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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ

1. Τα αρχαιοελληνικά θεμέλια της παρούσας πραγ-
ματείας. Το σημαντικότερο βιβλίο του γερμανού φιλόσοφου
Μάρτιν Χάιντεγγερ (1889-1976), έργο που άνοιξε πρωτόγνω-
ρους δρόμους στη διανόηση του εικοστού αιώνα, είναι αναμ-
φισβήτητα το Είναι και χρόνος1. Αυτό το έργο, μια προσπά-
θεια αναθεμελίωσης της Οντολογίας πάνω στη βάση της αν-
θρώπινης ύπαρξης, γνώρισε μια ευρύτατη απήχηση από τότε
κιόλας που πρωτοεμφανίστηκε (το 1927), και καθιέρωσε τον
συγγραφέα του ως βαρυσήμαντη μορφή της σύγχρονης φιλο-
σοφίας. Ωστόσο λίγα χρόνια αργότερα, το 1935, ο Χάιντεγγερ
φάνηκε να στρέφεται προς μια καινούρια περιοχή: στο επί-
κεντρο του προβληματισμού του τοποθετήθηκε το φαινόμε-
νο της τέχνης. Τα πρώτα αποτελέσματα αυτού του προβλημα-
τισμού ανακοινώθηκαν σε μια διάλεξη που δόθηκε στις 13
Νοεμβρίου του 1935 στο Φράιμπουργκ κι επαναλήφθηκε τον
Ιανουάριο του 1936 στη Ζυρίχη. Με μια ακόμα σειρά διαλέ-
ξεων που δόθηκε στα τέλη του 1936 στη Φρανκφούρτη πήρε
την τελειωτική του μορφή αυτό που μπορεί να ονομαστεί:
χαϊντεγγεριανή φιλοσοφία της τέχνης, και που πρωτοδημο-
σιεύτηκε το 1950 στο βιβλίο του Χάιντεγγερ//ο/ζΗ'?^ με τίτλο
«Η προέλευση του έργου τέχνης» ("ΟοΓ ΟΓκρηιαβ άεκ Κιιηχΐ-
ννειΊίεδ")·

Για να προσεγγιστεί η τέχνη και το καλλιτέχνημα υπάρ-
χουν πολλές μέθοδοι. Η οδός την οποία ακολουθεί ο Χάιντεγ-
γερ μπορεί κάπως να διασαφηθεί, εάν μελετηθεί ο τίτλος του
βιβλίου, μέσα στο οποίο εντάχθηκε αυτή η περί τέχνης πραγ-
ματεία. Ο τίτλος ΗοΙζ\νβ%ε μπορεί να μεταφραστεί: Δρόμοι
τον δάσους. Ο Χάιντεγγερ τον εξηγεί στο μόττο του βιβλίου
με τα εξής λόγια:

«Μέσα στο δάσος υπάρχουν δρόμοι, που κατά το πλεί-
στο χορταριασμένοι σταματούν ξαφνικά στο άβατο.

1. Δες την ελληνική μετάφραση μου, που παρουσιάστηκε σε δύο τόμους από
τις εκδόσεις «Δωδώνη», ΑΘήνα-Γιάννινα 1978 και 1985.
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Κάθε δρόμος προχωρά ξέχωρα, αλλά μέσα στο ίδιο δά-
σος. Συχνά φαίνεται σαν να μοιάζει ο ένας με τον άλλο.
Αλλά είναι απλώς επίφαση.
Οι ξυλοκόποι και οι δασοφύλακες γνωρίζουν τους δρό-
μους. Ξέρουν τί θα πει να είσαι σε έναν τέτοιο δρόμο
του δάσους.»

Είναι σαφές ότι ο «δρόμος» σημαδεύει εδώ μια πορεία μέ-
σα σε ένα δύσβατο και ανέγνωρο δάσος. Μόνο οι έμπειροι,
αυτοί που έχουν βαδίσει ξανά και ξανά, ξέρουν πόσο επικίν-
δυνο είναι να βρίσκεται κανείς σε έναν τέτοιο δρόμο. Ο κίνδυ-
νος έγκειται όχι τόσο στα κατά το πλείστο απάτητα, «χορτα-
ριασμένα» μονοπάτια, όσο στο ότι σε κάποια στιγμή, αιφνίδια,
ο δρόμος σταματά επειδή γίνεται άβατος: καθιστά αδύνατη
την περαιτέρω πορεία· την καθιστάάπορεϊν. Είναι γνωστό ότι
σύμφωνα με τον Πλάτωνα αυτή η απορία ως έλλειψη διεξό-
δου σημαδεύει από άκρη σε άκρη το αρχαίο φιλοσοφείν2. Ο
Χάιντεγγερ κινείται μέσα στο ίδιο εκείνο δάσος όπου πρωτο-
βάδισαν οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές3. Ο δρόμος-του δεί-
χνει να μοιάζει με τον δικό τους, αλλά είναι μόνο επιφανειακά
όμοιος. Είναι ωστόσο δυνατό να προσεγγιστεί και να κατα-
νοηθεί, εάν γίνουν σαφείς οι ομοιότητες και οι διαφορές.

Το βλέμμα που ρίχνει ο Χάιντεγγερ στο φαινόμενο της
τέχνης, στηρίζεται πάνω σε θεμέλια που έχει θέσει ήδη ο Αρι-
στοτέλης. Για να γνωρίσουμε με πληρότητα ένα πράγμα, είμα-
στε υποχρεωμένοι κατά τον Αριστοτέλη να γνωρίσουμε τα αί-
τια του. Η πορεία είναι λοιπόν αιτιολογική: αφορμάται από
το αποτέλεσμα, για να αναχθεί στα αίτια που το προκάλε-
σαν4. Αναζητά, για να χρησιμοποιήσω τον όρο του Χάιντεγγερ,

2. Δες π.χ. Πλάτωνος Θεαίτητος 174ο 4-5.
3. Ο τίτλος Ηοΐ2\νε^( μεταφράστηκε στα γαλλικά: €Ηεηιίη5 ηιύ ηε ηιεηεηί ηιΛ-

1ε ρατί — Δρόμοι που δεν οδηγούν πουθενά. Από την εξήγηση που δίνεται εδώ, γίνε-
ται φανερό ότι πρόκειται για άστοχη μετάφραση αυτού του τίτλου. Οι δρόμοι του
Χάιντεγγερ οδηγούν, και μάλιστα σε ένα συγκεκριμένο τόπο: στο φιλοσοφικό
άβατο' είναι λοιπόν δρόμοι απορίας, κι αυτό για τον Χάιντεγγερ είναι Θετικό
διακριτικό, γιατί μόνο μέσω της απορίας φτάνει ο οδοιπόρος στον πορισμό και στην
ευπορία.

4. Το ότι οι «δρόμοι του δάσους» οδηγούν στα αίτια, φαίνεται ότι ήταν μια
σταθερή πεποίθηση του Χάιντεγγερ. Στο βιβλίο του Οά'ηΐΗβΓ Νβδίίε (ΗΓ5£.) 1977
(δες την Επιλογή βοηθητικής βιβλιογραφίας στο τέλος της παρούσας Εισαγωγής του
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την «προέλευση» (υΓ8ρπιη§). Αλλά τα αίτια κατά τον Αριστο-
τέλη δεν μπορούν να είναι περισσότερα από τέσσερα: 1) η ϋ-
λη, δηλαδή το υλικό από το οποίο κατασκευάζεται ένα πράγ-
μα (στη λατινική ορολογία: ΟΆ\Ι$& ηΐΗΐεπ&Ιίκ), 2) το είδος, δη-
λαδή η μορφή την οποία αποκτά το υλικό (ΟΆΙΙΚΆ ίοπηαΗβ), 3)
το όθεν ή αρχή της κινήσεως, δηλαδή η κινητήρια αιτία, αυ-
τός που προκαλεί την κίνηση που θα οδηγήσει στο αποτέλε-
σμα (ο2ΐΐ5Ε είίϊοίεηκ), 4) το ου ένεκα, δηλαδή ο σκοπός για τον
οποίο προορίζεται ένα πράγμα (οαυκα ΓίηΗΐϊδ). Για να διασαφη-
νίσει αυτή τη θεώρηση ο Αριστοτέλης χρησιμοποιεί επανει-
λημμένα ένα παράδειγμα από την περιοχή της τέχνης: για να
φτιαχτεί ένα άγαλμα είναι απαραίτητος π.χ. ο χαλκός ως υλι-
κό και ο γλύπτης Πολύκλειτος ως κινητήρια αιτία που θα
διαμορφώσει τον χαλκό μεταβάλλοντας τον σε άγαλμα5.

Το πρώτο κιόλας ερώτημα που θέτει ο Χάιντεγγερ μέσα
στην παρούσα πραγματεία, αναζητά την αιτία από την οποία
και δια της οποίας προκύπτει το έργο τέχνης. Μια σίγουρη αι-
τία είναι η δραστηριότητα του καλλιτέχνη ωζκινητήρια αιτία1

δεν είναι όμως η μοναδική και ούτε η πρωταρχική. Όταν γί-
νεται στην εποχή μας λόγος για τα καλλιτεχνήματα, θεωρείται
κατά το πλείστο σαν αυτονόητο, ότι εκτός από τον καλλιτέχνη
συνυπάρχουν μέσα στην καλλιτεχνική διαδικασία η ύλη και η
φόρμα· όταν λαμβάνονται αυτές υπόψη, το καλλιτέχνημα ι-
σχύει ως πράγμα, όπου ένα υλικό έχει φορμαριστεί καλλιτε-
χνικά. Αλλά ποια είναι εκείνη η πρωταρχική αιτία του καλλιτε-
χνήματος, βάσει της οποίας εργάζεται και αναδείχνεται ο καλ-
λιτέχνης, βάσει της οποίας ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί την ύ-
λη και την φορμάρει σε έργο τέχνης; Αυτή η πρωταρχική αιτία,
από την οποία εξαρτώνται όλες οι προαναφερόμενες, είναι η
τέχνη. Μια από τις βασικές πεποιθήσεις της παρούσας πραγ-
ματείας έγκειται στο ότι η πρωταρχική «προέλευση» του έρ-

μεταφραστή), όπου άνθρωποι που γνώρισαν τον Χάιντεγγερ προσωπικά αφηγούν-
ται τις αναμνήσεις τους, γράφει ο ΟΗΓ! ΚπβθποΗ νοπ ^\Έίζ5£ί<;1ί6Γ στη σελ. 242: «Κά-
ποτε ο Χάιντεγγερ με οδήγησε σε ένα δρόμο που στένευε, και μες στη μέση του δά-
σους σε ένα σημείο σταματούσε, γιατί από τα πυκνά χορτάρια ξεπηδούσε νερό. Εί-
πα: «Ο δρόμος σταματά». Με κοίταξε πονηρά και είπε: «Πρόκειται για δρόμο του
δάσους [Ηο1ζννβ§]' κάθε τέτοιος δρόμος οδηγεί στις πηγές. Αυτό βέβαια δεν το έ-
γραψα στο βιβλίο.»

5. Δες Αριστοτέλους Φυσικά 195α32 - Μ2, Μεταφυσ. 1013α 24-Β9.
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γου τέχνης είναι η τέχνη.
Αυτή η πεποίθηση δεν μπορεί να κατανοηθεί εντελώς,

εάν δεν ληφθεί υπόψη η χαϊντεγγεριανή εμβάθυνση στην αρ-
χαιοελληνική έννοια αιτία. Η εμβάθυνση θέτει μεταξύ άλλων
τα εξής ερωτήματα: Γιατί να υπάρχουν κατά τον Αριστοτέλη
τέσσερις, και όχι περισσότερες ή λιγότερες αιτίες; Ποιο είναι
εκείνο το κοινό ενοποιητικό στοιχείο, χάρη στο οποίο αυτές
οι τέσσερις συνυπάρχουν κάτω από τον τίτλο της αιτίας; Τί εί-
ναι δηλαδή πρωταρχικά μια αιτία; Η απάντηση έχει ως εξής: Η
αρχαιοελληνικά νοούμενη αιτία έγκειται στο ότι προάγει κάτι
από την απ-ουσία στην παρ-ουσία, επιτρέπει σε κάποιο μη ον
να γίνει ον. ' Ετσι όμως ακριβώς ορίζει ο Πλάτων το ποιείν σε
ένα χωρίο του Σνμποσίον (2055): «Κάθε αιτία, που έγκειται
στο ότι προάγει κάτι από το μη ον στο ον, είναι ποίηση»6. Πα-
ρόμοια θα αποφανθεί ο Χάιντεγγερ - και αυτή είναι μια δεύ-
τερη βασική πεποίθηση της παρούσας πραγματείας - ότι η
τέχνη, αυτή η πρωταρχική (και άρα ενοποιητική κάθε υπο-
δεέστερης) αιτία του καλλιτεχνήματος, είναι κατ' ουσίαν
ποίηση7.

Αλλά τί μπορεί να σημαίνει ένας τέτοιος ισχυρισμός, ότι
όλη η τέχνη είναι κατ' ουσίαν ποίηση; Τί είναι αυτό που
«ποιεί», αυτό που προάγει η τέχνη; Σίγουρα τα καλλιτεχνήμα-
τα αφηγούνται κάποια συμβάντα, παριστάνουν κάποιες εικό-
νες, αναδημιουργούν ή πρωτοδημιουργούν ήχους, χρώματα,
σχήματα, λέξεις, προτάσεις, με μια λέξη: όντα. Δεν εναπόκει-
ται όμως σ' αυτά τα όντα το καλλιτεχνικό ποιείν. Ακόμα και
τα πιο απλοϊκά, τα πιο καθημερινά αναπαριστώμενα όντα, έ-
να ζευγάρι χωριάτικα παπούτσια ζωγραφισμένα από τον Βαν
Γκογκ, μπορούν να αποτελούν έργο τέχνης όχι επειδή μι-
μούνται κάποια υπαρκτά όντα, αλλά επειδή προάγουν και
φανερώνουν το Είναι των όντων. Άσχετα από το αν τα ζω-
γραφισμένα δεν είναι, βέβαια, αληθινά παπούτσια, φτιαγμένα
για να φορεθούν άσχετα από το αν τα ζωγραφισμένα πα-

6. ή γαρ τοι εκ του μη ο ντο ς εις το δν ϊόντι ότωοϋν αιτία πασά εστί
ποίησις. Ο Χάιντεγγερ ερμηνεύει αυτό το χωρίο στο βιβλίο του: Μ. Ηεί<1ε^6Γ
19825, σελ. 10_11.

7. Δες Η προέλευση του έργου τέχνης, σελ. 59-60. Ας προσεχτεί ότι παραπέμ-
πω στη σελιδαρίθμηση της στερεότυπης έκδοσης των Ηοίζννεβε, που παρουσιάζεται
στο αριστερό περιθώριο της παρούσας μετάφρασης.
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πούτσια έχουν φτιαχτεί ρεαλιστικά, ιμπρεσσιονιστικά, κυβι-
στικά ή εντελώς αφηρημένα, και άρα σε περισσότερη ή λιγό-
τερη σχέση προς την πραγματικότητα - η καλλιτεχνικότητά
τους έγκειται στο ότι φέρνουν σε φως όχι κάτι αληθινό ή ψεύ-
τικο, αλλά αυτή τούτη την αλήθεια, δηλαδή το Είναι των όν-
των. Μια από τις κεντρικότερες θέσεις της παρούσας πραγ-
ματείας έγκειται στο ότι μέσα στο καλλιτεχνικό έργο εν-εργο-
ποιείται η αλήθεια8. Αυτή η ήδη στο πρώτο κεφάλαιο κατα-
τεθειμένη πεποίθηση του Χάιντεγγερ θα συζητηθεί επανει-
λημμένα και ολοένα βαθύτερα τόσο στο δεύτερο κεφάλαιο, με
τίτλο: «Το έργο τέχνης και η αλήθεια», όσο και στο τρίτο κε-
φάλαιο, με τίτλο: «Η αλήθεια και η τέχνη».

Μέσα στο έργο τέχνης ποιείται κατά τον Χάιντεγγερ η
αλήθεια. Μα τί θα πει «αλήθεια»; Καθημερινά χαρακτηρίζου-
με κάποιες σκέψεις και αντιλήψεις αληθινές, θεωρούμε ότι
περιέχουν λιγότερη ή περισσότερη αλήθεια, δεν είναι όμως
πάντα σαφές το τί σημαίνει η λέξη «αλήθεια». Η γενικά κα-
θιερωμένη αντίληψη τοποθετεί την αλήθεια στην περιοχή των
προτάσεων, δηλαδή των κρίσεων που εκφέρουμε σχετικά με
τα όντα. Μια εκφερόμενη κρίση είναι αληθινή, κατά το μέτρο
που τα νοούμενα συμφωνούν με την πραγματικότητα. Ο πα-
ραδοσιακός ορισμός της προτασιακής αλήθειας την ορίζει ως
ΆάΆεφίΆΐίο ίηΐεΐΐεοΐιικ ει τεί (= συμφωνία μεταξύ της νόησης και
του πράγματος). Ο Χάιντεγγερ αναλαμβάνει στο Είναι και
χρόνος, §44, μια εκτεταμένη προσπάθεια, για να δείξει ότι η
προτασιακή αλήθεια είναι ένα παράγωγο φαινόμενο, είναι
απλώς και μόνο ορθότητα (Γεοΐίΐιιάο), ενώ η αρχέγονη αλή-
θεια που ήταν σαφής στους αρχαίους Έλληνες έχει λησμονη-
θεί. Η αρχέγονη αλήθεια εντοπίζεται ετυμολογικά στον ελλη-
νικό όρο αλήθεια, έτσι καθώς αντιπαραβάλλεται μέσα στο Ιο
απόσπασμα του Ηρακλείτου προς την ασχετοσύνη των ασύ-
νετων, στους οποίους τα όντα λανθάνει (= παραμένουν κρυ-
φά), καθόσον αυτοί τα επικαλύπτουν, έπιλανθάνονται (= τα
λησμονούν). Έτσι ο Χάιντεγγερ θα εγκαθιδρύσει μέσα στον
στοχασμό του ως αρχέγονη αλήθεια τη μη-κρνπτότητα, την
αποκάλυψη των όντων μέσα στο Είναι τους.

Μέσα στον αρχαϊκό ελληνικό στοχασμό αυτό που κατε-

8. Δες Η προέλευση του έργου τέχνης, σελ. 25.
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ξοχήν χαρακτηρίζεται ως αποκαλυπτόμενο, ως αναδυόμενο
από την κρυπτότητα και ξανοιγόμενο στο φως, είναι η φύσις.
Είναι γνωστό ότι αυτή η έννοια αποτελεί το κέντρο, γύρω
από το οποίο στρέφονται όλοι οι προσωκρατικοί στοχαστές·
εξαιτίας τούτου αυτοί ονομάστηκαν φυσικοί φιλόσοφοι και
τα έργα τους τιτλοφορούνταν Περί φύσεως. Ο Χάιντεγγερ
δεν παύει μέσα στα γραπτά του να επανέρχεται με αδιά-
πτωτο ενδιαφέρον σ' αυτή την προσωκρατική λέξη και έν-
νοια. Τα αποσπάσματα του Ηρακλείτου προσφέρουν ένα ε-
ξαιρετικά γόνιμο έδαφος. Μέσα στο 123ο απόσπασμα η φύση
ως αποκαλυπτική φανέρωση χαρακτηρίζεται επίσης από μια
τάση προς την αφάνεια: φύσις κρύπτεσθαι φιλεΐ. Ο Χάιν-
τεγγερ θα εντοπίσει εδώ μια νύξη για μιαν αδιάκοπη πορεία
από τη φανέρωση στην αφάνεια και αντίστροφα· το πρωταρ-
χικό, μάλιστα, νόημα της φύσης την χαρακτηρίζει ως κάτι
κρυπτόμενο, αυτοεγκλειόμενο, αφανές. Απ' αυτή την αρχέ-
γονη κρυπτότητα προέρχεται η μη-κρυπτότητα, που παρέχει
στα όντα την παρουσία τους, το παρ-είναιτους9. Αυτή την αέ-
ναη διαλεκτική πορεία ανάμεσα στη φανέρωση και στην αφά-
νεια, ανάμεσα στην κάλυψη και στην αποκάλυψη του Είναι
των όντων, αυτή τη στοιχειώδη δύναμη παροχής παρουσίας
θα ονομάσει ο Χάιντεγγερ γη (Ετάε). Πρόκειται για μια από
τις πιο βαθυστόχαστες έννοιες της παρούσας πραγματείας10.

Μέσα στο έργο τέχνης ποιείται η αλήθεια - αυτό σημαίνει
τώρα: προάγεται αυτή τούτη η γη, αναδύεται η αρχέγονη
κρυπτότητα μέσα στον αναδυόμενο και συνάμα καταδυόμενο
χαρακτήρα της. Αυτό γίνεται κατανοητότερο, εάν η γη νοηθεί
καταρχήν ως εκείνα τα φυσικά στοιχεία που περιβάλλουν
π.χ. ένα αρχαιοελληνικό ναό. Γράφει ο Χάιντεγγερ: «Ιστάμενο
το οικοδόμημα υποφέρει τη θύελλα που μαίνεται επάνω του,
κι έτσι πρωτοφανερώνει την ίδια αυτή θύελλα μέσα στη βία
της. Η λάμψη και η φωτεινότητα της πέτρας, μολονότι φαίνε-

9. Δες π.χ. την πρόταση του Χάιντεγγερ (Μ. Ηεί<1ε§§βΓ 19714, σελ. 55):
«Φύσις είναι το αναδύεσθαι [Ηει·νοι·£εΗεη] και το ανοίγεσθαι [Αιιί§εΗεη], το οποίο
αναδυόμενο συνάμα καταδύεται μέσα στη δύση του και έτσι αυτοεγκλείεται μέσα β'
εκείνο, το οποίο παρέχει κάθε φορά την παρουσία σε κάποια εκάστοτε παρόντα
όντα.»

10. Δες Η προέλευση του έργου τέχνης, σελ. 31, όπου η «γη» ταυτίζεται ρητά
με την αρχαιοελληνική έννοια φύσις.
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ται απλώς να προέρχεται από τον ήλιο, πρωτοφανερώνει το
φέγγος της ημέρας, την έκταση του ουρανού, το σκοτάδι της
νύχτας.»11 «Ο βράχος [που στέκεται κάτω από τον αρχαιοελ-
ληνικό ναό] αρχίζει να υποβαστάζει και να ηρεμεί, και έτρι
πρωτογίνεται βράχος· τα μέταλλα αρχίζουν να γυαλίζουν και
να λαμπυρίζουν, τα χρώματα να φεγγοβολούν, ο ήχος να αν-
τηχεί, η λέξη να μιλά... Το έργο τέχνης επιτρέπει στη γη να
είναι γη.»η Αυτή η χαϊντεγγεριανή διαπίστωση: ότι χάρη στην
τέχνη πρωτοφανερώνεται, δηλαδή φανερώνεται αυθεντικά το
Είναι των γήινων, υλικών όντων που αποτελούν αλλά και πε-
ριβάλλουν το καλλιτέχνημα, είναι η χαϊντεγγεριανή μεθερμή-
νευση της αριστοτελικής ύλης ως βασικής αιτίας του καλλι-
τεχνήματος.

2. Η επικαιρότητα του καλλιτεχνήματος και της πα-
ρούσας πραγματείας. Το ότι η αναζήτηση του Χάιντεγγερ έ-
χει την τάση να βλέπει πίσω από τα καλλιτεχνικά αποτελέ-
σματα τις αιτίες από τις οποίες αυτά προέκυψαν, δεν σημαίνει
ότι αδιαφορεί για τα ίδια αυτά αποτελέσματα, για τα έργα τέ-
χνης. Με ακούραστη επιμονή θέτει ξανά και ξανά τα ερωτή-
ματα: Τί είναι ένα έργο τέχνης; Σε τί έγκειται το Είναι του; Εί-
ναι το έργο τέχνης ένα πράγμα μεταξύ άλλων πραγμάτων, ή
μήπως διαφέρει από τα πράγματα;

Η κοινή αντίληψη δεν συγκαταλέγει τα έργα τέχνης ανά-
μεσα στα καθημερινής χρήσης πράγματα, όπως είναι το κυνη-
γετικό όπλο, το καπέλο, τα παπούτσια, τα κάρβουνα, οι βούρ-
τσες, οι πατάτες13· η κοινή αντίληψη πιστεύει ότι παρέχει στα
καλλιτεχνήματα μια εξαιρετική θέση, όταν τα θεωρεί ως αντι-
κείμενα αισθητικής απόλαυσης, τεχνοκριτικής μελέτης και
μουσειακής διατήρησης. Ένα αρχαιοελληνικό άγαλμα έχει τη
θέση του μέσα στο μουσείο, για να είναι προσιτό καθημερινά
σε κάθε είδους επισκέπτη, τόσο στον περίεργο τουρίστα όσο
και στον διεισδυτικό ιστορικό της τέχνης. Η ομηρική Ιλιάδα
έχει τη θέση της μέσα σε μια καλοφροντισμένη κριτική έκδο-
ση, ώστε να προσφέρεται τόσο στην αρχαιογνωστική σχολική

11. Δες ό.π.
12. Δες ό.π., σελ. 35.
13. Τα παραδείγματα είναι του Χάιντεγγερ. Δες ό.π., σελ. 9.
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διδασκαλία όσο και στη φιλολογική επεξεργασία του μελετη-
τή. Στην εποχή μας αισθανόμαστε υπερήφανοι που διαθέ-
τουμε καλοσυντηρημένα μουσεία αρχαίας και νεώτερης τέ-
χνης, γκαλερί και πινακοθήκες, καλλιτεχνικές και φιλολογικές
εκδόσεις αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους. Έτσι, πι-
στεύουμε, παίρνει τη σωστή της θέση η πνευματική μας κλη-
ρονομιά και αναδείχνεται το πολιτιστικό μας επίπεδο.

Αλλά το αρχαιοελληνικό άγαλμα δεν φτιάχτηκε για να
μπει στο μουσείο, και ούτε στιχουργήθηκε η Ιλιάδα για χάρη
των φιλολόγων. Τα τοποθετημένα σε μουσειακή θέση καλλι-
τεχνήματα έχουν αποκοπεί από το περιβάλλον, μέσα στο ο-
ποίο η ύπαρξη τους είχε το αρχικό της νόημα: το άγαλμα στή-
θηκε αρχικά μέσα σε ένα αρχαίο ναό, για χάρη της θρησκευ-
τικής λατρείας· το ομηρικό έπος πρωτοτραγουδήθηκε από
τον αρχαίο ραψωδό σε μια ορισμένη ανθρώπινη συνάθροιση,
μέσα σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Αυτές οι συντεταγμέ-
νες είναι χαρακτηριστικές ενός άλλου καιρού, και ίσα-ίσα αυ-
τές αποτελούσαν το οικείο περιβάλλον, όπου ανέπνεε και
παρείχε την αλήθεια του το καλλιτέχνημα. Τα κοινωνικά, πο-
λιτικά, καλλιτεχνικά ρεύματα, οι σκέψεις, οι πεποιθήσεις, τα
ήθη, γενικά τα πνευματικά χαρακτηριστικά ενός λαού συνα-
ποτελούν τον κόσμο ενός καλλιτεχνήματος. Το αρχαίο καλλι-
τέχνημα δεν είναι σήμερα παρά ένα λείψανο που κείτεται α-
πέναντί μας σαν αντικείμενο (ΕηίβεβεηδίεΗεηάεβ), και άρα όχι
σαν κάτι που κείτεται μέσα στον εαυτό του (ΙηδίοΗβίεΗεηάεδ)·
δεν ηρεμεί πια μέσα στο περιβάλλον του, αλλά είναι εκτεθει-
μένο στην αδιακρισία ενός αλλότριου κόσμου.

Με προσεκτικές και αυστηρά χρησιμοποιημένες εκφρά-
σεις ο Χάιντεγγερ αντιδιαστέλλει την έννοια «κόσμος» από
την έννοια ενός αντικειμένου. «Ο κόσμος δεν είναι απλά το
άθροισμα των παρευρισκόμενων απαριθμήσιμων ή μη-απα-
ριθμήσιμων, γνωστών ή άγνωστων πραγμάτων. Αλλά ο κόσμος
δεν είναι ούτε ένα φανταστικό πλαίσιο, που προσθέτουμε με
το νου μας στο σύνολο των παρευρισκόμενων όντων... Ο κό-
σμος δεν είναι ποτέ ένα αντικείμενο που κείτεται εμπρός μας
και μπορεί να εποπτευθεί.» '4 ' Οσο το έργο τέχνης δεν εκλαμ-
βάνεται ως αντικείμενο, είναι σε θέση να μας ξανοίγει ένα

14. Δες ό.π., σελ. 33.
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κόσμο και να «διατηρεί ανοιχτή την ανοιχτότητα του κό-
σμου»15. Σε τελική ανάλυση η χαϊντεγγεριανή έννοια του κό-
σμου δεν είναι κάποια πνευματικά, πολιτιστικά ή χωροχρονι-
κά στοιχεία, που μπορούν με φιλολογική, τεχνοκριτική ή ι-
στοριογραφική μελέτη να εντοπιστούν σε κάποιο αρχαίο καλ-
λιτέχνημα και να ανασυρθούν από τη λήθη του παρελθόντος·
ο κόσμος είναι αυτή τούτη η ανοιχτότητα των όντων, το Είναι
τους. Το ξάνοιγμα ενός κόσμου είναι ό,τι βασικότερο κατορ-
θώνει το καλλιτέχνημα.

Το γεγονός ότι τα παραδείγματα που χρησιμοποιήθηκαν
για την εξήγηση του έργου τέχνης, αντλήθηκαν από τον «κό-
σμο» της αρχαιοελληνικής δημιουργίας, δεν σημαίνει ότι ο
Χάιντεγγερ έχει μόνο αυτόν κατανού16. (Όπως και το ότι
αντλήθηκε η αρχαιοελληνική έννοια της αλήθειας ως μη-κρυ-
πτότητας, δεν σημαίνει ότι γίνεται λόγος μόνο για την αρ-
χαιοελληνική αλήθεια.) Αντίθετα είναι σαφές ότι ο Χάιντεγγερ
έχει υπόψη του ένα ευρύ φάσμα νεώτερης και σύγχρονης
τέχνης, όπως είναι τα ποιήματα του Χαίλντερλιν, του Ρίλκε,
του Γκεόργκε και του Ο.Ρ. Μεγει-, τα ζωγραφικά έργα του Βαν
Γκογκ και του Σεζάν, τα μουσικά έργα του Μότσαρτ κλπ.
Εντελώς ρητά για το φαινόμενο της ανά τους αιώνες παρου-
σίας και μεταβολής της τέχνης κάνει λόγο ο Χάιντεγγερ στον
«Επίλογο» της παρούσας πραγματείας17. Το ερώτημα που θέ-
τει εκεί, διατυπώνεται ως εξής: «' Εχει διόλου περιεχόμενο και
υπόσταση η κουβέντα που γίνεται σχετικά με τα αθάνατα έρ-
γα τέχνης και με την αιώνια αξία της τέχνης; ' Η μήπως αυτά
είναι μόνο αστόχαστες φράσεις σε μια εποχή, κατά την οποία
έχει απομακρυνθεί από τον άνθρωπο η μεγάλη τέχνη μαζί με
την ουσία της;»

Για να θεμελιώσει την επικαιρότητα αλλά και τον βαθύρ-
ριζο χαρακτήρα αυτού του ερωτήματος, ο Χάιντεγγερ παρα-
θέτει την άποψη του Χέγκελ ότι «η τέχνη για εμάς είναι και
παραμένει από την άποψη του πιο υψηλού της προορισμού
κάτι που παρήλθε», και ότι «δεν ισχύει πια η τέχνη ως ανώτα-

15. Δες ό.π., σελ. 34.
16. Αυτή την παρανόηση υποθάλπει, χωρίς να διατυπώνει ξεκάθαρα, το άρθρο

του Λ. Κουλουμπαρίτση 1984. (Δες την Επιλογή βοηθητικής βιβλιογραφίας στο
τέλος της παρούσας Εισαγωγής του μεταφραστή).

17. Δες Η προέλευση τον έργου τέχνης, σελ. 66-68.
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τος τρόπος, με τον οποίο η αλήθεια παρέχει ύπαρξη στον
εαυτό της». Η άποψη του Χέγκελ επισημαίνει ένα πρόβλημα,
στο οποίο ο Χάιντεγγερ απαντά χωρίς να ισχυρίζεται ότι πρό-
κειται για μια τελεσίδικη λύση. Μπορεί λοιπόν να ειπωθεί ότι
δίνει εναύσματα για περαιτέρω προβληματισμό - αλλά συνάμα
υποδείχνει τις κατευθύνσεις, τις οποίες ακολουθώντας μπο-
ρούμε να προσεγγίσουμε σε γόνιμα εδάφη απαντήσεων.

