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Problem różnicy ontologicznej w późnej filozofii Martina Heideggera

Propozycje  teoretyczne  Martina  Heideggera  (1889  – 1976)  zarysowane po tak  zwanym 

„zwrocie”1 w  jego  filozofii  skupiły  się  na  kilku  podjętych  wcześniej  przez  niego  problemach. 

Odkryte jeszcze na kartach Sein und Zeit zagadnienia takiej jak: otwartość Dasein, jego zdolność do 

transcendencji,  czasowość  jako  ek-sistencja  odwoływały  przede  wszystkim  do  przemyślenia 

kwestii samego istnienia, „czystego” bycia. Z drugiej strony, omówione szeroko przez Heideggera 

zagadnienie nieprzekraczalnej  dysharmonii pomiędzy istotą metafizyki („zapomnienie  bycia”)  a 

prawdą  bycia (aletheia)  uwypukliło  konieczność  podjęcia  się  problemu  prawdy  jako  wolności, 

otwartości Jestestwa. To z kolei odnosi się problemu relacji pomiędzy Dasein a prześwitującym go 

byciem i wskazuje, iż pomiędzy otwartością podmiotu, a przenikającym go byciem zachodzi ścisła 

więź, której zrozumienie odsłania najistotniejszy problem w dziejach filozofii. Zagadnienie to nosi 

nazwę  różnicy  ontologicznej.  Nie  chodzi  tu  jednak  o  to,  iż  różnica  „pojawia  się”  jedynie  na 

obszarze podmiotu. Różnica jest  relacją między tym, co inne wobec siebie,  a  relacja ta dotyczy 

każdego  bytu  i  bycia.  Dasein ze  względu  na  swoją  ontologiczną  konstytucję  jest  jedynym, 

specyficznym  bytem,  który  może  zrozumieć  tę  relację,  a  więc  także  prze-myśleć  różnicę 

dokonującą  się  również  w  nim,  by  odkryć  zarówno  jawno-skrytą  prawdę  bycia,  swój  status 

względem Istnienia,  jak i ujawniającą się tożsamość myślenia i  bycia.  Zanim zostanie dokonana 

analiza różnicującej relacji między bytem a byciem, należy przedstawić, w jaki  sposób Heidegger 

określa byt oraz samo bycie.

1. Byt (Seiende)

Najkrótsze,  niemal  definicyjne  określenie  tego  podstawowego  przedmiotu  metafizyki 

brzmi:  „to,  co  jest”.  Stwierdzenie  „to”  dotyczy  nie  tylko  wskazania  na  coś,  będącego  w  polu 

widzenia, czy też „czegoś” w sensie bliżej nieokreślonego przedmiotu. Tutaj głównie podkreślone 

zostaje  to,  czym jest  dany  byt.  Pytanie  to  jest  przejawem  „podstawowego  stanowiska 

1 Właściwie należałoby mówić o co najmniej dwóch zwrotach w filozofii Heideggera. Jeden z nich datowany 
na rok 1929 i określany na podstawie tekstu O istocie podstawy, który ma przełamywać ograniczenia analityki 
Dasein. Drugi zaś zwrot pojawia się w momencie powstawania Beiträge zur Philosophie (vom Ereignis) (1936-38 
oraz późniejsze teksty) i dotyczy analizy wzajemnych relacji pomiędzy byciem samym, różnicą ontologiczną, 
prawdą bycia i myśleniem bycia. „Zwrotność” heideggerowskiej filozofii winna być jednakże rozumiana nie 
jako  następujące  po  sobie  zrywanie  z  poprzednimi  projektami,  lecz  w sensie  heglowskim,  jako  ciągłość 
kolejnych, znoszących się (również w heglowskim sensie) dróg myślenia bycia.
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metafizycznego”2. Niezależnie więc od tego, jak pojmowany jest byt - czy jako „ten prawdziwy”, 

czy jako praźródło rzeczywistości, zasada, substancja, lub też Logos, Duch, całość Universum, albo 

„najwyższy byt” - problemem głównym pozostaje „coś” istniejącego, tj. kwestia orzeczenia „czym” 

to „coś” jest. W dalszym ciągu jednak nie posiadamy odpowiedzi na pytanie co to znaczy „być”, co 

oznacza słowo „jest”.

Fundamentalna  problematyka,  wskazana  przez  Heideggera,  a  związana  z  samym 

pojęciowym uchwyceniem bytu, wskazuje z góry na określoność, jako coś, co stanowi o tym, czym 

jest byt, stanowi o tym jaka jest jego konstytucja. Heidegger zastanawiając się więc nad problemem 

istoty bytu odkrywa, iż we wszelkich próbach określenia kwestii „co konstytuuje byt jako byt” 

pojawia się tendencja do zapominania  bycia. Nawet pytania o źródła „tego, co jest” odwołują do 

problemu  pochodzenia  istoty  tego  czegoś3.  Stąd  też  staro-greckie,  „klasyczne”  –  jak  powiada 

Heidegger – rozumienie bytu dotyczyło konkretnych rzeczy, czegoś realnego. Sytuacja ta z góry 

ustaliła pierwotny stosunek człowieka do rzeczy-wistości, określając „miarę” i „plan” myślenia o 

niej.  Stąd  też  bycie wyrażane w sensie realności,  staje  się  czymś substancjalnym4,  określającym 

siebie, jako to, co jest obecne wewnątrz świata. Lecz podobnie jak grecka fizis, określoność bytu nie 

jest  czymś,  co  w  jakiś  konieczny,  obiektywny,  lub  też  „łudzący”  sposób  „zakrywa”  bycie. 

Określoność jest podstawowym, a nawet chronologicznie pierwszym doświadczeniem bycia bytu w 

sensie „wyistaczania”  -   tutaj  bowiem ustalona została „(...)  zachodnia  wykładnia  bycia bytu”5. 

Heidegger podkreśla zatem pierwotny charakter kontaktu człowieka ze światem, polegający na 

obcowaniu wśród rzeczy, oglądaniu ich, by na tej podstawie orzekać o ich określoności.  Mowa 

określająca to, czym jest byt nie zakrywa w ten sposób bycia, lecz pomaga zwrócić się myśleniu ku 

byciu bytu, nie powodując przy  tym „wtargnięcia” w byt, na modłę nowożytnego do-stawiania 

bytu i ustanawiania go, jako technicznego instrumentu. Myślenie bycia polega więc między innymi 

na spolegliwym stosunku człowieka do bytu, wobec którego wszelkie rozumiejące odniesienie do 

jego  bycia,  „pozwala  jego  istocie  polegać  na  sobie”6.  Dzieje  metafizyki  wskazują  jednak  na 

nieprzezwyciężalną  tendencję  do  zakrywania  przed  sobą  prawdy  bycia,  chodzi  więc  o  to  by 

metafizyka wbrew własnemu ciążeniu ku temu, co jest, próbowała docierać do bycia. W tym więc 

sensie Heidegger podkreśla nawet wewnętrzną możliwość metafizyki do swego przeobrażenia - 

„Pod bytością bytu metafizyka myśli bycie (...)”7. Tak więc „zwrot” ma miejsce również wewnątrz 

metafizyki, gdyż poprzez zmianę roli podmiotu, okazuje się, iż metafizyka nie przezwycięża samej 

siebie, tj. nie dokonuje autodestrukcji, lecz stara się przezwyciężać swoje ograniczenia. Tym samym 

2 M. Heidegger, Nietzsche, tłum. W. Rymkiewicz, t. I, wyd. PWN, Warszawa 1998, s. 455.
3 M. Heidegger, Źródło dzieła sztuki, tłum. J. Mizera, (w:) Drogi lasu, wyd. Aletheia, Warszawa 1997, s. 8.
4 Por. M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, wyd. PWN, Warszawa 1994, s. 284.
5 M. Heidegger, Źródło dzieła sztuki, tłum. J. Mizera, (w:) Drogi lasu, wyd. Aletheia, Warszawa 1997, s. 12.
6 Por. Ibidem, s. 19.
7 M. Heidegger,  Czym jest metafizyka? Posłowie,  tłum. K. Wolicki,  (w:)  Budować, mieszkać, myśleć,  Warszawa 
1977, s. 49.
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operacja  ta  nie ma charakteru zewnętrznej  ingerencji  prowadzącej  do likwidacji  metafizyki  (na 

mocy chociażby pozytywistycznej tezy o jej „niesprawdzalności”), lecz zachowuje swój status, jako 

meta-fizyczny  sposób  bycia Dasein ujawniającego  swoją  rolę  wobec  Bytu  w  całości,  a  przede 

wszystkim wobec samego bycia.

2. Bycie (das Sein)

Na pierwszy rzut oka nie można w ogóle pytać o bycie używając formuły: „czym ono jest?”. 

Heidegger w Byciu i czasie  stwierdza nawet: „Bycie bytu samo nie jest bytem”8, lecz później, wbrew 

zasadom ustalonym w dziejach metafizyki, podaje quasi definicję bycia - „(...) to, co nigdy i nigdzie 

nie jest bytem, odsłania się jako coś różniącego się od wszelkiego bytu, coś, co nazywamy byciem”9. 

Nieprzypadkowo pojawia się tutaj kwestia negatywnych określeń bycia, jako „jedynie możliwych”. 

Heideggerowi nie chodzi tu jednak o skojarzenia z negatywnymi określeniami Boga, jakie swego 

czasu  pojawiły  się  w teologii,  gdyż  to  wskazywałoby  na  jakąś  tożsamość  Boga  i  bycia,  a  to  - 

zdaniem  autora  Wegmarken -  jest  nie  tylko  nadużyciem,  ale  również  sprowadzaniem  bycia do 

(najwyższego) bytu10. Czy można zatem zadać w ogóle pytanie: „czym jest bycie?”, skoro nie-jest 

ono ani Bogiem, ani zasadą świata - jest najbliższe i najdalsze zarazem człowiekowi11. Niewątpliwie 

konstytuuje ono wszelką bytowość bytu - to znaczy stanowi o tym, „że jest” jakiś byt, w tym sensie 

ogarnia  sobą  Byt  w całości,  pozwalając  mu być  danym -  „jest”  więc  jakby  czystą  otwartością 

rozjaśniającą  wszelki  byt12.  Samo  bycie  zaś  jest  skryte  „za”  bytem -  sygnałem jego  stałej  nie-

obecności jest permanentna odmowa (Verweigerung).

