής του. σσ. 30.
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1954 '. 23 .
24 .
25 .
26 .
27 .
28 .
29 .
30 .
1955 . 31 .
1956 . 32 .
33 .
1957 . 34 .
35.
36.
1958 . 37 .
38.
1959 . 39 .
40.

41 .
42 .

1960 . 43 .
44.

1961 . 45 .

1962 . 46 .
47 .
48 .
, 1963 . 49 .
1967 . 50.

1 968 . 51 .
1 969 . 52 .
1 970 . 53
54 .
1 971 . 55 .

'Από 'τήν εμπειρία τ�ς σκέψης.σσ.27.
« . . . ''Ο ανθρωπος' οΙκεΤ ποιητικά . . . ». σσ. 14.
Ήράκλειτος σσ. 16
Τό πρόβλημα της τεχνΙK�ς. σσ. 38
'Επιστήμη καΙ λογισμός. σσ. 8
Παρατήρηση σχετική με τη μεταφυσική. σσ. 19.
Vortriίge und Aufsiίtze. Διαλέξεις καΙ δοκίμια ('Ανατύπωση -rGlv
παραπάνω ύπ' άριθ. 26, 27, 20, 19βγ, 24, 25. 'Επi πλέον : «'Υπέρ
βαση της μεταφυσικης», «Ποιός εΙναι ό Ζαρατούστρα τοΟ Νίτσε;»
Was heisst Denken ? Τί καλεΤται σκέπτεσθαι ; σσ. 174.
{jber «die Linie». σσ. 36
Was ist das - die PhiJosophie ? Τί εΙναι φιλοσοφία ; σσ. 46.
Zur Seinsfrage. Γιά τό ερώτημα. περΙ τοΟ ΕΙναι.
('Ανατύπωση
'
τοΟ 31).
'Ο λόγος περΙ τ�ς αΙτίας σσ. 9.
Der Satz vom Grund 'Ο λόγος περΙ τ�ς αΙτίας. σσ. 212
Ιdeήtίtiίt und Differenz Ταυτότητα καΙ έτερότητα. σσ. 76.
'Ο Χέμπελ αις οΙκογενειακός φίλος. σσ. 39.
Θεμελιώδεις άρχές τ1'\ς σκέψης. σσ. 8
Γιά τήν οόσία τ1'\ς �ννoιας ΦΥΣΙΣ, σσ. 50.
Gelassenheit. Γαλήνη. σσ. 73.
Der Weg zur Sprache. 'Ο δρόμος πρός τή γλJbσσα. σσ. 33.
'Ο "Εγελός καΙ οΙ Έλληνες. σσ. 13.
.
Unterwegs zur Sprache. Καθ' όδόν πρός τή γλJbσσα. σσ. 270
Συλλογη τών παραπάνω όπ' άριθ. 22,40 ιcαΙ έπΙ πλέον : «Ή γλJbσ
σα», «Μία συζήτηση γιά τή γλfbσσα», «Ή οόσία tf\ς γλώσσας»,
«Ή λέξη».
Ή γ1'\ καΙ ό οόρανός τοΟ Χαίλντερλιν. σσ; 22.
ΓλJbσσα καΙ πατρίδα. σσ. 23.
Nietzsche. Νίτσε. Τόμος α: σσ. 662. Περιέχει : «'Η θέληση γιά
δύναμη αις τέχνη», «Ή αΙώνια επιστροφή τοΟ αότοΟ», «Ή θέληση
γιά δύναμη αις γνώση», Τόμος β' σσ. 494. Περιέχει : «Ή αΙώνια
επιστροφη τοϋ αότοϋ καΙ ή θέληση για δύναμη», «'Ο ΕόρωπαΤ
κός μηδενισμός», «Ή μεταφυσική τοϋ Νίτσε», «'Ο Ιστορικό
όντολογΙΚ9ς καθορισμός τοΟ μηδενισμοϋ», «Ή μεταφυσική
αις Ιστορία τοΟ Όντος», «Ή Ιστορία τοϋ ·Οντος ιιις μεταφυσική»,
«'Ανάμνηση μεταφυσΙK�ς».
Die firage nach dem Ding. Τό ερώτημα περΙ τοϋ πράγματος. σσ.
189.
Ή θέση τοϋ Κάντ γιά τό ΕΙναι. σσ. 28.
Ή τεχνιιαΊ καΙ ή στροφή. σσ. 44. (Περιέχει : 'Ανατύπωση τοΟ
όπ' άριΟ. 26, καΙ « Ή στροφή»).
Πρόλογος για τό �ργo τοϋ Ρίτσαρντσον : « Χά{ντεγκερ. Διά tf\ς
φαινομενολογίας στή σκέψη», σσ. 15.
Wegmarken: Συλλογη 12 μελετών, τών δπ' άριθ. 7, 9, 1 3 , 14, 17,
3 1 , 38, 41, 47, παραπάνω καΙ επ! πλέον : ΕΙσαγωγή καΙ έπίλογος
στό « Τί εΙναι μεταφυσική ;» που εΙναι πoΛU σημαντικά, καΙ «'Από
την τελευταία παράδοση στό MάρμπoύρΓΙC». σσ. 398.
Zeit und Sein. Χρόνος καΙ ΕΙναι σσ. 28. Στό L'enduranee de la
pensee. Ρlοn, Paris 1968, δίγλωσσο.
Ή τέχνη καΙ ό χώρος. σσ. 26.
Ήράκλειτος. Σεμινάριο 1966--67 (με τόν Ε. Φίνκ) σσ. 261.
Φαινομενολογία καΙ θεολογία. σσ.' 47.
Schellings Abhandlung {jber das Wesen der menschlichen Frei-
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heit (1 809). Ή πραγματεία το\) Σέλλινγκ για την οόσία τf!ς dv
θρώπινης έλευθερίας. σσ. 237 .
1 972 . 56 . Frϋhe Schriften. Πρώϊμα γραπτά. σσ. 386. Συλλογη τών όπ' dp.
3, 4, καΙ 5, παραπάνω.