Με ποιες προϋποθέσεις διαπιστώνει ο Χέγκελ την κατά-
πτωση και τον ενδεχόμενο θάνατο της τέχνης;18 Η χεγκελιανή
φιλοσοφία της τέχνης είναι ιστοριογραφική. Ιδωμένη με ένα
τέτοιο βλέμμα η αρχαιότητα φανερώνει τη λατρευτική λει-
τουργία της αρχαίας τέχνης. Το αρχαίο άγαλμα ήταν η αισθη-
τή απεικόνιση του λατρευόμενου θεού· ήταν μια χειροπιαστή
εικόνα εκείνου του απόλυτου όντος, το οποίο αλλιώτικα μόνο
με έσχατο νοητικό μόχθο μπορούσε να συλληφθεί. Αντίθετα η
εποχή μας δεν έχει πια ανάγκη κατά τον ' Εγελο από μια αι-
σθητή απεικόνιση του απόλυτου. Όσο καλά ζωγραφισμένη
και αν είναι μια Παναγία, σήμερα δεν αισθανόμαστε την α-
νάγκη να γονατίσουμε μπροστά της. Εξαίρετες αγιογραφίες έ-
χουν τη θέση τους στα μουσεία και στις γκαλερί, εκτεθειμένες
στην καθημερινή επίσκεψη του λαού μέσα στο λαϊκό του (ΡΓΟ-
Γ3η) χαρακτήρα.

Η χεγκελιανή αντίληψη του καλλιτεχνήματος ως αισθητής
απεικόνισης του απόλυτου έχει τις ρίζες της στον πλατωνικό
δυϊσμό ενός αρχέγονου ιδεατού κι ενός παράγωγου αισθητού
κόσμου, αλλά και στον μεταγενέστερο δυϊσμό ενός σκεπτόμε-
νου υποκείμενου (ΓΕΒ οοβίΐ&ηχ) κι ενός έκτατου αντικείμενου
(ΓΕΚ εχίεηδΕ). Όση λατρευτική προδιάθεση και αν έχει το
σκεπτόμενο υποκείμενο, του είναι αδύνατο να παραβλέψει ό-
τι η συγκεκριμένη αγιογραφία είναι ένα αντικείμενο αποτε-
λούμενο από καμβά και λαδομπογιές, από ύλη επιδέξια φορ-
μαρισμένη ώστε να αποκτήσει την ιδεατή θεϊκή φόρμα. Μπρο-
στά σε κάποια καλοφτιαγμένα υλικά δύσκολα βρίσκει κανείς
τη διάθεση να προσευχηθεί. Όσο το καλλιτέχνημα νοείται

18. Δες το κατατοπιστικό άρθρο του ]3θηυε5 Ταπιίηΐ3υχ 1982, που συγκρίνει
την καντιανή φιλοσοφία της τέχνης με τη χεγκελιανή «αισθητική του θανάτου της
τέχνης». Στη σελ. 411 αυτού του άρθρου υποστηρίζεται ότι ο Χέγκελ είναι ο
πρώτος στοχαστής που διαπίστωσε ότι η τέχνη είναι θνητή και προορισμένη να
πεθάνει.

20



μέσω του υποκειμένου ως αντικείμενο - και αυτό γίνεται σή-
μερα κατά το πλείστο στην εμπορευματοποιημένη καλλιτε-
χνική απόλαυση, στην τεχνοκριτική μελέτη και στη μουσειακή
διατήρηση -, είναι αδύνατο να αναδυθεί μέσα από το καλλιτέ-
χνημα αυτή τούτη η αλήθεια ως αποκάλυψη του Είναι των όν-
των. Μόνο εάν αποδομηθούν οι μεταφυσικές προϋποθέσεις
που στηρίζουν τη χεγκελιανή και σήμερα ευρύτατα καθιερω-
μένη αντικειμενοποίηση (νεΓβεβεηδίΗπάΙϊοΗιιηβ) του έργου τέ-
χνης, θα μπορέσει να αναφανεί η αρχέγονη (και όχι μόνο αρ-
χαϊκή) λειτουργία του ως εν-εργο-ποίηση της αλήθειας. Σ'
αυτή την αποδόμηση έγκειται ο βαθύτερος στόχος της πα-
ρούσας πραγματείας.

3. Η παρούσα μετάφραση. Η χαϊντεγγεριανή φιλοσοφία
της τέχνης όπως και κάθε άλλο φιλοσοφικό επίτευγμα αυτού
του γερμανού στοχαστή έχει ξεσηκώσει ένα ανεμοστρόβιλο
ερμηνευτικής δουλειάς, του οποίου η ορμή διατηρείται αμείω-
τη έως σήμερα. Αυτή η συγγραφική δραστηριότητα δηλώνει ό-
τι πρόκειται για ένα στοχασμό που υπόσχεται πλούσιους
καρπούς στον προσεκτικό μελετητή. Το εδώ σε ελληνική
γλώσσα πρωτομεταφραζόμενο έργο δεν έχει αφήσει αδιάφο-
ρους έως τώρα και Έλληνες ερμηνευτές19. Αλλά η ερμηνευτι-
κή δουλειά δεν μπορεί να αυξηθεί και να καρποφορήσει, εάν
δεν βασίζεται στο ίδιο το πρωτότυπο κείμενο ή σε μια έγκυρη
ελληνική του μετάφραση.

Το βιβλίο ΗοΙζ\νβ§£, όπου πρωτοδημοσιεύτηκε «Η προέ-
λευση του έργου τέχνης» μαζί με άλλες πραγματείες, εκδόθη-
κε το 1950 από τον εκδότη Υίΐίοπο ΚΙοΒίεππαηη, και δεν έπα-
ψε κατά τακτά διαστήματα να επανεκδίδεται αναλλοίωτο. Ω-
στόσο το 1960 εμφανίστηκε από τις εκδόσεις Κεοΐ&πι σε αυθύ-
παρκτο τόμο Η προέλευση του έργου τέχνης μαζί με μια ει-
σαγωγή γραμμένη από τον Η&ηδ-Οεοη» Ο&ά3ΐηεΓ. Αυτή η έκ-
δοση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του ΤΗεοάοΓ ΗεΙζεΓ. Εκεί
πρωτοδημοσιεύεται η «Προσθήκη» τουΧάιντεγγερ,που σύμ-
φωνα με τα λόγια του ίδιου γράφτηκε το 1956 και «σχολιάζει
κάποιες οδηγητικές λέξεις». Πάνω στο κείμενο τωνΗοΙζ\νβ£β

19. Δες τα κείμενα της Τ. Πεντζοποΰλου-Βαλαλά 1978-79, του Δ. Κούτρα
1969 και 1976, και του Γ. Πογιατζή 1971.
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ο Χάιντεγγερ έκανε κάποιες μικροαλλαγές επ' ευκαιρία της
έκδοσης του 1960: έκανε έναν καινούριο χωρισμό κάποιων
παραγράφων και υπογράμμισε κάποιες βασικές λέξεις.

Η παρούσα ελληνική μετάφραση έλαβε υπόψη της τις μι-
κροαλλαγές που έγιναν για την έκδοση του 1960, αλλά θέλησε
να διατηρήσει και την επαφή με το κείμενο τωνΗοΙζ\νε§β· έτσι
παρουσιάζεται στο αριστερό περιθώριο της μετάφρασης μου
η σελιδαρίθμηση των Ηο1ζ\νέ£ε, για να γίνεται με βάση αυτή τη
σελιδαρίθμηση κάθε μελλοντική παραπομπή· την ίδια πρό-
νοια έλαβε και η έκδοση των Απάντων του Χάιντεγγερ20.

Πάνω σε ένα αντίτυπο του κειμένου, έτσι καθώς παρου-
σιάστηκε το 1960 από τις εκδόσεις Κοςίαπι, ο Χάιντεγγερ
πρόσθεσε κάποιες χειρόγραφες σχολιαστικές υποσημειώσεις.
Αυτές οι υποσημειώσεις δημοσιεύτηκαν το 1977 στην έκδοση
των Απάντων. Θεώρησα καλό να αναφέρω κάποιες απ' αυ-
τές, μέσα στα σχόλια που επισυνάπτω· δεν τις παρουσιάζω ό-
μως εξαντλητικά, κυρίως εξαιτίας του δυσμετάφραστου και
συντομογραφικού χαρακτήρα τους.

Τα σχόλια που επισυνάπτω κάτω από το κείμενο, τα
θεώρησα απαραίτητα σαν υποβοήθημα στον αναγνώστη, ο ο-
ποίος δεν θα αρκεστεί σε μια επιπόλαιη ανάγνωση, αλλά θα
αναζητήσει περισσότερα στοιχεία για εμβάθυνση, για επεξή-
γηση όσων υποδηλώνονται χωρίς να δηλώνονται ξεκάθαρα,
για διασάφηση των βαθύτερων προθέσεων και προβληματι-
σμών του συγγραφέα. Όλες οι υποσημειώσεις ανήκουν
στον μεταφραστή. Θεώρησα επίσης καλό να κάνω κάποιες
προσθήκες μέσα στο κείμενο τοποθετώντας τις μέσα σε αγκύ-
λες, κυρίως για να δειχτεί κάποια ετυμολογική συνάφεια των
γερμανικών λέξεων και να δηλωθούν κάποια υπονοούμενα.
Βοηθητικοί πιστεύω ότι μπορούν να σταθούν και οι ελληνο-
γερμανικοί πίνακες όρων, που παρατίθενται στο τέλος του
παρόντος τόμου.

4. Επιλογή βοηθητικής βιβλιογραφίας -Συντομογραφίες
ΒΗΓΙ^Υ, δαηάΓ3 ίοε 1981: "Ηβίάε§§€Γ'8 ρΗΠοδορΙψ οίαπ", ίη: ΤΗοπιαδ

δΗεεΗαη (Εά.): Ηβίάβ^ΐτ: ΐΗί ηαη αηά ΐΗε (ΗΜβτ. Οικ:α§ο 1981,ρ.
257-274.

20. Δες Μ. Ηθίάβ^βΓ 1977.
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Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΗΣ



[ΠΡΟΟΙΜΙΟ]

«Προέλευση» σημαίνει εδώ εκείνο, από το οποίο και δια του
οποίου προκύπτει το τί και πώς είναι ένα όν. Το τί και πώς είναι
κάτι, είναι η ουσία του. Η προέλευση ενός πράγματος είναι εκείνο
από όπου προέρχεται η ουσία του. Το ερώτημα που αφορά την
προέλευση του έργου τέχνης ζητά την καταγωγή της ουσίας του2 1.
Το έργο τέχνης σύμφωνα με την καθιερωμένη αντίληψη προκύπτει
από τη δραστηριότητα του καλλιτέχνη. Από πού όμως προκύπτει
το τί είναι ο καλλιτέχνης; Από το έργο τέχνης· γιατί το γεγονός ότι
«το έργο αναδείχνει τον μάστορα» σημαίνει: το έργο πρωτοφανε-
ρώνει ότι ο καλλιτέχνης είναι μάστορας. Ο καλλιτέχνης είναι η
προέλευση του έργου τέχνης. Το έργο τέχνης είναι η προέλευση του
καλλιτέχνη. Δεν υπάρχει το ένα χωρίς το άλλο. Και όμως κανένα
από τα δυο δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας του άλλου. Ο
καλλιτέχνης και το έργο τέχνης υπάρχουν ως κάτι αυθύπαρκτο και
ως αμοιβαία σχέση χάρη σε ένα τρίτο· τούτο μάλιστα είναι το
πρώτο, και είναι αυτό από το οποίο αντλούν το όνομα τους τόσο ο
καλλιτέχνης όσο και το έργο τέχνης: είναι η τέχνη22.

21. Μέσα στη λέξη «προέλευση» (1)Γ8ρΓυη§) ο Χάιντεγγερ θέλει να συμπερι-
λάβει το νόημα της καταγωγής και το νόημα της ουσίας. Καταγωγή: αυτό από το
οποίο και δια του οποίου κάτι προκύπτει. Ουσία: το τί είναι και πώς είναι ένα όν.
«Προέλευση του έργου τέχνης» είναι η καταγωγή της ουσίας του έργου τέχνης.
Έτσι παρέχεται ήδη μια μορφική εξήγηση του τίτλου.

22. Μέσα σ' αυτές τις προτάσεις κριτικάρεται τόσο ο υποκειμενισμός όσο και
ο αντικειμενισμός των αισθητικών αντιλήψεων της εποχής μας. Η υποκειμενιστική
αντίληψη, ότι «το έργο τέχνης προκύπτει από τον καλλιτέχνη» αντιστρέφεται και
φανερώνεται πόσο μονόπλευρη είναι: εξίσου ορθά και μονόπλευρα μπορεί να
ειπωθεί ότι «ο καλλιτέχνης αναδείχνεται από το έργο τέχνης». Για κανέναν από
τους δύο παράγοντες δεν μπορεί να ειπωθεί ότι έχει ουσιώδη προτεραιότητα
απέναντι στον άλλο: ούτε μόνο το υποκείμενο προηγείται του αντικείμενου, ούτε
μόνο το αντικείμενο προηγείται του υποκείμενου. Αλλά ένας τρίτος παράγοντας
προηγείται και των δύο, και αυτός είναι η τέχνη.

Στο τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας πραγματείας γίνεται μια ακόμα
επίθεση ενάντια στην αντίληψη ότι ο καλλιτέχνης προηγείται. Εξίσου βασικός θα
θεωρηθεί και αυτός που προσεγγίζει το έργο τέχνης και το διαφυλάσσει μέσα στην

αλήθεια του.
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Ο καλλιτέχνης είναι κατ" άλλο τρόπο η προέλευση του έργου
τέχνης από ό,τι το έργο τέχνης είναι η προέλευση του καλλιτέχνη·
και η τέχνη είναι πάλι κατ' άλλο τρόπο η προέλευση του καλλιτέ-
χνη και του έργου τέχνης. Μα μπορεί διόλου η τέχνη να είναι
προέλευση; Σε ποιόν τόπο και με ποιόν τρόπο υπάρχει η τέχνη; Η
τέχνη δεν είναι παρά μια λέξη, στην οποία δεν αντιστοιχεί πια
τίποτα πραγματικό. Ισχύει σαν μια αθροιστική σύλληψη όλων
εκείνων, τα οποία είναι πραγματικά μόνο χάρη στην τέχνη: τέτοια
είναι τα έργα τέχνης και οι καλλιτέχνες. Ακόμα και αν η λέξη
«τέχνη» σήμαινε κάτι περισσότερο από ένα άθροισμα, το νόημα της
θα μπορούσε να υπάρχει μόνο εξαιτίας της πραγματικότητας των
καλλιτεχνών και των έργων τέχνης. Ή μήπως συμβαίνει το αντί-
στροφο; Μήπως δηλαδή υπάρχουν καλλιτέχνες και έργα τέχνης,
μόνο επειδή υπάρχει η τέχνη ως προέλευση τους23;

Όποια απάντηση και αν δοθεί, το ερώτημα που αφορά την
προέλευση του έργου τέχνης γίνεται ερώτημα που αφορά την ουσία
της τέχνης. Αλλά μια και πρέπει να παραμείνει ανοιχτό, το εάν και

8 κατά ποιόν τρόπο υπάρχει η τέχνη, θα επιχειρήσουμε να βρούμε
την ουσία της τέχνης εκεί όπου αναμφίβολα υπάρχει πράγματι
τέχνη. Η τέχνη βρίσκεται μέσα στο έργο τέχνης. Αλλά τί και πώς
είναι ένα έργο τέχνης;

Το τί είναι η τέχνη, θα πρέπει να αντληθεί από το έργο τέχνης.
Το τί είναι το έργο τέχνης, μπορούμε να το μάθουμε μόνο από την
ουσία της τέχνης. Εύκολα βλέπει κανείς ότι κινούμαστε μέσα σε
κύκλο. Ο κοινός νους απαιτεί να αποφευχθεί αυτός ο κύκλος, γιατί
αντιβαίνει στη Λογική. Πιστεύουν ότι μπορεί να βρεθεί το τί είναι
τέχνη, εάν προσεχτούν και συγκριθούν μεταξύ τους τα παρευρισκό-
μενα έργα τέχνης. Αλλά πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι έ-
χουμε πράγματι μπροστά μας έργα τέχνης, εάν δεν ξέρουμε πρω-
τύτερα τί είναι τέχνη; Η ουσία της τέχνης δεν μπορεί να βρεθεί ού-
τε αν συλλέξουμε κάποια χαρακτηριστικά παρευρισκόμενων έργων

23. Με αυτό το ερώτημα προεικάζεται το αποτέλεσμα στο οποίο θα καταλή-
ξει το κείμενο του Χάιντεγγερ: έστω και αν σήμερα η τέχνη ισχύει πια σαν κάτι μη
πραγματικό, εφόσον για την εμπειριστική εποχή μας μόνο τα έργα τέχνης και οι
καλλιτέχνες υπάρχουν πράγματι, η τέχνη είναι εντούτοις η συνθήκη για τη
δυνατότητα αυτών των δύο παραγόντων, η προέλευση τους, και άρα η πραγματική
βάση της εμπειρικής ύπαρξης τους. Το να ισχύσει η τέχνη ως προέλευση του έργου
τέχνης, αντιτίθεται στην αντίληψη ότι η τέχνη είναι απλώς μια αθροιστική ετικέτα
όλων των καλλιτεχνημάτων.
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τέχνης, ούτε αν την συμπεράνουμε βάσει κάποιων ανώτερων εν-
νοιών24· γιατί και αυτός ο συμπερασμός προϋποθέτει εκείνα τα χα-
ρακτηριστικά, που θα πρέπει να επαρκούν, εάν θέλουμε να βάλουμε
μπροστά μας ένα έργο τέχνης σαν τέτοιο. Το να συλλέξουμε έργα
τέχνης από κάποια παρευρισκόμενα είναι εδώ εξίσου αδύνατο, όσο
και το να συμπεράνουμε την ουσία της τέχνης από κάποια αξιώμα-
τα· και όπου γίνεται κάτι τέτοιο, είναι αυταπάτη.

Οφείλουμε λοιπόν να πραγματώσουμε την κυκλική πορεία.
Αυτό δεν είναι μια αναγκαστική διέξοδος και ούτε ένα ελάττωμα25.
Το να βαδίσουμε σ' αυτό το δρόμο είναι η κραταιότητα του

24. (ΙυτοΗ βίηε ΑΗεϊΙυη§ 3υβ ΗόΉεπβη Ββ^ηίΐβη. Πρόκειται για τον λογικό
τρόπο ορισμού μιας έννοιας· σύμφωνα με αυτόν η έννοια καθορίζεται, εάν βρεθεί το
προσεχές γένος (= η πιο κοντινή γενική έννοια) και σ ' αυτό προστεθεί η ειδοποιός
διαφορά (= το ειδικό χαρακτηριστικό της οριζόμενης έννοιας).

25. Το αρχικό ερώτημα αφορούσε την προέλευση (δηλαδή την καταγωγή της
ουσίας) του έργου τέχνης. Για να προσδιοριστεί η ουσία ετούτου, κρίθηκε απαραίτη-
το να διερευνηθεί η ουσία της τέχνης. Αλλά μια και είναι αμφίβολο εάν διόλου η
τέχνη είναι κάτι πραγματικό, η ουσία της πρέπει να αναζητηθεί εκεί που αναμφίβο-
λα υπάρχει, δηλαδή μέσα στο έργο τέχνης. Η τέχνη μας παραπέμπει στο έργο
τέχνης και αντίστροφα ετούτο στην τέχνη. Αυτός ο κύκλος είναι αναγκαίος, αλλά
δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι ο «φαύλος κύκλος» (οίΓοαΙαβ νίΐίοβιΐβ) της Λογικής.
Είναι ο κύκλος της κατανόησης, για τον οποίο γίνεται λόγος στο Εκχ (= Είναι και
χρόνος), §32, σελ. 152-153. Λέγεται εκεί (σελ. 153): «Αλλά εάν θεωρήσουμε αυτό
τον κύκλο ως νίΐίοβυπι κι αναζητήσουμε τρόπους να τον αποφύγουμε, έστω κι αν τον
«νιώσουμε» απλώς σαν αναπόφευκτη ατέλεια, θα έχουμε παρεξηγήσει ολωσδιόλου

την κατανόηση».
Κάθε θεωρητική κι επιστημονική προσπάθεια κατανόησης βασίζεται σε όσα

έχουμε κάθε φορά ήδη κατανοήσει. Ήδη υπάρχοντας μέσα σε ένα συγκεκριμένο
περιβάλλον, έχουμε καταλάβει — έστω και αν όχι ορθά ή με σαφείς έννοιες — το τί
είμαστε, το τί μπορούμε να κάνουμε, το τί υπάρχει γύρω μας κλπ. Δεν χρειάζεται

και δεν πρέπει να αποφεύγουμε αυτές τις «προ-καταλήψεις», όταν διερευνούμε
θέματα ουσίας· γιατί όσο περισσότερο αυτά ριζώνουν στην ύπαρξη μας, τόσο πιο

ουσιώδη γίνονται.
Ξεκινώντας λοιπόν από το ερώτημα σχετικά με την προέλευση του έργου

τέχνης, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αυτόν τον παράδοξο κύκλο: Το έργο τέχνης
μας παραπέμπει στον καλλιτέχνη, ο καλλιτέχνης στο έργο τέχνης, και τα δύο στην
τέχνη, η τέχνη πάλι στον καλλιτέχνη και στο έργο τέχνης. Τί μπορεί να σημαίνει
αυτή η πορεία από ένα πρώτο μέσω ενός δεύτερου σε ένα τρίτο, που όμως «είναι το
πρώτο» (σελ. 7), δηλαδή το πιο ουσιώδες, και γι' αυτό μας επαναφέρει στα
προηγούμενα; Σημαίνει καταρχήν ότι ακόμα στεκόμαστε ως θεατές των όντων και
του εαυτού μας, θεατές που ακόμα δεν έχουν εισδύσει στο Είναι των όντων. Αλλά το
ανθρώπινο Είναι γενικά διακατέχεται από μια ορμή προς το προγενέστερο,
διακατέχεται από τη μεταφυσική τάση προς την προέλευση (1]Γ5ρΓαη§). Μένει
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στοχασμού, και το να παραμείνουμε σ' αυτό το δρόμο είναι η
γιορτή26 του στοχασμού, με την προϋπόθεση ότι ο στοχασμός είναι
χειρωνακτική εργασία. Όχι μόνο το κύριο βήμα από το έργο
τέχνης προς την τέχνη και το βήμα από την τέχνη προς το έργο
τέχνης είναι ένας κύκλος, αλλά και καθένα από τα βήματα που θα
επιχειρήσουμε, περιφέρεται μέσα σ' αυτή την περιφέρεια.

Για να βρούμε την ουσία της τέχνης, η οποία βρίσκεται
πράγματι μέσα στο έργο τέχνης, θα αναζητήσουμε το πραγματικό
έργο τέχνης και θα το ρωτήσουμε, τί και πώς είναι27.

Έργα τέχνης είναι σε όλους γνωστά. Γλυπτά και ζωγραφικά
έργα βρίσκονται στις δημόσιες πλατείες, στις εκκλησίες και στα
σπίτια. Στις συλλογές και στις εκθέσεις βρίσκονται έργα τέχνης
προερχόμενα από τις πιο ποικίλες εποχές και φυλές. Όταν βλέ-
πουμε τα έργα τέχνης μέσα στην ανέγγιχτη πραγματικότητα τους
και δεν βλέπουμε μέσα σ' αυτά κάτι από τον εαυτό μας, φανερώνε-
ται: τα έργα τέχνης παρευρίσκονται με τόση φυσικότητα όση και τα
πράγματα. Ο πίνακας κρέμεται στον τοίχο όπως ένα κυνηγετικό
όπλο ή ένα καπέλο. Μια ζωγραφιά, π.χ. η ζωγραφιά του Βαν
Γκογκ που παριστάνει ένα ζευγάρι χωριάτικα παπούτσια, γυρνάει
από τη μια έκθεση στην άλλη. Τα έργα τέχνης μεταφέρονται όπως
τα κάρβουνα από την περιοχή της Ρουρ και όπως η ξυλεία από τον
Μέλανα Δρυμό. Οι ύμνοι του Χαίλντερλιν τοποθετούνταν κατά την
εκστρατεία μέσα στο δισάκι όπως και οι βούρτσες. Τα κουαρτέττα
του Μπετόβεν κείτονται μέσα στις αποθήκες του εκδοτικού οίκου
όπως οι πατάτες μέσα στο κελάρι.

Όλα τα έργα τέχνης έχουν αυτό τον πραγμοειδή χαρακτήρα28.

λοιπόν να πραγματοποιήσουμε τη στροφή προς τον εαυτό μας, να πραγματώσουμε
το αρχέγονο άλμα (1]Γ-5ρΓΐιη§) για το οποίο γίνεται λόγος ήδη στον τίτλο της

παρούσας πραγματείας.
26. <135 Γβ5( (= η γιορτή). Το συγγενικό επίθετο ίεβΐ σημαίνει: μόνιμος,

στέριος. Ο Χάιντεγγερ υπαινίσσεται και αυτό το νόημα, υποδηλώντας: Το να
παραμείνουμε σ ' αυτό τον κυκλικό δρόμο του εαυτού μας, είναι μονιμότητα,
στέριωμα, σκληροτράχηλη εμμονή σ' αυτό που είμαστε.

27. Με αυτή την πρόταση καθορίζεται οριστικά η πορεία των σκέψεων όλης
της παρούσας πραγματείας. Με εκκίνηση από έναν προσωρινό καθορισμό του τί και
πώς είναι ένα έργο τέχνης, θα φανερωθεί ένας εξίσου προσωρινός καθορισμός της
τέχνης (Ιο κεφάλαιο). Θα επακολουθήσει μια εμβάθυνση στην ουσία του έργου
τέχνης (2ο κεφάλαιο), για να γίνει εντελώς σαφής η ουσία της τέχνης ως προέλευσης
τόσο του έργου τέχνης άσο και του καλλιτέχνη (3ο κεφάλαιο).

28. Αντιπαραθέτοντας κάπως βίαια τα έργα τέχνης με κάποια κοινότυπα
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Τί θα ήταν χωρίς αυτόν; Αλλά ίσως σκανδαλιζόμαστε απ' αυτή
την αρκετά χοντροκομμένη και εξωτερική άποψη του έργου τέχνης.
Μέσα σε τέτοιες αντιλήψεις σχετικά με το έργο τέχνης κινείται
ίσως το γραφείο μεταφορών ή η καθαρίστρια του μουσείου. Οφεί-
λουμε δα να εκλάβουμε αυτά τα έργα, όπως τα συναντούν εκείνοι
που τα βιώνουν και τα απολαμβάνουν. Αλλά ακόμα και το
περιβόητο αισθητικό βίωμα δεν παραβλέπει τον πραγμοειδή χαρα-
κτήρα του έργου τέχνης. Στο αρχιτεκτόνημα υπάρχει το πετρώδες.
Στην ξυλογραφία υπάρχει το ξυλοειδές. Στη ζωγραφιά υπάρχει το
έγχρωμο στοιχείο. Στο χορωδιακό έργο υπάρχει το φωνητικό
στοιχείο. Στο μουσικό έργο υπάρχει το τονικό στοιχείο. Το
πραγμοειδές υπάρχει τόσο αμετακίνητα μέσα στο έργο τέχνης,
ώστε θα πρέπει μάλλον να πούμε αντίστροφα: Το αρχιτεκτόνημα
υπάρχει μέσα στην πέτρα. Η ξυλογραφία υπάρχει μέσα στο ξύλο.
Η ζωγραφιά υπάρχει μέσα στο χρώμα. Το λογοτεχνικό έργο
υπάρχει μέσα στον φθόγγο. Το μουσικό έργο υπάρχει μέσα στον
τόνο. Αυτά είναι αυτονόητα, θα μας αντιπροβάλουν. Ασφαλώς29.
Αλλά τί είναι αυτό το αυτονόητο πραγμοειδές μέσα στο έργο
τέχνης;

Ίσως αυτό το ερώτημα είναι περιττό και περίπλοκο, επειδή το
έργο τέχνης εκτός από πραγμοειδές είναι και κάτι άλλο. Αυτό το
άλλο που συνυπάρχει, αποτελεί το καλλιτεχνικό στοιχείο. Το έργο
τέχνης είναι βέβαια ένα κατασκευασμένο πράγμα, αλλά λέει και
κάτι άλλο από ό,τι λέει ένα σκέτο πράγμα" το έργο τέχνης άλλο
άγορ€ύ€ΐ30. Το έργο τέχνης μας εξοικειώνει με κάτι άλλο, αποκα-

πράγματα ο Χάιντεγγερ στρέφει αρχικά την προσοχή στο ότι τα έργα τέχνης
χρησιμοποιούνται συχνά όπως τα πράγματα και άρα μπορούν να συγκαταλεχθούν
ανάμεσα τους. Πρόκειται για μια συνηθέστατη πραγμοποίηση (νεπϋη;»ΗοΗυη§)
των έργων τέχνης.

29. Αυτό που λίγο πρωτύτερα ίσως σκανδάλισε τους ειδήμονες και τους
υπερασπιστές του αισθητικού βιώματος, γίνεται τώρα κάτι πασιφανές και αυτονόη-
το· τα έργα τέχνης όχι μόνο συχνά χρησιμοποιούνται σαν καθημερινά πράγματα, όχι
μόνο πραγμοποιούνται, αλλά και είναι εντελώς αλληλένδετα με κάποιο υλικό
στοιχείο, που τα δείχνει σαν να ξεπηδούν μέσα από την ύλη: η ξυλογραφία μοιάζει
σαν να ξεπηδά από το ξύλο, η ζωγραφιά από το χρώμα κλπ. Ακόμα και το πιο
«εξαϋλωμένο» μουσικό έργο είναι αδιανόητο χωρίς το αισθητό στοιχείο του ήχου.
Ευθύς εξαρχής κάθε έργο τέχνης είναι λοιπόν πραγμοειδές ((ϋη^Παίΐ), δηλαδή
αναπόσπαστα συνδεδεμένο με τα υλικά και αισθητά πράγματα.

30. Οι λέξεις που εμφανίζονται εδώ και παρακάτω με παχιά μαύρα γράμματα,
είναι γραμμένες αρχαιοελληνικά μέσα στο γερμανικό κείμενο.
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λύπτει κάτι άλλο" είναι αλληγορία. Μαζί με το κατασκευασμένο
πράγμα, μέσα στο έργο τέχνης συντοποθετείται και κάτι άλλο.
Συντοποθετώ στα αρχαία ελληνικά θα πει: συμβάλλω30. Το έργο
τέχνης είναι σύμβολο.

10 Η αλληγορία και το σύμβολο παρέχουν το πλαίσιο εκείνης
της αντίληψης, μέσα στην τροχιά της οποίας εδώ και πολύν καιρό
κινείται ο χαρακτηρισμός του τί θα πει έργο τέχνης. Αλλά αυτό το
Κάτι στο έργο τέχνης, που αποκαλύπτει κάτι άλλο, αυτό το Κάτι
που συντοποθετείται μαζί με κάτι άλλο, είναι το πραγμοειδές μέσα
στο έργο τέχνης. Σχεδόν φαίνεται σαν αυτό το πραγμοειδές να
είναι το υπόβαθρο, μέσα κι επάνω στο οποίο χτίζεται το άλλο
εκείνο, το ουσιώδες. Αλλά μήπως ο καλλιτέχνης χειροτεχνώντας
δεν κατασκευάζει αυτό το πραγμοειδές του έργου τέχνης;

Επιθυμούμε να βρούμε την άμεση και πλήρη πραγματικότητα
του έργου τέχνης· γιατί μόνο έτσι θα βρούμε μέσα του και την
πραγματική τέχνη31. Οφείλουμε λοιπόν καταρχήν να ιδούμε το
πραγμοειδές του έργου τέχνης. Προς τούτο είναι απαραίτητο να
ξέρουμε με σαφήνεια και επάρκεια, τί είναι ένα πράγμα. Μόνο τότε
θα μπορέσουμε να πούμε αν το έργο τέχνης είναι ένα πράγμα στο
οποίο προσκολλάται και κάτι άλλο, ή αν το έργο τέχνης είναι κάτι
εντελώς διαφορετικό από ένα πράγμα32.

31. Ο ενδοιασμός που απασχολεί εδώ τον Χάιντεγγερ μπορεί να διατυπωθεί
ως εξής: Τί μας ενδιαφέρει το πραγμοειδές του έργου τέχνης, αφού δεν είναι το
ουσιώδες στοιχείο, αυτό που μπορεί να ονομαστεί πράγματι καλλιτεχνικό;

Όσοι διαχωρίζουν έτσι το έργο τέχνης σε επουσιώδες και ουσιώδες, σε υλικό
υπόβαθρο και σε φορμαρισμένο εποικοδόμημα, υποστηρίζουν ότι το έργο τέχνης
είναι κατ' ουσίαν αλληγορικό ή συμβολικό. Θεωρούν ότι η καλλιτεχνική φόρμα
αναφέρεται σε κάτι άλλο, οδηγεί σε κάτι άλλο: συμβολίζει. Αυτή η εδώ και πολύν
καιρό καθιερωμένη άποψη υποτιμά το υλικό υπόβαθρο, για να περιορίσει το
ουσιώδες στη φόρμα· παραβλέπει το πραγμοειδές, και άρα αγνοεί το πραγματικό
έργο τέχνης.