Bycie jako  to,  co  inne  względem  bytu,  wskazuje  jednocześnie  na  negatywność,  jako 

źródłową relację pomiędzy byciem a bytem. Negatywność ta prowadzi Heideggera - z jednej strony 

- do problemu różnicy ontologicznej, z drugiej zaś, wskazuje na zagadnienie istoczenia się  bycia, 

które zarazem ujawnia w tym procesie swoją prawdę.  Bycie - podkreśla Heidegger - „(...) to, co 

wszelkiemu bytowi poręcza  bycie.  To jest  bycie  samo”13.  Dlatego też pytanie metafizyczne:  „co 

określa  byt  jako  byt?”  dotyczy  samego  bycia,  nie  pytamy  więc  tutaj  ”czym  jest  byt”,  tylko 

poszukujemy tego,  co  konstytuuje  „że  jest”  ów byt14.  Natura  przedmiotu naszych poszukiwań 

określiła więc z góry metafizykę, według której, na samym jej początku problem „że jest” bytu, 

8 M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, wyd. PWN, Warszawa 1994, s. 9.
9 M. Heidegger,  Czym jest metafizyka? Posłowie,  tłum. K. Wolicki,  (w:)  Budować, mieszkać, mysleć,  Warszawa 
1977, s. 50.
10 Por. M. Heidegger, Onto-teo-logiczna struktura metafizyki, tłum. J. Mizera, (w:) Logos i Ethos, I/1991; B. Baran, 
Saga Heideggera, Kraków 1988, s. 155-169.
11 Por. M. Heidegger, List o humanizmie, tłum. J. Tischner, (w:) Budować, mieszkać, myśleć, Warszawa 1977, s. 93.
12 Por. także W. Richardson, Through Phenomenology to Thought, The Hague 1963, s. 5.
13 M. Heidegger,  Czym jest metafizyka? Posłowie, tłum. K. Wolicki, (w:)  Budować, mieszkać, mysleć, Warszawa 
1977, s. 51.
14 Por.  M.  Heidegger,  Kant  a  problem metafizyki,  tłum.  B.  Baran,  wyd.  PWN,  Warszawa  1989,  s.  249;  M. 
Heidegger, Nietzsche, tłum. A. Gniazdowski, t. II, wyd. PWN, Warszawa 1999, s. 399-401.
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określany mianem  existentia,  został uznany za problem rzeczy-wistości. Heidegger musi więc w 

tym  miejscu  zadać  pytania  sięgające  jeszcze  głębiej  istoty  metafizyki,  która  została  przez  nią 

zapomniana - na czym polega podział na „czym-jest” i „że-jest” bytu, oraz - co istotniejsze - skąd 

ów podział pochodzi. Podjęcie się tej kwestii pozwoli z kolei odsłonić problem samego bycia, jako 

procesu rozjaśniania rzeczy-wistości (Bytu w całości), jak i samego „światła bycia” konstytuującego 

wszelki byt.

Podsumujmy -  bycie nie może być zrozumiane przez metafizykę, ponieważ ujęte zostaje 

jako najogólniejsze, niedefiniowalne i oczywiste pojęcie15. Z perspektywy metafizyki może zostać 

odsłonięty jedynie byt, lecz sfera ujawniania się bytu wskazuje zarazem na horyzont tego, co może 

być dane. Dotyczy to także specyficznego dla metafizyki „przedontologicznego” rozumienia bycia, 

w którym przedstawianie bytu, poprzedzone jest jakąś samowiedzą metafizyki dotyczącą samego 

bycia. Metafizyka zatem może uświadomić sobie „odmowę” - jawną skrytość bycia. Uświadomienie 

to jest  więc także „zwrotem” w łonie metafizyki,  w sensie możliwości jej  „powrotu do siebie”. 

Niezależnie  od  tego,  jak  kontrowersyjną  wyda  się  ta  teza,  należy  jednak  podkreślić,  iż 

„zapomnienie  bycia” jest  po prostu wewnętrzną koniecznością  metafizyki,  mimo iż metafizyka, 

mówiąc o całości Bytu, myśli o horyzoncie tego, co jest - o samym byciu. „Zapomnienie” jest zatem 

negatywnością względem jej możliwości i napędzających ją aspiracji, którą musi przezwyciężyć, by 

stać się jakby „inną” metafizyką. I tutaj widać wyraźnie heglowski rodowód myśli Heideggera. 

Metafizyka Jestestwa przygotowała grunt do zrozumienia  bycia.  Jedynie człowiek, będąc  animal  

metaphysicum i  korzystając  ze  swej  ontologicznej  konstytucji,  jest  „powołany”,  by  odkryć  tę 

możliwość  uchwycenia  prawdy  bycia.  Odkrywanie  tej  prawdy  ma  pierwotną  postać  w 

fenomenalnym ujawnianiu się nicości, gdzie wyślizgiwanie bytu ukazuje  bycie, któremu człowiek 

zostaje  „darowany”16.  Heidegger  jednocześnie  podkreśla  raz  jeszcze,  iż  oznacza  to  radykalną 

zmianę w pojmowaniu problemu podmiotowości. Odkrycie prawdy bycia i roli człowieka w relacji 

między  prześwitem  bycia a  bytem przekreśla  nowożytną,  jak  i  fenomenologiczną  perspektywę 

traktowania bytu jako obiektu  dla świadomości. „Darowanie” człowieka  byciu musi pociągać za 

sobą przezwyciężenie podmiotu jako tego, co inne względem do-stawionego bytu. Prawda  bycia 

określa teraz nowy status człowieka - jest on jakby „przedmiotem” potrzebnym byciu, by mogło się 

ono wydarzyć.  Bycie - inaczej mówiąc - „używa” człowieka, by w jego otwartości, ustanowiony i 

ujawniony  został  byt.  Nowa  koncepcja  człowieka  nie  może  uniknąć  więc  heglowskich 

sprzeczności, zawartych niejako wewnątrz prawdy bycia. Otwartość Dasein, jako miejsce, w którym 

odsłania się tożsamość myślenia i bycia pokazuje, iż egzystencja jestestwa, jako rozumienie swego 

bycia ukazuje bycie samo. Rozumienie bycia jest - jak powiada Dembiński - myśleniem dotyczącym 

samego procesu konstytuującego bytowość bytu17.  Stąd też na pozór paradoksalne stwierdzenie 

15 Por. M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, wyd. PWN, Warszawa 1994, s. 4-7.
16 Por. M. Heidegger, Czas światoobrazu, tłum. K. Wolicki, (w:) Drogi lasu, wyd. Aletheia, Warszawa 1997, s. 95.
17 Por. B. Dembiński,  Zagadnienie skończoności w ontologii fundamentalnej Martina Heideggera, Katowice 1990, s. 
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„(...)  egzystencja  jako  essentia człowieka  (...)”18,  przybliża  późną  filozofię  Heideggera  do  stale 

oddalającego  się,  jak  i  coraz  bliższego „brzegu  bycia”.  Również problem różnicy  ontologicznej 

wskazuje  na  kwestię  „negatywności”  -  tj.  relacji  różnicowania  się  tego,  co  inne  -  a  więc  na 

heglowskie źródła propozycji teoretycznych Heideggera. Odkryta przez niego granica metafizyki, 

jako  niespełniona  dotychczas  możliwość  osiągnięcia  przez  nią  samowiedzy,  a  dotycząca  prze-

myślenia  relacji  między „czym-jest” bytu,  a  „że-jest”  bytu (bycia),  wskazuje  na  założone przez 

niego poszukiwania racji,  która pozwala na wyodrębnianie się różnicy między bytem, a  byciem, 

oraz  szukanie  źródła  owej  racji  -  momentu  mediacyjnego,  syntetyzującego  negatywność 

różnicujących się  momentów. Problem  bycia może więc być w pełni  odsłonięty dopiero wtedy, 

kiedy dostrzeżemy wyraźną różnicę pomiędzy byciem  a bytem. Tak postawiony problem różnicy 

przekształca  „metafizyczność”  pytań  metafizycznych  i  może  być  -  uświadomionym  w  łonie 

metafizyki i zmieniającym jej fundamenty - obraniem nowego kursu wędrówki, ku samemu byciu.

3. Różnica (Differenz)

Otwartość  Dasein  wskazała na podmiotową możliwość odkrycia tego, co różnicuje byt i 

bycie,  a  tym  samym  konstytuuje  rzeczy-wistość  (świat).  Możliwość  ta  nie  została  jednak 

wykorzystana  na  gruncie  ontologii  fundamentalnej.  Jeszcze  przed  „zwrotem”,  w  1929  roku, 

Heidegger  pisze:  „Różnica  między  byciem a  bytem pozostaje  jako  taka skryta”19.  Później  jednak 

problem  ten  okazuje  się  bliższy  rozumieniu,  bardziej  „odkryty”,  choćby  na  gruncie  analizy 

nicości20. Różnica nie tyle jest „skryta”, co jest samą skrytością bycia, to znaczy jest immanentnym 

„ruchem” różnicowania się bycia i bytu, czyli jawną skrytością - prawdą bycia. Problem różnicy jest 

więc problemem prawdy, ponieważ w tym „ruchu” ujawnia się jakby „pulsujące” prześwitywanie 

bycia,  a  poprzez to wyodrębnia się  samo źródło całej  rzeczy-wistości  -  wydarzający  się  w tym 

ujawnianiu prześwit. Heidegger, zamiennie używając pojęć: „różnica”, „prześwit”, pragnie dotrzeć 

do najgłębszych rejonów prawdy bycia, to znaczy odsłonić obszar owego „pulsowania” - miejsce 

graniczne pomiędzy skrytością a jawnością. Miejsce to - przypomnijmy - różnicuje to „czym-jest” i 

„że-jest” każdego bytu. Należy jednak podkreślić,  iż pojęcia „pulsowania” nie należy rozumieć 

jako procesu chronologicznie i naprzemiennie uporządkowanego, w którym ujawnia się i skrywa 

27.
18 M.  Heidegger,  Czym  jest  metafizyka?  Wprowadzenie,  tłum.  K.  Wolicki,  (w:)  Budować,  mieszkać,  myśleć, 
Warszawa 1977, s. 67.
19 M. Heidegger, Kant a problem metafizyki, tłum. B. Baran, wyd. PWN, Warszawa 1989, s. 262.
20 Chodzi  tu min.  o przedmowę do trzeciego wydania  Vom Vesen des  Grundes (1929)  -  tekst  przedmowy 
pochodzący z 1949 roku, w którym czytamy: „Różnica ontologiczna jest negacją pomiędzy bytem a byciem (...) 
różnica  jako  negacja  pomiędzy  bytem  a  byciem nie  jest  tylko  wytworem  dystynkcji  rozumu”.  Problem 
wzajemnego,  językowego  i  ontologicznego  związku  nicości,  „Nic”  wobec  kwestii  bycia jest  szczegółowo 
rozważany w: E. Tugendhat, Bycie i nic, tłum. J. Sidorek, (w:) Heidegger dzisiaj, 1 (4), wyd. Aletheia, Warszawa 
1990, s. 120-125.