(Σημ. Σέ δίσκους των 33 στροφών : α) Die Kunst und der Raum
1969. β) Der satz der Identitat. 1 970).
Β ' Ε ΡΓΑ ΤΟΤ ΧΑ'Ι'ΝΤΕΓΚΕΡ Σ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1 . «Περί της ούσίας της άληθείας». Πρόλογος Κ. Δ. Γεωργούλη. Με
τάφρο ' Α. 'Ιωάννου. ' Αθήνα 1958, σσ. 42.

2. «Τί εΙναι φιλοσοφία». 'Αθήνα χ.χ. "Εκδ. 'Αναγνωστίδη. Μετάφρ. 'Α.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Βαγενά. Περιέχει : «Τί εΙναι φιλοσοφία» , «'Ο Χέγκελ και οί UΕλ_
ληνες», «Ή θέση του Κάντ γιά τό ΕΙναι», «Ή θεωρία του Πλάτωνα
γιά την άλήθεια», «'Τπαρξικός ούμανισμός». σσ. 1 9 2.
«Τρία κείμενα του Μάρτιν Χάϊντεγκερ» Περιέχουν : α) «'Από την
έμπειρία της σκέψης», «Έπιστολη στόν Ζάν Μπωφρέ», «Έπιστολη σε
ενα σπουδαστή»'. Περιοδικό «Λωτός», Τ. Α, 1 9 7 1 , σσ. 145 - 1 6 5 , μετά
φραση με εΙσαγωγη καί σημειώσεις Χρήστου Μαλε6ίτση. Τά ώς ανω
είς «Φιλολογικη Πρωτοχρονιά 1 9 70», με τίτλο : «Ή πνευματικη έμπει
ρία του Μάρτιν Χάϊντεγκερ» , σσ. 272 - 2 7 9 , με δύο φωτογραφίες.
«ΕΙσαγωγη στη μεταφυσική», τό άνα. χείρας 6ι6λίο.
«Τί εΙναι φιλοσοφί α ;» είς περιοδικό «Έποχές» , 'Ιούνιος 1 9 65, μετάφρ.
'Αγ. Ντόκα.
«'Ο Χαίλντερλιν καί ή οίισία της δημιουργίας» , είς περιοδικό «Νέα
Έστία» , 1 . 6 . 7 0 , μετάφρ. Μ . Μαρκάκη.
«που 6αδίζει δ σημερινός ανθρωπος ; - μία συναρπαστικη συζήτηση
με τόν τελευταίο φιλόσoιro της Δύσεως Μάρτιν Χάϊντεγκερ». Περιο
δικό «ΟΙκονομικός Ταχυδρόμος», 1 2 και 1 9 Μαρτίου 1 9 70.
«Τί εΙναι μεταφυσική ;» εΙς «Πανόραμα συγχρόνων ίδεων», Τ . 10ς, σ.
136
145 (άπόσπασμα) . Και κατατοπιστικη εΙσαγωγη σ. 134 - 136.
.•