32. Η αναζήτηση σχετικά με το τί και πώς είναι ένα έργο τέ/νης ξεκινά από
τον πραγμοειδή του χαρακτήρα. Ο Γ.-%'. νοη Ηβπτη3ΐιη παρατηρεί εύστοχα σ' αυτό
το σημείο (νοη Ηεπτηβηη 1980, σελ. 17) ότι η στροφή της φιλοσοφικής αναζήτησης
προς το πραγμοειδές δεν σημαίνει ούτε ότι πρόκειται να αντιστραφεί ο παραδοσια-
κός υπερτονισμός της φόρμας, για να τονιστεί η ύλη, ούτε σημαίνει ότι ξεκινά από
την ύλη για να καταλήξει στην καλλιτεχνική φόρμα ως ουσιωδέστερη. Εδώ
πρόκειται να γίνει ένα ριζικό ανασκάψιμο της Αισθητικής, να αποδειχτεί η
σαθρότητα και μονομέρεια των θεμελίων της, και να καθοριστεί εντελώς εξαρχής η
ουσία της τέχνης. Γι' αυτό η έρευνα που ακολουθεί δεν πρόκειται να περιοριστεί
στη διάκριση ύλης και φόρμας, αλλά θα διερευνήσει βαθύτερα το τί είναι ένα πράγμα
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[ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ]

Το πράγμα και το έργο τέχνης

Τί είναι στ' αλήθεια ένα πράγμα, κατά το μέτρο που είναι
πράγμα; Όταν θέτουμε αυτό το ερώτημα, θέλουμε να γνωρίσουμε
το πραγμοειδές του πράγματος33. Προς τούτο οφείλουμε να γνωρί-
ζουμε την περιοχή όπου ανήκουν όλα εκείνα τα όντα, τα οποία χα-
ρακτηρίζουμε ως πράγματα.

Η πέτρα πάνω στο δρόμο είναι ένα πράγμα· το ίδιο και ο
σβώλος μέσα στο χωράφι. Η στάμνα είναι ένα πράγμα, το ίδιο και
η κρήνη του δρόμου. Τί είναι όμως το γάλα μέσα στη στάμνα και το
νερό της κρήνης; Και αυτά είναι πράγματα· όπως πράγματα είναι
και το σύννεφο στον ουρανό, το αγκάθι στον κάμπο, το φύλλο στον
φθινοπωρινό άνεμο, το γεράκι πάνω από την κοιλάδα. Πράγματι
όλα αυτά οφείλουν να ονομαστούν πράγματα" και μάλιστα με τον
ίδιο τίτλο ονομάζουμε ακόμα κι εκείνα που δεν εμφανίζονται όπως
αυτά που μόλις απαρίθμησα, δηλαδή εκείνα που δεν φαίνονται.
Ένα τέτοιο πράγμα που δεν φαίνεται, δηλαδή ένα «πράγμα καθ'

εαυτό», είναι κατά τον Καντ π.χ. το σύνολο του κόσμου· τέτοιο

ενγένει — γιατί σε μία μόνο από τις ενδεχόμενες απαντήσεις αυτού του ερωτήματος
έχει εδώ και πολύν καιρό αφοσιωθεί η Αισθητική. Με τις τελευταίες λέξεις της
παραγράφου προεικάζεται μάλιστα και η απάντηση που θα δοθεί τελικά: το έργο
τέχνης είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από ένα πράγμα.

33. ^εηη κίπ 5ο ίτα^βη, νοίΐεη «ίπ (135 Οίη^ίείη ((Ιίβ Οίη§Ηεί() (1β5 Οίη§εδ
ΙίεηηεηΙεΓηβη. Ε» £ξΠι, (Ιπε Οίη^ΠαΓίε άεδ Οΐη§65 ζιι εΓίαΠτεπ. Ο Χάιντεγγερ
χρησιμοποιεί εδώ σαν συνώνυμα τρία διαφορετικά ουσιαστικά: Οίη§1ΐ3Γΐββ, Οίη§-

5βίη, Οίπ^ΗβίΙ. Στο Εκχ, στις σελ. 46, 63, 68, 81, 82, 99 και 114 χρησιμοποιεί έναν
ακόμα συνώνυμο όρο: ΟίηβΗοΗΙίείΙ (στην ελληνική μετάφραση του Εκχ: εμπράγμα-
το). — Ας προσεχτεί πόσο ριζικά τίθεται εδώ το ερώτημα: Δεν ζητάται μια
απαρίθμηση όλων εκείνων που μπορούν να ονομαστούν πράγματα, αλλά ζητάται το
πραγμοειδές, δηλαδή εκείνο που καθιστά πράγμα κάθε τι που ονομάζεται πράγμα·
ζητάται η ουσία του πράγματος. Την ίδια εποχή που πρωτογράφεται το παρόν
δοκίμιο, κατά το χειμερινό εξάμηνο του 1935-36, ο Χάιντεγγερ προσφέρει μια
πανεπιστημιακή παράδοση με θέμα το ερώτημα: τί είναι πράγμα, παίρνοντας ως
αφετηρία την καντιανή άποψη. Αυτή η παράδοση εκδόθηκε το 1962 με τίτλο: Οίε

Γηξ£ ηα€ίι άειη Όίηξ. Ζιι ΚαηΗ Ι^ητε νοη άεη Ιηηςζεηάεηίαΐεη Οηιηάχάΐζεη (= Το
ερώτημα σχετικά με το πράγμα. Αναφορά στη θεωρία του Καντ πάνω στα υπερβασιακά
αξιώματα).
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πράγμα είναι και ο ίδιος ο θεός. Τα πράγματα καθ" εαυτά και τα
πράγματα που φαίνονται, όλα τα όντα που υπάρχουν, στη γλώσσα
της φιλοσοφίας ονομάζονται πράγματα.

11 Το αεροπλάνο και το ραδιόφωνο ανήκουν σήμερα στα πιο
κοντινά μας πράγματα, αλλά όταν μιλάμε για τα έσχατα πράγμα-
τα, τότε έχουμε κατανού κάτι εντελώς διαφορετικό. Τα έσχατα
πράγματα είναι: ο θάνατος και η δευτέρα παρουσία. Γενικά εδώ η
λέξη «πράγμα» αναφέρεται σε κάθε τι που δεν είναι εντελώς
ανύπαρκτο. Σύμφωνα με αυτή τη σημασία και το έργο τέχνης είναι
ένα πράγμα, κατά το μέτρο που είναι όν. Αλλά αυτή η έννοια του
πράγματος δεν μας βοηθά, τουλάχιστο άμεσα, στην προσπάθεια να
διαχωρίσουμε τα όντα που ονομάζουμε «πράγματα» από τα όντα
που ονομάζουμε «έργα τέχνης». Επιπλέον διστάζουμε να ονομά-
σουμε πράγμα τον θεό. Παρόμοια διστάζουμε να εκλάβουμε ως
πράγμα τον χωριάτη μέσα στο αγρόκτημα, τον θερμαστή μπροστά"
στο καμίνι, τον δάσκαλο μέσα στο σχολείο. Ο άνθρωπος δεν είναι
πράγμα. Ένα μικρό κορίτσι που αναλαμβάνει κάτι πολύ δύσκολο,
το αποθαρρύνουμε λέγοντας του: «είσαι πολύ αχαμνό πράγμα»·
αλλά αυτό το λέμε επειδή παραμερίζουμε το γεγονός ότι αυτή
είναι άνθρωπος, και πιστεύουμε ότι βλέπουμε κάτι πραγμοειδές.
Διστάζουμε μάλιστα να ονομάσουμε «πράγμα» το ζαρκάδι μέσα
στο ξέφωτο του δάσους, το σκαθάρι μέσα στη χλόη, ή την καλαμιά.
Πιο κοντά στη λέξη «πράγμα» μας φαίνεται πως είναι το σφυρί, το
παπούτσι, το τσεκούρι, το ρολόι. Αλλά σκέτα πράγματα δεν είναι
ούτε και αυτά. Σαν σκέτο πράγμα μας φαίνεται πως είναι μόνο η
πέτρα, ο σβώλος, ένα κομμάτι ξύλο: πράγματα άψυχα, φυσικά και
χρησιμοποιούμενα. Τα φυσικά και χρησιμοποιούμενα πράγματα
είναι εκείνα που συνήθως ονομάζουμε πράγματα.

Έτσι από την ευρύτατη περιοχή, όπου το κάθε τι είναι πράγμα
(πράγμα = ΓΒΒ = εηδ = ον), ακόμα και τα ανώτατα και τα έσχατα,
αναγόμαστε στη στενή περιοχή των σκέτων πραγμάτων. Το
«σκέτο» σημαίνει εδώ αφενός: το καθαρό πράγμα, που είναι απλώς
πράγμα και τίποτα περισσότερο· αφετέρου η λέξη «σκέτο» σημαί-
νει: απλώς και μόνο πράγμα, με ένα σχεδόν υποτιμητικό νόημα. Τα
σκέτα πράγματα, από τα οποία μάλιστα αποκλείονται τα χρησιμο-
ποιούμενα, ισχύουν ως κατεξοχήν πράγματα. Σε τί συνίσταται
τώρα το πραγμοειδές αυτών των πραγμάτων; Εάν καθοριστεί
τούτο, θα γίνουμε ικανοί να επισημάνουμε το πραγμοειδές σαν
τέτοιο. Έτσι εξοπλισμένοι θα μπορέσουμε κατόπιν να επισημά-

36



νουμε εκείνη τη σχεδόν χειροπιαστή πραγματικότητα των έργων
τέχνης, στην οποία προσκολλάται και κάτι άλλο34.

12 Θεωρείται σαν γνωστό γεγονός, ότι από τα αρχαία χρόνια
όταν ετίθετο το ερώτημα, τί είναι το ον, προβαλλόταν επανειλημ-
μένα το πραγμοειδές των πραγμάτων ως κατεξοχήν όντων. Κατά
συνέπεια ήδη μέσα στις παραδοσιακές ερμηνείες των όντων συναν-
τάται ο ορισμός του πραγμοειδούς των πραγμάτων. Άρα δεν
χρειάζεται παρά να αποκαταστήσουμε αυτή την παραδοσιακή γνώ-
ση περί των πραγμάτων, για να απαλλαγούμε από τον άχαρο μό-
χθο του να αναζητούμε το πραγμοειδές των πραγμάτων. Οι απαν-
τήσεις στο ερώτημα, τί είναι το πράγμα, είναι κατά κάποιον τρόπο
καθιερωμένες, κι έτσι δεν υποψιαζόμαστε πια ότι πίσω από αυτές
κρύβεται κάτι προβληματικό.

Οι ερμηνείες του πραγμοειδούς των πραγμάτων, οι οποίες
κατά την πορεία του δυτικού στοχασμού κυριάρχησαν, εδώ και
πολύν καιρό έγιναν αυτονόητες και σήμερα χρησιμοποιούνται
καθημερινά, μπορούν να συνοψιστούν στις εξής τρεις35:

[1] Ένα σκέτο πράγμα είναι π.χ. ο τάδε γρανιτένιος βράχος.
Είναι σκληρός, βαρύς, εκτεταμένος, ογκώδης, άμορφος, τραχύς,
χρωματιστός, ενμέρει αλαμπής, ενμέρει στιλπνός. Όλα όσα απα-
ρίθμησα μπορούν να αποδοθούν στον βράχο. Έτσι μαθαίνουμε τα

34. Σ' αυτή την παράγραφο διαχωρίζεται μια ευρύτατη σημασία της λέξης
«πράγμα» από μια στενή σημασία. Η ευρύτατη περιοχή των πραγμάτων συμπερι-
λαμβάνει στα πράγματα κάθε τι υπαρκτό, κάθε ον: ακόμα και οι άνθρωποι, τα ζώα,
τα φυτά, ο θεός και ο θάνατος είναι πράγματα. Η στενή περιοχή συμπεριλαμβάνει
μόνο τα «σκέτα» πράγματα (Βίοββδ Οίη§, Γβίηββ Οίη§, βί§βηΐ1ίοΗε8 Οίη§): η πέτρα,
το ξύλο, το χρώμα είναι απλώς και μόνο πράγματα και τίποτα περισσότερο. Χάρη
στη βοήθεια της δεύτερης αυτής περιοχής μπορεί να προσδιοριστεί το πραγμοειδές
του καλλιτεχνήματος, δηλαδή αυτό που είναι σκέτο πράγμα μέσα στο έργο τέχνης
και στο οποίο προσκολλάται η καλλιτεχνική φόρμα.

35. Στις επόμενες σελίδες εκτίθενται οι τρεις παραδοσιακές ερμηνείες του
πραγμοειδούς. Είναι σαφές ότι ο Χάιντεγγερ διαχωρίζει ρητά τη θέση του απ'
αυτές και από τον αυτονόητο χαρακτήρα τους. Πρόκειται ασφαλώς για ερμηνείες
που υπήρξαν αποφασιστικοί σταθμοί μέσα στον δυτικό στοχασμό, προέκυψαν μετά
από βαρύ νοητικό μόχθο μεγάλων φιλοσόφων, και μόνο εκ των υστέρων κατάντησαν
αυτονόητες και καθιερωμένες. Παραθέτοντας αυτές τις ερμηνείες ο Χάιντεγγερ
στοχεύει σε μία αναμόχλευση τους.

Οι τρεις ερμηνείες που εκτίθενται είναι οι εξής: 1. Το πράγμα έγκειται κυρίως
στο υπόβαθρο που πάντα ήδη υπόκειται, και κατά δεύτερο λόγο στις ιδιότητες του.
2. Το πράγμα είναι η ενότητα μιας πολλαπλότητας αισθητήριων εντυπώσεων, άρα
κάτι αισθητό. 3. Το πράγμα είναι συναρμογή ύλης και φόρμας.
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γνωρίσματα του. Αλλά τα γνωρίσματα είναι 8α κάποια στοιχεία
που ιδιάζουν στον βράχο. Είναι οι ιδιότητες του. Τις έχει αυτό το
πράγμα. Το πράγμα; Σε τί αναφερόμαστε, όταν μιλάμε τώρα για
το πράγμα; Προφανώς το πράγμα δεν είναι μόνο το σύνολο των
γνωρισμάτων, ούτε και η συσσώρευση των ιδιοτήτων, με τις οποίες
προκύπτει αυτό το σύνολο. Το πράγμα, όπως όλοι θαρρούν ότι
ξέρουν, είναι εκείνο γύρω στο οποίο έχουν συσσωρευτεί οι ιδιότη-
τες. Έτσι μιλούν για τον πυρήνα των πραγμάτων. Οι Έλληνες
τον ονόμασαν ύποκείμενον. Ο πυρήνας του πράγματος ήταν κατ'
εκείνους αυτό που κείτεται πάντα ήδη αποκάτω. Αντίθετα τα
γνωρίσματα ονομάζονταν τα συμβεβηκότα, δηλαδή εκείνα που
βαίνουν πάντα ήδη μαζί με ό,τι κάθε φορά κείτεται αποκάτω.

Αυτοί οι όροι δεν είναι τυχαίοι. Μέσα τους μιλά, πράγμα που
δεν μπορεί εδώ να αποδειχτεί, η πιο θεμελιώδης ελληνική εμπειρία
του Είναι των όντων. Αλλά πάνω σ' αυτούς τους όρους θεμελιώνε-
ται η εφεξής καθοριστική ερμηνεία του πραγμοειδούς των πραγμά-
των, και διαμορφώνεται η δυτική ερμηνεία του Είναι των όντων.

13 Αυτή η ερμηνεία ξεκινά, όταν οι ελληνικοί όροι παραλαμβάνονται
μέσα στον ρωμαϊκό-λατινικό στοχασμό. Το ύποκείμενον μετα-
βάλλεται σε δΐιΒίβοΙιιπτ η ύπόστασις μεταβάλλεται σε δΐιΒδίαπίία·
το συμβεβηκός μεταβάλλεται σε βοοίάβπδ. Αυτή η μετάφραση
των ελληνικών όρων στη λατινική γλώσσα δεν είναι διόλου μια
απλή εξέλιξη, όπως πιστεύεται έως σήμερα. Πίσω από την
επιφανειακά κατά λέξη και άρα πιστή μετάφραση κρύβεται μια
μετάθεση της ελληνικής εμπειρίας σε έναν άλλο τρόπο σκέψης. Ο
ρωμαϊκός στοχασμός παραλαμβάνει τις αρχαιοελληνικές λέξεις χω-
ρίς την αντίστοιχη αρχέγονη εμπειρία του τί λένε. Η ανεδαφικότητα
του δυτικού στοχασμού ξεκινά με αυτή τη μετάθεση36.

36. Αυτή η διαπίστωση σχετικά με το μεταφραστικό πρόβλημα πηγαίνει
βαθύτερα από ό,τι μια διαπίστωση νοηματικής απώλειας, ανακριβούς απόδοσης ή
αναγκαστικής αοριστίας. Το έδαφος πάνω στο οποίο στηρίζεται μια μεταφραστική
αντικατάσταση λέξεων, είναι η «αρχέγονη εμπειρία του τί λένε». Αυτή η εμπειρία
δεν παραλαμβάνεται και δεν μεταβιβάζεται μαζί με τις λέξεις. Η εμπειρία
μετατίθεται σαν επίθεμα (ννίπΐ ιϊί>ίΓ§65βΐζΐ) σε έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο
σκέψης, και άρα ερμηνεύεται διαφορετικά. Με την απώλεια της αρχικής εμπειρίας η
καινούρια σκέψη καταντά ανεδαφική.

Ο Χάιντεγγερ επισημαίνει και λεκτικά αυτή την έλλειψη εδάφους, όταν
διαβλέπει ότι η μετάφραση (ϋΒβΓδείζεη) αντί να είναι μια θεμελιακή εγκατάσταση
(βίη δβίζβη) της αρχαίας εμπειρίας σε νέο τόπο, είναι απλώς μια επιπόλαιη,
επιφανειακή τοποθέτηση (βίη ί/ί)£Γ8βΙζβη) λέξεων.
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Ο προσδιορισμός του πραγμοειδούς των πραγμάτων ως υπό-
στασης [διώβΐΗΠζ] μαζί με τα συμβεβηκότα της [Αίςζίάβηζίβπ],
σύμφωνα με την καθιερωμένη γνώμη φαίνεται να ανταποκρίνεται
στη δική μας φυσική αντίληψη των πραγμάτων. Γιατί να απορούμε
που με βάση αυτή τη συνηθισμένη αντίληψη των πραγμάτων
μετρήθηκε και η τρέχουσα συμπεριφορά μας προς τα πράγματα,
δηλαδή η προσφώνηση των πραγμάτων και η κουβέντα μας γι'
αυτά37. Η απλή αποφαντική πρόταση αποτελείται από το 5ιι1>]β](1
[= υποκείμενο], που είναι η λατινική μετάφραση και άρα μεθερμή-
νευση του όρου ύποκβίμενον, και από το Ρι-ίκϋίςβΐ [= κατηγόρη-
μα], όπου αποδίδονται τα γνωρίσματα του εκάστοτε πράγματος.
Ποιος θα τολμούσε να τραντάξει αυτές τις απλές θεμελιώδεις
σχέσεις ανάμεσα στο πράγμα και στην πρόταση, ανάμεσα στη δομή
της πρότασης και στη δομή του πράγματος; Εντούτοις οφείλουμε
να ρωτήσουμε: αντικατοπτρίζει η δομή της απλής αποφαντικής
πρότασης (η σύναψη υποκειμένου και κατηγορήματος) τη δομή του
πράγματος (δηλαδή τη σύνδεση της υπόστασης με τα συμβεβηκό-
τα); Ή μήπως αντίθετα η έτσι θεωρούμενη δομή του πράγματος
σχεδιάστηκε σύμφωνα με τη δομή της πρότασης;

Τί είναι πιο αυτονόητο από το ότι ο άνθρωπος μετέθεσε τον
τρόπο, με τον οποίο συνέλαβε τα πράγματα, στην απόφανση περί
της δομής των πραγμάτων; Αυτή η επιφανειακά κριτική και
ωστόσο υπερβολικά βιαστική γνώμη θα όφειλε να καταστήσει
πρώτα κατανοητό, πώς είναι δυνατή αυτή η μετατόπιση της δομής
τι^ς πρότασης στη δομή του πράγματος, χωρίς με τούτο να γίνει
κιόλας σαφής η δομή του πράγματος. Το ερώτημα, ποιο είναι το
πρώτο και καθοριστικό: η δομή της πρότασης ή η δομή του
πράγματος, δεν έχει απαντηθεί μέχρι στιγμής. Και μάλιστα είναι
αμφίβολο εάν το ερώτημα μπορεί διόλου να απαντηθεί, εάν τεθεί
με αυτό τον τρόπο.

14 Κατά βάθος ούτε η δομή της πρότασης παρέχει το μέτρο για
να σχεδιαστεί η δομή του πράγματος, ούτε απλώς αντικατοπτρίζε-
ται η δομή του πράγματος στη δομή της πρότασης. Και τα δυο,

37. ηβπιΙίοΗ (135 ΑηδρΓβοΗεη άκτ Πίη§ε υηοΐ ά»δ §ρΓβοΗβη ύ}χτ δίβ. Η γενική <1βΓ
Οίπ§β (= των πραγμάτων) είναι αμφισήμαντη· μπορεί να ισχύσει ως γενική
αντικειμενική (= προσφωνούμε τα πράγματα) αλλά και ως γενική υποκειμενική (=
τα πράγματα μας προσφωνούν). Η δεύτερη περίπτωση δεν είναι αταίριαστη με την
ύστερη φιλοσόφηση του Χάιντεγγερ πάνω στην έννοια της γλώσσας, δες το βιβλίο
του ΙΙηΙεΓ\νε%5 ΖΙΙΓ 8ρτ^Ηε (= Καθοόόν προς τη γλώσσα), ΡίυΙΗη^εη 1959.
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τόσο η δομή της πρότασης όσο και η δομή του πράγματος,
πηγάζουν από μια κοινή πρωταρχικότερη πηγή όσον αφορά τόσο
τη διαμόρφωση τους όσο και την ενδεχόμενη εναλλακτικότητά
τους38. Όπως και να 'ναι, η παραπάνω δοσμένη ερμηνεία του
πραγμοειδούς του πράγματος, το πράγμα ως φορέας των γνωρι-
σμάτων του, παρά τον καθιερωμένο της χαρακτήρα δεν είναι τόσο
φυσική. Αυτό που μας φαίνεται σαν φυσικό, είναι ίσως κάτι που
συνηθίστηκε χάρη σε μια μακρόχρονη συνήθεια, η οποία λησμόνησε
το ασυνήθιστο από όπου πρωτοπήγασε. Και όμως εκείνο το
ασυνήθιστο κάποτε εξέπληξε τους ανθρώπους κι έφερε τον στοχα-
σμό σε απορία.

Η εμπιστοσύνη την οποία τρέφουμε για την καθιερωμένη
ερμηνεία των πραγμάτων είναι μόνο κατ" επίφαση θεμελιωμένη.
Εκτός αυτού όμως αυτή η έννοια του πράγματος (πράγμα = ο
φορέας των γνωρισμάτων του) ισχύει όχι μόνο για το σκέτο και
κατεξοχήν πράγμα, αλλά για κάθε πράγμα. Άρα με τη βοήθεια
της δεν μπορούν ποτέ να διακριθούν τα πραγμοειδή από τα μη
πραγμοειδή όντα. Ωστόσο πριν από κάθε δισταγμό ήδη η επαγρυ-
πνούσα παραμονή μέσα στην περιφέρεια των πραγμάτων, μας λέει
ότι αυτή η έννοια του πράγματος δεν πετυχαίνει το πραγμοειδές
των πραγμάτων, εκείνο το αυτοφυές και εσωτερικά ηρεμούν39.
Συχνά-πυκνά έχουμε ακόμα το αίσθημα, ότι ήδη από πολύν καιρό
έχει ασκηθεί βία επάνω στο πραγμοειδές των πραγμάτων και ότι
σ' αυτόν τον βιασμό έχει συνεργήσει ο στοχασμός, γι' αυτό και
αποκήρυξαν τον στοχασμό*, αντί να προσπαθήσουν να τον κάνουν
στοχαστικότερο. Αλλά τί μπορεί να πει έστω κι ένα τόσο σίγουρο

38. Ο Χαιντεγγερ αρνείται να δώσει μονοσήμαντη απάντηση στο ερώτημα,

εάν η δομή της πρότασης αντικατοπτρίζει τη δομή του πράγματος και όχι
αντίστροφα. Προβάλλει όμως ένσταση σχετικά με τη δικαίωση αυτού του ερωτήμα-
τος: τούτο κρίνεται ως ανεπαρκές για να οδηγήσει σε μια ριζική απάντηση.
Αντίθετα η «κοινή πρωταρχικότερη πηγή», που θα δώσει πληρέστερη απάντηση
στο ερώτημα σχετικά με τη δομή της πρότασης και τη δομή του πράγματος, μπορεί
να διαλευκανθεί μόνο εάν τεθεί ριζικά το ερώτημα σχετικά με το Είναι.

39. Αυτή η πρόταση προκαταλαμβάνει με μια γερή δρασκελιά όσα πρόκειται
να επακολουθήσουν. Κατά τον Χαιντεγγερ ο παραδοσιακός ορισμός του πράγματος
ως υπόβαθρου και υπόστασης (6υΒ]εοΙιΐΓη, δΐιΒβΟηΙία) δεν αντέχει σε μια επαγρν-

ηνούσα αντιμετώπιση· αυτό που αντιλαμβάνεται η επαγρύπνηση ως πραγμοειδές,
είναι «το αυτοφυές και εσωτερικά ηρεμούν» ()εηβ5 Εί§βηννιϊοΗ8ί§ε υπ(1 ΙπδίοΗΓϋΗεη-
θε)' στο δεύτερο κεφάλαιο του παρόντος δοκιμίου αυτός ο καινοφανής προσδιορι-
σμός του πράγματος θα συμπεριληφθεί κάτω από τον όρο «γη».
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αίσθημα σχετικά με τον προσδιορισμό της ουσίας των πραγμάτων,
εάν μόνο ο στοχασμός μπορεί να έχει τον λόγο; Ίσως όμως αυτό
που εδώ και σε παρόμοιες περιπτώσεις ονομάζουμε αίσθημα ή
ψυχική διάθεση, να είναι λογικότερο, δηλαδή αντιληπτικότερο40,
γιατί είναι πιο ανοιχτό στο Είναι από κάθε λογική ικανότητα, η
οποία στο μεταξύ τροποποιήθηκε σε Γ3ΐίο και παρερμηνεύτηκε
ρασιοναλιστικά. Παράλληλα το αλλοιθώρισμα προς τον ιρ-ρασιο-
ναλισμό, αυτό το έκτρωμα του αστόχαστου ρασιοναλισμού, πρό-
σφερε παράξενες υπηρεσίες. Η καθιερωμένη έννοια του πράγματος
σίγουρα ταιριάζει οποτεδήποτε και σε κάθε πράγμα. Και όμως δεν
συλλαμβάνει το πράγμα μέσα στην ουσία του, αλλά το βιάζει.

[2] Μπορεί να αποφευχθεί ένας τέτοιος βιασμός, και αν ναι,
15 πώς μπορεί; Ασφαλώς μόνο εάν παρασχεθεί στο πράγμα τροπον-

τινά ένα ελεύθερο πεδίο, ώστε αυτό να δείξει άμεσα τον πραγμο-
ειδή του χαρακτήρα. Πρωτύτερα θα πρέπει να παραμεριστούν όλες
οι αντιλήψεις και αποφάνσεις περί του πράγματος, που παρεμβάλ-
λονται ανάμεσα σ' εμάς και στο πράγμα. Μόνο τότε θα αφεθούμε
στην απροσποίητη παρουσία του πράγματος. Αλλά αυτή την
αμεσολάβητη συνάντηση με τα πράγματα δεν χρειάζεται ούτε να
την απαιτήσουμε ούτε να την διακανονίσουμε. Συμβαίνει εδώ και
πολύν καιρό. Μέσα σε όσα μας παρέχει η αίσθηση της όρασης, της
ακοής και της αφής, μέσα στα αισθήματα του χρωματιστού, του
ηχηρού, του τραχιού, του σκληρού, αισθανόμαστε τα πράγματα
κυριολεκτικά πάνω στο πετσί μας. Το πράγμα είναι το αίσθητόν,
αυτό που μπορούμε να αντιληφθούμε με τις αισθήσεις μας μέσω
των αισθημάτων. Έτσι καθιερώνεται αργότερα εκείνη η έννοια
του πράγματος, σύμφωνα με την οποία το πράγμα δεν είναι άλλο
από την ενότητα των πολλαπλών αισθητηριακών δεδομένων41.

40. νεπιϋηΓΐί§εΓ, ηαιηΙίεΗ νβΓηεΗιηεη<1ει·. Ο Χάιντεγγερ ανακαλύπτει μέσα
στη λέξη νεΓη£ίηΓ(ί§ (= λογικός) μια ετυμολογική συγγένεια με την αισθητηριακή
αντίληψη (ΥεΓηβΗπιεη), που καθιστά αλληλένδετες τη λογική με την αισθητηριακή
και συναισθηματική λειτουργία. Είναι άλλωστε γνωστό ότι η θεμελιωτική Οντολο-
γία που παρέχεται στο Εκχ δίνει βαρύνουσα σημασία στα συναισθήματα (ψυχικές
διαθέσεις), και ειδικότερα σε κάποια οριακά συναισθήματα όπως είναι ο φόβος και η
αγωνία.

41. Σύμφωνα με τον Ιμμάνουελ Καντ (δες Κριτική της καθαρής λογικής) η
πολλαπλότητα των εντυπώσεων, τις οποίες δεχόμαστε χάρη στις αισθήσεις,
ενοποιείται χάρη στη συνθετική ικανότητα της νόησης. Η αισθητηριακή ικανότητα
είναι σε θέση να μας προσφέρει μόνο κάποιες σκόρπιες κατ' αίσθηση παραστάσεις,
των οποίων την ενοποίηση αναλαμβάνει η νόηση. Η σύλληψη ενός πράγματος είναι
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Από αυτόν τον βασικό ορισμό της έννοιας του πράγματος δεν
αλλάζει τίποτα, εάν αυτή η ενότητα εκλαμβάνεται ως άθροισμα ή
ως ολότητα ή ως μορφή [Οβδίβΐΐ].

Αλλά αυτή η ερμηνεία του πραγμοειδούς των πραγμάτων
είναι οποτεδήποτε τόσο ορθή και τεκμηριώσιμη όσο και η πρωτύ-
τερη. Αυτό είναι κιόλας αρκετό για να αμφιβάλλουμε εάν αληθεύει.
Εάν αναλογιστούμε λίγο εκείνο που αναζητούμε, το πραγμοειδές
των πραγμάτων, η δεύτερη αυτή έννοια του πράγματος μας
συγχύζει. Ποτέ κατά την εμφάνιση των πραγμάτων δεν αντιλαμ-
βανόμαστε απαρχής και κυρίως, καθώς προφασίζεται, ένα συνω-
στισμό αισθημάτων, π.χ. ήχους και θορύβους· αντίθετα ακούμε την
καταιγίδα να βουίζει μέσα στην καμινάδα, ακούμε το τρικινητήριο
αεροπλάνο, ακούμε τη μερσεντές σε οξύτατη διαφορά από τη
σακαράκα. Τα πράγματα μας είναι πολύ κοντύτερα από όσο όλα τα
αισθήματα. Ακούμε μέσα στο σπίτι την πόρτα που χτυπά· δεν
ακούμε ποτέ ακουστικά αισθήματα ή καν σκέτους θορύβους. Για να
ακούσουμε έναν καθαρό θόρυβο, πρέπει να απομακρυνθούμε ακου-
στικά από τα πράγματα, να αποτραβήξουμε το αυτί μας από αυτά,
δηλαδή να ακούσουμε αφηρημένα [βΙ>8ΐΓ3ΐα]42.