5



bycie.  Jak  podkreśla  Richardson,  skrytość  bycia  to  jakby  moment  negatywny  -  prześwitujące 

ujawnianie zaś to moment pozytywny21. Proces ten jest niczym innym, jak wspomnianą wcześniej 

prawdą bycia, Heidegger zaś pragnie teraz zagłębić się wewnątrz obszaru tej prawdy i rozświetlić 

momenty  owego  „pulsowania”.  Wniknięcie  w  ten  osobliwy  punkt  nie  jest  jednak  sztucznym 

rozgraniczaniem bycia i bytu, czy też takim odróżnieniem na mocy abstrakcji, w rezultacie którego 

dokonuje się ustanawianie czegoś, czego „tak naprawdę” nie ma. Człowiek jest jakby wewnątrz 

obszaru zróżnicowania, na gruncie myślenia istotnego. Tylko człowiek może dokonać wniknięcia 

w „rozwiązanie” sfery pomiędzy  byciem a bytem. Dlatego też kantowskie określenie metafizyki, 

jako naturalnej skłonności bierze się ze statusu człowieka, jako świadka różnicującej się różnicy.

Podczas  badań nad heglowską  Nauką  Logiki22 Heidegger  pisze  jeden z  najważniejszych 

tekstów w późnym okresie swojej filozofii, w którym próbuje dokonać wtargnięcia w sferę prawdy 

bycia23. O ile Hegel - według autora  Holzwege - pragnie ująć Absolut poprzez przemyślenie jego 

drogi i w ten sposób dotrzeć do prawdy w „czystym elemencie myślenia”, to bycie jako takie jest 

dla Hegla rzeczą myślenia w jego absolutnym samospełnieniu. Przedmiotem badań heglowskiej 

logiki  jest  więc  myśl  myśląca  samą  siebie,  która  poprzez  autorefleksję  uzyskuje  status  idei 

absolutnej24. Ona właśnie, w interpretacji Heideggera, uzyskuje określenie „bycia” i z tego powodu 

perspektywa heglowskiego ujęcia bycia  nie odpowiada Heideggerowi. Przede wszystkim dlatego, 

iż bycie  uzyskuje u Hegla status absolutnego pojęcia, swoistej „wszechprawdy” - dla Heideggera 

natomiast „(...) rzeczą myślenia jest to samo, mianowicie bycie, bycie jednak ze względu na różnicę z 

bytem”25. Problem ten jest dla Heideggera wspólnym ogniwem zarówno dziejów metafizyki, jak i 

projektu będącego zadaniem do prze-myślenia. Autor  Wegmarken  staje oto w punkcie zerowym. 

Problem różnicy nigdy nie został postawiony - zapomnienie bycia jest więc zapomnieniem różnicy 

między bytem a  byciem.  Z drugiej jednak strony, zapomnienie to nie oznacza jakiegoś braku w 

ludzkiej kondycji intelektualnej, lecz jest wpisane w istotę metafizyki. Podjęcie się prze-myślenia 

różnicy ontologicznej jest więc powrotem do istoty metafizyki po innej ścieżce. Raz jeszcze - choć 

innymi  słowami  -  Heidegger  podkreśla  więc,  iż  bycie i  dzieje  bycia stanowią  „to  samo”.  Czy 

oznacza  to,  iż  różnica ontologiczna pozostaje  jawna w swej  skrytości  tak jak  bycie samo? Skąd 

jednak brałaby  się oczywistość „przynależności”  bycia i bytu? Różnica ontologiczna nie jest - jak 

podkreśla Heidegger - relacją  bycia do bytu. Gdyby tak było, to różnica byłaby wtedy pewnym 

myślowym konstruowaniem przynależności tego, co inne26. Różnica ontologiczna nie jest jednak 

relacją  tego,  co  różne  -  jest  to  pewna  jedność  „istotowo”  współprzynależnych  sobie  ogniw 

21 W. Richardson, Through Phenomenology to Thought, The Hague 1963, s. 7.
22 Chodzi tu o wykłady seminaryjne z 1956/1957 roku, częściowo wydane w Identität und Differenz w 1957 
roku.
23 Die onto-theo-logische Verfassung der Metaphysik (wyd. 1957 r.).
24 Por. G. W. F. Hegel, Nauka logiki, tłum. A. Landman, t. II, wyd. PWN, Warszawa 1968, s. 722.
25 M. Heidegger, Onto-teo-logiczna struktura metafizyki, tłum. J. Mizera, (w:) Logos i Ethos, I/1991, Kraków 1991, 
s. 87.
26 Por. Ibidem, s. 93.
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obecnych zawsze  tam,  gdzie  myślimy,  lub  wypowiadamy się  o  tym,  co  jest.  Heidegger  chcąc 

uwypuklić  jeszcze  wyraźniej  na  pozór  paradoksalne  ujmowanie  różnicy,  wkracza  na teren,  na 

którym jedynymi śladami obecności prze-myślenia fundamentu metafizyki są ślady samego Hegla. 

Bycie bowiem zawsze oznacza przecież bycie bytu - ich jedność jest za każdym razem odkrywana 

we wzajemnym zjednoczonym zróżnicowaniu.  Myślenie  istotne  musi  zatem -  nie  zważając  na 

jedność  bytu  i  bycia -  dokonać  jak  gdyby  wejścia  „pomiędzy”  to,  co  współprzynależne  sobie. 

Należy w tym miejscu jednak zapytać - czy owo „pomiędzy” nie oznacza pewnej „przestrzeni”, 

która w sposób pierwotny określa to, co wewnątrz niej? - „(...) co twierdzimy o różnicy, skoro tak 

bycie jak  i  byt  każdorazowo  na  swój  sposób  wyłaniają  się  z  różnicy?”27 Podążając  więc  za 

sugestiami  Heideggera,  należy  zastanowić  się  nad  tym  „obszarem”,  z  którego  wyłania  się 

zróżnicowanie.

Problem ten Heidegger rozważa bardzo starannie - do tego stopnia, iż jego dość swobodny 

i  pełen  neologizmów  język  zaczyna  przemawiać  teraz  w  sposób  niezwykle  precyzyjny. 

Jednocześnie  zaś  -  obok  swoistych  językowych  dotknięć  skalpelem  -  ostateczne  konkluzje 

dotyczące różnicy ontologicznej umiejscawiają jego myślenie na gruncie pierwszych paragrafów 

heglowskiej  Nauki  logiki.  Otóż  zróżnicowanie  tego,  co  współprzynależne  sobie  pochodzi  z 

nieprzestrzennego ruchu -  „Bycie  istoczy się (west) tutaj jako przejście ku bytowi”28.  Heidegger 

zastrzega jednocześnie,  iż  przejście  bycia-ku-bytowi  nie jest  „opuszczeniem swojego miejsca”  - 

przejście jest przechodzeniem przez ów obszar zróżnicowania, poprzez który wyłania się dopiero 

właściwa skrytość - bycie bytu. Innymi słowy, różnicowanie się różnicy polega na „odkrywającym 

przechodzeniu”  bycia  ku - odkrytemu dzięki temu przejściu - bytowi. Byt więc w swoim  byciu 

zjawić się może „dopiero” jako skrywające nadejście. Oznacza to z jednej strony proces „istoczenia 

się”  bycia,  z drugiej zaś wskazuje na pewną wewnętrzną dialektykę  bycia i  bytu, które pomimo 

wewnętrznej jedności zostają rozpoznane jako Inne, a to, co w nich Inne odsłania z kolei proces 

odkrywającego przechodzenia. Pomimo jednak nasuwających się tutaj podobieństw z heglowską 

dialektyką  logiki  bytu,  Heidegger  dokonuje  jakby  pewnego  zapośredniczenia  i  jednocześnie 

zniesienia  filozofii  Hegla.  Polega  ono  na  postawieniu  jednego  kroku  dalej  niż  całościowe 

rozwiązania zaproponowane przez autora Fenomenologii Ducha. Otóż Heidegger w sposób znacznie 

bardziej  wnikliwy poszukuje  źródeł  owego „istoczenia  się”  bycia-ku-bytowi,  próbuje  -  jak sam 

stwierdza - uchwycić istotowe pochodzenie tego procesu.

Bycie i  byt  „istoczą  się”,  a  więc  różnicują  się  wewnątrz  swojego współprzynależenia  z 

„Tego-Samego”  (aus  dem  Selben)29.  Istoczenie  bycia to  przechodzenie  w  byt,  które  jest  samym 

27 Ibidem, s. 94.
28 Ibidem.  Pojęcie  „istoczenia”  pochodzi  z  heideggerowskiego  rozumienia  czasownika  wesen –  istoczyć, 
anwesen – wyistaczanie, przy czym an oznacza zarówno „ku” (auf), jak i „w” (in). Por. M. Heidegger, Co zwie 
się myśleniem?, tłum. J. Mizera, wyd. PWN, Warszawa – Wrocław 2000, s. 153.
29 ,  M. Heidegger,  Onto-teo-logiczna struktura metafizyki,  tłum. J.  Mizera,  (w:)  Logos i Ethos,  I/1991,  Kraków 
1991, s. 95.
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przechodzeniem, a nie tym, co dokonuje przejścia. Cóż oznacza jednak obszar „Tego-Samego”? 