-

Γ ' Ε Ρ ΓΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛ Ο Σ ΟΦΙΑ ΤΟΤ ΧΑΤΝΤΕΓΚΕ Ρ
1 . ' Γενικη

β ιβλιογΡl1φ(11

L ϋ b b e, Η. : Biblίographie der Heidegger - Literatur 1917-1955, εΙς Zeit
schrift fϋr .philosophische Forschung 1 1 (1957), σσ. 401-452.
I j s s e Ι ί n g, S.: Van en over Heidegger. Κroniek van de Heideggerlίteratuur
1955-1965, εΙς Tίjdschrift voor Filosofie 27 (1965). σσ. 587-609.
S a s s, Η.Μ. : Heidegger-Biblίographie. 1968. σσ. 1 8 1 (περιλαμβάνει 2201

'(ίτλους)

2.

ΣτιΧ

�λλ'7)νικιX

( Καταγράφονται και οί ο-ί:σιαστικες άναφορές στό fQYo του Χάϊντεγκερ)
Β ά λ Ζ ά ν : «ΕΙσάγωγΤι στίς φιλοσοφίες του ύπαρξισμου» ( Κίρ
κεγκωρ, Χάϊντεγκερ , Γιάσπερς, Μαρσέλ, Σ άρτρ ) . ΕΙσαγωγή,
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μετάφραση,
δώνη» .

σχόλια

Χρήστου

Μαλεδίτση,

'Αθήνα

1 9 70

(<<Δω

Γ

ε

rι> ρ γ ο ν λ η, Κ. Δ. : «Ή φαΙΥομενολογικη όντολογία του Μ .
Χάϊντεγκερ>. Σ το «Αίσθητικα και φιλοσοφικα μελετήματα>, σ .
2 1 2 - 240. 'Αθήνα, 1 9 64.

Γ

ε

ω Ρ γ ο ν λ η. Κ. Δ. : «Ή θεμελιώδης ύπαρξιακη όντολογία του
Μαρτίνου Χάϊντεγκερ>. Σ το «ΑΙ σύγχρονοι φιλοσοφικαι κατευ
θννσεις>, 'Αθή"α 1 954, σσ. 51 - 7 3 .

r ε ω Ρ γ ο ν ι. η, Κ. Δ. : «Χάίντεγκερ, Μ.>. Έκτεταμένο άρθρο
του στο έγκυκλοπαιδικο λεξικο «ΗΛΙ Ο Σ >.
Γ ι α ν ν α Ρ σ., Χ ρ. : «Ή θεολογία της άπουσίας και της άγνωσίας
του θεου. Με άναφορα στις άρεοπαγιτικες συγγραφες και στον
Μάρτιν Χάίντεγκερ>. 'Αθήνα 1 9 6 7 , σσ. 1 02.
r ι α ν ν α Ρ σ., Χ ρ. : «Το όντολογικο περιεχόμενο της θεολογικης
έννοίας του προσώπου>. (Με άναγωγες στον Χάϊντεγκερ ) . Διδακτ.
διατρι6ή. 'Αθήνα 1 9 7 0 , σσ. 95.
r

ι α

ν ν α Q σ., Χ ρ . : «Σ χόλιο όρθοδόξου στόν "θάνατο του Θεου">.
Σ τό περιοδικο « Σ ύνορο>, V Ανοιξη 1 9 6 6 , Νο 3 7 , σσ. 12 - 22.

Δ ε δ ο π ο ν λ ο υ, κ. :
1 9 62, σ. 33, 2 1 7 κλπ.
Θ

ε

«οι άνθρωποι και τα οράματα>, 'Αθήνα

ο δ ω ρ α κ ο π ο ύ λ ο υ, Ι. : «τα σύγχρονα φιλοσοφικα. ρεύ
μαΤα>, 'Αθήνα 1 9 7 2 , οσ. 67 - 6 8 . «κριτικη της όντολογίας του
Χά"ίντεγκερ>. Πρακτικα 'Ακαδημίας 'Α θηνών 1 9 7 2 , τ. 4 7 . Δημο
σιεύθηκε και στην έφημ. «Έλεύθερος Κόσμος», 2 6 - 1 1 - 7 2 .