Στη δεύτερη ετούτη έννοια του πράγματος δεν υπάρχει τόσο
ένας βιασμός του πράγματος, όσο μια υπερβολική προσπάθεια να
οδηγηθεί το πράγμα σε μια όσο το δυνατό μεγαλύτερη αμεσότητα
προς εμάς. Αλλά σ' αυτή την αμεσότητα δεν οδηγείται ποτέ ένα
πράγμα, όταν του αποδίδουμε ως πραγμοειδές όσα αντιλαμβανό-
μαστε με τις αισθήσεις. Ενώ η πρώτη ερμηνεία του πράγματος μας

λοιπόν προϊόν αισθητηριακής και νοητικής συνεργασίας· αντίθετα ό,τι δεν περνά
πρώτα μέσα από τις αισθήσεις και παραμένει απλώς νοούμενο, δεν μπορεί να γίνει
αντικείμενο γνώσης, και μόνο στερητικά μπορούμε να το σκεπτόμαστε.

42. Τούτο ας αντιπαραβληθεί προς ένα χωρίο του Εκχ, σελ. 164-5, όπου ο
Χάιντεγγερ επιμένει στη βαθιά συνάφεια ανάμεσα στις αισθητηριακές εντυπώσεις
και στην κατανόηση. Γράφει εκεί σχετικά με την ακοή: «Άρχικά' δεν ακούμε ποτέ
συγκεχυμένους θορύβους ή συμπλέγματα ήχων, αλλά το αυτοκίνητο που φρενάρει,
τη μοτοσυκλέττα που κορνάρει. Ακούμε τη φιλαρμονική που παρελαύνει, το βόρειο
άνεμο, το δρυοκολάπτη που χτυπάει, τη φωτιά που τρίζει. Χρειάζεται πολύ
επιτηδευμένη και περίπλοκη πνευματική διαμόρφωση, για να 'ακούσεις' ένα 'καθα-
ρό θόρυβο'... Το εδωνά-Είναι, του οποίου ουσιαστικός χαρακτήρας είναι η κατανόη-
ση, είναι αρχικά παράπλευρα σε όσα κατανόησε.» Η κατανόηση δεν είναι όμως για
τον Χάιντεγγερ ένα διανοητικό στοιχείο, μια νοητική ικανότητα (σε διάκριση προς
την αισθητηριακή), αλλά ένα υπαρκτικό χαρακτηριστικό που συγκροτεί τον διάνοι-
κτο χαρακτήρα του ότι-είμαστε-μέσα-στον-κόσμο.
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16 το κρατά τροποντινά εντελώς μακριά από το σώμα μας, η δεύτερη
ερμηνεία μας το πιέζει πάνω στο πετσί μας. Και στις δυο ερμηνείες
το πράγμα εξαφανίζεται43. Γι' αυτό πρέπει να αποφευχθούν οι
υπερβολές των δύο αυτών ερμηνειών. Οφείλουμε να αφήσουμε το
πράγμα μέσα στην εσωτερική του ηρεμία. Πρέπει να το προσδε-
χτούμε μέσα στην ιδιάζουσα σταθερότητα του. Αυτό φαίνεται να
πετυχαίνει η τρίτη ερμηνεία, που είναι εξίσου παλιά με τις δύο
πρώτες.

[3] Εκείνο που παρέχει στα πράγματα τη σταθερότητα τους
και τον πυρήνα τους, και που συνάμα προξενεί τον αισθητηριακό
τους συνωστισμό: το χρωματιστό, το σκληρό, το ογκώδες, — είναι
η υλικότητα των πραγμάτων. Όταν ορίζεται έτσι το πράγμα ως
ύλη, έχει ήδη συνεγκατασταθεί και η μορφή. Η σταθερότητα ενός
πράγματος, η στερεότητα του, έγκειται στο ότι μια ύλη στέκεται
μαζί με μια φόρμα44. Το πράγμα είναι μια φορμαρισμένη ύλη. Αυτή
η ερμηνεία του πράγματος στηρίζεται στην άμεση θέαση, κατά την
οποία το πράγμα μας αφορά με την όψη του (€Ϊδος). Με τη
σύνθεση ύλης και φόρμας βρέθηκε επιτέλους εκείνη η έννοια του
πράγματος, η οποία ταιριάζει εξίσου καλά με τα φυσικά πράγματα
όσο και με τα χρηστικά πράγματα45.

43. Ο Χάιντεγγερ συνοψίζει εδώ την κριτική που ήδη άσκησε στις δύο πρώτες
ερμηνείες του πραγμοειδούς. Η πρώτη ερμηνεία, που βλέπει το πραγμοειδές ως
φορέα ιδιοτήτων, προϋποθέτει μια διανοητική προσέγγιση στα πράγματα που
παραβλέπει τη σωματική και αισθητηριακή επαφή· έτσι βιάζει τα πράγματα
επιβάλλοντας τους μια εξήγηση που δεν προέρχεται από την άμεση επαφή μας με
αυτά. Η δεύτερη ερμηνεία φαίνεται να προϋποθέτει μια άμεση σωματική επαφή με
τα πράγματα, εφόσον τα εκλαμβάνει ως προϊόντα της αισθητηριακής μας αντίλη-
ψης· αλλά ούτε και αυτή η ερμηνεία παρέχει στα πράγματα «ένα ελεύθερο πεδίο»
(σελ. 15), ώστε αυτά να φανερωθούν μέσα στην πληρότητα τους· οι αισθήσεις
παραείναι κοντόθωρες για να συλλάβουν κάτι πέρα από ένα συγκεχυμένο συνωστι-
σμό οπτικών, ηχητικών κλπ. εντυπώσεων, και είναι φανερό ότι εξαρτώνται από τη
νοηματοδότηση και ενοποίηση που παρέχει η νοητική ικανότητα — και ακόμα
βαθύτερα: εξαρτώνται από την οντολογική μας σχέση με αυτό τούτο τον κόσμο,
μέσα στον οποίο είμαστε πάντα ήδη ως ανθρώπινα όντα.

44. Ο Χάιντεγγερ χρησιμοποιεί σ ' αυτό το χωρίο μια σειρά από ομόρριζες
λέξεις, που έχουν ως κοινή ρίζα το ρήμα 5ΐβΗεη = στέκομαι. Πρόκειται για τις
λέξεις: 5(ίΐηι1Η3ίΊί§1ίβίΙ, 8ΐΜη<ϋ§β5 (μεταφράζω: σταθερότητα), Κοπδίβίεηζ (στερεό-
τητα), ζιΐδαπιπιβηδΙβΗβη (στέκομαι μαζί).

Ας προσεχτεί επίσης ότι μεταφράζω ως «φόρμα» τον όρο ΓΟΓΓΠ σε αντιδιαστο-
λή προς τη λέξη Οβίαΐΐ (μεταφράζω «μορφή»), η οποία χρησιμεύει παρακάτω ως
όρος κατεξοχήν ερμηνευτικός της αρχαιοελληνικής λέξης μορφή.

45. Η τρίτη ερμηνεία ορίζει το πράγμα ως φορμαρισμένη ύλη. Κύριο χαράκτη-
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Αυτή η έννοια του πράγματος μας καθιστά ικανούς να απαν-
τήσουμε στο ερώτημα που αφορά το πραγμοειδές του έργου
τέχνης. Το πραγμοειδές του έργου τέχνης είναι ολοφάνερα η ύλη,
από την οποία αυτό αποτελείται. Η ύλη είναι το υπόβαθρο και το
πεδίο για το καλλιτεχνικό φορμάρισμα. Αλλά αυτή την οφθαλμο-
φανή και γνωστή διαπίστωση θα μπρρούσαμε δα να την είχαμε
παρουσιάσει από μιας αρχής. Γιατί περάσαμε πρώτα από τις
άλλες ισχύουσες έννοιες του πράγματος; Επειδή και προς αυτή την
έννοια του πράγματος, η οποία παριστάνει το πράγμα ως φορμαρι-
σμένη ύλη, στεκόμαστε δύσπιστοι.

Αλλ* ακριβώς αυτό το εννοιολογικό ζευγάρι ύλη-φόρμα δεν
χρησιμοποιείται σ' εκείνη την περιοχή, μέσα στην οποία θέλουμε
να κινηθούμε; Αναμφισβήτητα. Η διάκριση ύλης και φόρμας, και
μάλιστα μέσα στις πιο πολυποίκιλες παραλλαγές της, είναι το
κατεξοχήν εννοιολογικό σχήμα κάθε θεωρίας περί τέχνης και κάθε
Αισθητικής. Αλλ' αυτό το αναμφισβήτητο γεγονός δεν αποδείχνει
ούτε ότι η διάκριση ύλης και φόρμας είναι επαρκώς θεμελιωμένη,
ούτε ότι αυτή η διάκριση ανήκει αρχέγονα στην περιοχή της τέχνης
και του έργου τέχνης. Επιπλέον η περιοχή, όπου ισχύει αυτό το

17 εννοιολογικό ζευγάρι, εκτείνεται εδώ και πολύν καιρό πολύ πέρα
από τα όρια της Αισθητικής. Η φόρμα και το περιεχόμενο είναι
έννοιες που τις χρησιμοποιεί όλος ο κόσμος, και στις οποίες
μπορούν να υπαχθούν τα πάντα. Όταν μάλιστα η φόρμα θεωρείται
ως κάτι ορθολογικό και η ύλη ως κάτι ανορθόλογο, και όταν με το
εννοιολογικό ζευγάρι φόρμα-ύλη συνάπτεται η σχέση υποκειμένου-
αντικειμένου, τότε τίθεται στη διάθεση μας ένας εννοιολογικός
μηχανισμός [ΜβοΗαηίΙς], στον οποίο τίποτα δεν μπορεί να αντιστα-
θεί46.

ριστικό του έτσι ιδωμένου πράγματος είναι η συνθετικότητα: το πράγμα είναι
ευθύς εξαρχής συνάρτηση ύλης και φόρμας, και είναι αδιανόητη η ύλη από μόνη της
όπως και η φόρμα χωρίς ύλη. Χάρη σ' αυτή τη σύνθεση εξηγείται και το
φορμάρισμα των φυσικών υλών, ώστε αυτές να γίνουν χρήσιμες, χρηστικές. Αλλά
και η πιο αφορμάριστη ύλη έχει κάποια αισθητά χαρακτηριστικά που γίνονται
άμεσα προσιτά στις αισθήσεις μας. Ακόμα και ο πιο ακατέργαστος γρανιτένιος
βράχος παρέχει στην όραση μας κάποιο χρωματισμό και κάποια αλαμπή ή στιλπνή

όψη, παρέχει στην αφή μας κάποια σκληρότητα κλπ.
46. Μολονότι οι έννοιες ύλη-φόρμα χρησιμοποιούνται ευρύτατα μέσα στην

Αισθητική, ο Χάιντεγγερ στέκεται απέναντι τους δύσπιστος για τους εξής λόγους:
α) Δεν είναι σαφές το έδαφος όπου στηρίζεται αυτό το εννοιολογικό ζευγάρι,
δηλαδή η προέλευση του. Η Αισθητική έχει ανάγκη από μια οντολογική θεμελίωση
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Αλλά εάν ισχύουν ετούτα σχετικά με τη διάκριση ύλης και
φόρμας, πώς μπορούμε να συλλάβουμε με τη βοήθεια της την ειδι-
κή περιοχή των σκέτων πραγμάτων σε διάκριση προς τα υπόλοιπα
όντα; Ίσως όμως αυτό το εννοιολογικό ζευγάρι ύλη-φόρμα θα
ξανακερδίσει την καθοριστική του δύναμη, εάν ακυρώσουμε την
επέκταση και απογύμνωση αυτών των εννοιών. Ασφαλώς· αλλ'
αυτό προϋποθέτει ότι γνωρίζουμε σε ποια περιοχή των όντων
αυτές οι έννοιες αποκτούν τη γνήσια καθοριστική τους δύναμη. Το
ότι αυτή είναι η περιοχή των σκέτων πραγμάτων, δεν είναι έως
τώρα παρά μια εικασία. Η υπόδειξη, ότι αυτό το εννοιολογικό
ζευγάρι χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα μέσα στην Αισθητική, θα
μπορούσε να μας οδηγήσει στη σκέψη ότι η ύλη και η φόρμα
προσδιορίζουν από γεννησιμιού τους την ουσία του έργου τέχνης,
και από εκεί μεταφέρθηκαν στο να προσδιορίζουν το πράγμα. Από
πού προέρχεται το εννοιολογικό ζευγάρι ύλη-φόρμα: από το πρα-
γμοειδές του πράγματος ή από το εργοειδές του έργου τέχνης;

Ένας γρανιτένιος βράχος που ηρεμεί εσωτερικά, είναι κάτι
υλικό μέσα σε μια καθορισμένη, αν και ασύμμετρη φόρμα. Ως
φόρμα νοείται εδώ η μέσα σε χώρο και τόπο κατανομή και διάταξη
των υλικών τμημάτων, η οποία έχει ως επακόλουθο ένα ειδικό
περίγραμμα: το περίγραμμα ενός βράχου. Αλλά μια ύλη που
στέκεται μέσα σε μια φόρμα είναι η στάμνα, είναι η αξίνα, είναι τα
παπούτσια. Εδώ μάλιστα η φόρμα ως περίγραμμα δεν είναι το
αποτέλεσμα μιας κατανομής της ύλης. Αντίστροφα η φόρμα καθο-
ρίζει τη διάταξη της ύλης. Όχι μόνο αυτό, αλλά η φόρμα
προδιαγράφει κάθε φορά και την υφή κι επιλογή της ύλης: αδιαπέ-
ραστη ύλη για τη στάμνα, αρκετά σκληρή ύλη για το τσεκούρι,
στεριά και ταυτόχρονα ευλύγιστη για τα παπούτσια47. Η εδώ

των βασικών εννοιών της. β) Μέσα από μια οντολογική διερεύνηση μπορεί να
φανερωθεί, ότι αυτό το εννοιολογικό ζευγάρι δεν προέρχεται από την περιοχή της
τέχνης, αλλά είναι δανεικό και ίσως αδικαίωτα μετατοπισμένο, γ) Η ύλη και η
φόρμα ως έννοιες χρησιμοποιούνται με τόση ευρύτητα, ώστε καταντούν να συμπερι-
λαμβάνουν τα πάντα: όχι μόνο τα σκέτα πράγματα, αλλά και τα φυσικά και τα
χρηστικά και τα καλλιτεχνικά. Αλλά τόσο διευρυμένες και ξετραχηλωμένες έννοιες
καταντούν άχρηστες. Πόσο μάλλον όταν αυτές συγχέονται συνδυαζόμενες με άλλα
θεμελιώδη εννοιολογικά ζευγάρια, όπως είναι το ορθολογικό-ανορθόλογο και η
σχέση υποκειμένου-αντικειμένου.

47. Εδώ γίνεται μια βασική διάκριση ανάμεσα στα φυσικά και στα χρηστικά
πράγματα. Η φόρμα ενός φυσικού πράγματος (π.χ. ενός ακατέργαστου βράχου)
καθορίζεται από την κατανομή της ύλης· η ύλη είναι λοιπόν αυτή που παίζει τον
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παρουσιαζόμενη αλληλοδιείσδυση φόρμας και ύλης διευθετείται εκ
των προτέρων από τον σκοπό, τον οποίο πρόκειται να εξυπηρετή-

18 σουν η στάμνα, το τσεκούρι, τα παπούτσια. Αυτή η εξυπηρετικό-
τητα ποτέ δεν αποδίδεται εκ των υστέρων σε όντα τέτοιου είδους,
όπως είναι η στάμνα, το τσεκούρι, τα παπούτσια. Η εξυπηρετικό-
τητα όμως δεν είναι ούτε και κάποιος σκοπός που αιωρείται κάπου
πάνω από αυτά.

Η εξυπηρετικότατα είναι εκείνο το θεμελιώδες χαρακτηριστι-
κό, βάσει του οποίου αυτό το ον μας αφορά, κι έτσι παρουσιάζε-
ται48 και πετυχαίνει να είναι αυτό το ον. Σε μια τέτοια εξυπηρετι-
κότητα βασίζεται τόσο η παροχή φόρμας, όσο και η μαζί με αυτήν
προκαθορισμένη επιλογή ύλης και άρα η επιβολή της σύναψης ύλης
και φόρμας. Τα όντα που υπόκεινται σε μια τέτοια εξυπηρετικότη-
τα, είναι πάντα προϊόντα μιας κατασκευής. Το προϊόν κατασκευά-
ζεται ως όργανο χρήσιμο για κάτι. Έτσι η ύλη και η φόρμα ως
προσδιορισμοί των όντων προκύπτουν από την ουσία του οργάνου.
Αυτός ο όρος ονομάζει όσα κατασκευάζονται για να χρησιμοποιη-
θούν. Η ύλη και η φόρμα δεν είναι διόλου αρχέγονοι προσδιορισμοί
του πραγμοειδούς των σκέτων πραγμάτων49.

αποφασιστικό ρόλο. Αντίθετα η κατανομή, η υφή και η επιλογή της ύλης ενός
χρηστικού πράγματος (π.χ. μιας στάμνας ή ενός παπουτσιού) καθορίζεται από τη
φόρμα που θέλει κάθε φορά να δώσει ο άνθρωπος· εδώ η φυσική φόρμα της ύλης
ξαναφορμάρεται για να γίνει εύχρηστη· τον καθοριστικό ρόλο στα χρηστικά
πράγματα τον παίζει η τελική φόρμα που τα καθιστά εύχρηστα, και όχι η πρώτη
ύλη.

48. 11Π8 αηΐι ΐ ιοΐα (Ι.Η. αηοΐίΐζΐ ιιη(1 ιΐβπιίΐ 3η»νβ5ΐ. Με βάση το επαναλαμβανόμε-
νο πρόθεμα αη- (— προς) ο Χάιντεγγερ τονίζει εδώ τον σχετισμικό χαρακτήρα της

παρουσίας.
49. Σ' αυτή την παράγραφο εμφανίζεται η έννοια του όργανον (Ζβυ§), που

αποτελεί θεμέλιο λίθο στην Οντολογία του Χάιντεγγερ. Αυτή η έννοια αναλύεται

με ευρύτητα στην §15 του Εκχ.
Βασικό χαρακτηριστικό των οργάνων ως χρηστικών πραγμάτων είναι ο

σκοπός, τον οποίο αυτά καλούνται να εξυπηρετήσουν. Έτσι π.χ. η στάμνα
χρησιμοποιείται για να διατηρείται το νερό, το τσεκούρι για να κόβουμε ξύλα, το

παπούτσι για να περπατάμε άκοπα. Κάθε χρηστικό πράγμα καθορίζεται ουσιαστικά
απ' αυτό το «για να». Η σκοπιμότητα συνδέει κάθε όργανο με κάτι άλλο: μας
παραπέμπει σε κάτι άλλο, για το οποίο το όργανο είναι χρήσιμο· έτσι π.χ. το
τσεκούρι μας παραπέμπει στο κόψιμο των ξύλων, το οποίο με τη σειρά του
παραπέμπει στο φτιάξιμο μιας κατοικίας. Αυτή την παραπεμπτική σχέση των
οργάνων μεταξύ τους ο Χάιντεγγερ ονομάζει σύμπλεζη (Βονϊΐκΐΐηίδ), και αυτή η
έννοια αποτελεί το κλειδί για να κατανοηθεί η χαϊντεγγεριανή έννοια του κόσμου
(δες Εκχ. §18).
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Το όργανο, π.χ. το παπούτσι, όταν είναι τελειωμένο ηρεμεί
μέσα στον εαυτό του όπως και το σκέτο πράγμα, αλλά δεν έχει τον
αυτοφυή χαρακτήρα του γρανιτένιου βράχου. Αφετέρου το όργανο
φανερώνει μια συγγένεια με το έργο τέχνης, κατά το μέτρο που
προκύπτει από ανθρώπινο χέρι. Μολαταύτα το έργο τέχνης μέσα
στην αυτάρκη παρουσία του μοιάζει περισσότερο με το αυτοφυές
και αβίαστο σκέτο πράγμα. Ωστόσο δεν συγκαταλέγουμε τα έργα
τέχνης στα σκέτα πράγματα. Γενικά τα χρηστικά πράγματα του
περιβάλλοντος μας είναι τα πιο κοντινά και κατεξοχήν πράγματα.
Έτσι το όργανο είναι κατά το μισό του ένα πράγμα, μια και

προσδιορίζεται από την εξυπηρετικότητα, και όμως είναι κάτι
ακόμα περισσότερο· το όργανο είναι συνάμα κατά το μισό του ένα
έργο τέχνης και όμως κάτι λιγότερο, μια και δεν έχει την αυτάρ-
κεια του έργου τέχνης50. Το όργανο έχει μια ιδιότυπη ενδιάμεση
θέση ανάμεσα στο πράγμα και στο έργο τέχνης, αν προϋποτεθεί ότι
μας είναι επιτρεπτή μια τέτοια υπολογιστική ταξινόμηση.

Αλλά η συναρμογή ύλης και φόρμας, μέσω της οποίας προσδι-
ορίζεται καταρχήν το Είναι του οργάνου, προσφέρεται εύκολα ως
άμεσα κατανοητή σύσταση κάθε όντος, επειδή εδώ συμμετέχει ο
ίδιος ο άνθρωπος, ως κατασκευαστής, στον τρόπο με τον οποίο
προκύπτει ένα όργανο. Κατά το μέτρο που το όργανο κατέχει μια
ενδιάμεση θέση ανάμεσα στο σκέτο πράγμα και στο έργο τέχνης,
συνιστάται να νοηθούν με τη βοήθεια του Είναι του οργάνου (με τη

Η εξυπηρετικότητα για την οποία γίνεται εδώ λόγος, είναι ένας τρόπος
εμφάνισης του ιιγια να». Ο Χάιντεγγερ αναφέρει επίσης τη συντελεστικότητα, τη
χρησιμότητα, τη χειριστικότητα (Εκχ, σελ. 68). Αυτές υπάρχουν εκ των προτέρων
μέσα στα όργανα σαν τέτοια, και δεν αποδίδονται εκ των υστέρων σαν συμβεβηκό-
τα. Η επιλογή της ύλης και το φορμάρισμα των οργάνων καθορίζονται από το
σκοπό που αυτά πρόκειται να εξυπηρετήσουν. Ο καθορισμός γίνεται ήδη όταν τα
όργανα κατασκευάζονται, και ο Χάιντεγγερ τονίζει εδώ το γεγονός ότι το όργανο
(Ζειι§) είναι πάντα προϊόν κατασκευής (ΕΓΖβ\ι§ηίβ). Φανερώνεται ότι η κατασκευή
εξυπηρετικών οργάνων είναι η βασική εκείνη περιοχή, όπου πρώτιστα καθορίζεται
η ύλη και η φόρμα. Δίνεται έτσι μια απάντηση στο ερώτημα που τέθηκε στη σελ.
17: Το εννοιολογικό ζευγάρι ύλη-φόρμα δεν προέρχεται από τα σκέτα πράγματα
(και ούτε από τα έργα τέχνης), αλλ* από την κατασκευή των χρηστικών πραγμά-
των. Μέσα σ' αυτή την κατασκευή καθίσταται χρήσιμη η πρώτη ύλη και ξαναφορ-

μάρεται η όποια φυσική φόρμα.
50. Η αυτάρκεια (δεΙΒδί^βπύ'^δβΐϊΐΙίβίΐ) του έργου τέχνης είναι έννοια αντίθετη

προς την εζνπηρετικότητα του οργάνου. Ενώ το όργανο χρησιμεύοντας για να...
παραπέμπει πάντα σε κάτι άλλο, το έργο τέχνης δεν εξυπηρετεί κάποια άλλα έργα
ή κάποιους άλλους σκοπούς.
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βοήθεια της συναρμογής ύλης και φόρμας) και όσα όντα δεν είναι
19 όργανα: τα πράγματα, τα έργα τέχνης και τελικά όλα τα όντα.

Η τάση, να θεωρηθεί η συναρμογή ύλης και φόρμας ως κατ-
εξοχήν σύσταση κάθε όντος, προωθείται ωστόσο ειδικότερα από
το γεγονός ότι η βιβλική θρησκευτική πίστη παριστάνει το σύνολο
των όντων ως κάτι δημιουργημένο, δηλαδή κατασκευασμένο. Η
φιλοσοφία αυτής της θρησκευτικής πίστης μας διαβεβαιώνει βέ-
βαια, ότι κάθε δημιουργική ενέργεια του θεού πρέπει να θεωρηθεί
αλλιώτικα από τη δραστηριότητα ενός χειρώνακτα. Όταν όμως
συνάμα ή και ευθύς εξαρχής (ως επακόλουθο μιας δεδομένης
θρησκευτικής πίστης) η θωμιστική φιλοσοφία για να ερμηνεύσει τη
Βίβλο νοεί το εηδ οΓ63ΐυπι [δημιουργημένο ον] βάσει της ενότητας
μεταξύ ιη&1βπ& και ίοππα [ύλης και φόρμας], τότε η θρησκευτική
πίστη εξηγείται βάσει μιας φιλοσοφίας, της οποίας η αλήθεια
έγκειται στη μη-κρυπτότητα των όντων και αυτή η αλήθεια
διαφέρει από εκείνην που πιστεύεται μέσα στη θρησκευτική πί-
στη51.

Η σκέψη της θεϊκής δημιουργίας, που στηρίζεται στη θρησκευ-
τική πίστη, μπορεί σήμερα να έχασε την οδηγητική της δύναμη για
τη γνώση των όντων μέσα στο σύνολο τους. Αλλά η δανεισμένη
από μια ξενόφερτη φιλοσοφία θεολογική ερμηνεία όλων των όντων,

51. Σ' αυτές τις παραγράφους δίνεται απάντηση στο ερώτημα: Ποια κίνητρα
ώθησαν τους ανθρώπους να επεκτείνουν τις έννοιες ύλη-φόρμα, έτσι ώστε αυτές να
αποδίδονται σε όλα τα όντα; Η απάντηση που δίνεται είναι διττή: α) Στην
κατασκευή των οργάνων παίρνει μέρος πάντα ο ίδιος ο άνθρωπος, και άρα αυτή του
είναι πιο προσιτή από τη δημιουργία π.χ. των φυσικών όντων ως γνώστης της
επεξεργασίας και του φορμαρίσματος της ύλης ο άνθρωπος θεώρησε αυτή τη
σύναψη ύλης-φόρμας ως βοηθητικό στοιχείο για να εξηγήσει και τα όντα που δεν
είναι όργανα: τα φυσικά πράγματα και τα καλλιτεχνήματα, β) Το δεύτερο κίνητρο
προέρχεται από τη θρησκευτική πίστη, η οποία ερμηνεύει το σύνολο των όντων ως

δημιούργημα του θεού, και άρα σαν κάτι που κατασκευάστηκε με σύναψη ύλης και
φόρμας. Ο Χάιντεγγερ έχει κατανού κυρίως τη φιλοσοφία του Θωμά Ακινάτη και
των διαδόχων του στην προσπάθεια τους να ερμηνεύσουν τη Βίβλο.

Σε ένα αντίτυπο της 1ης έκδοσης (1950) των ΗοΙζ\νε%ε βρέθηκε μια ιδιόχειρη
υποσημείωση του Χάιντεγγερ πάνω σ' αυτή την παράγραφο, που αντιδιαστέλλει
τρία στοιχεία όχι αρκετά ξεχωρισμένα στην τελευταία πρόταση: 1) τη βιβλική
θρησκευτική πίστη σχετικά με τη δημιουργία, 2) την αιτιολογική θωμιστική
εξήγηση, 3) την αρχέγονη αριστοτελική ερμηνεία της αλήθειας των όντων ως

μη-κρυπτότητας. Έτσι η θωμιστική φιλοσοφία φανερώνεται να αντλεί τη «θεολο-
γική» εξήγηση της όχι μόνο από την ανθρώπινη κατασκευή χρηστικών πραγμάτων
αλλά και από την ουσιαστικά άθρησκη αριστοτελική αντίληψη της αλήθειας ως
μη-κρυπτότητας.
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η θεώρηση του κόσμου ως ύλη και φόρμα, μπόρεσε να παραμείνει.
Αυτό συνέβη κατά τη μετάβαση από τον Μεσαίωνα στους νεώτε-
ρους χρόνους. Η Μεταφυσική των νεώτερων χρόνων στηρίζεται
μεταξύ άλλων πάνω στη σύναψη φόρμας και ύλης, έτσι καθώς
διατυπώθηκε κατά το Μεσαίωνα, και μόνο κατά τους όρους θυμίζει
την καταχωνιασμένη ουσία του είδους και της ύλης. Έτσι η
ερμηνεία των πραγμάτων κατά την ύλη και τη φόρμα, είτε
παρέμεινε μεσαιωνική είτε μεταποιήθηκε υπερβασιακά από τον
Ιιηιη3ηιιβ1 Καηΐ52, καθιερώθηκε και έγινε αυτονόητη. Αλλά όπως
και οι δυο παραπάνω αναφερόμενες ερμηνείες του πραγμοειδούς
των πραγμάτων, είναι και αυτή η ερμηνεία ένας βιασμός του
πραγμοειδούς.

Ήδη όταν τα κατεξοχήν πράγματα τα ονομάζουμε σκέτα
πράγματα, προδίδεται η κατάσταση που επικρατεί. Το επίθετο
«σκέτος» σημαδεύει το ξεγύμνωμα από το χαρακτηριστικό της
εξυπηρετικότητας και της κατασκευής. Το σκέτο πράγμα είναι ένα
είδος οργάνου, αλλά ίσα-ίσα το όργανο που ξεγυμνώθηκε από το
Είναι του οργάνου. Το πραγμοειδές αποτελείται από αυτό που
απομένει μετά το ξεγύμνωμα. Αλλ' αυτό το υπόλοιπο δεν είναι
πια κάτι καθορισμένο. Είναι αμφίβολο αν εμφανίζεται διόλου το

20 πραγμοειδές των πραγμάτων, αφού πρώτα τα έχουμε γδύσει από
το γεγονός ότι είναι όργανα. Έτσι δείχνεται ότι και ο τρίτος
τρόπος ερμηνείας των πραγμάτων, εκείνος που καθοδηγείται από
τη συναρμογή ύλης και φόρμας, είναι ένας βιασμός των πραγμά-
των.

Οι τρεις παραπάνω αναφερόμενοι τρόποι προσδιορισμού του
πραγμοειδούς νοούν το πράγμα α) ως φορέα γνωρισμάτων, β) ως
ενότητα μιας πολλαπλότητας αισθημάτων, γ) ως φορμαρισμένη
ύλη. Μέσα στην ιστορική διαδρομή της αλήθειας σχετικά με τα
όντα αυτές οι τρεις ερμηνείες αλληλοσυνδέθηκαν, γεγονός που εδώ

52. Μέσα στον φιλοσοφικό στοχασμό του Ιμμάνουελ Καντ η συσχέτιση
ύλης-φόρμας διατηρήθηκε με μια εξαιρετικά πρωτότυπη τροποποίηση. Ύλη είναι
κατά τον Καντ οι μέσω των ανθρώπινων αισθήσεων αποκτώμενες εντυπώσεις από
τα εξωτερικά πράγματα· αυτές οι σκόρπιες εντυπώσεις για να φορμαριστούν σε
γνώσεις εντάσσονται μέσα σε κάποια καλούπια που υπάρχουν μέσα μας & ρποπ, και
που είναι οι φόρμες της εποπτείας (ο χώρος και ο χρόνος) και οι καθαρά νοητικές
έννοιες (= «κατηγορίες»). Είναι φανερό ότι ο Καντ δεν ενδιαφέρεται τόσο να
βελτιώσει τις γνώσεις μας σχετικά με τα πράγματα, όσο να διαλευκάνει τις
απριορικές συνθήκες που καθιστούν μπορετές τις γνώσεις των πραγμάτων η
τέτοιου είδους διαλεύκανση είναι υπερβασιακή (ΐΓβηδζεηάεηΙϊΙ).
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μπορεί να παραμεριστεί53. Μέσα σ' αυτή την αλληλοσύνδεση
ενδυναμώθηκε ακόμα περισσότερο η αρχική τους ευρύτητα, έτσι
ώστε αυτές οι ερμηνείες ισχύουν με τον ίδιο τρόπο όσον αφορά τα
πράγματα, τα όργανα και τα έργα τέχνης. Έτσι προέκυψε εκείνος
ο τρόπος στοχασμού, κατά τον οποίο δεν στοχαζόμαστε ξέχωρα τα
πράγματα, τα όργανα ή τα έργα τέχνης, αλλά στοχαζόμαστε όλα
τα όντα μέσα στη γενικότητα τους. Αυτός ο από πολύν καιρό
συνηθισμένος τρόπος στοχασμού αδράχνει ήδη κάθε άμεση εμπει-
ρία των όντων. Αυτό έχει σαν επακόλουθο, οι κυρίαρχες έννοιες
των πραγμάτων ίσα-ίσα να μας φράζουν το δρόμο τόσο προς το
πραγμοειδές του πράγματος όσο και προς το οργανοειδές του
οργάνου, πόσο μάλλον προς το εργοειδές του έργου τέχνης.