Oznacza to,  iż  Heidegger dociera w swych rozważaniach do granicy fundamentów  Universum, 

odkrywając szczelinę różnicowania się bycia i bytu, z której wynika proces tego różnicowania. Pod 

określeniem  „To-Samo”  kryje  się  bowiem  roz-cięcie  (Unter-schield)  nieprzestrzennego  obszaru 

różnicy, który na mocy tegoż właśnie rozcięcia odróżnia sferę „pomiędzy”  byciem a bytem. Roz-

cięcie to Heidegger nazywa „wyróżnią” (Austrag)30 i to ona stanowi obszar „pomiędzy”, w którym 

odbywa się odkrywające przechodzenie  bycia-ku-bytowi i  skrywające nadejście bytu. W ten też 

sposób byt może być - to znaczy może zostać ujawniony w swym byciu. Szczelina pomiędzy byciem 

a bytem jest zatem „gruntem”, z którego możemy myśleć  bycie. W wyróżni bowiem zawiera się 

źródło wzajemnego „przechodzenia i nadejścia” bycia i bytu - wzajemnego różnicowania od-siebie i 

jednoczesnego  ciążenia  ku-sobie.  Za  Heglem  można  by  więc  powiedzieć,  iż  prawdą 

zróżnicowanych  momentów  w  swej  zjednoczonej  współ-przynależności  jest  wyróżnia,  czyli  - 

inaczej  mówiąc -  prześwit  bycia (die Lichtung)31,  który będąc źródłem tego meta-metafizycznego 

procesu, włada jednocześnie różnicującymi się momentami. Heidegger - rzecz jasna - nie określa 

swoich rozważań jako realizację postheglowskiego projektu ontologii, ponieważ istota bycia nigdy 

nie zostanie uchwycona w obrębie tradycyjnych określeń teorii bytu. W tym więc sensie należy 

rozumieć naturę bycia jako „(...) samą tylko grę (Spiel)”32. Można by jednakże pokusić się o innego 

rodzaju  porównanie.  Skoro  bycie ujawnia  się  z  góry  i  zawsze  w  udzielonym  już  charakterze, 

mianowicie jako byt,  to „gra”  bycia polega na tej  samej chytrości,  jaką posługuje się  heglowski 

Duch.  Jawna  skrytość  bycia jest  przecież  tym  czynnikiem,  który  odpowiada  zarówno  za 

nawoływanie do prze-myślenia, jak i za zapomnienie. Prawda bycia polegająca na tym, iż „jest i nie 

jest  obecna”,  skłania  samego  Heideggera  do  przypuszczeń  dotyczących  -  jak  sam  określa  - 

uniwersalnej natury wyróżni33. Charakter prześwitu bycia polega więc na przenikaniu całości tego, 

co  jest  „od  początku  aż  po  zakończenie”.  Podkreślone  zostaje  to  jednocześnie  poprzez  nowe 

nazewnictwo  dotyczące  bycia.  Otóż,  w  odróżnieniu  od  bycia bytu  (Sein),  Heidegger  stosuje 

określenie Seyn odnosząc tę nazwę do obszaru wyróżni, w którym bije światło samego prześwitu 

bycia. W tym momencie jednak Heidegger wycofuje się ze swych rozważań, jakby przypuszczając, 

iż wiodą go one na wypracowane już niegdyś pozycje. Dzieje się tak właśnie, gdyż Heidegger w 

swej intelektualnej wędrówce w szczelinie pomiędzy byciem a bytem ma na uwadze nie tyle własne 

rozwiązania impasu w jakim tkwi metafizyka, lecz próbuje zbadać ją gruntowniej niż kiedykolwiek 

dotychczas. Jednym z powodów tego wycofania jest jedno z najistotniejszych odkryć Heideggera, 

dotyczących charakteru metafizyki.

30 Ibidem.
31 Ibidem.
32 Ibidem.
33 Ibidem, s. 96.
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4. Metafizyka jako onto-teo-logia.

W tych samych badaniach nad Heglem, Heidegger przytacza wstępne tezy heglowskiej 

logiki, w których autor Fenomenologii Ducha porównuje zarówno metodę filozofii, jak i jej treść do 

teologii34. Po pierwsze dlatego, iż zarówno filozofia jako naukowy system, jak i teologia dotyczą 

podstawowego dla nich przedmiotu, czyli prawdy. Po drugie zaś filozofia, jak i teologia odnoszą 

się do swoistego dla tych dziedzin rozumienia fundamentu rzeczywistości. Dla filozofii bowiem 

pojęciem źródłowym jest pojęcie bytu, dla teologii natomiast podstawą Universum  jest najwyższy, 

najbardziej  realny  byt,  czyli  Bóg.  Z  drugiej  zaś  strony,  metafizyka  w  ujęciu  Heideggera, 

wypowiadając się na temat bytu stara się prze-myśleć  bycie -  teologia również wykazuje pewną 

dwoistość w ujęciu swego przedmiotu. Bóg bowiem jest dla teologii zarówno źródłem bytu we 

wszelkim jego istnieniu, jak i niczym - absolutną negatywnością bytu. Stąd też pojawia się pewien 

wspólny  nurt  myślenia  metafizycznego  i  teologicznego,  którego  podstawą  jest  problem  Boga. 

Heidegger stwierdzając więc, iż metafizyka jest w swej istocie onto-teo-logią35, stara się wskazać 

nie  tylko  na  granice  metafizycznego  poznania,  oparte  na  wewnętrznej  niemocy  metafizyki  w 

dotarciu do bycia, lecz także na jej strukturalnym, podwójnym rozczłonkowaniu.

Pod pojęciem onto-teo-logii ukrywa się istotowa postać metafizyki. Po pierwsze, stara się 

ona dotrzeć do podstawy Bytu w całości,  jest więc - jak pisze Heidegger - logiką  logosu,  a taki 

charakter filozofii pierwszej zawsze odnosi jej problematykę do kwestii pierwszej zasady i racji 

istnienia tego, co jest. Po drugie, metafizyczne ciążenie ku prawdzie bycia - pomimo, iż nigdy nie 

zrealizowane w rzetelnym prze-myśleniu - ujmuje odkrytą przez Heideggera szczelinę w różnicy 

ontologicznej jako obszar,  w którym metafizyka stara się za wszelką cenę ustalić rację istnienia 

Bytu  w  całości.  Dzieje  się  tak,  gdyż  istotą  metafizyki  jest  jej  pewnego  rodzaju  „ślepota”  na 

uchwycenie samego bycia, dlatego też różnicowanie się różnicy w prześwicie  bycia polegające na 

istoczeniu się bycia - wzajemnym gruntowaniu się bycia i bytu - odnosi myślenie metafizyczne do 

kwestii przyczyny owego procesu. Innymi słowy, wyróżnia, w której zostaje dokonane jednoczenie 

(lub inaczej gruntowanie)  bycia i bytu, wydaje się w metafizycznym ujęciu być „czymś”, co jest 

źródłem wzajemnego różnicująco -  jednoczącego krążenia  bycia i  bytu. To „coś” w rozumieniu 

metafizyki nawołuje niemal do podjęcia się pewnej koniecznej kwestii - poszukiwania pierwszej, 

najwyższej,  podstawowej  przyczyny  dokonywania  się  procesu  gruntowania36.  Stanowisko 

Heglowskie  jest  więc  dla  Heideggera  modelowym przykładem  metafizyki,  jako  onto-teo-logii. 

Według  Hegla  bowiem,  rozważania  dotyczące  dynamicznego  charakteru  rzeczywistości, 

poprzedzone  są  analizą  nieokreślonego  „Bytu  -  Niczego”,  którego  sam  Hegel  porównuje  do 

„pustych” i negatywnych określeń Absolutu obecnych w teologii.

34 Por. G. W. F. Hegel, Encyklopedia nauk filozoficznych, tłum. Ś. F. Nowicki, wyd. PWN, Warszawa 1990, s. 59, 
oraz komentarze do: & 86, & 87.
35 Por. M. Heidegger, Onto-teo-logiczna struktura metafizyki, tłum. J. Mizera, (w:) Logos i Ethos, I/1991, Kraków 
1991, s. 90.
36 Por. Ibidem, s. 96-97.
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Metafizyka posiada zatem dwoisty charakter - jest onto-logiką, kiedy poszukuje wspólnej 

dla całości Bytu jednoczącej podstawy. Z drugiej strony zaś jest teo-logiką, kiedy jej onto-logiczne 

poszukiwania  (w  wyżej  określonym  znaczeniu)  dotyczą  „(...)  najwyższego,  wszystko 

ugruntowującego  bytu  (...)”37.  Onto-teo-logiczna  struktura  metafizyki  bierze  się  zatem  z  jej 

istotowej niemożliwości gruntownego prze-myślenia różnicującej się różnicy, lecz zarazem wynika 

z  procesu  gruntowania  od-siebie  i  ku-sobie  samego  bycia,  które  jako  wyróżnia  nie  zostaje 

ujawniona w swej  prawdzie,  lecz  jako „coś  będącego”.  Dlatego też  metafizyka  dokonuje  stale 

sztucznego  „dostawienia”  bytu  do  wydarzającej  się  prawdy  bycia -  bytu,  który  jest  przez  nią 

określony jako najwyższy, najbardziej realny i pierwotny względem wszelkich innych rodzajów 

istnienia.  Bóg  jako  racja  istnienia  całości  Universum jest  więc  osią  główną  rozważań 

metafizycznych, które zasłaniają przed nią prawdę  bycia.  W taki też sposób Bóg pojawia się na 

obszarze metafizyki, jako pewien konieczny horyzont konstytuujący całość Bytu.

Nietrudno  zatem  zrozumieć,  dlaczego  Heidegger  nie  może  zgodzić  się  na  onto-teo-

logiczną formułę metafizyki - „Bycie i Bóg nie są tożsame; nigdy nie starałbym się myśleć istoty 

Boga  poprzez  bycie (...)”38.  Przy  czym  nie  chodzi  tutaj  o  nieuzasadnione  utożsamienie  bycia z 

Bogiem, jako osobą, przedmiotem wiary. Bóg pojawia się w metafizyce jako  causa sui, jako causa 

całości Bytu wtedy i tylko wtedy, gdy różnicująca się różnica odmawia wstępu do swej prawdy, a 

metafizyka na gruncie własnej nie-mocy poszukuje po omacku źródła wszystkiego, co jest. Gdyby 

jednak wyróżnię traktować w sposób metafizyczny jako Boga, to - jak zauważa Heidegger - „Do 

takiego Boga człowiek nie może się ani modlić, ani mu się ofiarować. Przed causa sui człowiek nie 

może padać w trwodze na kolana (...) Dlatego bez-bożne myślenie (...) musi porzucić Boga filozofii 

(...)  Znaczy to tylko tyle,  że jest  ono wolne od Boga takiego, jakiego chciałaby uznać onto-teo-

logia”39.  Trudno  więc  zgodzić  się  z  opiniami,  które  sprowadzają  się  do  określenia,  iż  różnica 

między byciem a Bogiem sprowadza się do różnicy między myśleniem a wiarą. To właśnie próby 

metafizycznego prze-myślenia bycia nieuchronnie ustanawiają istnienie Boga, jako konieczne, choć 

zastępcze  rozwiązanie  problemu  „jak  byt  może  być”.  Bóg  filozofów  nie  jest  co  prawda 

przedmiotem  wiary,  ale  nie  jest  też  właściwym  rozwiązaniem  kwestii  prawdy  bycia,  gdyż 

uniemożliwia właściwe prze-myślenie sfery rozcięcia różnicy w prześwicie bycia. Problem dotyczy 

więc raczej różnicy pomiędzy metafizycznym myśleniem, a myśleniem  bycia. W tym pierwszym 

rodzaju  myślenia,  metafizyka  poszukując  podstawy  Bytu  posiłkuje  się  często  koncepcją  Boga. 