Θ ε ο δ ω ρ α κ ο π ο ύ λ ο υ,

Ι. :

«Είσαγωγη στη φιλοσοφία> ( 1 9 74 ) .

Κ ο ύ τ ρ α, Δ. : «MάQτιν Χά'ίντεγκερ>. Περιοδικό «Λωτός>, Ν ο 2 1 ,
1 9 7 1 , σσ. 1 1 3 - 1 16.
Κ ο ύ τ ρ α, Δ. : «Προέλευσις και ούσία του καλλιτεχνήματος κατα.
τον Μάρτιν Χάϊντεγκερ>. Περιοδικό «Πλάτων», τόμο 2 1 , 1 9 6 9 ,
σσ. 1 2 1 - 145.
Κ ο υ τ σ ο γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ,
κης διαφορας>, 'Αθήνα, 1 960.

Δ. :

Κ ο υ τ σ ο γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ, Δ. :
νον φιλοσοφίαν>. 'Αθήνα 1 9 60, σ. 54

«Διαλεκτικη της όντολογι
«Δοκίμια είς την σύγχρο
έπ.

Κ.

Κ ω σ τ α Ρ α," Γ ρ. : «Μάρτιν Χάϊντεγκερ. Ό φιλόσοφος της μερί
μνης>, 'Αθηναι 1 9 7 3 , σσ. 238 ( σ. 1 9 1 - 238 εκτεταμένη διGλιο
γραφία και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία) .
Λ ο ύ δ α ρ η,

Ι.

Ν. :

«Mεταξiι δύο κόσμων>, 'Αθήνα 1 9 4 9 , σσ.

232 - 2 3 7 .

Μ α λ ε δ ί τ σ η , Χ ρ . : Είσαγωγη στα «Τρία κείμενα του Μό.ρτιν
Χάϊντεγκερ>. Σ το περιοδικο «Λωτός», Τ. Α , 1 9 7 1 , σσ. 145 - � 52.
Μ α λ ε δ ί τ σ η, Χ ρ. : «Χάϊντεγκερ και Χαίλντερλιν>. Σ τη «Φι
λολογικη Πρωτοχρονια 1 9 7 3», σσ. 2 6 1 , 273, 'Αναδημοσίευση στον
τόμο δοκιμίων «Ή τραγωδία της Ιστορίας», 'Αθήνα 1 9 7 3 .
Μ α λ
Ν η σ

ε 6 ί τ σ η,
Χ ρ. :
Κυκλοφορεί προσεχώ ς.

«Ή φιλοσοφία του Μάρτιν Χό.ϊντεγκερ>.

Ν ι Κ. : «'Τπαρξισμος και Χριστιανικη πίστις>, 'Α
ι ώ τ ο υ,
θήνα 1 9 56. (Για τον Χό.ϊντεγκερ σσ. 1 0 9 - 1 3 2, 224 - 2(0 ) .
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Σ α 6 ε ρ ι ό. δ ο υ, Ν . : «Μό.ρτιν Χό.ϊντεγΚΕΡ:'. Μελέτη στό περιο
δικό «'Εποχές:., Μό.ϊος 1 9 6 5 , dQ. 25, σσ. 7 6 - 100.
Σ

κ

α ν δ α λ ό.

κ

η,

Ι. :

«'Τπαρξισμός:., ' Αθήνα 1 9 53.

Φ λ ώ ρ ο υ , Θ. Α. : «Ή κλασσική τραγωδία της έ λληνικης άρχαιό
τητας ύπό τό φως των δεδομένων της ύπαρξιακης φιλοσοφίας:..
Σ τό ΠΕριοδικό «Πλατων:., τόμο 22, 1 9 70, σσ. 87 - 1 06.

3 . Στα Γαιλλικa
R ί ο u Χ , Β. : L'etre et Ja verite chez Heidegger et Saint Thomas dΆquίn.
P.u.F. Paris, 1963, σσ. 267.
W a e Ι h e n s, Α. de : La phίlosophie de Martin Heidegger. Louvain 1942,
ε ' εκδ. 1 967 ,σσ. 379.
W a e Ι h e n s, Α. de : Phenomenologίe et verite. Paris 1953, σσ. 1 67.
W a e Ι h e n s, Α. de : Chemins et impasses de ΙΌntοJοgίe heideggerienne.
Louvain 1953. σσ. 52.
Ρ a J m ί e r, J.M. : Les ecrits poJitiques de Heidegger. LΉerne 1968, σσ.
348.
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