Αυτό το γεγονός εξηγεί το γιατί είναι ανάγκη να γνωρίζουμε
αυτές τις έννοιες του πράγματος, για να συλλογιστούμε την
καταγωγή τους και την απεριόριστη διεύρυνση τους, αλλά και την
επίφαση του ότι είναι αυτονόητες. Αυτή η γνώση είναι περισσότε-
ρο αναγκαία, όταν τολμούμε να ιδούμε και να συζητήσουμε το
πραγμοειδές του πράγματος, το οργανοειδές του οργάνου και το
εργοειδές του έργου τέχνης. Προς τούτο όμως είναι αναγκαίο να
απομακρύνουμε τις προειλημμένες και βιάζουσες έννοιες εκείνων
των τρόπων στοχασμού, και να επιτρέψουμε στο πράγμα να
εφησυχάσει στο Είναι του. Τί δείχνει να είναι ευκολότερο από του
να επιτρέψουμε στα όντα, να είναι τα όντα που ήδη είναι; Ή μή-
πως αυτό είναι το πιο δύσκολο μέλημα, αφού μάλιστα η πρόθεση
του να επιτρέψουμε στα όντα να είναι καθώς ήδη είναι, βρίσκεται
σε οξεία αντίθεση από εκείνη την αδιαφορία που γυρνά απλώς την
πλάτη στα όντα; Οφείλουμε να στραφούμε προς τα όντα, να τα
στοχαστούμε καθ* εαυτά ως προς το Είναι τους, αλλά και να τους
επιτρέψουμε έτσι να εφησυχάσουν μέσα στην ουσία τους54.

53. Ερμηνεύοντας αυτό το .σημείο ο Γ.-ψ. νοη Ηβπτηβπη φέρνει σαν παράδει-
γμα τον Ιμμάνουελ Καντ, μέσα στον θεωρητικό στοχασμό του οποίου αλληλοσυνδέ-
ονται και οι τρεις ερμηνείες των πραγμάτων. Η ύλη των εντυπώσεων, τις οποίες
δεχόμαστε μέσω των αισθήσεων, εντάσσεται στις απριορικές φόρμες της εποπτείας
και της νόησης (3η ερμηνεία, δες την προηγούμενη υποσημείωση). Η πολλαπλότητα
των αισθητηριακών εντυπώσεων ενοποιείται κατά τον Καντ από τη νοητική
ικανότητα και παρέχει μια γνωσιακή ενότητα (2η ερμηνεία, δες παραπάνω σημείω-
ση 41). Τέλος η υπόσταση (που μαζί με τα γνωρίσματα της αποτελεί την Ιη
ερμηνεία του πράγματος) θεωρείται από τον Καντ ως κατηγορία που αφορά τη
σχέση των όντων.

54. Με αυτή την παράγραφο συνοψίζονται οι τρεις παραπάνω αναλυόμενες
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Αυτή η προσπάθεια του στοχασμού, να οριστεί το πραγμοει-
21 δες των πραγμάτων, φαίνεται να-συναντά την πιο μεγάλη αντί-

σταση' γιατί πώς αλλιώς μπορεί να δικαιολογηθεί η αποτυχία των
αναφερόμενων προσπαθειών; Το αφανές πράγμα αποσύρεται και
αποστασιοποιείται επίμονα από τον στοχασμό. Ή μήπως ακρι-
βώς αυτή η αποστασιοποίηση του σκέτου πράγματος, αυτός ο εφ'
εαυτόν εφησυχάζων55 αβίαστος χαρακτήρας του. απαρτίζει την
ουσία του πράγματος; Μήπως εκείνο το ασύλληπτο και έγκλειστο
στοιχείο μέσα στην ουσία του πράγματος πρέπει να γίνει οικείο σε
ένα στοχασμό, ο οποίος επιχειρεί να στοχαστεί το πράγμα; Εάν
είναι έτσι, δεν επιτρέπεται να εισδύσουμε βίαια στον δρόμο που
οδηγεί προς το πραγμοειδές του πράγματος.

Για το ότι το πραγμοειδές του πράγματος πολύ δύσκολα και
πολύ σπάνια μπορεί να ειπωθεί, έχουμε αδιάψευστο τεκμήριο την
παραπάνω αναφερόμενη ιστορία της ερμηνείας του. Αυτή η ιστορία
ταυτίζεται με τον τρόπο, κατά τον οποίο ο δυτικός στοχασμός
στοχάστηκε έως σήμερα το Είναι των όντων. Αλλ' αυτή η
διαπίστωση δεν μας είναι τώρα αρκετή. Μέσα απ' αυτή την
ιστορία αντλούμε συνάμα μια νύξη. Είναι τυχαίο ότι μέσα στην
ερμηνεία του πράγματος επικράτησε ιδιαίτερα εκείνη η άποψη,
που καθοδηγήθηκε από την ύλη και τη φόρμα; Αυτός ο προσδιορι-
σμός του πράγματος προκύπτει από μια ερμηνεία του οργανοει-

ερμηνείες του πράγματος και τοποθετούνται οι βασικές μεθοδολογικές αρχές για
όσα πρόκειται να επακολουθήσουν. Δείχτηκε ότι οι τρεις καθιερωμένες ερμηνείες
εμποδίζουν την άμεση και καίρια πρόσβαση στο πραγμοειδές του πράγματος. Μέσα
από την αρνητική στάση του Χάιντεγγερ απέναντι στις «προειλημμένες και
βιάζουσες έννοιες)) αναδύεται η ανάγκη μιας θετικής προσέγγισης, που απαιτεί «να
επιτρέψουμε στο πράγμα Μα εφησυχάσει στο Είναι του». Αυτή η μέθοδος έγκειται
καταρχήν σε ένα πλησίασμα των ίδιων των όντων, που δεν πρέπει να επηρεαστεί
από ειλημμένες ερμηνείες· αλλά στη συνέχεια το βλέμμα θα απομακρυνθεί από τα
όντα, για να αναχθεί στο Είναι τους. Πρόκειται άρα να εφαρμοστεί κι εδώ η
φαινομενολογική μέθοδος που εφαρμόστηκε στο Εκχ, σύμφωνα με την οποία
κατεξοχήν «φαινόμενο» είναι το Είναι. Δες π.χ. Εκχ σελ. 35: «Η φαινομενολογική
έννοια 'φαινόμενο' νοεί ως δειχνόμενο το Είναι των όντων». Μόνο αφού παραμερι-
στεί ο ερμηνευτικός θόρυβος σχετικά με το πραγμοειδές, θα αποφευχθούν οι
παραδοσιακές επικαλύψεις και θα επιτραπεί στα πράγματα να ησυχάσουν παραμέ-
νοντας ό,τι και όπως ήδη είναι.

55. ίιι ίίοΗ Βρι-υΗθίκ). Ο Χάιντεγγερ συνδυάζει μέσα σ' αυτή την έκφραση το
ρήμα 3ΐιί 5Ϊι·Ιι ΒεπυΗβη (= εφησυχάζω), που χρησιμοποίησε στην προηγούμενη
παράγραφο, με τον όρο ΙηδϊοΗπιΗεη (= εσωτερική ηρεμία), που χρησιμοποίησε στις

σελ. 14 και 16.
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δούς των οργάνων. Αυτά τα όντα, τα όργανα, είναι περισσότερο
κοντά στην ανθρώπινη αντίληψη, γιατί εμείς οι ίδιοι είμαστε αυτοί
που τα κατασκευάζουν και τα κάνουν αυτό που είναι. Όντας έτσι
μέσα στο Είναι τους πιο οικεία σ' εμάς, τα όργανα έχουν συνάμα
μια ιδιότυπη ενδιάμεση θέση ανάμεσα στα πράγματα και στα έργα
τέχνης. Θα ακολουθήσουμε αυτή τη νύξη και θα αναζητήσουμε
καταρχήν το οργανοειδές του οργάνου. Ίσως αναδυθεί από εκεί
κάτι σχετικά με το πραγμοειδές του πράγματος και το εργοειδές
του έργου τέχνης56. Θα πρέπει μόνο να προσέξουμε, ώστε να μη
θεωρήσουμε βιαστικά το πράγμα και το έργο τέχνης ως παραλλα-
γές και υπομορφές του οργάνου. Δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε
τη δυνατότητα να υπάρχουν ουσιώδεις ιστορικές διαφορές ακόμα
και στους τρόπους κατά τους οποίους υπήρξαν τα εκάστοτε
όργανα.

Μα ποιος δρόμος οδηγεί προς το οργανοειδές του οργάνου;
Πώς μπορούμε να μάθουμε, τί είναι στ' αλήθεια το όργανο; Η
πορεία, που είναι τώρα ανάγκη να πραγματοποιηθεί, οφείλει
προφανώς να διατηρηθεί μακριά από εκείνες τις προσπάθειες που
επιβαρύνονται με τους παραδοσιακούς βιασμούς των καθιερωμέ-
νων ερμηνειών. Απ' αυτές προφυλασσόμαστε καλύτερα, όταν

22 περιγράφουμε ένα όργανο χωρίς να βασιζόμαστε σε μια φιλοσοφι-
κή θεωρία.

Διαλέγουμε σαν παράδειγμα ένα συνηθισμένο όργανο: ένα
ζευγάρι χωριάτικα παπούτσια. Για να τα περιγράψουμε δεν χρειά-
ζεται ούτε καν να παρουσιάσουμε κάποια πραγματικά δείγματα
αυτού του είδους χρηστικού οργάνου. Όλοι τα ξέρουμε. Αλλά μια
και απαιτείται μια άμεση περιγραφή, ίσως είναι καλό να διευκολύ-
νουμε τη θεώρηση. Σαν υποβοήθημα μας είναι αρκετή μια εικαστι-
κή παράσταση. Διαλέγουμε τη γνωστή ζωγραφιά του Βαν Γκογκ'

56. Ο Χάιντεγγερ ανακαλύπτει εδώ δύο χαρακτηριστικά του οργάνου, που του
παρέχουν μια προτεραιότητα σχετικά με τα φυσικά πράγματα και τα έργα τέχνης, α)
Τα όργανα είναι πιο κοντά στον άνθρωπο, αφού αυτός τα κατασκευάζει· αυτό
δείχτηκε και με το ότι το φορμάρισμα της ύλης, που προέρχεται από την κατασκευή
των οργάνων, επικράτησε και διαδόθηκε περισσότερο από τις δύο άλλες έννοιες του
πράγματος, β) Τα όργανα είναι, καθώς φάνηκε, κατά το μισό φυσικά πράγματα και
κατά το άλλο μισό έργα τέχνης· κατέχουν λοιπόν μια ενδιάμεση θέση ανάμεσα στα
πράγματα και στα καλλιτεχνήματα. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά υποδείχνουν στον
Χάιντεγγερ ότι οφείλει να εγκαταλείψει προσωρινά τη διερεύνηση του πραγμοει-
δούς, για να αναζητήσει πρώτα το οργανοειδές.
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αυτός έχει ζωγραφίσει τέτοια παπούτσια επανειλημμένα57. Αλλά
μήπως υπάρχουν πολλά να ιδεί κανείς εδώ; Όλοι μας ξέρουμε τί
ανήκει σε ένα παπούτσι. Εάν βέβαια δεν είναι ξύλινα ή κεράτινα
παπούτσια, αποτελούνται από τις δερμάτινες πατούσες, από το
δερμάτινο πάνω μέρος, και από τις ραφές και τα καρφιά που
συδένουν τα δυο ετούτα μέρη. Ένα τέτοιο όργανο εξυπηρετεί το
πόδι που θα το φορέσει. Ανάλογα με το σκοπό που θα εξυπηρετή-
σουν, αν είναι για τη δουλειά του χωραφιού ή για τον χορό, η ύλη
και η φόρμα είναι αλλιώτικες.

Αυτές οι ορθές προτάσεις λένε κάτι που ήδη ξέρουμε. Το
οργανοειδές του οργάνου έγκειται στην εξυπηρετικότητα του.
Αλλά σε τί έγκειται αυτή η εξυπηρετικότητα; Συλλαμβάνουμε
κιόλας με αυτήν το οργανοειδές του οργάνου58; Για να πετύχουμε
κάτι τέτοιο, δεν θα πρέπει να διερευνήσουμε το εξυπηρετικό

57. Το γεγονός ότι ο Χάιντεγγερ χρησιμοποιεί εδώ τη ζωγραφιά του Βαν
Γκογκ για να στοχαστεί πάνω στο Είναι των παπουτσιών, έχει ξεσηκώσει κάμποσο
θόρυβο ανάμεσα στους κάθε είδους ερμηνευτές. Έτσι ο ΜβνβΓ δΗβρίτο το 1968
ισχυρίστηκε (στο άρθρο του «1,3 ηαΙιΐΓβ ιηοΠε οοπιπιε οΒ]ε( ρεπδοηηβΐ», δημοσιευμέ-
νο στο περιοδικό Μάαιία, τεύχος 3) ότι η ζωγραφιά του Βαν Γκογκ δεν απεικονίζει
τα παπούτσια μιας χωριάτισσας, όπως πιστεύει ο Χάιντεγγερ, αλλά ότι πρόκειται
για τα παπούτσια του ίδιου του Βαν Γκογκ, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος της
πόλης. Σαν επιχείρημα χρησιμοποιεί το ότι ο Βαν Γκογκ συνήθιζε να ζωγραφίζει τα
προσωπικά του αντικείμενα που είχαν γι' αυτόν σημασία, και όχι κάποια τυχαία ή
ξένα πράγματα. Ξεκινώντας απ' αυτόν τον ισχυρισμό ο Ιβοςυβδ Οειτίάβ αφιερώνει
στο βιβλίο του ΙΜ νέπιέ ίη ρείηΐιίΓε, Ραπ8 1978, δεκάδες σελίδων για να σχολιάσει
το ζήτημα, θέτοντας συνάμα περαιτέρω ερωτήματα, όπως: είμαστε βέβαιοι ότι
αυτά τα ζωγραφισμένα παπούτσια είναι ζευγάρι, και όχι δύο δεξιά ή δύο αριστερά;
πώς μπορούμε να ξέρουμε το πώς αυτά τα παπούτσια χρησιμοποιήθηκαν, γιατί
απεικονίστηκαν, ή γιατί αποτέλεσαν αντικείμενο στοχασμού; Έτσι φτάνει να
υποψιαστεί π.χ. ότι λανθάνει ίσως εδώ κάποιος φετιχισμός με αντικείμενο τα
παπούτσια, ένα συχνό φετιχιστικό αντικείμενο που συμβολίζει τον γυναικείο κόλπο·
ή ότι το ένα από τα δύο παπούτσια συμβολίζει ίσως το αρσενικό και το άλλο το
θηλυκό. Με όλα αυτά κατορθώνει να επεκτείνει τον χαϊντεγγεριανό προβληματισμό
τραβώντας τον βέβαια από τα μαλλιά.

58. Για να περιγραφεί η ζωγραφιά του Βαν Γκογκ, που παριστάνει ένα
ζευγάρι χωριάτικα παπούτσια, γίνονται εδώ επανειλημμένες προσπάθειες. Σε
πρώτη πρόσβαση δεν φαίνονται να είναι πολλά αυτά που είναι να περιγραφούν, και
οι έννοιες που χρησιμοποιούνται μας είναι ήδη από όσα ειπώθηκαν παραπάνω
γνωστές: γίνεται λόγος για τη φορμαρισμένη ύλη και για την εξυπηρετικότητα των
παπουτσιών. Αλλά όλα αυτά αναφέρονται στα παπούτσια σαν όντα, χωρίς να
αγγίζουν το Είναι τους, αυτή τούτη την εξυπηρετικότητα. Η πρώτη προσπάθεια
αναδείχνεται ως εξαιρετικά επιπόλαιη.
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όργανο μέσα στην υπηρεσία του59; Η χωριάτισσα φορά τα παπού-
τσια στο χωράφι. Εδώ είναι τα παπούτσια αυτό που είναι. Και
μάλιστα είναι τόσο πιο γνήσια, όσο λιγότερο τα σκέπτεται η
χωριάτισσα, ή καν τα παρατηρεί ή τα νιώθει κατά τη δουλειά.
Στέκεται και βαδίζει φορώντας τα. Έτσι εξυπηρετούν τα παπού-
τσια πράγματι. Μέσα σ' αυτή τη χρησιμοποίηση του οργάνου
πρέπει να συναντούμε πράγματι το οργανοειδές.

Αντίθετα όσο αναλογιζόμαστε γενικά ένα ζευγάρι παπούτσια
ή ατενίζουμε μέσα στη ζωγραφιά τα απλώς τοποθετημένα, κενά,
αχρησιμοποίητα παπούτσια, δεν θα καταλάβουμε ποτέ τί είναι στ'
αλήθεια το οργανοειδές του οργάνου. Από τη ζωγραφιά του Βαν
Γκογκ δεν μπορούμε ούτε καν να διαπιστώσουμε, πού βρίσκονται
αυτά τα παπούτσια. Γύρω από αυτό το ζευγάρι παπούτσια δεν
υπάρχει τίποτα, όπου αυτά θα μπορούσαν να ανήκουν υπάρχει
μόνο ένας ακαθόριστος χώρος. Ούτε καν κάποιες λάσπες από το
χωράφι ή από το μονοπάτι δεν φαίνονται να έχουν κολλήσει επάνω
τους, πράγμα που θα μπορούσε τουλάχιστο να υποσημάνει τη
χρησιμοποίηση τους. Ένα ζευγάρι χωριάτικα παπούτσια και
τίποτε άλλο69. Και όμως.

Από το σκούρο άνοιγμα του εσωτερικού μέρους των παπου-
23 τσιών προβάλλει αλύγιστος ο μόχθος των βημάτων της καθημερι-

νής δουλειάς. Μέσα στο συμπαγές βάρος των παπουτσιών έχει
μαζευτεί η καρτερικότητα του αργού βαδίσματος ανάμεσα στις
μακρόσυρτες και μονότονες αυλακιές του αγρού, πάνω από τον
οποίο φυσά δριμύς άνεμος. Πάνω στο δέρμα βρίσκεται αποτυπω-
μένη η υγρασία και το βαθύ χρώμα του εδάφους. Κάτω από τις
πατούσες είναι χαραγμένη η μοναξιά του μονοπατιού κατά το

59. ά38 άίβηΙίοΗβ Ζβιι§ ίη ββιηβιυ Οιβηβΐ. Εδώ πρόκειται να τεθεί ρητά ως θέμα
το Είναι των παπουτσιών. Ως όργανα εξυπηρετικά, τα παπούτσια μας υπηρετούν
με το ότι τα χρησιμοποιούμε. Αυτό που πρέπει σε δεύτερη προσπάθεια να φανεί,
είναι η χρησιμοποίηση των παπουτσιών.

60. Η δεύτερη προσπάθεια για μια περιγραφή των παπουτσιών ως οργάνων
αναδείχνεται επίσης ως αποτυχημένη. Πού οφείλεται η αποτυχία; Το Είναι των
παπουτσιών μας είναι γνωστό: ξέρουμε ότι τα παπούτσια φοριούνται από τη
χωριάτισσα για να βαδίζει ετούτη στο χωράφι. Αλλά η ζωγραφιά δεν φαίνεται να
είναι βοηθητική στο να ιδούμε αυτό το Είναι. Τα παπούτσια δεν παριστάνονται
κατά την ώρα του βαδίσματος, ούτε κατά την ώρα της δουλειάς στο χωράφι. Η
ζωγραφιά που επιλέχτηκε φαίνεται ανεπαρκής για να ιδωθεί η χρησιμοποίηση και η
εξυπηρετικότητα των παπουτσιών. Ή μήπως δεν έχουμε ακόμα μάθει να βλέπου-

με;
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ηλιοβασίλεμα. Μέσα στα παπούτσια δονείται το κρυφό κάλεσμα
της γης, η σιωπηλή της προσφορά του ωριμασμένου σιταριού και η
ανεξήγητη παραίτηση της κατά την ώρα του αποκαμωμένου
ανασασμού μέσα στο χειμωνιάτικο χωράφι61. Μέσα από αυτά τα
παπούτσια σέρνεται ο ανέκφραστος φόβος για την εξασφάλιση του
ψωμιού, η άφωνη χαρά για το ξεπέρασμα της βιοτικής ανάγκης, το
τρεμούλιασμα κατά την ώρα του τοκετού και η ανατριχίλα για την
απειλή του θανάτου. Στη γη ανήκουν αυτά τα παπούτσια και μέσα
στον κόσμο της χωριάτισσας διαφυλάσσονται. Έτσι ανήκοντας
κι έτσι διαφυλασσόμενα τα όργανα ηρεμούν εσωτερικά62.

61. Σε μια τρίτη πρόσβαση προκύπτει μέσα από τα χωριάτικα παπούτσια το

Είναι τους. Ως όργανα αυτά τα παπούτσια είναι αλληλένδετα με αυτό και παραπέμ-
πουν σε αυτό για το οποίο χρησιμεύουν. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο το βάδισμα, είναι
και «ο μόχθος των βημάτων», είναι και «η καρτερικότητα του αργού βαδίσματος»
— είναι ολόκληρος ο κόσμος της καθημερινής δουλειάς. Όπως αυτή η δουλειά ως
καθημερινή βιοτική μέριμνα (δες τον όρο του Εκχ: βιομέριμνα) είναι εξοικειωμένη
με την εξυπηρετικότητα των παπουτσιών, έτσι και τα παπούτσια με ένα προσεκτι-
κό κοίταγμα αποκαλύπτουν τον καθημερινά οικείο μόχθο. Αλλά εδώ δεν αποκαλύ-
πτεται μόνο ο δεμένος με την προσπάθεια, την κούραση και την καρτερικότητα κό-
σμος. Αποκαλύπτονται οι αυλακιές του αγρού και ο δριμύς άνεμος, το έδαφος και το
μονοπάτι, η υγρασία και το ηλιοβασίλεμα — πράγματα που συνοψίζονται σε μια
λέξη που θα παίξει πρωτεύοντα ρόλο στις επόμενες σελίδες: είναι η γη. Κι αυτό που
προπάντων τονίζεται, είναι η κρυφή, σιωπηλή, ανεξήγητη παρουσία της γης, μια
και (καθώς θα δειχτεί παρακάτω) το κύριο χαρακτηριστικό της γης είναι ο αυ-
τοεγκλειόμενος ερμητισμός της τόσο κατά τη χαρούμενη ώρα της συγκομιδής όσο
και κατά τη δύσκολη ώρα του χειμωνιάτικου κάματου.

62. Σ' αυτές τις προτάσεις συμπυκνώνονται από άλλη άποψη ιδωμένα η γη

και ο κόσμος της χωριάτισσας, η γη και ο κόσμος των παπουτσιών. Με τις
εκφράσεις «ανέκφραστος φόβος» και «άφωνη χαρά» γίνεται νύξη σε θεμελιώδη
συναισθήματα, μέσω των οποίων διανοίγεται στον άνθρωπο ο κόσμος που τον

περιβάλλει καθημερινά μαζί με τις δυνατότητες του υπάρχειν. Τα συναισθήματα
(δες τον όρο «εύρεση» στο Εκχ §29), είναι αυτά που πρωτοκαθιστούν μπορετό στον

άνθρωπο να στρέφει την προσοχή του προς όσα μπορεί να πετύχει δουλεύοντας,
μεριμνώντας και απολαμβάνοντας· τα συναισθήματα είναι αυτά που του έχουν
πάντα ήδη διανοίξει το γεγονός ότι «είναι μέσα στον κόσμο», και που εξακολουθούν
σε κάθε στιγμή να τον διαβεβαιώνουν ότι «είναι έδωνα», ριγμένος ανάμεσα σε
κοινότυπες και έσχατες, προσωπικές και διαπροσωπικές δυνατότητες σχετισμού

και αυτοπραγμάτωσης.
' Με αδρές πινελιές ο Χάιντεγγερ θίγει δύο θεμελιώδεις και ακραίες δυνατότητες
του ανθρώπου, τη γέννηση και το θάνατο, που σημαδεύουν όχι μόνο την αρχή και το

τέλος της ενθαδικής ανθρώπινης ύπαρξης, αλλά και οριακές καταστάσεις που κάθε
άνθρωπος μπορεί να αναλάβει, είτε σε σχέση με το δικό του υπάρχειν είτε
γεννώντας και πενθώντας κάποιους συνυπάρχοντες.
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Αλλά όλ' αυτά ίσως τα βλέπουμε μόνο και μόνο ατενίζοντας
τα παπούτσια μέσα στη ζωγραφιά. Αντίθετα η χωριάτισσα απλώς
φορά τα παπούτσια. Είναι άραγε τόσο απλό το γεγονός ότι τα
φορά; Όταν αργά το βράδυ γεμάτη κούραση αλλά και υγεία η
χωριάτισσα αποθέτει τα παπούτσια, και όταν ήδη μέσα στο
μισοσκότεινο ηλιοχάραγμα τα ξαναφορά, ή όταν τα προσπερνά τη
μέρα της γιορτής, η χωριάτισσα τα ξέρει όλα εκείνα χωρίς να
παρατηρεί και να ατενίζει. Το οργανοειδές του οργάνου έγκειται
βέβαια στην εξυπηρετικότητά του. Αλλά η ίδια η εξυπηρετικότητα
έγκειται στην πληρότητα ενός ουσιώδους Είναι του οργάνου. Αυτό
το Είναι θα το ονομάσουμε: επαφιέμενη εμπιστοσύνη [(ϋε \ βΓίδβ-
ΙϊοΜβίΐ] · Δυνάμει ετούτης η χωριάτισσα εγκαταλείπεται στο σιω-
πηλό κάλεσμα της γης· δυνάμει της εμπιστοσύνης προς τα παπού-
τσια είναι σίγουρη για τον κόσμο της63. Ο κόσμος και η γη είναι γι'
αυτήν και για όσους βρίσκονται μαζί της κατά τον ίδιο με αυτήν
τρόπο, μόνο έτσι παρόντα: μέσα στο όργανο. Αλλά ήδη όταν λέμε
«μόνο», πλανιόμαστε: γιατί η εμπιστοσύνη στο όργανο πρωτοπα-
ρέχει στον κόσμο τη σιγουριά του, κι εξασφαλίζει στη γη την
ελευθερία για αδιάκοπο συνωστισμό64.

63. Με αυτές τις προτάσεις ο Χάιντεγγερ εμβαθύνει ακόμα περισσότερο στο
οργανοειδές των οργάνων. Δεν είμαστε μόνο εμείς αυτοί που βλέπουν μέσα στη
ζωγραφιά του Βαν Γκογκ τον κόσμο και τη γη της χωριάτισσας' και η ίδια η
χωριάτισσα τα ξέρει όλα ετούτα χωρίς να ατενίζει και να παρατηρεί τα παπούτσια·
αυτή είναι γνώστης όχι μόνο όταν φορά τα παπούτσια, αλλά και όταν δεν τα φορά,
όταν τα αποθέτει ή τα προσπερνά. Αυτή η «γνώση» της χωριάτισσας προσδιορίζε-
ται με τον όρο: Υβι-ΙαβΙκΗ^είΙ.

Ο όρος είναι πολυσήμαντος. Σημαίνει σε ένα πρώτο επίπεδο την εμπιστοσύνη,
αλλά και την απ' αυτήν προερχόμενη σιγουριά. Με ετυμολογικό συσχετισμό προς
τα ρήματα: 5 ΐοΗ νβιΊίΐδδεη αυί Θΐ\ν35 (= επαφίεμαι σε κάτι) και δίοΗ βϊηΐαδδβη ίη Θΐ\να§
(= εγκαταλείπομαι στην πρωτοβουλία κάποιου) ο όρος εμπλουτίζεται και με τα
νοήματα: επαφίεμαι και εγκαταλείπομαι. Έτσι η Τ. Πεντζοποΰλου-Βαλαλά 1978/
79, σελ. 69, προτείνει να μεταφραστεί ο όρος ΥβΓίΜβΙίοΗΙίβίΐ: φερέγγυα εγκατάλειψη,
εξηγώντας ότι «αυτή η εγκατάλειψη... δηλώνει την εμπιστοσύνη που έχουμε απέ-
ναντι στο εργαλείο και που μας κάνει να 'αφεθούμε' στη χρήση του χωρίς ανησυχία».
Ο όρος σχετίζεται αναμφισβήτητα με τον επίσης βαρυσήμαντο χαϊντεγγεριανό όρο
ΟβΙαδΒθηΗείι, που αποτελεί και τον τίτλο ενός βιβλίου που εξέδωσε ο Χάιντεγγερ το
1959.

64. Ο κόσμος και η γη είναι για τη χωριάτισσα παρόντες μέσα στο όργανο.
Πώς είναι δυνατό κάτι τέτοιο; Η τελευταία πρόταση παρέχει την εξής απάντηση: Η
εμπιστοσύνη την οποία τρέφουμε για το όργανο καθιστά έμπιστο και σίγουρο
ολόκληρο τον κόσμο, ακόμα περισσότερο: παρέχει στον κόσμο το κατεξοχήν
χαρακτηριστικό του, που είναι (καθώς θα ιδούμε παρακάτω) αυτή τούτη η σιγουριά
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Το οργανοειδές του οργάνου, η επαφιέμενη εμπιστοσύνη,
διατηρεί όλα τα πράγματα κατά τον τρόπο τους και το βεληνεκές
τους συγκεντρωμένα μέσα της. Αλλά η εξυπηρετικότητα του
οργάνου είναι μόνο ένα επακόλουθο της επαφιέμενης εμπιστοσύ-
νης. Η εξυπηρετικότητα κινείται μέσα σ' αυτή την εμπιστοσύνη
και δεν θα ήταν τίποτα χωρίς αυτήν65. Το επιμέρους όργανο

24 φθείρεται και καταναλώνεται" αλλά μαζί με αυτό αναλώνεται και η
ίδια η χρησιμοποίηση, ξεθωριάζει και συνηθίζεται. Έτσι και το
ίδιο το οργανοειδές ερημώνεται, καταντά σκέτο όργανο. Μια
τέτοια ερήμωση του οργανοειδούς εξαφανίζει την επαφιέμενη
εμπιστοσύνη. Αυτή η εξαφάνιση, στην οποία τα χρηστικά όργανα
οφείλουν εκείνο τον βαρετό και συνηθισμένο τους χαρακτήρα, είναι
όμως ένα ακόμα τεκμήριο της αρχέγονης ουσίας του οργανοειδούς.
Ο καταναλωμένος και συνηθισμένος χαρακτήρας του οργάνου
προβαίνει τότε σαν να ήταν ο μοναδικός και αποκλειστικά δικός
του τρόπος ύπαρξης. Μόνο η σκέτη εξυπηρετικότητα είναι τότε
ορατή. Δίνει την εντύπωση ότι η προέλευση του οργάνου έγκειται
μόνο στην κατασκευή, η οποία επικολλά μια φόρμα σε μια ύλη. Και
όμως το γνήσιο οργανοειδές του οργάνου έχει βαθύτερη προέλευση.
Η ύλη και η φόρμα και η διάκριση ανάμεσα τους προκύπτουν από
κάτι βαθύτερο56.

Η ηρεμία του εσωτερικά ηρεμούντος οργάνου έγκειται στην
επαφιέμενη εμπιστοσύνη. Με αυτήν πρωτοφανερώνεται, τί είναι
στ' αλήθεια το όργανο. Αλλ' ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα από αυτό
που ζητούσαμε αρχικά, από το πραγμοειδές του πράγματος, και

(ΟβΒοΓ^βηΗείί )· Η ίδια εμπιστοσύνη την οποία τρέφουμε για το όργανο παρέχει και.
στη γη το ελεύθερο έδαφος για να μας αποκαλυφτεί με αδιάκοπο συνωστισμό
παρουσίας.

65. Παραπάνω δείχτηκε ότι το βαθύτερο Είναι της εξυπηρετικότητας των
οργάνων έγκειται στην επαφιέμενη εμπιστοσύνη μας προς αυτά. Εδώ τίθεται το
ερώτημα: Σε ποια σχέση βρίσκονται μεταξύ τους η επαφιέμενη εμπιστοσύνη και η
εξυπηρετικότητα των οργάνων; Είναι σαφές ότι η δεύτερη εξαρτάται από την
πρώτη και είναι επακόλουθο της. Με τις επόμενες προτάσεις μένει να δειχτεί η
πορεία που από την επαφιέμενη εμπιστοσύνη οδηγεί στο κατάντημα εκείνο των
οργάνων που είναι η σκέτη χρησιμοποίηση τους.

66. Γίνεται τώρα σαφές ότι η τρίτη ερμηνεία των πραγμάτων, αυτή που τα
εξηγεί ως σύνθεση ύλης και φόρμας, βλέπει μόνο μια ύστερη και έκπτωτη, κατά
κανένα τρόπο αρχέγονη κατάσταση των οργάνων, όταν πια αυτά έχουν καταντήσει
απλώς χρήσιμα κι εξυπηρετικά κατασκευάσματα. Αυτό είναι το βασικό συμπέρα-
σμα της έως τώρα πραγματωμένης αναζήτησης του Είναι των οργάνων.
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ακόμα λιγότερο ξέρουμε εκείνο που κυρίως ζητούμε, το εργοειδές
του έργου τέχνης.