Myślenie  bycia natomiast  nie  jest  -  jak  podkreśla  Heidegger  -  myśleniem  o  byciu,  gdyż  taka 

czynność prowadziłaby do przed-stawiania bycia jako przedmiotu, a więc sprowadzałaby bycie do 

bytu. Kontrowersje związane z naturą metafizyki, jako onto-teo-logią i niemożliwym w jej ramach 

37 Por. Ibidem, s. 97.
38 Cyt. za R. Kearney, J. S. O’Leary,  Heidegger et la question de Dieu, Paris 1980, s. 334. Podaję za B. Baran, Saga 
Heideggera, wyd. PAT, Kraków 1988, s. 169.
39 M. Heidegger, Onto-teo-logiczna struktura metafizyki, tłum. J. Mizera, (w:) Logos i Ethos, I/1991, Kraków 1991, 
s. 97-98.
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ujęciem  bycia, biorą się - jak pisze Richardson - z dwuznaczności pojęcia  τό όν40. Z jednej strony 

pojęcie  to znaczy po prostu „byt”,  z  drugiej  zaś  oznacza „bytujący”,  lub też „będący”.  W tym 

drugim znaczeniu  mamy podkreślenie  czegoś  w rodzaju  „procesu”  fundującego  to,  że  byt  po 

prostu „jest”. Metafizyka jednakże nie dostrzega tej dwuznaczności, lecz zagłębiając się w jedno-

znaczność  pojęcia  τό όν,  jako bytu dotrzeć  chce  do jego podstawy i  wikła  się  w problematykę 

natury  teologicznej.  Myślenie  bycia ma  być  więc  także  szansą  dla  samej  metafizyki,  w  sensie 

przemyślenia  dwuznaczności  τό όν,  gdyż  tylko  na  podstawie  tej  samowiedzy  możliwe  jest 

przezwyciężenie  jej  jednowymiarowości  i  powrót  do  nieuświadomionego  przez  nią  źródła,  z 

którego bierze się jej wielowiekowa żywotność. Przezwyciężenie metafizyki jest więc powrotem do 

jej korzeni, by z tak uzyskanej perspektywy przekroczyć jej granice. Metafizyka w obecnej postaci 

nie  zaniknie,  lecz  -  mówiąc  po  heglowsku  -  zostanie  zapośredniczona  myśleniem  bycia. 

Egzemplifikacja  problemu  das  Sein na  obszarze  pomiędzy  byciem a  myśleniem  bycia prowadzi 

zatem do ufundowania nowej dziedziny -  meta-metafizyki41.  Pojawić się może ona wtedy, gdy 

myślenie  Dasein dokona  wtargnięcia  w  szczelinę  różnicy  ontologicznej  i  odkryje  tam  źródło 

wszelkiej bytowości - prześwit bycia (Seyn).

5. Die Lichtung  i kwestia „istoczenia się” bycia.

Byt może być ujawniony dzięki „światłu”  bycia - ono zatem jest gwarantem nieskrytości 

bytu.  Problem  różnicowania  się  różnicy  ontologicznej  uwypuklił  w  myśleniu  istotnym  obszar 

wyróżni, jako konstytuującej nieskrytość bytu. Dlatego też, zadaniem ostatecznym dla Heideggera 

jest teraz przemyślenie samej nieskrytości, to znaczy bycia nie tyle „od strony” bytu, lecz od strony 

samej różnicy ontologicznej. Inaczej mówiąc, jeśli człowiek jest oknem na bycie jako takie, to należy 

dotrzeć do granicy różnicującej byt człowieka z byciem  samym - „fugi bycia”. Projekt ten zawiązuje 

więc  –  rozproszone  wydawałoby  się  zagadnienia  –  w  pewną  jednolitą  strukturę  wzajemnego 

odnoszenia. Szkielet ten to relacje: człowiek - myślenie - „istoczenie” - prześwit (Seyn). Zagadnienia 

związane  ze  strukturą  meta-metafizyki  Heidegger  opracowuje  w  słynnym  swoim  dziele, 

nazwanym  przez  niektórych  badaczy  jego  myśli  prawdziwym  dziełem  życia,  swoistym  opus 

magnum - w Przyczynkach do filozofii. Z wydarzania42. Projekt ten powstawał w latach 1936-1938, a 

więc  pojawił  się  już  po  dokonanym „zwrocie”,  lecz  nieco  na jego  uboczu -  poza  historyczno-

problemowymi badaniami Heideggera  nad  byciem.  Jednocześnie  Przyczynki  do  filozofii stanowią 

40 Por. W. Richardson, Through Phenomenology to Thought, The Hague 1963, s. 8.
41 Heidegger  stosuje nazwę „metafizyka metafizyki”  na oznaczenie  namysłu filozofii  pierwszej  nad samą 
sobą.  Por.  M.  Heidegger,  Przezwyciężenie  metafizyki,  tłum.  M.  J.  Siemek  (w:)  Budować,  mieszkać,  myśleć, 
Warszawa 1977, s. 293, oraz Nietzsche, tłum. P. Graczyk, t. II, wyd. PWN, Warszawa 1999, s. 232. Nazwa ta - 
jak sądzę - idealnie wręcz pasuje do projektu wykraczania poza korzeń filozofii i wnikania w glebę, z której 
wyrasta metafizyka.
42 Praca Beiträge zur Philosophie (vom Ereignis) powstawała co prawda w latach trzydziestych, lecz na życzenie 
Heideggera opublikowana została dopiero po serii wykładów dotyczących dziejów metafizyki. Ostatecznie 
ukazała się dopiero w 1989 roku, trzynaście lat po śmierci filozofa.
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próbę  najbardziej  radykalnego  i  gruntownego  przemyślenia  samego  bycia jakby  „na  nowo”. 

Jedność tego przemyślenia z samym „wydarzającym się”  byciem Heidegger określa nazwą dróg 

samego  bycia.  Jedność ta dotyczy także ścisłej  korespondencji  pomiędzy podstawowymi tezami 

zawartymi w Przyczynkach  a inaczej sformułowanymi, późniejszymi, choć opublikowanymi dużo 

wcześniej  niż  Beiträge wykładami (Posłowie i  Wprowadzenie do  Czym jest metafizyka?,  oraz  List  o 

humanizmie).  Można więc powiedzieć,  iż powstające w głębokiej tajemnicy  Przyczynki miały być 

ostatnim słowem Heideggera w kwestii  bycia, słowem, które musiało być poprzedzone pewnym 

teoretyczno-dziejowym przygotowaniem. Publikacja tego opus magnum - bez nakreślenia przyczyn 

niemocy metafizyki i jej historycznych uwikłań w zapomnienie swego źródła - prowadziłoby do 

kompletnego  niezrozumienia  zasadności  przezwyciężenia  metafizyki  i  braku  podstaw  do 

określenia celu meta-metafizyki, jakim jest „ofiarowanie” człowieka byciu (Seyn) i jego przemianę w 

jawno-bycie (Da-sein)43.

Cóż oznaczają te nowe - nowe nawet na gruncie języka Heideggera - sformułowania? Otóż, 

przezwyciężenie metafizyki, jako powrót do jej zapomnianego źródła ma być, wydarzającym się w 

jej  łonie,  przypominaniem  prawdy  bycia.  O  ile  zapomnienie  tej  prawdy  jest  koniecznością 

metafizyki, wpisaną w jej los, o tyle powrotne „wyłanianie się” jej samowiedzy nie jest czymś, co 

musi nastąpić. By do tego doszło muszą być spełnione pewne warunki, stanowiące etapy żmudnej 

drogi  „do  innego początku”.  Po  pierwsze,  należy  pozostawić  za  sobą  myślenie  metafizyczne, 

myślenie  w  ramach  „systemów”  -  ono  bowiem  w  swej  nieuświadomionej  strukturze 

odpowiedzialne  jest  za  globalizację  „biedy  myślenia”,  ogniskującego  się  wokół  technicznego, 

wykalkulowanego charakteru świata w całości, za nihilizm, „totalną mobilizację” i władzę tego, co 

bezwstydnie publiczne. Pozostawienie to nie jest jednak jakimś świadomym odruchem metafizyki, 

myślenie  systemowe  odkrywa  w  pewnym  momencie  fakt  całkowitej  odmowy  bycia,  budzący 

trwogę  stan  opuszczenia  przez  prawdę  bycia.  „Rozbrzmienie”  tej  odmowy  pozwala  poszukać 

innego początku myślenia, by w nim i poprzez niego dokonać najpierw „rozgrywki zapytywania o 

bycie”  -  analizy  dziejów  bycia,  jako  pierwszego  początku  nie-prawdy  bycia.  To  zaś  stanowi 

preludium do innego początku - „skoku w samo bycie”. Droga „skoku” zawiera zatem dwa cele - 

należy  stale  i  wyczekująco  pytać,  a  więc  poszukiwać  prawdy  bycia,  lecz  zarazem  oznacza  to 

przekształcenie  człowieka  w  jawno-bycie (Da-sein),  tj.  w  taki  sposób  bycia,  który  polega  na 

odnoszeniu  się  do  „zwrotnie  wydarzającej  się”  prawdy  bycia44.  „Skok  w  bycie”  udostępnia 

otwartość szczeliny prześwitu bycia i przytrzymuje jakby tę otwartość wewnątrz jawno-bycia45. Da-

sein oznacza więc  bycie strażnikiem, wytrwale prze-czuwającym pasterzem  bycia.  Prze-czuwanie 

nie oznacza tutaj spodziewania się czegoś, jest to pierwotne nastrojenie, wbicie się w fugę  bycia, 

43 M. Heidegger,  Przyczynki  do filozofii.  Z wydarzania,  tłum. B. Baran, J.  Mizera,  wyd. Baran i Suszczyński, 
Kraków 1996, s. 11.
44 Por. Ibidem, s. 24-25.
45 Por. Ibidem, s. 216-217, 220-223.
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odkrywanie  prawdy  bycia jako  wibracji  „istoczenia  i  gruntowania”46.  To  ostatnie  zaś  jest  inną 

nazwą stałego, zwrotnego pulsowania jawności i skrytości  bycia - jego odmowy i wydarzania się 

(Ereignis) w myśleniu istotnym.