Ή μήπως χωρίς να το καταλάβουμε μάθαμε ήδη κάτι σχετικά
με το εργοειδές του έργου τέχνης;

Βρέθηκε το οργανοειδές του οργάνου. Αλλά με ποιόν τρόπο;
Όχι με περιγραφή κι εξήγηση ενός πράγματι προκείμενου πα-

πουτσιού· όχι με ανάλυση του πώς κατασκευάζονται τα παπού-
τσια· ούτε με παρατήρηση μιας εδώ ή εκεί συμβαίνουσας πραγμα-
τικής χρησιμοποίησης παπουτσιών. Αλλά — μόνο με το ότι στα-
θήκαμε μπροστά στη ζωγραφιά του Βαν Γκογκ. Αυτή η ζωγραφιά
μίλησε. ΣταΘήκαμε κοντά σε ένα έργο τέχνης, και βρεθήκαμε ξαφ-
νικά κάπου εντελώς αλλού από εκεί όπου συνήθως βρισκόμαστε67.

Το έργο τέχνης μας δίδαξε τί είναι στ' αλήθεια το παπούτσι.
Θα ήταν η χειρότερη αυταπάτη, εάν νομίζαμε ότι η περιγραφή μας
ήταν μια υποκειμενική πράξη, που φαντάστηκε κάποια πράγματα
και μετά τα τοποθέτησε στη ζωγραφιά. Αν εδώ υπάρχει κάτι

25 αξιοερώτητο, αυτό είναι το εξής: μήπως όντας κοντά στο έργο τέ-
χνης μάθαμε πολύ λίγα, και μήπως όσα μάθαμε ήταν χοντροκομμέ-
να και υπερβολικά άμεσα; Αλλά το έργο τέχνης δεν χρησίμευσε, ό-
πως φάνηκε αρχικά, απλά στο να μας παραστήσει καλύτερα το τί
είναι ένα όργανο. Αντίθετα μέσω του έργου τέχνης και μέσα στο
έργο τέχνης πρωτοφανερώνεται γνήσια το οργανοειδές του οργά-
νου.

Τί συμβαίνει εδώ; Τί είναι επί το έργον μέσα στο έργο τέχνης;
Η ζωγραφιά του Βαν Γκογκ μας ξανοίγει το τί είναι στ' αλήθεια

67. Ενώ έως τώρα αναζητήθηκε και βρέθηκε το Είναι των οργάνων, διαπιστώ-
νεται ότι βρισκόμαστε ήδη και κοντά στο Είναι ενός έργου τέχνης. Ενώ σταθήκαμε
μπροστά σε ένα έργο τέχνης, αυτό μας δίδαξε έναν ολόκληρο κόσμο.

Πάνω στη σχέση αυτού του κόσμου με τον ζωγραφικό πίνακα εμβαθύνει το
άρθρο του ί. ΓοηΐΗίηε-Οβ ΥίδβαΗβΓ 1982. Γράφει στις σελ. 398-9: «Μα για ποιο
πράγμα πρόκειται στον πίνακα του Βαν Γκογκ; Φαίνεται σαν να πρόκειται εδώ για
δύο πράγματα επάλληλα, κολλημένα, εάν μας επιτρέπεται η έκφραση: το πράγμα-
ζωγραφιά και το πράγμα-παπούτσια. Και σαν να πρέπει να περιμένουμε την
αποκόλληση αυτών των δύο πραγμάτων, από τα οποία το πρώτο, η ζωγραφιά,
εξαφανίζεται μέσα στο δεύτερο, στα παπούτσια, για να λάμψει η φωτεινότητα, το

Είναι μέσα στο ποίημα του, η ά-λήθεια μέσα στη θεμελιωτική γλώσσα της
τέχνης... Αλλά τότε η ζωγραφιά των παπουτσιών δεν είναι παρά ένας μεσολαβητής
[ιιη πιβοΐίαΐ], μια αναπαράσταση του κόσμου· δεν υφίσταται πια σαν ζωγραφιά, το
πράγμα-ζωγραφιά λησμονήθηκε, συμπτύχθηκε». Με αυτές τις προτάσεις τίθεται
ένα σημαντικό ερώτημα, στο οποίο όμως δεν παρέχεται επαρκής απάντηση.
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αυτό το όργανο, το ζευγάρι τα χωριάτικα παπούτσια. Αυτό το ον
προκύπτει μέσα στη μη-κρυπτότητα του Είναι του. Οι αρχαίοι
Έλληνες ονόμασαν τη μη-κρυπτότητα των όντων, αλήθεια. Μι-
λάμε για αλήθεια, και όμως στοχαζόμαστε ελάχιστα πάνω σ' αυτή
τη λέξη68. Μέσα στο έργο τέχνης, όταν εκεί μας ξανοίγονται τα
όντα ως προς το τί και πώς είναι, είναι επί το έργον ένα συμβάν
αλήθειας.

Μέσα στο έργο [ίιη ^βι-ΐς] τέχνης έχει τεθεί εν έργω [ίπδ

68. Ήδη στην § 44β του Εκχ ο Χάιντεγγερ ορίζει το αρχέγονο νόημα της
αλήθειας ως μη-κρυπτότητα, πετυχαίνοντας αυτό το νόημα μέσα από ανάλυση του
Ιου αποσπάσματος του Ηρακλείτου: Τους δε άλλους ανθρώπους λανθάνει
όκόσα εγερθέντες ποιοΰσιν, δκωσπερ όκόσα εύδοντες έπιλανθάνονται. Ενώ
στους ανθρώπους λανθάνει = παραμένουν κρυμμένα όσα κάνουν, εφόσον αυτοί
εταλανθάνονται = λησμονούν, δηλαδή αφήνουν τα όντα να παραπέσουν μέσα στην
κρυπτότητα, η ά-λήθεια έγκειται στον όχι κρυφό χαρακτήρα των όντων, άρα στη
μη.-κρυπτότητά τους. Γράφει ο Χάιντεγγερ στη σελ. 222 του Εκχ: «Η αλήθεια (το
αποκαλύπτεσθαι) πρέπει κάθε φορά να αποσπάται από τα όντα. Τα όντα αρπάζον-
ται από την κρυπτότητα. Το εκάστοτε γεγονικό αποκαλύπτεσθαι είναι πάντα
ληστεία. Είναι τυχαίο ότι οι Έλληνες εκφράζονται για την ουσία της αλήθειας με
στερητική έκφραση (ά-λήθεια);». Ο Χάιντεγγερ τονίζει ότι από αυτή την αρχέγονη
έννοια της αλήθειας προέκυψε ως παράγωγο η νεώτερη και σήμερα καθιερωμένη
αντίληψη, ότι η αλήθεια έγκειται στη συμφωνία της γνώσης με τα γνωριζόμενα
πράγματα (αιΐ3Ρ(μΐ3ΐίο ίηΐε ΐ ΐεοΐυβ ει Γβί).

Μέσα στο παρόν δοκίμιο ο Χάιντεγγερ έχει υιοθετήσει την αρχαιοελληνική
αντίληψη περί αλήθειας, και στις επόμενες σελίδες κάνει ευρύτατη χρήση της. Αλλά
σε μια χειρόγραφη υποσημείωση του, που βρέθηκε κάτω από τον τίτλο του δοκιμίου
σε ένα αντίτυπο της έκδοσης Κεοίαπι (1960), ο Χάιντεγγερ διαβλέπει ότι εδώ
γίνεται ανεπαρκής και αταίριαστη χρησιμοποίηση της έννοιας, μια και δεν στέκεται
κάτω από το φως των κατοπινών χαϊντεγγεριανών ανακαλύψεων. Για να βρούμε τις
ύστερες αυτές ανακαλύψεις παραπεμπόμαστε στα έργα του Χάιντεγγερ ]^ίξϊηαΐ-
και (1967) και ΖΜ 5αεΗε άε5 Οεηκεηί (1969).

Αξίζει τέλος να προσεχτεί ότι ο Χάιντεγγερ φτάνει στην έννοια της αλήθειας
μέσω της έννοιας του Είναι, ταυτίζοντας αυτές τις δύο έννοιες. Μπορεί λοιπόν να
ειπωθεί ότι ο Χάιντεγγερ μέσα στο έργο τέχνης αναζητά και βρίσκει το Είναι, αυτό
το μόνιμο θέμα του στοχασμού του. Παρόμοια σε ένα χωρίο της Εισαγωγής στη
Μεταφυσική ο Χάιντεγγερ αναζητά μέσα από τον πίνακα του Βαν Γκογκ το Είναι
των όντων. Παραθέτω ολόκληρο το χωρίο (Μ. Ηβί(1ε§§εΓ 1973, σελ. 65): «Αυτός ο
πίνακας του Βαν Γκογκ: ένα ζευγάρι χοντροπάπουτσα και τίποτε άλλο. Ο πίνακας
δεν παρουσιάζει πράγματι τίποτε. Ωστόσο βρίσκεσαι αιφνίδια μόνος μ' αυτό που
είναι εκεί, σα να πηγαίνεις μόνος προς το σπίτι, αργά, ένα φθινοπωρινό απόγευμα,
ύστερα από το σβήσιμο και της τελευταίας φωτιάς στο πατατοχώραφο, με την
αξίνα στον ώμο, κουρασμένος από τη δουλειά. Ποιο είναι το ον; Το πανί του πίνακα;
Οι πινελιές; Τα χρώματα; Ποιο είναι σ' όλα αυτά, που τώρα ονομάσαμε, το Είναι
των όντων;» (δες και το πρωτότυπο: Μ. Ηβκ1ε£§εΓ 19764, 5. 27).
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\νβι·)ς] η αλήθεια των όντων69. «Θέτω» σημαίνει εδώ: σταθερο-
ποιώ. Ένα ον, ένα ζευγάρι χωριάτικα παπούτσια, μέσα στο έργο
τέχνης σταθεροποιείται μέσα στη φωτεινότητα του Είναι του. Το
Είναι των όντων εισδύει μέσα στη σταθερότητα της φανέρωσης
του70.

Η ουσία της τέχνης φαίνεται λοιπόν να είναι ετούτη: το

69. Ιιιι \̂ βι·1ί (ΙεΓ ΚυηδΙ ΗΗΙ 8ΪοΗ (Ιΐε ^'αΗΓΗείϊ άεδ 5εϊεπ<3εη ΪΠ5 %'ειΊζ ^εδείζΐ.
Αυτή η πρόταση είναι πολυσήμαντη. Ο Χάιντεγγερ παραλληλίζει καταρχήν τις
εκφράσεις ΙΓΠ ΨεΛ (ιΙβΓ Κιιη5() = μέσα στο έργο τέχνης, και ε5 ίβΐ είν,-33 ίπι % βΓΐίβ =
"κάτι συμβαίνει· ας προσεχτεί και το ανάλογα διατυπωμένο παραπάνω ερώτημα:
^αδ 181 ίπι \νβι·1ς ΕΠΙ \&'βι·1ί? (= Τί είναι επί το έργον μέσα στο έργο τέχνης; Τί
συμβαίνει στο έργο τέχνης;). Σ ' αυτές τις εκφράσεις προστίθεται ο ιδιωματισμός;
8ΐοΗ ίηδ \^βΓΐί ββίζβπ = αρχίζω, πραγματοποιούμαι, ενεργοποιούμαι· ο Χάιντεγγερ με
την επόμενη πρόταση τονίζει ότι στο εδώ εμφανιζόμενο ρήμα §6ίζβη πρέπει
επιπρόσθετα να νοηθεί η σημασία: σταθεροποιώ (ΖΙΙΓΠ δίεΗεη βπη^βη). Έτσι στην
ίδια έκφραση εισάγεται η αντίθεση: κάτι συμβαίνει — κάτι σταθεροποιείται.

Η πρόταση είναι όμως και βαρυσήμαντη. Εδώ πρωτοδιατυπώνεται η άποψη
του Χάιντεγγερ ότι η τέχνη είναι ενεργοποίηση και σταθεροποίηση της αλήθειας·
αυτή η ιδέα θα παίξει από εδώ και πέρα κεντρικό ρόλο σε όλο το παρόν δοκίμιο. Η
καταγωγή αυτής της ιδέας βρίσκεται στον Αριστοτέλη. Στα Ηθικά Νικομάχεια, στο
3ο κεφάλαιο του 6ου βιβλίου, η τέχνη χαρακτηρίζεται ως λειτουργία μέσω της
οποίας η ψυχή αληθεύει, δηλαδή πραγματώνει την αλήθεια. Στο ίδιο αυτό
κεφάλαιο, δίπλα-δίπλα με την τέχνη και επιτελώντας το ίδιο ακριβώς έργο, δηλαδή
το άληθεύειν, αναφέρεται και η επιστήμη, η γνώση. Δες επιτούτου Μ. Ηεί(1ε§§6Γ
19825, σελ. 12-13. Ο ίδιος ο Χάιντεγγερ (δες τον Επίλογο του παρόντος δοκιμίου)
θα μας παραπέμψει στον Χέγκελ, ο οποίος μέσα στα Μαθήματα Αισθητικής
διατυπώνει μια ανάλογη άποψη. Γράφει εκεί ο Χέγκελ (\ν%' ίη 20 Βέίικίβη,
διιΗιΊίΗπιρ, 13. Βαη(], σελ. 140-141): «Η τέχνη είναι αυτή που θέτει στη συνείδηση
μας την αλήθεια κατά τον τρόπο της αισθητής διαμόρφωσης, και μάλιστα μιας
αισθητής διαμόρφωσης η οποία μέσα σ' αυτή την εμφάνιση της έχει ένα ανώτερο,

βαθύτερο νόημα και μια ανώτερη, βαθύτερη σημασία.» ... « Όπου η τέχνη υπάρχει
μέσα στην πιο υψηλή της τελείωση, περιέχει μέσα στον απεικονιστικό της τρόπο
εκείνη την παρουσίαση, η οποία αντιστοιχεί απόλυτα και κατ' ουσίαν προς το
περιεχόμενο της αλήθειας. Έτσι π.χ. για τους Έλληνες η τέχνη ήταν η ανώτατη
μορφή, με την οποία ο λαός παρίστανε τους θεούς και παρείχε στον εαυτό του μια
αντίληψη της αλήθειας.» ... «Για εμάς δεν ισχύει πια η τέχνη ως ανώτατος τρόπος,
με τον οποίο η αλήθεια παρέχει ύπαρξη στον εαυτό της.» Σε αντιστοιχία προς τον
Χέγκελ θα δεχτεί και ο Χάιντεγγερ ότι ο κόσμος του αρχαιοελληνικού καλλιτεχνή-
ματος, που του παρείχε αλήθεια, έχει παρέλθει ανεπίστρεπτα.

70. Η σταθερότητα, για την οποία γίνεται εδώ λόγος, θα μπορέσει να γίνει
κατανοητή στον αναγνώστη μόνο όταν συσχετιστεί με αυτό που ο Χάιντεγγερ στο
3ο κεφάλαιο του παρόντος δοκιμίου θα ονομάσει (ϊεδίβΐΐ (μεταφράζω: μορφή), και
που προκύπτει με σταθεροποίηση (ΓεδΙ-8ΐθΙ1υη§) της μη-κρυπτότητας των όντων
χάρη στην καλλιτεχνική δημιουργία.
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εν-έργω-τίθεσθαι [-η ενεργοποίηση και σταθεροποίηση] της αλή-
θειας των όντων. Αλλά έως τώρα η τέχνη είχε να κάνει με το ωραίο
και την ομορφιά, και όχι με την αλήθεια71. Τις τέχνες που παρά-
γουν τέτοια έργα, σε αντίθεση προς τις χειρωνακτικές τέχνες που
κατασκευάζουν όργανα, τις ονομάζουν «καλές τέχνες». Αυτή η
έκφραση δεν σημαίνει ότι η τέχνη είναι ωραία, αλλά ονομάζεται
έτσι επειδή παράγει το ωραίο. Αντίθετα η αλήθεια αποδίδεται στη
Λογική. Έτσι το ωραίο ανατίθεται στην Αισθητική.

Ή μήπως με την πρόταση «η τέχνη είναι το εν-έργω-τίθεσθαι
[= η ενεργοποίηση και σταθεροποίηση] της αλήθειας», πρόκειται
να αναβιώσει εκείνη η ευτυχώς ξεπερασμένη γνώμη, ότι η τέχνη
είναι μια μίμηση και αναπαράσταση του πραγματικού72; Η απόδο-
ση της πραγματικότητας απαιτεί ασφαλώς τη συμφωνία με τα
όντα, το ταίριασμα με αυτά· αάαβηυαίίο λέει ο Μεσαίωνας· ό-
μοίωσις λέει ήδη ο Αριστοτέλης73. Η συμφωνία με τα όντα

26 ισχύει εδώ και πολύν καιρό ως ουσία της αλήθειας. Αλλά θεωρού-
με ότι εκείνη η ζωγραφιά του Βαν Γκογκ απεικονίζει ένα πραγμα-
τικό ζευγάρι χωριάτικα παπούτσια, και ότι γι' αυτό είναι έργο
τέχνης, επειδή κατορθώνει να το απεικονίσει; Θεωρούμε ότι η
ζωγραφιά δημιουργεί ένα ομοίωμα της πραγματικότητας και το
καθιστά προϊόν της καλλιτεχνικής... παραγωγής; Κατά κανένα
τρόπο.

Μέσα στο έργο τέχνης δεν αναπαριστάνεται το εκάστοτε πα-
ρευρισκόμενο επιμέρους ον, σίγουρα όμως αποδίδεται η γενική ου-

71. Αφού διατυπώθηκε ένας πρώτος και εφεξής καθοδηγητικός προσδιορισμός
της τέχνης, σύμφωνα με τον οποίο η τέχνη είναι ο τόπος της αλήθειας, αναφέρονται
εδώ οι ενδεχόμενες αντιρρήσεις. Η πρώτη αντίρρηση: Μα η τέχνη δεν έχει να κάνει με
το ωραίο; θα πάρει την εξής απάντηση: Μόνο επειδή στην τέχνη φανερώνεται η
αλήθεια, φανερώνεται κατά δεύτερο λόγο και το ωραίο.

72. Ο Χάιντεγγερ στρέφεται τώρα προς μια δεύτερη ενδεχόμενη ένσταση: Το
ότι στην τέχνη φανερώνεται η αλήθεια δεν είναι ρεαλισμός; Και δεν είναι ξεπερα-
σμένη αυτή η μονόπλευρη αισθητική θεωρία;

73. Για ομοίωση στην περιοχή της αρχαιοελληνικής τραγωδίας δες Αριστοτέ-
λους Περί ποιητικής 1454α 24-25, Β8-11. Συνηθέστερος σ' εκείνο το βιβλίο είναι ο
όρος μίμησις. Αλλά ο Χάιντεγγερ δεν κάνει εδώ λόγο για την ποιητική ομοίωση
και μίμηση. Αυτό που κυρίως σκαλίζει, είναι η έννοια της αλήθειας, που στη
νεώτερη εποχή διατυπώθηκε ως αίΐΗβςιίΕΐίο ίηΙβ!1β<Μιΐ5 βΐ πει (= εξομοίωση της
νόησης με το πράγμα) με εσφαλμένη αναφορά στην αριστοτελική άποψη ότι «τα
παθήματα της ψυχής των πραγμάτων ομοιώματα» (δες Περί ερμηνείας 16β
6), δηλαδή ότι τα ψυχικά «βιώματα», τα νοήματα, είναι εξομοιώσεις με τα
πράγματα. Δες τη χαϊντεγγεριανή πραγμάτευση στο Εκχ, σελ. 214 κ.εες.
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σία των πραγμάτων. Αλλά πού και με ποιόν τρόπο υπάρχει αυτή η
γενική ουσία, έτσι ώστε να συμφωνούν μαζί της τα έργα τέχνης;
Με ποια ουσία ποιανού πράγματος μπορεί να συμφωνεί ένας
αρχαιοελληνικός ναός; Ποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί αυτό το
εντελώς αδύνατο, ότι μέσα στο οικοδόμημα αναπαριστάνεται η
ιδέα του ναού γενικά; Και όμως μέσα σε ένα τέτοιο έργο, εάν είναι
πράγματι έργο τέχνης, έχει τεθεί εν έργω [= ενεργοποιηθεί και
σταθεροποιηθεί] η αλήθεια. Ή ας αναλογιστούμε τον ύμνο του
Χαίλντερλιν «Ο Ρήνος». Τί και πώς δόθηκε εδώ στον ποιητή, ώστε
να αποδοθεί κατόπιν μέσα στο ποίημα74; Ίσως στην περίπτωση
αυτού του ύμνου και παρόμοιων ποιημάτων δεν έχει αντίκρυσμα η
σκέψη, ότι πρόκειται για μια σχέση απεικόνισης ανάμεσα σε κάτι
ήδη πραγματικό και στο έργο τέχνης· αλλά σε ένα καλλιτέχνημα
όπως είναι το ποίημα του ^.Υ. Μβ^βΓ «Η ρωμαϊκή κρήνη» επικυρώ-
νεται καλότατα εκείνη η γνώμη, ότι το έργο τέχνης απεικονίζει.

Η ρωμαϊκή κρήνη
Ορθώνεται ο πίδακας νερού, και πέφτοντας διαχέεεται
γεμίζοντας τη μαρμαρένια γούρνα,
που καλυπτόμενη ξεχειλίζει
στον βυθό μιας δεύτερης γούρνας·
η δεύτερη πλουσιοπάροχη εκχωρεί
το φουσκονέρι της παφλάζοντας στην τρίτη,
και καθεμιά ταυτόχρονα παίρνει και δίνει
και ρέει και ηρεμεί75.

74. \ν3δ ίδΐ ΗίεΓ (Ιβπι ΟίεΗΐεΓ ιιηά >νίε νοΓ£ε§εΒεη, άαδ άαηη ίηι

κίβ(1βΓ§ββεΙ)€η »βΓ(1βη |ςδηη(ε? Σ' αυτή την πρόταση παραλληλίζονται οι δύο

ρηματικοί τύποι: νοΓ£ε§ε!>εη (— δόθηκε), νίβιΙεΓ^ε^εΙιεη (= αποδόθηκε).

75. Το γερμανικό πρωτότυπο έχει ως εξής:

ΟβΓ Γθΐπί5θΙΐ€ Βηιηπεπ
ΑυΓδ(εί§Ι άεΓ δίΓβΗΙ από) Γϊΐίρηιί §ίεβΐ

ΕΓ νοίΐ (Ιεπ ΜβΓΓΠΟΓδοΗβΙβ Κυη(1,

Οίε, δίυΗ νβΓ8θΗ1είεπι<1, ιαΒει-Πίεβΐ

Ιη είηερ ζΐνεϊίεη δοΗαΙε Οι·υη(3;

Οίε ζ«εί(ε §ϊΒΐ, 8ΐβ ν'ιτά ζυ ΓβίοΗ,

ΟβΓ ά π ΐ ΐ ε η »3ΐ1εη<1 ίΗτε Παΐ,

\}ηά ]εάε ηίιηπΚ άπα §ίΒΐ ζυ^ΙείοΗ

ΙΙηιΙ δίΓό'πιΙ αη<1 ΓυΗΐ.

Το περιεχόμενο του ποιήματος (η συνύπαρξη ανόρθωσης και καθόδου στη γη, δόσης

και λήψης, κίνησης και ακινησίας) δεν είναι άσχετο με το όλο περιεχόμενο του

παρόντος δοκιμίου του Χάιντεγγερ. Ωστόσο το ποίημα δεν αναλύεται εδώ περισσό-
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Εδώ ούτε απεικονίζεται ποιητικά μια πράγματι υπαρκτή
27 κρήνη, ούτε αποδίδεται η γενική ουσία μιας ρωμαϊκής κρήνης. Και

όμως η αλήθεια τέθηκε εν έργω [= ενεργοποιήθηκε και σταθερο-
ποιήθηκε]. Ποια αλήθεια έλαβε χώρα μέσα στο έργο τέχνης;
Μπορεί διόλου η αλήθεια να λάβει χώρα σαν συμβάν και άρα να
γίνει ιστορική76; Η αλήθεια, έτσι λένε τουλάχιστο, είναι κάτι
άχρονο και υπερχρονικό77.

Αναζητούμε την πραγματικότητα του έργου τέχνης, για να
βρούμε εκεί πράγματι την τέχνη που κρύβεται μέσα του. Ως άμεση
πραγματικότητα του έργου τέχνης αναδείχτηκε το πραγμοειδές
υπόβαθρο. Αλλά για να συλληφθεί αυτό το πραγμοειδές δεν
επαρκούν οι παραδοσιακές έννοιες του πράγματος· γιατί αυτές
λαθεύουν ως προς την ουσία του πραγμοειδούς. Η κυριότερη
αντίληψη περί πράγματος, το πράγμα ως φορμαρισμένη ύλη, δεν
έχει ούτε καν αντληθεί από την ουσία του πράγματος, αλλά έχει
αντληθεί από την ουσία του οργάνου. Δείχτηκε επίσης ότι το
οργανοειδές κατέχει εδώ και πολύν καιρό μια ιδιότυπη προτεραιό-
τητα μέσα στην ερμηνεία των όντων. Αυτή η όχι αρκετά προσεγμέ-
νη προτεραιότητα του οργανοειδούς μας πρόσφερε μια νύξη, για να
θέσουμε ξανά το ερώτημα που αφορά το οργανοειδές αποφεύγον-
τας τις καθιερωμένες ερμηνείες.

Το τί είναι το όργανο, αφήσαμε να μας το πει ένα έργο τέχνης.
Έτσι μας έγινε τροποντινά χειροπιαστό και ολοφάνερο, τί είναι
επί το έργον [= τί συμβαίνει] μέσα στο έργο τέχνης: ξανοίγονται τα
όντα μέσα στο Είναι τους: συμβαίνει η αλήθεια. Αλλά εάν τώρα η
πραγματικότητα του έργου τέχνης δεν μπορεί να καθοριστεί από
τίποτε άλλο εκτός από αυτό που συμβαίνει μέσα στο έργο τέχνης,
τί θα απογίνει η πρόθεση μας να αναζητήσουμε το πραγματικό

τερο. Ο Χάιντεγγερ επαφίεται στον αναγνώστη να κάνει τη συσχέτιση και ερμηνεία
του, 8ες π.χ. παρακάτω την υποσημείωση 188.

76. Κβηη \&'βΗι·Ηεί( ϋΒβι-ΗβυρΙ (»βδ<:ΗεΗβη υηά βο ^βδοΗίοΗΐΗοΗ δβίη? Ο Χάιν-
τεγγερ συσχετίζει ετυμολογικά και εννοιολογικά το επίθετο ^εβοΗίεΗΐΗοΗ (=
ιστορικός) με το ρήμα βεβοΗεΗβη (= συμβαίνω). Ιστορία είναι το ιστορικό γίγνεσθαι
και όχι η επιστήμη που αναφέρεται σ' αυτό το γίγνεσθαι. Το ερώτημα που τίθεται
εδώ δεν πρέπει λοιπόν να παρερμηνευτεί σαν να αφορά τον ενδεχόμενο ιστοριογρα-
φικό ρόλο της τέχνης. Δες Τ. Πεντζοπούλου-Βαλαλά 1978/79, σελ. 65.

77. Σ ' αυτό το σημείο σταματά η απαρίθμηση των ενδεχόμενων αντιρρήσεων,
και γίνεται μια ανασκόπηση της όλης μέχρι τώρα πορείας, ώστε να συνειδητοποιη-
θούν τα επιτεύγματα του πρώτου κεφαλαίου και να ανοίξουν οι δρόμοι που θα
ακολουθηθούν στο δεύτερο κεφάλαιο.
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έργο τέχνης μέσα στην πραγματικότητα του; Προφανώς λαθεύαμε
όσο εικάζαμε ότι η πραγματικότητα του έργου τέχνης έγκειται
καταρχήν σ' εκείνο το πραγμοειδές υπόβαθρο. Τώρα στεκόμαστε
μπροστά σε ένα παράδοξο αποτέλεσμα των συλλογισμών μας, αν
διόλου αυτό μπορεί να ονομαστεί αποτέλεσμα. Δύο σημεία έγιναν
σαφή:

1: Τα μέσα που διαθέτουμε για να συλλάβουμε το πραγμοει-
δές του έργου τέχνης, οι καθιερωμένες αντιλήψεις περί του πρά-
γματος, δεν επαρκούν.

2: Αυτό που θελήσαμε να εκλάβουμε ως άμεση πραγματικό-
τητα του έργου τέχνης, το πραγμοειδές υπόβαθρο, δεν ανήκει καν
στο έργο τέχνης.

Όσο δεν αντικρύζουμε αυτά τα δύο σημεία, εκλαμβάνουμε
χωρίς να το καταλάβουμε το έργο τέχνης σαν ένα όργανο, στο

28 οποίο επιπλέον αποδίδουμε μια υπερδομή, η οποία περιέχει τάχα
την καλλιτεχνικότητα. Αλλά το έργο τέχνης δεν είναι ένα όργανο,
που είναι επιπρόσθετα εξοπλισμένο με μια αισθητική αξία η οποία
προσκολλάται σ' αυτό. Ούτε το έργο τέχνης είναι κάτι τέτοιο,
ούτε το σκέτο πράγμα είναι ένα όργανο που του λείπει ο γνήσιος
χαρακτήρας του οργάνου, η εξυπηρετικότητα και η κατασκευή.

Το ερώτημα που θέσαμε σχετικά με το έργο τέχνης κατεδαφί-
στηκε, γιατί το ερώτημα μας δεν αφορούσε το έργο τέχνης, αλλά
κατά το ήμισυ αφορούσε το πράγμα και κατά το ήμισυ το όργανο.
Μα δεν ήμασταν εμείς εκείνοι που πρωτοέθεσαν αυτό το ερώτημα.
Πρόκειται για ένα ερώτημα που έχει ήδη θέσει η Αισθητική. Ο
τρόπος κατά τον οποίο βλέπει η Αισθητική το έργο τέχνης,
κυριαρχείται από την παραδεχόμενη ερμηνεία των όντων ως όντων.
Αλλά η κατεδάφιση αυτού του συνηθισμένου ερωτήματος δεν είναι
το ουσιώδες. Αυτό που έχει σημασία, είναι να πρωτοανοίξουμε τα
μάτια στο γεγονός ότι το εργοειδές του έργου τέχνης, το οργανοει-
δές του οργάνου, το πραγμοειδές του πράγματος μας γίνονται
προσιτά, μόνο όταν στοχαζόμαστε το Είναι των όντων78. Προς

78. Αυτό είναι ένα θεμελιώδες αξίωμα του Χάιντεγγερ. Δεν είναι δυνατό να
βρεθεί η προέλευση του έργου τέχνης, εάν δεν τεθεί το καθολικό εκείνο ερώτημα
που αφορά το Είναι όλων των όντων. Έγινε φανερό ότι, η Αισθητική μιλώντας για
υλικό υπόβαθρο και για καλλιτεχνική υπερδομή έχει κάνει σύγχυση ανάμεσα στο
έργο τέχνης και στο όργανο. Το εννοιολογικό ζευγάρι ύλη-φόρμα προέρχεται από
την περιοχή των οργάνων, και μάλιστα ιδωμένων μέσα σε μια έκπτωτη κατάσταση,
όταν αυτά αντιμετωπίζονται μόνο ως εξυπηρετικά κατασκευάσματα. Για να βρεθεί

64



τούτο είναι αναγκαίο να πέσουν πρώτα οι φραγμοί όσων θεωρούν-
ται αυτονόητα και να παραμεριστούν οι καθιερωμένες επιφανεια-
κές έννοιες. Να γιατί οφείλαμε να ακολουθήσουμε μια παρακαμ-
πτήρια οδό. Αλλ' αυτή η παρακαμπτήρια μας οδηγεί συνάμα σε μια
οδό, που μπορεί να μας δώσει έναν ορισμό του πραγμοειδούς του
έργου τέχνης. Δεν πρέπει να αρνηθούμε και να παραπετάξουμε το
πραγμοειδές του έργου τέχνης· αλλ' αυτό το πραγμοειδές, εφόσον
ανήκει στο εργοειδές του έργου τέχνης, πρέπει να νοηθεί με βάση
το εργοειδές. Εάν είναι έτσι, τότε για τον προσδιορισμό της
πραγμοειδούς πραγματικότητας του έργου τέχνης δεν θα διαβούμε
μέσα από το πράγμα για να καταλήξουμε στο έργο τέχνης, αλλ'
αντίστροφα θα διαβούμε μέσα από το έργο τέχνης για να καταλή-
ξουμε στο πράγμα79.

Το έργο τέχνης με τον τρόπο του ξανοίγει το Είναι των όντων.
Αυτό το ξάνοιγμα, δηλαδή η αποκάλυψη, δηλαδή η αλήθεια των
όντων, συμβαίνει μέσα στο έργο τέχνης. Μέσα σ' αυτό το έργο έχει
τεθεί εν έργω [= έχει ενεργοποιηθεί και σταθεροποιηθεί] η αλήθεια
των όντων. Η τέχνη είναι το εν έργω τίθεσθαι [= η ενεργοποίηση
και σταθεροποίηση] της αλήθειας. Μα τί είναι αυτή η αλήθεια που
συμβαίνει80 μέσα στον χρόνο ως τέχνη; Τί είναι αυτό το εν έργω
τίθεσθαι;

λοιπόν το αρχέγονο Είναι του έργου τέχνης και. να διακριθεί από το Είναι των
οργάνων και των πραγμάτων, είναι αναγκαίο να αναζητηθεί το Είναι όλον των
όντων.

79. Έως τώρα επιχειρήθηκε να βρεθεί το Είναι του έργου τέχνης με αφετηρία

το Είναι του πράγματος και το Είναι του οργάνου. Ειδικά το Είναι του οργάνου
βρέθηκε χάρη σε ένα έργο τέχνης, χάρη στη ζωγραφιά του Βαν Γκογκ. Το επόμενο
κεφάλαιο θα πάρει ως αφετηρία όχι πια ένα μεμονωμένο έργο τέχνης, αλλά τα έργα
τέχνης μέσα στην ολότητα τους και μέσα στο Είναι τους.

80. Ο Χάιντεγγερ χρησιμοποιεί σ ' αυτή την παράγραφο δύο συνώνυμα
ρήματα: (ξεδεΗεΚεϊΐ και δίοΐι 6Γ6\§η«η, που τα μεταφράζω: συμβαίνει. Ωστόσο από το
δεύτερο ρήμα προέρχεται ο βασικός χαϊντεγγεριανός όρος ΕΓ6ΐ£ηΐ5 (= συμβάν), που
αποκτά μια σημασία πολύ βαθύτερη από ό,τι είναι ένα απλό συμβάν. Με βάση την
ετυμολογία της λέξης (εί^εη = δικός μου, ίδιος) ο Χάιντεγγερ χρησιμοποιεί τον όρο
για να δηλώσει το συμβάν της ιδιοποίησης, δηλαδή το συμβάν μέσω του οποίου το
Είναι (ή κάποιο ον) φτάνει στον δικό του εαυτό, γίνεται ο εαυτός του.

Στην παρούσα παράγραφο βρέθηκε μια χειρόγραφη υποσημείωση του Χάιντεγ-
γερ στην έκδοση Κβοίαπι (1960), που αποτελείται από τρεις λέξεις: ΨαΗι-Ηβίΐ 3α5
ΕΓθί§ηίδ! = αλήθεια βάσει του συμβάντος της ιδιοποίησης!
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29 [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ]

Το έργο τέχνης και η αλήθεια

Η προέλευση του έργου τέχνης είναι η τέχνη. Αλλά τί είναι η
τέχνη; Η τέχνη υπάρχει πράγματι μόνο μέσα στο έργο τέχνης. Να
γιατί πρώτα αναζητούμε την πραγματικότητα του έργου τέχνης.
Σε τί συνίσταται αυτή; Τα έργα τέχνης φανερώνουν ανεξαίρετα, αν
και με πολυποίκιλους τρόπους, το πραγμοειδές. Η προσπάθεια να
συλλάβουμε το πραγμοειδές του έργου τέχνης με τη βοήθεια των
συνηθισμένων αντιλήψεων περί του πράγματος απέτυχε. Όχι μόνο
επειδή αυτές οι αντιλήψεις περί του πράγματος δεν συλλαμβάνουν
το πραγμοειδές, αλλά επειδή αναζητώντας το πραγμοειδές υπόβα-
θρο του έργου τέχνης το συμπιέζουμε μέσα σε μια προειλημμένη
έννοια, με την οποία φράζουμε την οδό προς το εργοειδές του έργου
τέχνης. Τίποτα ορθό δεν μπορεί να ειπωθεί σχετικά με το πραγμο-
ειδές του έργου τέχνης, όσο δεν έχει φανερωθεί με σαφήνεια η
καθαρά εσωτερική ηρεμία του έργου τέχνης.

Μα είναι διόλου ποτέ προσιτό το έργο τέχνης καθ' εαυτό81;
Για να μπορέσει να προσεγγιστεί κάτι τέτοιο, θα χρειαζόταν να
αποσπάσουμε το έργο τέχνης από όλες τις σχέσεις με όντα που δεν
είναι ο εαυτός του, ώστε να του επιτρέψουμε να εφησυχάσει μόνο
στον εαυτό του. Αλλά προς τα εκεί τείνουν και οι πιο βαθιές
προθέσεις του καλλιτέχνη· το έργο τέχνης οφείλει να αφεθεί στην
ηρεμία του εαυτού του ως κάτι αυθύπαρκτο82. Στη μεγάλη τέχνη,

81. Παραπάνω έγινε ήδη περιπτωσιακά λόγος για την «εσωτερική ηρεμία»

(ΙηδίοΗι-υΗεη) και την «εφ' εαυτόν εφησύχαση» (ΑυΓδίοΗΒβΓυΗεη) των πραγμάτων

και των έργων τέχνης. Αυτή η ηρεμία δεν διαλευκάνθηκε όμως αρκετά, και ίσως γι'

αυτό δεν μπόρεσε να γίνει σαφές το πραγμοειδές των έργων τέχνης. Στο μεταξύ

ειπώθηκε ότι μέσα στο έργο τέχνης συμβαίνει μια σταθεροποίηση (ζιιιη-δίβΗεη-Βπη-

§βη) της αλήθειας. Τί μπορεί να σημαίνει αυτό το εσωτερικό ακινητείν (ΙηίίοΗδΙβΗ-

«0;

Κάτι ηρεμεί στο έργο τέχνης εν εαυτώ (ίη βίοΗ). Εκτός από την ηρεμία και τη

σταθερότητα πρέπει λοιπόν να προσεγγιστεί και ο εαυτός του έργου τέχνης, ή έστω

αυτό τούτο το έργο τέχνης μέσα στον εαυτό του. Τίθεται λοιπόν υπό ερώτηση η

καθ'.εαυτόν (αη βίοΗ) και δι' εαυτόν (Γαρ δίοΗ) ύπαρξη του έργου τέχνης.

82. Ζιι δθίηβιη ΙηδίοΗδβΙΒδϊδΙβΗθη. Ο προβληματισμός που αναφέρεται στην

εσωτερική ηρεμία και στον εαυτό του έργου τέχνης εμπλουτίζεται εδώ με το στοι-
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και μόνο γι' αυτήν γίνεται εδώ λόγος, ο καλλιτέχνης παραμένει
σχετικά με το έργο κάτι αδιάφορο, σχεδόν σαν μια πορεία αυτοεκ-
μηδενισμού μέσα στη δημιουργία για χάρη της ανάδυσης του
καλλιτεχνήματος.

Αυτά τούτα τα έργα τέχνης στέκονται και κρέμονται στις
συλλογές και στις εκθέσεις. Αλλά είναι εδώ τα καλλιτεχνήματα
καθ' εαυτά αυτά που είναι, ή μήπως μάλλον έχουν ήδη γίνει
αντικείμενα του καλλιτεχνικού πάρε-δώσε; Τα έργα τέχνης γίνον-
ται προσιτά στη δημόσια και στην ιδιωτική καλλιτεχνική απόλαυ-
ση. Αναλαμβάνεται επίσημα η φροντίδα τους και η διατήρηση
τους. Ειδήμονες και τεχνοκρίτες αναλαμβάνουν να πουν το λόγο
τους. Οι έμποροι τέχνης αναλαμβάνουν την αγοραπωλησία. Οι
ερευνητές που ασχολούνται με την ιστορία της τέχνης κάνουν τα
έργα αντικείμενο επιστήμης. Μα συναντούμε τα ίδια τα έργα μέσα
σε όλες αυτές τις μηχανορραφίες;

Οι «Αιγινήτες» στην καλλιτεχνική συλλογή του Μονάχου, η
«Αντιγόνη» του Σοφοκλή στην πιο καλή κριτική έκδοση, είναι τα

30 έργα που είναι, έχοντας αποκοπεί από τον δικό τους ουσιώδη
χώρο. Όσο μεγάλη και αν είναι η αξία τους και η εντύπωση που
προξενούν, όσο καλή και αν είναι η διατήρηση τους, όσο σίγουρη
και αν είναι η ερμηνεία τους, ήδη το ότι μετατέθηκαν στη συλλογή
τα απέκοψε από τον κόσμο τους. Αλλ' ακόμα και αν προσπαθήσου-
με να καταργήσουμε ή να αποφύγουμε τέτοιες μεταθέσεις των
έργων τέχνης επισκεπτόμενοι π.χ. τον ναό της Φαιστού και τον
καθεδρικό ναό του ΒδπιΒβΓβ στον τόπο τους, ο κόσμος των υπαρ-
κτών αυτών έργων τέχνης έχει αποσυντεθεί.

Η αποκοπή και η αποσύνθεση του κόσμου δεν μπορούν ποτέ
πια να ακυρωθούν. Τα έργα τέχνης δεν είναι πια αυτά που ήταν.
Είναι βέβαια τα ίδια αυτά έργα που στέκονται ως αντικείμενο
συνάντησης, αλλά ο εαυτός τους είναι κάτι που υπήρξε στο
παρελθόν. Σαν τέτοια στέκονται μέσα στην περιοχή της παράδο-
σης και της διατήρησης. Εφεξής παραμένουν μόνο σαν αντικείμενα.
Αυτό είναι βέβαια ένα επακόλουθο εκείνης της πρωτύτερης εσωτε-
ρικής ηρεμίας, αλλά αυτή τούτη η εσωτερική ηρεμία τους έχει πια
χαθεί. Κάθε καλλιτεχνικό πάρε-δώσε, όσο πολύ και αν ενταθεί, όσο
και αν περιβάλει τα ίδια τα έργα τέχνης, τα αντιμετωπίζει πάντα

χείο της αυθυπαρξίας χάρη στην εξής ετυμολόγηση: με συνδυασμό των λέξεων 5ε11>8ΐ
(= εαυτός) και 5ΐεΗβη (= ηρεμείν) συγκροτείται η λέξη δβΙΒδίβηίΙί^ΙιβίΙ = αυθυπαρ-

ξία.
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σαν αντικείμενα, και δεν βλέπει το εργοειδές τους83.
Αλλά εξακολουθεί το έργο τέχνης να είναι έργο, όταν στέκεται

έξω από κάθε σχέση; Δεν ιδιάζει ακριβώς αυτό στο έργο τέχνης, να
βρίσκεται μέσα σε κάποιες σχέσεις; Αναμφίβολα· μένει όμως να
θέσουμε το ερώτημα, μέσα σε ποιες σχέσεις βρίσκεται84.

Πού ανήκει ένα έργο τέχνης; Το έργο τέχνης σαν τέτοιο ανήκει
αποκλειστικά σ' εκείνη την περιοχή, η οποία ξανοίγεται μέσω του
ίδιου αυτού έργου τέχνης. Γιατί το εργοειδές του έργου τέχνης έχει
την ουσία του αποκλειστικά σε ένα τέτοιο ξάνοιγμα. Είπαμε ότι
μέσα στο έργο τέχνης είναι επί το έργον το συμβάν της αλήθειας. Η
αναφορά στον πίνακα του Βαν Γκογκ επιχείρησε να περιγράψει
αυτό το συμβάν. Προσβλέποντας σ' αυτό τον πίνακα θέσαμε το
ερώτημα, τί είναι η αλήθεια και πώς μπορεί η αλήθεια να συμβαί-
νει.

Θέτουμε τώρα το ερώτημα που αναφέρεται στην αλήθεια με
αναφορά στο έργο τέχνης. Αλλά για να εξοικειωθούμε περισσότερο
με το περιεχόμενο αυτού του ερωτήματος, είναι αναγκαίο να ξανα-
κάνουμε ορατό το συμβάν της αλήθειας μέσα στο έργο. Γι' αυτή
την προσπάθεια θα επιλέξουμε σκόπιμα ένα έργο τέχνης που δεν
συγκαταλέγεται στις απεικονιστικές τέχνες.

Ένα οικοδόμημα, ένας αρχαιοελληνικός ναός, δεν αναπαριστά
31 τίποτε. Απλώς στέκεται μέσα στη ρημαγμένη πετρώδη κοιλάδα.

Το οικοδόμημα περικλείνει τη μορφή του θεού και της επιτρέπει να
εκτίθεται μέσα σ' αυτό το κρύψιμο, μέσα στην ιερή περιοχή που

83. Μέσα στις συλλογές και στις εκθέσεις, μέσα στο πάρε-δώσε της εμπορευ-
ματοποιημένης καλλιτεχνικής απόλαυσης, ιστορικής έρευνας και μουσειακής διατή-
ρησης τα καλλιτεχνήματα δεν ηρεμούν μέσα στον εαυτό τους, αλλά γίνονται
αντικείμενα — που θα πει: αποκομμένα και στερημένα από τον κόσμο τους. Το
ξάνοιγμα της αλήθειας, η οποία είχε κάποτε ενεργοποιηθεί και σταθεροποιηθεί
μέσα στο καλλιτέχνημα, μετατρέπεται σε εγκλεισμό και σε αναλήθεια. Μέσα σε
τέτοιου είδους ύπαρξη τα καλλιτεχνήματα δεν φανερώνουν πια τον εαυτό τους,
παρά μόνο σαν κάτι που παρήλθε. Είναι λοιπόν σαφές ότι τα καλλιτεχνήματα τότε
μόνο ηρεμούν εσωτερικά, όταν ακινητούν μέσα στον κόσμο ο οποίος ξανοίγεται μέσα
τους. Δες Γ.-^. νοη ΗβπτηΗπη 1980, σελ. 109.

84. Δείχτηκε ότι σαν αντικείμενο εμπορευματικού, επιστημονικού και μου-
σειακού πάρε-δώσε το καλλιτέχνημα σχετίζεται με όντα που δεν είναι ο εαυτός του.
Έτσι προκύπτει η ερώτηση: Μήπως πρέπει το καλλιτέχνημα να σταθεί έξω από

κάθε σχέση για να γίνει ο εαυτός του; Όχι βέβαια. Αλλά πρέπει να αναζητηθούν οι

αληθινές εκείνες σχέσεις, που διατηρούν το καλλιτέχνημα μέσα στην εσωτερική του
ηρεμία και άρα σχετιζόμενο με όντα που είναι ο εαυτός του. Αυτά τα «όντα», που θα
συζητηθούν ευρύτατα στις επόμενες σελίδες, είναι ο κόσμος και η γη.
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περιβάλλεται από την ανοιχτή στοά τη σχηματισμένη από κολώ-
νες. Χάρη στον ναό παρίσταται ο θεός μέσα στον ναό. Αυτή η
παρουσία του θεού είναι η επέκταση και η συνόρευση85 της
περιοχής στην ιερότητα. Αλλά ο ναός και η περιοχή του δεν
αιωρούνται μέσα στην αοριστία. Ο ναός είναι εκείνος που πρωτο-
συνάπτει και συνάμα συλλέγει γύρω του την ενότητα εκείνων των
οδών και σχέσεων, μέσα στις οποίες η γέννηση και ο θάνατος, η
συμφορά και η ευλογία, η νίκη και η ατίμωση, η εγκαρτέρηση και η
κατάπτωση διαμορφώνουν το πεπρωμένο της ανθρώπινης ουσίας86.
Η έκταση αυτών των ανοιχτών σχέσεων είναι ο κόσμος αυτού του
ιστορικού λαού87. Βάσει αυτού του κόσμου και μέσα σ' αυτόν
επανέρχεται αυτός ο λαός στον εαυτό του, στην πραγμάτωση του
προορισμού του.

Ιστάμενο, το οικοδόμημα ησυχάζει πάνω στο πετρώδες έδα-
φος. Αυτή η εφησύχαση του έργου τέχνης βγάζει από την πέτρα το
σκοτάδι του άκαμπτου και όμως αβίαστου φέρειν88. Ιστάμενο το

85. ΑιΐδΙ>ΓείΙιιη£ ηηά Αιΐ5§Γβηζυη{>. Με την επανάληψη του προθέματος Εΐΐ5 (=
έξω) ο Χάιντεγγερ τονίζει τη διεύρυνση των ορίων (επ-έκ-ταση) και το εκ-τίθεσθαι.
Στις προηγούμενες προτάσεις έχει ήδη τονιστεί, ότι ο αρχαίος ναός επιτρέπει στον
θεό να ε/οτίθεται (Ηίηβιΐδδίεΐιεη). Πρόκειται παντού εδώ για το στοιχείο της
εκ-κάλυψης, της φανέρωσης.

86. (Ιεπι ΜεηδοΗεηκεδεη άϊε Οεδίβΐΐ δείηεδ ΟεδοΗίοΙιεδ §βννίηηεη. Στις πρώτες
εκδόσεις το κείμενο γράφει: (Ιίε Οεδΐ3!ί υηά (Ιεη Ι ι̂ιί (Ιεδ ΜεηδθΗεη\νεδεηδ ϊη δείηειη
Οεδοΐιίοΐί £βκίηηβη = διαμορφώνουν την πορεία της ανθρώπινης ουσίας μέσα στο
πεπρωμένο της. Ας προσεχτεί η λέξη που θα αποτελέσει βασικό όρο παρακάτω:
Οεδίαΐΐ (= μορφή).

87. Σε μια πρώτη προσέγγιση στον αρχαιοελληνικό ναό αποκαλύπτεται η
σχέση του προς τον κόσμο του αρχαιοελληνικού λαού. Κι αυτό γιατί η μέσα στο ναό
αποκαλυπτόμενη μορφή (Οβδίαΐι) του θεού συνάπτει και συλλέγει όλες τις ανθρώ-
πινες πορείες και σχέσεις. Αυτό το συλλεγόμενο και συναπτόμενο είναι ο κόσμος.
Αλλά γιατί πρόκειται για τον κόσμο ενός «ιστορικού» λαού; Γιατί ο κόσμος
συνάπτεται άμεσα με την ιστορικότητα; Έως τώρα ετούτο μόνο είναι σαφές (ο
Χάιντεγγερ θα επανέλθει παρακάτω στο ίδιο θέμα): ο ναός δεν είναι ένα αιώνιο έργο
τέχνης, αλλά όχι επειδή υφίσταται τη φυσική φθορά του χρόνου, παρά επειδή έχει
εξαφανιστεί ο κόσμος του. Καθώς θα ειπωθεί παρακάτω (σελ. 32), το λατρευτικό
αυτό οικοδόμημα ((είναι έργο τέχνης, όσο ο θεός δεν έφυγε από αυτό». Δες και όσα
ειπώθηκαν ήδη στη σελ. 30: «Η αποκοπή και η αποσύνθεση του κόσμου δεν μπορούν
ποτέ πια να ακυρωθούν. Τα έργα τέχνης δεν είναι πια αυτά που ήταν. Είναι βέβαια
τα ίδια αυτά έργα που στέκονται ως αντικείμενο συνάντησης, αλλά ο εαυτός τους
είναι κάτι που υπήρξε στο παρελθόν.»

88. Σ' αυτή τη δεύτερη προσέγγιση στον αρχαιοελληνικό ναό πρόκειται να
αποκαλυφτεί η σχέση του με τη γη. Ο ναός στέκεται πάνω στη γη εφησυχάζοντας
πάνω της. Χάρη σ' αυτό τον εφησυχασμό αποκαλύπτεται ο ρόλος της γης ως φορέα.
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οικοδόμημα υποφέρει τη θύελλα που μαίνεται επάνω του, κι έτσι
πρωτοφανερώνει την ίδια αυτή θύελλα μέσα στη βία της. Η φωτερή
λάμψη της πέτρας, μολονότι φαίνεται απλώς να προέρχεται από
τον ήλιο, πρωτοφανερώνει το φέγγος της ημέρας, την έκταση του
ουρανού, το σκοτάδι της νύχτας. Ορθωνόμενος με σιγουριά ο ναός
καθιστά ορατό τον αόρατο χώρο της ατμόσφαιρας. Ο ακλόνητος
χαρακτήρας του έργου τέχνης ορθώνεται ενάντια στον σάλο της
φουσκοθαλασσιάς, και με την ηρεμία-του επιτρέπει να φανερωθεί η
μανία της. Το δέντρο και η χλόη, ο αετός και ο ταύρος, το φίδι και ο
τζίτζικας εισδύουν ολόπρωτα μέσα στην ξεχωριστή τους μορφή,
και έτσι πρωτοαναδύονται ως αυτά που είναι. Αυτό το αναδύεσθαι
και αναφύεσθαι σαν τέτοιο και ως όλο ονομάστηκε από τους
αρχαίους Έλληνες Φύσις. Αυτή είναι που φωτίζει συνάμα εκείνο,
πάνω στο οποίο και μέσα στο οποίο ο άνθρωπος θεμελιώνει την
κατοικία του. Το ονομάζουμε: γη89. Από το νόημα της εδώ χρησι-
μοποιούμενης λέξης πρέπει να απομακρυνθεί τόσο η παράσταση

Η σκληρή πέτρα είναι ένας ασφαλής (§εΒθΓ§εη) φορέας, που σιγουρεύει περιβάλλον-

τας (οεΓ§εηο") τα φερόμενα μέσα σε μυστηριώδη αχλύ (νει·ΒθΓ§εηΗεί()' να γιατί
γίνεται λόγος για «το σκοτάδι του φέρειν». Το σκληρό και άκαμπτο φέρειν της πέ-
τρας δεν πιέζεται για να λειτουργήσει, λειτουργεί αβίαστα· η πέτρα και κατ' επέ-
κταση η γη είναι ένας ακαταπόνητος και όμως ελεύθερος φορέας ναού.

89. Το καλλιτέχνημα πρωτοφανερώνει, δηλαδή φανερώνει αληθινά και με
εξαιρετική φανέρωση τη θύελλα, την ημέρα, τον ουρανό, τη νύχτα, την ατμόσφαιρα,
τη φουσκοθαλασσιά, τα φυτά και τα ζώα. Όλα αυτά χάρη στο καλλιτέχνημα
εισδύουν στην αληθινή τους μορφή και αναδύονται ως αυτά που πράγματι είναι:
πρόκειται για τα φύσει όντα, για τα αναφυόμενα. Ο Χάιντεγγερ εντοπίζει το κύριο
χαρακτηριστικό τους εκεί που το είδαν και οι αρχαίοι Έλληνες: στο γεγονός ότι
αυτά αναδύονται (φύονται) μέσα στην ξεχωριστή και αληθινή τους μορφή, ως αυτά
που είναι.

Πρόκειται για μια σταθερή πεποίθηση του Χάιντεγγερ, ότι το έργο τέχνης
πρωτοφανερώνει τα φύσει όντα, τα οποία χωρίς την τέχνη θα ήσαν αφανή. Στο

βιβλίο του Μ. ΗείοΙε^βΓ 19714, σελ. 21 (της πρώτης έκδοσης) γράφει ο Χάιντεγγερ:
«Πόσον καιρό ακόμα; Πόσον καιρό ακόμα θα νομίζουμε ότι υπάρχει αρχικά μια
φύση καθ' εαυτήνκαι ένα τοπίο δι' εαυτό, που υστερότερα χρωματίζεται μυθολογι-
κά με τη βοήθεια «ποιητικών βιωμάτων»; Πόσον καιρό ακόμα θα εμποδίζουμε τον
εαυτό μας να εμπειράται τα όντα ως όντα;»

Είναι γνωστό ότι η έννοια της γης εμφανίστηκε μέσα στον στοχασμό του
Χάιντεγγερ μέσα από επεξεργασία ποιημάτων του Χαίλντερλιν. Κατά το χειμω-
νιάτικο εξάμηνο του 1934/35 ο Χάιντεγγερ διδάσκει στο Πανεπιστήμιο τους ύ-
μνους του Χαίλντερλιν «Γερμανία» και «Ο Ρήνος». Αλλά η έννοια της γης θα εμφα-
νιστεί σποραδικά και σε άλλα κείμενα του φιλόσοφου, δες π.χ. το κείμενο «Η γη και
ο ουρανός του Χαίλντερλιν» που δόθηκε αρχικά ως διάλεξη στο Μόναχο το 1959 και
συμπεριλήφθηκε αργότερα στο βιβλίο του Μ. Ηείάε£§εΓ 19714 (1951').
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μιας στοιβαγμένης κατά στρώματα υλικής μάζας όσο και η απλώς
αστρονομική κατονομασία ενός πλανήτη. Η γη είναι αυτό, μέσα
στο οποίο το αναφύεσθαι επαναφέρει και σιγουρεύει κάθε τι ανα-
φυόμενο και μάλιστα σαν τέτοιο. Μέσα στα αναφυόμενα κρύβεται
η γη ως αυτό που τα σιγουρεύει90.

32 Ο ναός ιστάμενος ξανοίγει ένα κόσμο και συνάμα τον επανα-
θέτει πίσω στη γη, η οποία έτσι πρωτοφανερώνεται ως πάτριο
έδαφος. Ποτέ όμως οι άνθρωποι και τα ζώα, τα φυτά και τα
πράγματα δεν υπάρχουν ως παρευρισκόμενα, γνωστά και αμετά-
βλητα αντικείμενα, για να αποτελέσουν εκ των υστέρων το ταιρια-
στό περιβάλλον του ναού, ο οποίος κάποια μέρα επιπροστίθεται
στα παρόντα. Αντίθετα ερχόμαστε κοντύτερα προς αυτό που [ο
ναός και το περιβάλλον] είναι, μόνο εάν στοχαστούμε το κάθε τι
αντίστροφα, με την προϋπόθεση βέβαια ότι είμαστε ικανοί να ιδού-
με ότι όλα στρέφονται προς εμάς αλλιώτικα. Γιατί το να τα αντι-

90. Με αυτές τις εκφράσεις προσδιορίζεται η εδώ χρησιμοποιούμενη λέξη
«γη». Πρόκειται κυρίως για ένα φορέα, ο οποίος φέροντας σιγουρεύει. Πρόκειται
ειδικότερα για το αναφύεσθαι των φύσει όντων, το οποίο αφενός τους επιτρέπει να
αναδυθούν εμφανιζόμενα μέσα στον κίνδυνο του Είναι, αφετέρου τα σιγουρεύει
επαναφέροντας τα (ζαπαοΙώΐΓβΐ) μέσα στην κρυπτότητα από την οποία αναδύθηκαν.
Η γη είναι λοιπόν φορέας ανάδυσης που συνάμα επαναφέρει στην αφάνεια.

Αυτή η αντίληψη του Χάιντεγγερ για τη γη είναι σαφώς επηρεασμένη από την
ηρακλείτεια φύση, η οποία κρύπτεσθαι φιλεΐ (Ηρακλείτου απάσπ. Β 123): ως
φορέας των φύσει όντων η φύση ως αναφύεσθαι αγαπά την επαναφορά των όντων
στη σιγουριά της αφάνειας. Αναλύοντας αυτό το ηρακλείτειο απόσπασμα στο

βιβλίο του Μ. Ηεί(1ε£§εΓ 19764, σελ. 87 (δες και την ελληνική μετάφραση, στο Μ.
ΗεΜβββεΓ 1973, σελ. 148) γράφει ο Χάιντεγγερ: «Η άμεση εγγύτητα μεταξύ της
φύσεως και του κρύπτεσθαι αποκαλύπτει συνάμα την ενδόμυχη συνύπαρξη του
Είναι και του φαίνεσθαι ως διαμάχη ανάμεσα τους». Ο συσχετισμός της γης με την
αφάνεια αντλείται ίσως και από τους στίχους του Κ.Μ. Κίΐΐίβ (9η Ελεγεία του
Ντουίνο):

Επίε, ΐ5( εδ πίοΗΐ άίεδ, «38 (1υ «ί ΐ ΐβΐ : υηδίοΗίΒβΓ
ίη υηί 6Γ8ΐεΗη? — Ιβΐ 68 άείη Τι-αυπι ηίοΗΐ,
Ι·ΙΙΙΠΜ| αηβίοΗΐΒαΓ ζυ 8βίη? Επίε! υηδίοΗΐΒβι·!

Σε μετάφραση Άρη Δικταίου:
Αυτό που θέλεις, Γη, δεν είναι, αθώρητη ν' αναγεννιέσαι
μέσα μας; — Δεν είναι τ' όνειρο σου
να 'σουν μια φορά αθώρητη; — Γη! αθώρητη!

Ο Χάιντεγγερ σχολιάζει αυτούς τους στίχους στο βιβλίο-του: Μ. Ηείάε§§εΓ 1963",
σελ. 294 κ.ε.
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στρέψουμε απλώς, χωρίς να κάνουμε τίποτε άλλο, δεν προσφέρει
τίποτε91.

Ο ναός ιστάμενος πρωτοπαρέχει στα πράγματα το πρόσωπο
τους [ΟβδίοΗΐ] και στους ανθρώπους τη θέαση [ΑιΐδβίοΗΐ] του
εαυτού τους. Αυτή η όψη [δίοΗΐ] παραμένει ανοιχτή, όσο το έργο
τέχνης είναι έργο τέχνης, όσο ο θεός δεν έφυγε από αυτό. Έτσι
συμβαίνει και με το άγαλμα του θεού, που τάζει ο νικητής μέσα
στον αγώνα. Δεν πρόκειται για ομοίωμα, για να μαθαίνει κανείς
απ' αυτό ευκολότερα ποια όψη έχει ο θεός, αλλά είναι ένα έργο
τέχνης που επιτρέπει στον ίδιο τον θεό να παρίσταται και έτσι να
είναι ο θεός. Το ίδιο ισχύει για το λογοτεχνικό έργο. Μέσα στην
τραγωδία δεν παριστάνεται τίποτε, αλλά διεξάγεται ο πόλεμος
των νέων θεών ενάντια στους παλιούς. Κατά το μέτρο που το
λογοτέχνημα ορθώνεται σε λόγο του λαού, δεν μιλά σχετικά με
αυτόν τον πόλεμο, αλλά μεταβάλλει τον λόγο του λαού έτσι, ώστε
κάθε ουσιώδης λέξη διεξάγει αυτόν τον πόλεμο και τείνει να ανα-
δείξει τί είναι ιερό και τί ανίερο, τί είναι μεγάλο και τί μικρό, ποιος
είναι αντρειωμένος και ποιος δειλός, ποιος είναι ευγενής και ποιος
προσωρινός, ποιος είναι κυρίαρχος και ποιος δούλος (δες Ηρακλεί-
του, απόσπ. 53)92.

91. Το ερώτημα που τίθεται εδώ, έχει ως εξής: Πώς σχετίζεται ο αρχαιοελλη-
νικός ναός προς τα δύο ουσιώδη συστατικά του, προς τον αρχαιοελληνικό κόσμο και
την περιβάλλουσα γη; Η απάντηση τονίζει τον αποκαλυπτικό ρόλο του ναού: χάρη
σ' αυτόν ξανοίγεται ένας κόσμος (δηλ. ο αρχαιοελληνικός) και η γη φανερώνεται ως
πρωταρχική πατρίδα, όπου έχει τα θεμέλια του αυτός ο κόσμος.

Αυτό σημαίνει ότι χάρη στο καλλιτέχνημα πρώτα ανεγείρεται ένας κόσμος και
ύστερα φανερώνονται τα θεμέλια του στη γη. Αντίθετα η κοινή αντίληψη βλέπει το
ανθρώπινο, ζωικό και φυσικό περιβάλλον σαν κάτι προϋπάρχον, στο οποίο κάποια
μέρα επιπροστίθεται ένας ναός· μέσα σ' αυτή την αντίληψη ο ναός και όσα τον
περιβάλλουν έχουν καταντήσει ισοπεδωμένα, κοινότυπα αντικείμενα, που εκ των
υστέρων «ταίριαξαν». Αλλά το καλλιτέχνημα βοηθά στο να τα ιδούμε αλλιώτικα·
βοηθά όχι στο να τα αντιστρέψουμε, αλλά στο να ιδούμε ότι αντά στρέφονται
αλλιώτικα προς εμάς. Αυτή η μεθοδολογική παρατήρηση σχετίζεται με εκείνο που
ειπώθηκε παραπάνω, στη σελ. 20: «Οφείλουμε να στραφούμε προς τα όντα, να τα
στοχαστούμε καθ' εαυτά ως προς το Είναι τους, αλλά και να τους επιτρέψουμε έτσι
να εφησυχάσουν μέσα στην ουσία τους».