Bycie (Seyn)  nie  jest  gruntem,  podstawą wszelkiego bytu,  to „ruch” odmowy (skrytości 

bycia bytu)  i  zarazem  ujawnionej  nieskrytości  bytu.  Można  więc  powiedzieć,  iż  ta  dwoistość 

prawdy  bycia rozkłada zagadnienie różnicy ontologicznej  nie na dwa problemowe „momenty”, 

lecz  na  zazębiające  się  wzajemnie  cztery  kwestie.  Otóż  rozcięcie  różnicy  ontologicznej,  jako 

wtargnięcie we współzależne „momenty” (bycia i bytu) pozwoliło odkryć równoległą do tej relacji 

współzależność  prześwitu  bycia (Seyn)  z  myśleniem istotnym, jako skokiem człowieka w swoją 

istotę -  Da-sein. Człowiek w swym jawno-byciu jest więc punktem wspólnym obu relacji. Z jednej 

strony  zatem,  obszar  „wyróżni”,  odkrywając  źródło  ustanawiania  nieskrytości  bytu  odsłania 

całkowity  brak  bytu,  pustkę,  odmowę  Seyn,  lub  -  jak  często  podkreśla  Heidegger  -  całkowitą 

otchłań  (Abgrund).  Z  tej  bezpodstawności  zatem  wypływa  proces  istoczenia  się  bycia -  samo 

konstytuowanie bytu jako będącego,  istniejącego, a  zarazem jego ujawniające  odkrywanie -  ten 

ruch od strony prześwitu bycia Heidegger nazywa „wydarzaniem”47. Z drugiej zaś strony pojęcie to 

posiada drugie znaczenie - Heidegger określa nim odskok od metafizyki ku myśleniu  bycia. Nie 

chodzi  tu  jednak  o  niezamierzoną  dwoistość  znaczeń,  wynikającą  z  heideggerowskiego 

nadużywania języka. Problem Ereignis  to jakby droga łącząca status bytu ludzkiego z prześwitem 

bycia (Seyn),  droga  posiadająca  dwa  kierunki.  „Wydarzanie”  ujmowane  od  strony  człowieka 

oznacza  bowiem porzucenie  metafizyki  na  rzecz  myślenia  istotnego -  „wydarzanie”  od strony 

prześwitu  bycia oznacza  istoczenie  bycia48.  Podstawowe  pytanie,  jakie  zadaje  teraz  Heidegger 

brzmi: jak bycie  istoczy?49 Pytanie to musi pozostać jednak bez odpowiedzi, albowiem „wydarza 

się” ono w momencie myślnego przeskoku Da-sein w bycie50. W tym sensie należy rozumieć współ-

przynależenie istoczenia i myślenia - jako nierozerwalne odniesienie się  bycia do samego siebie - 

„Bycie (Seyn)  potrzebuje  jawno-bycia (Da-sein),  bez  tego  przyswajania  w  ogóle  nie  istoczy”51. 

Przyswajanie nie oznacza jednakże dostawiania do siebie tego, co inne, lecz jako „odniesienie” 

należące do samego istoczącego bycia (Seyn)52.

Prześwit  bycia jako taki pozostać musi nie-jawny. Prawdą  Seyn jest zatem „prześwitujące 

skrywanie”, zaś podstawowym momentem istoczenia się  Seyn jest  „czaso-przestrzeń-gry” (Zeit-

Spiel-Raum)  -  proces  pulsującego  światła  bycia,  jako  niezgruntowanego,  skrytego  źródła 

ujawniającego wszelki byt53. Stąd też fenomen czasu i przestrzeni w pobieżnym oglądzie świata 

46 Por. Ibidem, s. 28.
47 Por. Ibidem, s. 35.
48 Por. Ibidem, s. 245.
49 Ibidem, s. 80.
50 Por. Ibidem, s. 76.
51 Ibidem, s. 238.
52 Por. Ibidem, s. 238, 240.
53 Por. Ibidem. 35.
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wydaje  się  być  pierwotnym  ujawnieniem  bytu  jako  takiego.  Pojęcie  „gry”,  jakie  stosuje  tu 

Heidegger,  ujawniać  ma  pierwszy  sygnał  określoności,  jaka  pojawia  się  w  wyniku  procesu 

istoczenia się  bycia.  „Gra” bowiem jest  oznaczeniem dwoistego charakteru istoczącego się  bycia, 

jako jawnego w swej skrytości i ukrytego źródła nieskrytości bytu. Dwoistość ta znowu tutaj może 

być porównana do dwukierunkowej drogi -  Seyn ujmowane od swojej strony „jest” nie-jawnym 

źródłem  bytu,  ujmowane  zaś  od  strony  bytu,  stanowi  jawną  skrytość.  Formalną  granicą  obu 

kierunków tej drogi jest krawędź rozciętej różnicy, w której styka się światło bycia i ujawniony byt. 

Człowiek zatem, jako „okno na bycie” odsłania w myśleniu jedynie szczelinę, fugę bycia - jest więc 

świadkiem  samego  wyistaczania  bycia,  samego  wydarzania,  nie  zaś  bycia (Seyn)  jako  takiego. 

Zadaniem dla  człowieka jest  więc  jawno-bycie,  tj.  bycie świadkiem istoczenia  Seyn,  poprzez co 

uzyskuje  on  właściwe  bycie-Sobą54.  Projekt  ten  jest  zatem  nie  tylko  postulatywnym  projektem 

dotyczącym „przyszłych”55 (ludzi – przyp. P. S.), lecz ponadto jest zadaniem, które może zostać 

wypełnione przez „nielicznych”. Oznacza to tylko tyle, iż zapomnienie bycia odnosi się w równym 

stopniu do zapomnienia istoty człowieka. Człowiek zatem, upadając w byt, nie traci siebie, lecz 

zapomina o swej prawdzie. „Przyszli”, o jakich mówi Heidegger, zostają poprzez myślenie istotne 

przygotowani do odzyskania prawdy o człowieku, do służby wobec bycia56.

Myślenie  istotne  ma przed  sobą  teraz  najważniejsze  zadanie  -  musi  ponownie  odkryć 

pozostawione dawno temu swoje źródło, w którym nie została naruszona tożsamość myślenia i 

bycia oraz jedność człowieka z byciem. Myślenie i bycie współ-przynależą do siebie w tym sensie, iż 

człowiek jest przyporządkowany byciu, ale  bycie zarazem potrzebuje człowieka by mogło się ono 

wyistoczyć - „Bycie  istoczy się i trwa wtedy tylko, gdy poprzez swoje wezwanie ob-chodzi ono 

człowieka. Dopiero człowiek bowiem, otwarty na  bycie,  pozwala nadejść mu jako wyistoczeniu. 

Owo wyistoczenie potrzebuje otwartości prześwitu i przez tę potrzebę zostaje przypisane istocie 

ludzkiej”57. Wzajemne przynależenie człowieka i  bycia nie jest jednak - jak podkreśla Heidegger - 

sztucznym powiązaniem z zewnątrz. Takie rozumienie relacji człowieka z podstawą Bytu w całości 

jest rezultatem spadku, jaki otrzymaliśmy po nowożytnym do-stawianiu bytu dla podmiotu, a więc 

po rozerwaniu pierwotnej jedności człowieka z byciem. Chodzi tu o współ-przynależenie człowieka 

i bycia, to znaczy „skok” ku dopuszczeniu (przynależeniu) do bycia, powrót do jego prawdy, i tym 

samym „odskok” od potocznego, podmiotowo-przedmiotowego ujęcia człowieka i podstawy Bytu 

w  całości,  jako  odrębnych,  innych  elementów  całości.  To  współ-przynależenie  jest  także 

przynależeniem  do  bycia,  jest  podporządkowaniem  się  byciu -  „Człowiek  jest  właściwie  tym 

54 Por. Ibidem, s. 36-37, 297-299.
55 Heidegger  opisując  ich,  stosuje  takie  metafory:  „zdecydowani  wędrowcy”,  „najcichsi  świadkowie 
najcichszej ciszy”, „wytrzymali i milczący”, „oczekujący”, „przeczuwający”, „niepozorni”, „niewidoczni”. A 
wśród nich ten „Najbardziej Przyszły” – poeta Hölderlin, rówieśnik i przyjaciel Hegla - kluczowa postać dla 
nie-metafizycznego poświadczania prawdy bycia. Por. Ibidem, s. 365-371.
56 Por. Ibidem, s. 247.
57 M. Heidegger,  Zasada tożsamości,  tłum. J.  Mizera,  (w:) “Philosophon Agora”,  I/90,  wyd. Koło Naukowe 
Filozofów UMCS, Lublin 1990, s. 93.
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odniesieniem polegającym na dostosowywaniu się (do bycia - przyp. P. S.) i tylko nim”58. Skok ku 

Seyn jest więc powrotem człowieka w źródłowe przynależenie do wydarzającego się bycia.

6. Wnioski.

Na  zakończenie,  podsumowując  dotychczasowe  wnioski,  można  zauważyć,  iż 

sprowadzają się one do kilku wiążących się nawzajem, podstawowych kwestii:

1. Bycie  (Seyn) to nie-byt, absolutna  bezpodstawność (Abgrund).

2. Prawda bycia - jego „natura” to jawna skrytość.

3. Seyn „ujawnia” się poprzez Dasein, to znaczy Jestestwo jest bytem, ale jest jednocześnie 

jedynym, bezpośrednim świadectwem prawdy  bycia,  gdyż ta ujawnia się w gruntownym prze-

myśleniu owej prawdy.

4. Prawda  bycia ujawnia się ponadto w wolności (otwartości) Jestestwa, jako  ek-sistencja, 

umożliwiająca odkrytość bytu, tj. jego obecność wobec sfery otwartości. 

5.  Ek-sistencja określa jednakże, iż człowiek nie konstytuuje  bycia bytu, lecz że stoi on w 

prześwicie bycia - co oznacza, iż bycie „używa” człowieka, jako miejsca swego istoczenia.

6.  Istoczenie  bycia to  „dopuszczanie”,  pozwalanie  na  to,  by  byt  istniał.  Istoczenie  to 

ujawnianie bytu, to ustanawianie jego nieskrytości.

7.  Źródłem istoczenia  jest  prześwit  samego  bycia (Seyn)  -  To-Jedno-Otwarte  z  rozcięcia 

współ-przynależnych sobie, różnicujących się momentów różnicy ontologicznej.

8. Istoczenie polega więc na tym, iż prześwit bycia „oświetla” byt, konstytuuje go jako byt 

właśnie, tj. powołuje ze skrytości w nieskrytość.

9. Istoczenie bycia jest również korelatem myślenia bycia. Ich jedność to jakby dwa kierunki 

tej samej drogi.

10. Zadaniem człowieka jest posłuszne poświadczanie prawdy bycia, w którym zawiera się 

zapomniana istota człowieka, jego właściwe bycie-Sobą.

11. Tak jak człowiek potrzebuje bycia by istnieć, tak samo bycie (Seyn) potrzebuje człowieka 

do wyistaczania. 

12. Jedynie dzięki myśleniu, a więc poprzez człowieka bycie ujawnić się może jako Otwarta, 

istocząca, jawna skrytość.

13.  Wolność  człowieka  w  swojej  meta-metafizycznej  konstytucji  jest  rozumieniem 

konieczności  współprzynależenia  bycia (Seyn)  i  myślenia.  Człowiek  jest  wolny  wobec  Bytu  w 

całości, przynależy jednak do samego bycia.

14.  Człowiek  więc  poprzez  dokonanie  rozcięcia  w  różnicy  ontologicznej  jest  jakby 

pomiędzy Seyn a całością Bytu. Sam nie ustanawia bycia jakiegoś bytu, lecz poprzez niego prześwit 

bycia (Seyn) może ustanowić (uobecnić, odkryć) całość Bytu.

58 Ibidem, s. 92-93.
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15. Odpowiedź na pytanie: „jak byt może być?” zawarta jest więc w rozwiązaniu kwestii 

statusu człowieka wobec Istnienia.

Ogromna różnorodność  zagadnień pojawiająca  się  u Heideggera  po  „zwrocie”  ukazuje 

pewien  brak  zdecydowania  co  do  kwestii  fundamentalnych,  ale  uwypukla  zarazem  charakter 

myślenia,  które  jest  nie  tylko  podmiotowym  przejawem  dynamiki  samego  bycia.  Jestestwo 

ugodzone  przez  bycie,  wykazywać  musi  daleko  posuniętą  ambiwalencję,  gdyż  to  właśnie  jest 

przejawem owej dynamiki bycia, skupiającej się w byciu Da-sein. Fundamentem myślenia bycia jest 

jednakże  struktura  różnicy  ontologicznej,  dzięki  której  pokazuje  się  wewnętrzna  sprzeczność 

myślenia, jako rozciągłość odniesień pomiędzy tym, co ontyczne i tym, co ontologiczne. Można 

więc powiedzieć, iż zapomnianą istotą metafizyki jest właśnie pojmowanie różnicy ontologicznej, 

w której zazębia się całość wielobarwnej i chaotycznej sfery fenomenów z tym, co jednoczy wszelką 

różnorodność, zmienność i określoność, oraz związana z nią kwestia samego myślenia tej różnicy, 

której  z  kolei  istotą  jest  tożsamość  myślenia  tej  różnicy  z  wyróżnią  -  źródłowym  napięciem 

pomiędzy byciem a bytem. 

Z kolei myślenie bycia, jeśli nie może być rozumiane jako myślenie o byciu, to jest jedynie 

drogą ku-byciu,  jest ciągłym zapytaniem, a więc pozostaje bez odpowiedzi.  Owo  Seinsfrage  ma 

jednocześnie spełniać funkcję drogowskazu, ukazującego, iż wszelkie problemy filozofii odnoszą 

się ostatecznie do pytania o „jest” każdego bytu59. Po drugie, rozwój filozoficzny Heideggera od 

Sein und Zeit po  Beiträge  zur Philosophie wskazuje,  iż  problem myślenia  bycia przekształca  się z 

analityki  Dasein i  czasowości,  jako  jego sensu,  w  pytanie  o  różnicę  między  bytem  a  byciem i 

ostatecznie  doprowadza  myślenie  Heideggera  do  rozważenia  relacji  samego  bycia (Seyn)  do 

różnicowania  bytu  względem  jego  bycia (bycia bytu  -  das  Sein).  Ta  skomplikowana  siatka 

współzależnych znaczeń wprowadza filozofię Heideggera na pozycję wyraźnie ustalającą, iż samo 

rozróżnienie  bycia i  bytu  jest  nie  tylko  źródłowym  momentem  konstytutywnym  dla  różnicy 

ontologicznej, lecz jest także miejscem narodzin podmiotowości  Dasein.  Relacja różnicująca  bycie 

względem  bytu  to  punkt  wspólny  obejmujący  zróżnicowane  elementy,  obszar  faktycznego 

wydarzania się  bycia samego (Seyn) i jednocześnie miejsce przebywania człowieka, o ile na mocy 

decyzji podejmuje się właściwego sposobu bycia. Pojawia się tu więc inna, niż na kartach Sein und 

Zeit,  koncepcja roli człowieka. Otóż to nie transcendencja (czasowość) określa człowieka, lecz jego 

przynależenie do prawdy bycia, a więc bycie w roz-różnieniu, roz-cięciu tego, co współprzynależne 

sobie. Współprzynależność bycia i bytu określana jest przez różnicę, bez niej nie do pomyślenia jest 

ani bycie  ani byt60. Jednocześnie Heidegger podkreśla, iż przebywanie w roz-cięciu, jest  byciem w 

podłożu wyróżni, która jako źródłowa reguła rozstrzyga o zróżnicowanym współ-przynależeniu 

59 Por. W. Richardson, Through Phenomenology to Thought, The Hague 1963, s. 16-20.
60 Por. M. Heidegger, Onto-teo-logiczna struktura metafizyki, tłum. J. Mizera, (w:) Logos i Ethos, I/1991, Kraków 
1991, s. 93.
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do siebie bytu i (jego) bycia. Heideggerowskie Austrag powoduje „(...) że w tym rozdzieleniu tkwi 

możliwość ich wzajemnego się  do siebie odniesienia  i  zgodności”61.  Pojawiają  się  tu określenia 

„powodować” i  „możliwość”.  Otóż wyróżnia  jako źródło różnicy ontologicznej  „sprawia” owo 

rozróżnienie,  bycie winno  być  zatem  myślane  z  perspektywy  wyróżni.  Z  kolei  określenie 

„możliwość” wskazuje na „umożliwienie” pojawienia się zróżnicowania pomiędzy bytem a byciem 

jedynie  na  gruncie  tego,  co  „pozwala”  na  owo  zróżnicowanie.  Zawiłości  heideggerowskich 

propozycji wskazują więc nie tyle na ambiwalencję myślenia, czy też na niezdecydowanie filozofa 

jeśli  chodzi  o  ostateczne  rozwiązania,  lecz  zauważalne  jest  tu  wskazanie  koniecznego  wręcz 

powrotu myślenia na koleiny metafizyki, która po przezwyciężeniu staje się „nową” metafizyką. 

Przezwyciężenie metafizyki nie jest  więc jej  odrzuceniem, lecz powrotem do jej  zapomnianych, 

myślowych źródeł. Problem różnicy staje się dla Heideggera momentem rozwoju myślenia  bycia, 

etapem drogi ku-byciu samemu (Seyn), już bez względu na różnicę, lecz z perspektywy Jedni jako 

wyróżni  (tego,  co  pozwala  na  zróżnicowanie  bytu  i  bycia).  Wnioskiem  z  tak  przebytej  drogi 

myślenia może być – jak proponuje Wodziński – stwierdzenie, iż określenie bycia samego (Seyn) jest 

nie tylko propozycją archaicznej pisowni, odnoszącej się do zapomnianych źródeł myślenia, ale w 

równym stopniu określa się nią poza-ontologiczny i poza-metafizyczny charakter  Seyn62. Należy 

jednak nadmienić, iż deklaratywne sformułowanie o prymacie bycia samego, poza i ponad różnicą 

nie  ma  jednak  charakteru  odbiegającego  od  metafizycznych  struktur  myślenia,  a  ostateczna 

formuła  uzgadniająca  stosunek  dwóch  elementów  różnicy  ontologicznej  sprowadza  się  do 

stwierdzenia, iż myślenie  bycia samego (Seyn) jest myśleniem istoczącego się  bycia, które „(...) nie 

istoczy się  nigdy bez bytu (...)”63.  Problem różnicy dookreślony poprzez kwestię  bycia samego, 

niejako „z wnętrza” różnicy sugeruje, iż bycie istoczy się poprzez różnicę, z własnego źródła, jakim 

jest Seyn. Owo Seyn jest jakby przed różnicą (vor der Differenz) i jest wydarzaniem się poza bytem 

(das Ereignis ohne Seiendes). Niezależnie zatem od sposobu interpretacji – a więc czy bycie rozumiane 

jest  poza  różnicą,  czy  też  ujmowane  jest  z  wnętrza  różnicy  –  to  kwestia  bycia sytuuje  się  w 

metafizycznym sposobie  ujmowania.  Jedno rozumienie  traktuje  bycie samo (poza  różnicą)  jako 

czyste Istnienie, które pojawiało się przecież niejednokrotnie w tradycji metafizycznej, druga zaś 

interpretacja sprowadza się wprost do stwierdzenia, iż nie ma bytu bez bycia, bycie zaś jest zawsze 

byciem bytu,  jest  elementem  różnicy  ontologicznej,  która  (jako  różnica  właśnie)  stanowi 

nieprzestrzenny  obszar  współ-przynależenia  przeciwstawnych  elementów.  Sformułowanie  to 

(„bycie zaś jest zawsze  byciem bytu”) istnieje również  implicite na obszarze tradycji metafizycznej, 

nawet tam, gdzie dominuje wyraźnie esencjalistyczna charakterystyka metafizyki.

Można  więc  powiedzieć,  iż  Heidegger  w swojej  późnej  filozofii,  bazując  na  problemie 

61 B. Skarga, Tożsamość i różnica, wyd. Znak, Kraków 1997, s. 82.
62 Por. C. Wodziński, Heidegger i problem zła, wyd. PIW, Warszawa 1994, s. 394.
63 M. Heidegger,  Czym jest metafizyka - Posłowie, tłum. K. Wolicki (w:)  Budować, mieszkać, myśleć, Warszawa 
1977, s. 51. Zob. także M. Heidegger, Co zwie się myśleniem, tłum J. Mizera, wyd. PIW, Warszawa – Wrocław 
2000, s. 184.

17



różnicy  ontologicznej  ostatecznie  powraca  do  koncepcji  Jedni,  która  z  perspektywy  wyróżni 

okazuje się być samym byciem ponad i poza bytem. Seyn jest racją bytu, ukazuje byt w jego byciu 

(Da-Sein), pozawala na uobecnienie bytu, zaś tożsamość Jedni-Seyn wyłania się niejako z różnicy. 

Jedność  tego,  co  zróżnicowane  przywołuje  oczywiście  heglowską  Naukę  Logiki i  ten  trop  jest 

znamienny  dla  heideggerowskiej  drogi  myślenia,  której  charakterystyczną  cechą  jest  proces 

przełamywania ambiwalencji ku rozwiązaniom ostatecznym, które z kolei powodują konieczność 

nieustannego powracania do sensów zakreślonych na początku tejże drogi myślenia, nawet jeśli 

byłby to powrót to ambiwalentnych określeń z obszaru („wnętrza”) różnicy. Bycie  wydarzając się 

ujawnia się w tym, co inne względem siebie – ujawnia się nie tylko jako bycie bytu, lecz ujawnia się 

w nieustannym skrywaniu jako stawanie się, zjawisko, myślenie i powinność64. Ujawnianie się jest 

dokładnie tym samym co uobecnianie sfery bytu w jej różnorakich przejawach. Prześwitywanie 

bycia samego dokonuje się jednakże poprzez sferę różnicy i na gruncie współ-przynależenia tego, 

co zróżnicowane  bycie istoczy się. Człowiek zaś, będąc jedynym bytem mogącym odnieść się do 

bycia,  jest  miejscem  poprzez  które  dokonuje  się  istoczenie,  jest  jakby  punktem  mediacyjnym 

zróżnicowania bytu i  bycia jako takiego.  Samo  Seyn,  jako specyficzna „rzecz  myślenia” udziela 

siebie (Es gibt), co oznacza, iż bycie uobecnia byt, zezwala bytowi istnieć. Nie oznacza to, iż bycie jest 

przyczyną bytu,  ale  „sprawia” ono ,  iż  byt  jest  bytem właśnie.  Inaczej  mówiąc,  bycie pozwala 

bytowi być, a więc istoczy się także poza bytem jako Seyn. To udzielanie siebie jest jednocześnie 

obdarzeniem  myślanego  bycia dla człowieka.  Myślenie  i  wydarzające  (udzielające  siebie)  bycie 

stanowią  jedność,  polegającą  nie  na  tożsamości,  byciem  tym-samym,  lecz  na  wspólnocie 

wzajemnego  odniesienia  (Zusammengehörigkeit)65.  Nawet  na  obszarze  analizy  samego  myślenia 

pojawia  się  wątek  różnicy.  Myślenie  jest  bowiem  aktem  mimowolnego  przedstawiania  sobie 

przedmiotu myślanego. Myślenie podmiotu oddziela siebie od tego, co przedstawione, orzeka o 

przedmiocie,  a  więc  mówi  „czym”  ów  przedmiot  jest.  Rozdzielenie  to  jest  jednakże  współ-

przynależeniem tego, co inne, gdyż wynika z samej etymologii słowa  myśleć. Otóż pojęcie  Logos 

pochodzi od greckiego lege  i oznacza „zbierać, gromadzić, zestawiać”66, jednocześnie zaś pojęcie to 

oznacza „mowę”, „słowo”. Ta dwuznaczność dotyczy nie tylko dwubiegunowej jedności języka i 

myślenia, lecz przede wszystkim określa jedność pomiędzy tym, co myślane, a tym, co zestawione, 

skupione w pewną całość, w pewien zbiór pierwotnie rozproszonych elementów (przedmiotów). 

Stąd też myślenie jest zebraniem tego, co różne; jest zsyntetyzowaniem tego, co dane. Dlatego też 

Heidegger,  interpretując  myśl  Heraklita,  wskazuje  na  przynależność  myślenia  do  władającego, 

zbiorczego skupienia dokonywanego przez samo bycie67. Myślenie zatem „dzieje się” z mocy bycia, a 

64 Por. M. Heidegger, Einführung in die Metaphysik, (spis treści) Tübingen 1976.
65 Por. Ibidem, s. 106.
66 Zob. P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Historie des mots, vol. II, Paris 1968, s. 625-
626;  H. Fournier,  Les verbes „dire” en grec ancien,  Paris  1946,  s.  217-224.  -  podaję za:  K. Narecki,  Logos we 
wczesnej myśli greckiej, wyd. KUL, Lublin 1999, s. 17.
67 Por. M. Heidegger, Einführung in die Metaphysik, Tübingen 1976, s. 96-105.
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więc odpowiedź na pytanie: czym jest myślenie bycia? dotyczy wzajemnego współ-przynależenia do 

siebie bycia i myślenia.

Jak  łatwo  zauważyć,  późna  filozofia  Heideggera,  formułując  pytania  dotyczące 

niezmiennie Tego Samego, jest jeszcze głębiej niż inne jego drogi osadzona w próbach sforsowania 

ograniczeń  językowych.,  które  nie  mogą  zostać  przełamane,  gdyż  ujawniają  jawno-skrytość 

samego  bycia68.  Próby te,  wyłonione z doświadczenia pewnej niemocy metafizyki,  sytuują teraz 

myślenie Heideggera na pozycji kogoś, kto dostrzega ogromną szansę dla ratowania prawdy bycia i 

zakorzenionego w niej człowieka. Szansa ta jest jednak - jak pisze Heidegger - przeznaczona „dla 

nielicznych”. Oznacza to w rezultacie całkowity brak szans na ratunek, gdyż z jednej strony jawno-

bycie (Dasein)  musi  zrezygnować ze statusu „pana Bytu”,  a  więc  z  bycia podmiotem, z drugiej 

strony,  Heidegger nie daje żadnych ostatecznych recept  na „ratowanie” zachodniego myślenia. 

Pod określeniami takimi jak „wytrwałe zapytywanie”, „prze-czuwanie”, czy też „bycie strażnikiem 

bycia” nie kryją się konkretne rozwiązania kryzysu świata i człowieka, gdyż sam status jawności i 

zrozumienia  pewnych recept  jest  z  gruntu obcy  myśleniu istotnemu.  Następnie,  jeśli  człowiek 

przynależy byciu i jego wolność polega na w-myślaniu się w wydarzające się bycie, to tylko na mocy 

samego prze-myślenia prawdy do jakiej przynależy możliwe jest określenie statusu człowieka i 

zakończenie  „biedy świata”.  Wolność,  a  więc  otwartość  Da-sein staje  się  tożsama z  myśleniem 

istotnym, ale odseparowana jest zupełnie od działania. Skoro zatem ratunek polega wyłącznie na 

myśleniu,  to jest  ratunkiem jedynie myślanym, a nie przeprowadzanym. „Tylko Bóg nas może 

jeszcze uratować. Jedyne, co możemy zrobić, to przygotować w poezji i w myśleniu gotowość na 

pojawienie  się  Boga albo  w upadku -  gotowość na brak Boga (...)”69.  Pesymizm ten -  pomimo 

deklarowanych przez Heideggera sprzeciwów wobec powierzchownego traktowania jego filozofii 

jako „pesymistycznej” - oznacza tu tylko bierną zgodę na brak ratunku, gdyż „pobożność” innego 

myślenia  jest  jedynie  stałym zapytywaniem,  a  możliwość uzyskania  odpowiedzi  i  ratunku dla 

człowieka mieścić się będzie  zawsze na obszarze dostojnej damy, nazywanej filozofią pierwszą. 

Wydaje  się  więc,  że  Heidegger  ostatecznie  musiał  coraz  bardziej  uwikłać  się  w  neologizmy 

językowe, gdyż nie poradził sobie z dotrzymaniem pewnego intelektualnego rygoru, jaki sobie sam 

narzucił. Poza tym umiejscowienie człowieka na granicy pomiędzy byciem a bytem prowadzić musi 

albo do odrzucenia wolności, albo do przekreślenia przynależności człowieka do prawdy  bycia. 

68 „O  byciu samym mówimy wciąż jeszcze  zbyt mało,  gdy, mówiąc „bycie” pomijamy wyistaczanie się  ku 
istocie ludzkiej,  przeoczając  tym  samym,  że  istota  ta  sama  współstanowi  „bycie”  (...)  Zarazem  jednak 
mówimy zbyt wiele, gdy przez bycie rozumiemy coś wszechogarniającego, a człowieka przedstawiamy sobie 
przy tym, jako jedynie pewien szczególny byt wśród innych (...) – M. Heidegger,  W kwestii bycia, tłum. M. 
Poręba,  (w:)  Znaki  drogi,  wyd.  Spacja,  Warszawa  1999,  s.  347-348.  Można  tutaj  zauważyć  kolejną  (!) 
ambiwalencję heideggerowskiej filozofii – otóż naturą języka jest orzekanie o przedmiocie, a więc mówienie 
„czym” jest ów przedmiot. Jest to zatem urzeczowienie danego przedmiotu. „Nowy” język Heideggera to 
nieustanne próby wyjścia poza ową naturę, albowiem poszukiwanie wieloznaczności słowa „jest” ujawnia 
wielorakość, choć zarazem pewną ograniczoność, fenomenologiczną bycia jako bycia.
69 M. Heidegger, Tylko Bóg mógłby nas uratować, tłum. M. Łukasiewicz, wywiad dla „Der Spiegel” nr 23/1976, 
polskie tłumaczenie (w:) „Teksty” nr 3/1977, s. 155.
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Wolność, pomimo ontologicznego uzasadnienia nakreślonego u Heideggera, musi fenomenalnie 

ujawniać się w działaniu,  a  nie w samym myśleniu  bycia,  lub -  z  drugiej strony -  wolność nie 

istnieje,  jeśli  powołaniem  człowieka  jest  milcząca  kontemplacja  prawdy  w  prześwicie  bycia. 

Heidegger nie dlatego więc wykazuje stałą ambiwalencję wobec konsekwentnych rozwiązań, gdyż 

nie pozwala mu na to język zanurzony w metafizyce, lecz dlatego, że nie może do końca poradzić 

sobie  z  perspektywą  teoretycznego  umiejscowienia  człowieka  między  byciem a  bytem  jako 

jedynego świadka różnicy ontologicznej.
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