92. Η έκφραση «πόλεμος των νέων θεών ενάντια στους παλιούς» παραπέμπει
στο ομότιτλο κεφάλαιο από τα Μαθήματα Αισθητικής του Χέγκελ (δες %λ%',
διιΚι-Ιίαιηρ, 14. ΒΒΙΚ!, σελ. 46-64). Το απόσπασμα Β 53 του Ηρακλείτου έχει ως

εξής: Πόλεμος πάντων μεν πατήρ εστί, πάντων δε βασιλεύς, χαί τους μεν
θεούς έδειξε τους δε ανθρώπους, τους μεν δούλους έποίησε τους δε
ελευθέρους. Σχολιάζοντας αυτό το ηρακλείτειο απόσπασμα γράφει ο Χάιντεγγερ
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Σε τί συνίσταται λοιπόν το εργοειδές του έργου τέχνης; Με
διαρκή θεώρηση όσων παραπάνω αναφέρθηκαν αρκετά ακατέργα-
στα, ας γίνουν καταρχήν σαφέστερα δυο ουσιώδη στοιχεία του
έργου τέχνης. Ξεκινούμε από το εδώ και πολύν καιρό οικείο
στοιχείο του έργου τέχνης, από το πραγμοειδές, που παρέχει ένα
στήριγμα στην καθιερωμένη συμπεριφορά μας απέναντι στο έργο
τέχνης.

Όταν ένα καλλιτέχνημα συγκαταλέγεται σε μια συλλογή ή
συμπεριλαμβάνεται σε μια έκθεση, λέμε ότι ανάγεται στον τόπο
του. Αλλ* αυτή η αναγωγή ως μετατόπιση είναι εντελώς διαφορε-

33 τική από την ανοικοδόμηση ενός ναού, από την ανέγερση ενός
θεϊκού αγάλματος, από το ανέβασμα μιας τραγωδίας κατά την
ημέρα της γιορτής. Αυτό το ανέβασμα τιμά και δοξάζει, και δεν
πρόκειται για μια απλή αναγωγή σε άλλον τόπο. Εδώ το έργο
τέχνης ξανοίγει το ιερό ως ιερό και ο θεός εισάγεται μέσα στην
ανοιχτότητα της παρουσίας του· το έργο τέχνης δοξάζει αποδί-
δοντας σεβασμό στη θεϊκή υπεροχή και λαμπρότητα. Η θεϊκή αυτή
υπεροχή και λαμπρότητα δεν είναι ιδιότητες, δίπλα στις οποίες και
πίσω από τις οποίες στέκεται ο θεός· αντίθετα η θεϊκή ουσία έγκει-
ται στην υπεροχή και στη λαμπρότητα. Από την ανταύγεια αυτής
της λαμπρότητας φωτίζεται εκείνο που ονομάσαμε κόσμο. Το ανε-
γειρόμενο καλλιτέχνημα παρέχει ένα μέτρο, το οποίο εφεξής καθο-
δηγεί. Αλλά γιατί η ανέγερση ενός τέτοιου έργου τέχνης τιμά και
δοξάζει; Επειδή αυτό ζητά το εργοειδές του έργου τέχνης. Πώς
κατορθώνει το έργο τέχνης να ζητά μια τέτοια ανύψωση; Επειδή
αυτό τούτο ως εργοειδές είναι ανορθωτικό. Τί ανορθώνει το έργο
τέχνης σαν τέτοιο; Ορθωνόμενο μέσα του το έργο τέχνης ξανοίγει

αλλού (δες Μ. Η«κ1ε§§βΓ 1980, σελ. 125-6): «Ο πόλεμος είναι η δύναμη της
γέννησης των όντων, αλλά όχι κατά τρόπο ώστε αφού τα πράγματα προκύψουν
μέσω του πολέμου αυτός να αποσύρεται απ' αυτά1 ο πόλεμος διαφυλάσσει και
διοικεί τα όντα ακόμα και όσον αφορά την ουσιώδη τους υπόσταση. Ο πόλεμος είναι
όχι μόνο γεννήτορας αλλά και κυβερνήτης. Εκεί δηλαδή που ο πόλεμος παύει,
αρχίζει η στασιμότητα, ο συμβιβασμός, η μετριότητα, η ασημαντότητα, η κατά-
πτωση και η παρακμή. Αλλ' αυτός εδώ ο πόλεμος... είναι η διαμάχη της μεγάλης

εναντίωσης ανάμεσα στις ουσιώδεις δυνάμεις του Είναι, έτσι ώστε μέσα από έναν
τέτοιο πόλεμο πρωτοφανερώνονται οι θεοί ως θεοί, οι άνθρωποι ως άνθρωποι
ενάντια ο ένας στον άλλο και γι' αυτό μέσα σε ενδόμυχη εναρμόνιση. Δεν υπάρχουν
αυθύπαρκτοι θεοί και άνθρωποι και αυθύπαρκτοι κυρίαρχοι και δούλοι, που εκ των
υστέρων, επειδή είναι τέτοιοι, αρχίζουν τη διαμάχη ή τη συμφιλίωση, αλλ'
αντίστροφα: ο πόλεμος πρωτοδημιουργεί τη δυνατότητα για ζωή ή για θάνατο».
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ένα κόσμο και τον διατηρεί μέσα σε εξέχουσα μονιμότητα93.
Το έργο τέχνης σαν τέτοιο ανορθώνει ένα κόσμο. Αλλά τί είναι

κόσμος; Το υπαινιχθήκαμε με αναφορά στον αρχαίο ναό. Μόνο
υπαινικτικά μπορεί να γνωστοποιηθεί η ουσία του κόσμου πάνω
στην οδό που οφείλουμε τώρα να βαδίσουμε. Και μάλιστα η
γνωστοποίηση μας θα περιοριστεί στο να προφυλάξει από όσα θα
μπορούσαν να αποπλανήσουν την ουσιαστική θεώρηση.

Ο κόσμος δεν είναι απλά το άθροισμα των παρευρισκόμενων
απαριθμήσιμων ή μη απαριθμήσιμων, γνωστών ή άγνωστων πρα-
γμάτων. Αλλά ο κόσμος δεν είναι ούτε ένα φανταστικό πλαίσιο,
που προσθέτουμε με το νου μας στο σύνολο των παρευρισκόμενων
όντων. Ο κόσμος κοσμικεύεται [^'βΐΐ ν ν ε ΐ ΐ β ΐ ] και είναι πιο υπαρ-
κτός από τα χειροπιαστά και αντιληπτά όντα, ανάμεσα στα οποία
αισθανόμαστε οικεία. Ο κόσμος δεν είναι ποτέ ένα αντικείμενο που

93. Το ερώτημα που διερευνά αυτή η παράγραφος διατυπώθηκε παραπάνω ως
εξής: Σε τί συνίσταται το εργοειδές του έργου τέχνης; Αυτό σημαίνει: Πώς
λειτουργεί, τί διεργάζεται το έργο τέχνης; Η μέθοδος διερεύνησης καθορίστηκε ως
εξής: θα ληφθεί ως αφετηρία το πραγμοειδές του έργου τέχνης και η καθιερωμένη
συμπεριφορά μας απέναντι του, για να οδηγηθούμε βαθμιαία στη βαθύτερη λειτουρ-
γία του.

Ως αφετηρία παίρνεται η τοποθέτηση ενός καλλιτεχνήματος σε μια συλλογή ή
σε μια γκαλερί· λέμε ότι το έργο τέχνης άγεται, ανάγεται στον τόπο όπου θα
αξιοποιηθεί. Αλλά αυτή η αλλαγή τόπου είναι πενιχρή διαδικασία, εάν συγκριθεί με
την ανέγερση ενός ναού και με το ανέβασμα μιας τραγωδίας αφιερωμένης στη θεϊκή
λατρεία. Ο ναός και η τραγωδία τιμούν, δοξάζουν, παρουσιάζουν — άρα ανορθώ-
νουν τον θεό στο θεϊκό του ύψος. Διαπιστώνεται έτσι ότι η λειτουργία του
καλλιτεχνήματος είναι ανορθωτική. Και σαν ανταύγεια της θεϊκής ανόρθωσης
διαπιστώνεται η ανόρθωση ενός κόσμου (π.χ. του αρχαιοελληνικού). Έτσι αυτό
που έως τώρα περιγράφτηκε ως ξάνοιγμα ενός κόσμου, συλλαμβάνεται τώρα
βαθύτερα ως ανύψωση ενός κόσμου σε θεϊκό ύψος.

Κατά τη μετάφραση της παρούσας παραγράφου πήρα κάποιες ελευθερίες. Ο

βασικότερος όρος που χρησιμοποιείται εδώ, είναι η λέξη ΑιιίΉίεΙΙεη (μεταφράζω:
ανόρθωση). Ο Χαιντεγγερ ξεκινά λέγοντας ότι σε μια καλλιτεχνική έκθεση το έργο

τέχνης εκτίθεται (ννίπΐ Ηυί§βδΙε11ΐ)· Ετυμολογικά και νοηματικά συγγενείς είναι και
οι λέξεις: Ει·§1ε11υπ§ (= ανοικοδόμηση ενός ναού), ΕιτίεΗ(ιιη§ (= ανέγερση ενός
αγάλματος), ΟαΓ5(ε11ιιη§ (= ανέβασμα μιας τραγωδίας). Βασικό για τον Χαιντεγγερ
είναι το ρήμα 8ΐε11εη (= θέτω), που παρουσιάζεται ως κοινή ρίζα των λέξεων:
ΑαΓδΙεΙΙεη, ΕΓδίεΙΙεη, ΟαΓβΙεΙΙεη, και παρακάτω θα συνδυαστεί με τον όρο ΗεΓδίεΙΙεη
(= προαγωγή της γης) και τη λέξη Οεδίαΐΐ (= μορφή). Επίσης βασικό είναι όμως και
το ανοδικό στοιχείο που φανερώνεται στο κοινό πρόθεμα αιιί- (= επάνω) των
λέξεων: Βΐιίδίεΐΐεη (= ανορθώνω), αυίτα^εη (= ορθώνομαι), 3ϋί§εΗεη (= αναδύομαι,
αναφύομαι), που συνάπτει την ανορθωτική λειτουργία του καλλιτεχνήματος με το
αναφύεσθαι των φύσει όντων.
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κείτεται εμπρός μας και μπορεί να εποπτευθεί. Ο κόσμος είναι
πάντα κάτι μη εξαντικειμενικεύσιμο, στο οποίο υποκείμεθα όσο οι
δρόμοι της γέννησης και του θανάτου, της ευλογίας και της
κατάρας μας διατηρούν ριγμένους μέσα στο Είναι. Εκεί όπου
τίθενται επί τάπητος οι ουσιαστικές αποφάσεις της ιστορίας μας,
εκεί όπου αυτές τις αποφάσεις τις παίρνουμε ή τις εγκαταλείπου-
με, τις παραγνωρίζουμε και ξανά τις γνωρίζουμε προβληματιζόμε-

34 νοι, εκεί κοσμικεύεται ο κόσμος94. Η πέτρα είναι χωρίς κόσμο.
Παρόμοια το φυτό και το ζώο δεν έχουν κόσμο1 και όμως ανήκουν
στον αφανή συνωστισμό ενός περιβάλλοντος, στο οποίο προσκολ-
λώνται. Αντίθετα η χωριάτισσα έχει έναν κόσμο, γιατί διαμένει
μέσα στην ανοιχτότητα των όντων. Τα όργανα μέσα στην επαφιέ-
μενη εμπιστοσύνη τους δίνουν σ ' αυτό τον κόσμο μια ιδιαίτερη
αναγκαιότητα και εγγύτητα. Κατά το μέτρο που ξανοίγεται ένας
κόσμος, όλα τα πράγματα αποκτούν τον καιρό τους και τη
βιαστικότητά τους, την απόσταση και την εγγύτητα τους, την
ευρύτητα και τη στενότητα τους. Μέσα στην κοσμίκευση του
κόσμου συγκεντρώνεται εκείνη η ευρυχωρία, βάσει της οποίας
παραχωρείται ή αποχωρεί η διατηρούσα εύνοια των θεών. Ακόμα
και όταν μας είναι γραφτό να λείπει ο θεός, πρόκειται για έναν
τρόπο'κοσμίκευσης του κόσμου95.

94. Στην έννοια του κόσμου ο Χάιντεγγερ έχει αφιερώσει μέσα στο Εκχ ένα
ολόκληρο κεφάλαιο (3ο κεφάλαιο της 1ης διαίρεσης, σελ. 63-113: «Η κοσμικότητα
του κόσμου»). Στην παρούσα παράγραφο προσφέρονται κάποιες εντελώς συνοπτι-
κές διασαφήσεις, ώστε να αποφευχθούν βασικές παρερμηνείες.

Ο κόσμος δεν είναι το άθροισμα των πραγμάτων, ούτε ένα υποκειμενικό
πλαίσιο που προσθέτουμε στα πράγματα νοητικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι

λιγότερο υπαρκτός από τα πιο κοντινά μας πράγματα. Αλλ' αυτό που προπάντων
ενδιαφέρει τον Χάιντεγγερ, είναι να αποστασιοποιηθεί τον κόσμο από κάθε
εξαντικειμενίκευση και οντικοποίηση· ο κόσμος δεν μπορεί να είναι ούτε αντικείμε-
νο ούτε ον, διότι αποτελεί την αναγκαία συνθήκη για τη δυνατότητα ύπαρξης κάθε
αντικείμενου και κάθε όντος. Για να αποφύγει την οντική έκφραση «ο κόσμος
είναι...» και σε παραλληλισμό προς το ρήμα «ίβΐΐβη (= κυριαρχώ, υπάρχω) ο Χάιν-
τεγγερ φτιάχνει από το ουσιαστικό \^'ε1ΐ (= κόσμος) το ρήμα ννεΐ ΐεη, το οποίο με-
ταφράζω: κοσμικεύομαι. (Δες και την αγγλική απόδοση της έκφρασης: <1ίβ Χ^εΐΐ
«•βΐΐεΐ: (Κε νιοτίά ν/οήά$). Η «κοσμίκευση του κόσμου» είναι η χαρακτηριστική
λειτουργία του κόσμου, αυτή που τον χαρακτηρίζει ως κόσμο.

95. Με αυτές τις προτάσεις ολοκληρώνεται μια συνοπτική παρουσίαση του
κόσμου. Είναι σαφές ότι ο κόσμος προσδιορίζεται ως ανοιχτότητα των όντων. Αυτή
η ανοιχτότητα δεν υπάρχει ούτε για τα σκέτα πράγματα, ούτε για τα φυτά ή τα
ζώα. Το ότι αυτά τα όντα υπάρχουν, αναφύονται ή ζουν, δεν είναι αρκετός λόγος για
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Κατά το μέτρο που ένα έργο τέχνης είναι έργο τέχνης,
παραχωρεί αυτή την ευρυχωρία. Το «παραχωρώ» σημαίνει εδώ δύο
τινά: παρέχω την ελευθερία της ανοιχτότητας, και εντάσσω αυτό
το ελεύθερο στοιχείο μέσα στα συστατικά του96. Αυτή η ένταξη
[Είη-ποΗιβη] βασίζεται στην παραπάνω αναφερόμενη ανόρθωση
[Ει·-ποΗΐβη]. Το έργο τέχνης ως έργο τέχνης ανορθώνει ένα κόσμο.
Το έργο τέχνης διατηρεί ανοιχτή την ανοιχτότητα του κόσμου. Αλ-
λά η ανόρθωση ενός κόσμου είναι μόνο ένα από τα ουσιώδη στοι-
χεία του εργοειδούς του έργου τέχνης. Το δεύτερο στοιχείο θα επι-
χειρήσουμε παρόμοια να το καταστήσουμε ορατό με βάση εκείνα
τα στοιχεία του καλλιτεχνήματος που μας είναι οικεία.

να το\>ς καταλογιστεί ένας κόσμος. Μόνο στην ανθρώπινη ύπαρξη έχουν τα όντα

πάντα ήδη διανοίγει και διατηρούνται μέσα σε ανοιχτότητα. Με βάση όσα
ειπώθηκαν παραπάνω με αφορμή τη ζωγραφιά του Βαν Γκογκ, φανερώνεται ότι η

εμπιστοσύνη που τρέφει η χωριάτισσα για τα παπούτσια-της παρέχει στον κόσμο
της μιαν άμεση εγγύτητα. Ο κόσμος δεν είναι λοιπόν ο περιβάλλων χώρος μέσα
στον οποίο υπάρχουν τα όντα, αλλά είναι η ευρυχωρία με την οποία τα όντα
αποκτούν το χρόνο τους, το χώρο τους, τις διαστάσεις και το νόημα τους.

Σχετικά με την έλλειψη και απουσία του θεού, για την οποία γίνεται λόγος
στην τελευταία πρόταση, ο Χάιντεγγερ διαβεβαιώνει στο έργο-του Μ. Ηείάβ^εΓ
19714, σελ. 28, ότι αυτή η έλλειψη δεν είναι ένα ελάττωμα. Είναι απλώς η αιτία του
ότι μας λείπουν «άγιες λέξεις». Πράγμα που δεν αποκλείει το ότι τέτοιες λέξεις
μπορούν να βρεθούν, εάν προσεγγίσουμε αυτή τούτη την έλλειψη θεού. Στα μεταξύ
δεν μας επιτρέπεται να κάνουμε απάτες προσπαθώντας βίαια να φτιάξουμε εμείς οι
ίδιοι ένα θεό, ούτε όμως και να επαναπαυόμαστε επικαλούμενοι εξακολουθητικά
έναν καθιερωμένο και οικείο θεό' γιατί έτσι παραμελούμε εκείνη την παρουσία θεού
που έγκειται στην απουσία του. Και προσθέτει ο Χάιντεγγερ: «Η μέριμνα του
ποιητή στρέφεται προς το ένα ετούτο: χωρίς φόβο μήπως φανεί άθεος, να παραμένει
επιμένοντας στην έλλειψη θεού, και μάλιστα τόσον καιρό να εμμένει καρτερικά στην
εγγύτητα προς αυτή την έλλειψη, ώσπου να του παραχωρηθεί εκείνη η νεοσύστατη,
πρωτοπήγαστη λέξη, που θα κατονομάσει τον Ύψιστο».

96. Το ρήμα βίηΓίίυπιβη (= παραχωρώ) που εξηγείται με αυτή την πρόταση,
αναλύεται διεξοδικά στη σελ. 111 του Εκχ. Ο Χάιντεγγερ κάνει εκεί λόγο για μια
«παραχώρηση» ως βασικό χαρακτηριστικό του ανθρώπινου Είναι· ο άνθρωπος
ήδη υπάρχοντας «παραχωρεί», δηλαδή: απελευθερώνει τα πρόχειρα όντα που τον
περιβάλλουν, ώστε αυτά να ενταχθούν μέσα στον χώρο, να πάρουν τη θέση τους, να
μπουν σε τάξη. Μια αντίστοιχα θεμελιώδη «παραχώρηση» πραγματώνει το έργο
τέχνης, καθώς περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο: το έργο τέχνης ελευθερώνει
(= ξανοίγει) την ευρυχωρία του κόσμου, ώστε μέσα σ' αυτήν να «χωρέσουν» και να
μπουν σε τάξη τα ενδόκοσμα όντα.

Τη σχέση της τέχνης με το χώρο επεξεργάστηκε ο Χάιντεγγερ σε ένα μικρό
κείμενο που εκδόθηκε το 1969 σε δίγλωσση (γερμανική και γαλλική) έκδοση με

τίτλο: £>!> ΚιιηζΙ αηά άετ Κα\αη - ί-'αΠ α Γεφαα (ΐΓ3^υοΐίοη: ]εαη ΒεαυίΓβΙ εΐ
ΪΥαηςοίδ Γέοϋεπ).
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Όταν ένα έργο τέχνης φτιάχνεται με το τάδε ή το δείνα υλικό:
πέτρα, ξύλο, χαλκό, χρώμα, γλώσσα, ήχο, λέμε ότι παράγεται από
αυτά. Αλλά όπως ακριβώς το καλλιτέχνημα ζητά μια ανύψωση με
το νόημα ότι τιμά και δοξάζει, μια και το εργοειδές του έργου
τέχνης έγκειται στην ανόρθωση ενός κόσμου, αντίστοιχα αναγκαία
είναι και η προάγουσα παραγωγή, γιατί το εργοειδές του έργου
τέχνης έχει και το χαρακτήρα της προαγωγής. Το έργο τέχνης σαν
τέτοιο είναι μέσα στην ουσία του προάγον97. Αλλά τι προάγει το
έργο τέχνης; Αυτό θα μπορέσουμε να το καταλάβουμε, μόνο όταν
ακολουθήσουμε την οικεία σ ' εμάς και συνήθως χαρακτηριζόμενη
ως παραγωγή έργων τέχνης.

Στο εργοειδές ιδιάζει η ανόρθωση ενός κόσμου. Μέσα στην
περιφέρεια αυτού του προσδιορισμού, ποια είναι η ουσία του υλικού
στοιχείου του έργου τέχνης; Το όργανο, μια και προσδιορίζεται
από εξυπηρετικότητα και χρησιμότητα, παίρνει στην υπηρεσία του
αυτό από το οποίο συνίσταται: την ύλη. Η πέτρα χρησιμοποιείται
και καταναλώνεται κατά την κατασκευή ενός οργάνου, π.χ. του

35 τσεκουριού. Έτσι η πέτρα εξαφανίζεται εξυπηρετώντας. Η ύλη
είναι τόσο πιο καλή και πιο κατάλληλη, όσο λιγότερη αντίσταση
προβάλλει εξολοθρευόμενη μέσα στο οργανοειδές του οργάνου.
Αντίθετα ο αρχαίος ναός ανυψώνοντας ένα κόσμο δεν αφήνει την
ύλη να εξαφανιστεί, αλλά της επιτρέπει να προκύψει ολόπρωτα και
μάλιστα μέσα στην ανοιχτότητα του κόσμου του έργου τέχνης: ο
βράχος αρχίζει να υποβαστάζει και να ηρεμεί, και έτσι πρωτογίνε-
ται βράχος· τα μέταλλα αρχίζουν να γυαλίζουν και να λαμπυρίζουν,
τα χρώματα να φεγγοβολούν, ο ήχος να αντηχεί, η λέξη να μιλά.
Όλα αυτά προκύπτουν κατά το μέτρο που το έργο τέχνης

κατατίθεται μέσα στο ογκώδες και στο βάρος της πέτρας, μέσα
στη στερεότητα και ευλυγισία του ξύλου, μέσα στη σκληρότητα
και λαμπρότητα του χαλκού, μέσα στη φωτεινότητα και σκοτεινό-
τητα του χρώματος, μέσα στην τονικότητα του ήχου και μέσα στην
ονομαστική δύναμη της λέξης.

97. Παραπάνω διαπιστώθηκε ότι ένα πρώτο στοιχείο του εργοειδούς είναι το
ότι ανορθώνει ένα κόσμο. Εδώ παρουσιάζεται το δεύτερο στοιχείο. Σαν αφετηρία
της παρουσίασης παίρνεται η παραγωγή (ΗθΓ8(θ11ιιη§) καλλιτεχνημάτων. Αλλά τα
έργα τέχνης όχι μόνο παράγονται από κάποια υλικά, αλλά και τα προάγουν
(ΙιβΓ-ίίρΙΙεη, ΗθΓνοΓ-Βπη^θη). Το δεύτερο στοιχείο του εργοειδούς είναι το προάγειν.
Ας προσεχτεί η κοινή ετυμολογική ρίζα των λέξεων: Βΐιίδίεΐΐεη (= ανορθώνω ένα

κόσμο) — ΗεΓϊΙεΙΙεη (= προάγω, παράγω).
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Αυτό μέσα στο οποίο το έργο τέχνης κατατίθεται και αυτό
που το έργο τέχνης κατατιθέμενο επιτρέπει να προκύψει, το
ονομάσαμε γη. Η γη είναι κάτι που περιβάλλει και σιγουρεύει
προκύπτοντας' είναι κάτι αβίαστα ακόπιαστο - ακαταπόνητο98.
Πάνω και μέσα στη γη θεμελιώνει ο ιστορικός άνθρωπος την
κατοικία του μέσα στον κόσμο. Κατά το μέτρο που το έργο τέχνης
ανορθώνει ένα κόσμο, προάγει τη γη. Το προάγειν πρέπει εδώ να
νοηθεί ως αυστηρό νόημα της λέξης ΗβΓδΙβΠβη". Το έργο τέχνης
εισάγει και διατηρεί αυτή τούτη τη γη μέσα στην ανοιχτότητα ενός
κόσμου. Το έργο τέχνης επιτρέπει στη γη να είναι γη100.

Αλλά γιατί αυτή η προαγωγή της γης πρέπει να συμβαίνει κα-
τά τρόπο ώστε το έργο τέχνης να κατατίθεται μέσα στη γη; Τί εί-
ναι η γη, εάν φτάνει μόνο κατά τέτοιον τρόπο στη μη-κρυπτό-
τητα; Η πέτρα βαραίνει και γνωστοποιεί το βάρος της. Αλλά ενώ
αυτό το βάρος βαραίνει σε σχέση προς εμάς, ταυτόχρονα μας αρ-
νείται κάθε διείσδυση μέσα του. Εάν επιχειρήσουμε κάτι τέτοιο
κατακομματιάζοντας τον βράχο, δεν θα φανερώσει ο βράχος ποτέ
μέσα στα κομμάτια του κάτι εσωτερικό και ανοιχτό101. Αμέσως η

98. Εδώ γίνεται σαφές ότι το έργο τέχνης προάγοντας τα υλικά από τα οποία
παράγεται, προάγει τη γη· της πρωτοεπιτρέπει να προκύψει, δηλαδή της επιτρέπει
να προκύψει με εξαίρετο νόημα.

Ποιο είναι αυτό το νόημα; Ο Χάιντεγγερ καταθέτει δύο ορισμούς της γης, που
βασίζονται σε όσα ειπώθηκαν παραπάνω (δες σημ. 90). Η γη περιβάλλει και
σιγουρεύει (!ΜΙ·§(), αλλά μόνο κατά το μέτρο που προκύπτει (ΗβΓνοΓίίΟίΠΓηΐ) μέσω
του καλλιτεχνήματος. Αυτό μπορεί να κατανοηθεί απλά από το ότι η γη είναι το
φυσικό περιβάλλον ενός αρχαιοελληνικού ναού, το οποίο αποκαλύπτεται ως φόντο,
και έτσι περικλείει τον ναό σιγουρεύοντας τον. Αφετέρου η γη είναι εκείνος ο
ακαταπόνητος (υηβπτιίΜΙίοΗ) φορέας των όντων, ο οποίος δεν πιέζεται για να
λειτουργήσει, λειτουργεί αβίαστα και χωρίς καν να καταβάλλει κόπο (ιηϋΗβΙοβ).

99. Το αυστηρό νόημα της λέξης ΗεΓδΙβΙΙβπ εμφανίζεται με τον διαχωρισμό
της λέξης στα συνθετικά της: ΗβΓ(νοι·)-5ΐβ11επ = προάγειν. Συνάμα τονίζεται το
βασικό ρήμα βίεΐ ΐεη (= θέτειν), που σημαίνει: εγκαθιστώ κάτι μόνιμα· να γιατί η
επόμενη πρόταση μιλά για διατήρηση της γης μέσα σε φανέρωση.

100. Σχολιάζοντας την τελευταία πρόταση γράφει ο ]οδβρΗ §3(1ζί1ί 1963, σελ.
101: «Αυτή η φράση κάνει φανερά δύο εξαιρετικά σπουδαία πράγματα: αφενός ότι
μόνο το έργο τέχνης έχει την ικανότητα να μας δείχνει τη γη, αφετέρου ότι έχει την
ικανότητα να δείχνει τη γη ως γη, δηλαδή ως κάτι που περιβάλλει και σιγουρεύει

προκύπτοντας».
101. Αυτό που αναζητάται εδώ, είναι ο τρόπος με τον οποίον αποκαλύπτεται

η γη. Ο Χάιντεγγερ παίρνει σαν παράδειγμα μια πέτρα. Ενώ αντιλαμβανόμαστε
ότι αυτή είναι βαριά, δεν μπορούμε να εισδύσουμε στην υφή αυτού τούτου του
βάρους1 μέσα στον συμπαγή της όγκο η πέτρα μας αποκρύβει το βάρος της. Αλλά
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πέτρα αποσύρεται ξανά στο ίδιο συμπαγές στοιχείο του βάρους και
του όγκου των κομματιών της. Αν το ίδιο επιχειρήσουμε να το
συλλάβουμε με άλλο τρόπο, τοποθετώντας την πέτρα πάνω σε μια
ζυγαριά, απλώς μεταφέρουμε το βάρος μέσα σε έναν αριθμητικό
υπολογισμό. Αυτός ο ίσως ακριβέστατος προσδιορισμός της πέ-
τρας παραμένει ένας αριθμός, αλλά το ίδιο το βάρος μας αποκρύ-
φτηκε. Το χρώμα φεγγοβολά και δεν θέλει άλλο από του να φεγγο-

36 βολά. Όταν το αναλύσουμε μετρώντας το με αριθμούς ταλαντώ-
σεων, το χρώμα έχει εξαφανιστεί. Φανερώνεται μόνο όταν παρα-
μένει αφανές και ανεξήγητο. Έτσι και η γη απορρίπτει κάθε διείσ-
δυση μέσα της. Καθιστά καταστροφική κάθε απλώς αριθμητική
ενόχληση. Ακόμα και εάν αυτή η ενόχληση παίρνει την επίφαση
μιας κυριαρχίας και μιας προόδου έτσι καθώς αντικειμενοποιείται
η φύση τεχνολογικά και επιστημονικά, αυτή η κυριαρχία παραμέ-
νει μια αδυναμία της θέλησης102. Η γη φανερώνεται ανοιχτή και
φωτισμένη ως αυτή τούτη, μόνο εκεί όπου σώζεται και διαφυλάσ-
σεται ως ουσιαστικά αδιάνοικτη και ανεξήγητη, εκεί που οπισθο-
χωρεί μπροστά από κάθε προσπάθεια διάνοιξης και άρα διατηρεί-
ται αδιάκοπα εγκλεισμένη. ' Ολα τα πράγματα της γης, και αυτή η
ίδια μέσα στο σύνολο της, συρρέουν μέσα σε μια αμοιβαία εναλ-
λασσόμενη εναρμόνιση. Αλλ' αυτή η συρροή δεν σημαίνει εξάλει-
ψη. Εδώ ρέει το εφ' εαυτόν εφησυχασμένο ρεύμα μιας συνόρευσης,
η οποία περιορίζει κάθε τι παρόν μέσα στην παρουσία του103. Έτσι

και αν ακόμα σπάσουμε την πέτρα σε μικρά κομμάτια, αυτά θα εξακολουθήσουν να
κρύβουν μέσα τους το μυστικό του βάρους τους. Δηλώνεται έτσι κάποιος απόκρυφος
και μυστηριώδης χαρακτήρας της γης.

102. Με αυτές τις προτάσεις γίνεται μια άνευ προηγουμένου πολεμική κατά
της φυσικομαθητικής και τεχνολογικής προσπάθειας για εξήγηση και κυριαρχία της
φύσης. Ακόμα και αν ζυγίσουμε την πέτρα και «βγάλουμε» κάποια αριθμητικά
δεδομένα, ακόμα και αν μετρήσουμε τις ταλαντώσεις ενός χρώματος, το βάρος της
πέτρας και το φεγγοβόλημα του χρώματος παραμένουν ανεξήγητα· σίγουρα αυτά
τα όντα μέσα στην επιστημονική αντιμετώπιση αντικειμενοποιούνται και αναλύο-
νται μέσα σε ποσοτικές σχέσεις και βάσει «φυσικών» νόμων, αλλά η προεπιστημονι-
κή αίσθηση μας σε σχέση προς αυτά δεν εξηγείται. Η επιστημονική πρόσβαση
χαρακτηρίζεται ως πράξη της θέλησης, ως ηθελημένη προσπάθεια κυριαρχίας, που
όμως αποδείχνει μόνο την αδυναμία της να συλλάβει τον ουσιαστικά μη-εξαντικει-
μενικεύσιμο χαρακτήρα της φύσης ως φορέα ανάδυσης και σιγουριάς.

103. Αυτός ο προσδιορισμός της γης και των πραγμάτων είναι φανερά
επηρεασμένος από την ηρακλείτεια εναρμόνιση αντιθέτων (δες Ηρακλείτου απόσπ.
Β 51) η οποία ως αφανής είναι φανερής κρίίττων (Ηρακλείτου απόσπ. Β 54).
Σχετικά με την αντίθεση που διατυπώνεται στη «συνόρευση που περιορίζει»
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μέσα σε καθένα από τα αυτοεγκλειόμενα πράγματα υπάρχει η ίδια
έλλειψη αμοιβαίας γνώσης. Η γη είναι κατ' ουσίαν κάτι που αυ-
τοεγκλείεται. Προάγω τη γη, θα πει: την φέρνω μέσα στην ανοι-
χτότητα ως αυτοεγκλειόμενη.

Αυτή την προαγωγή της γης πετυχαίνει το έργο τέχνης κατά
το μέτρο που κατατίθεται μέσα στη γη104. Αλλά ο αυτοεγκλεισμός
της γης δεν είναι καμιά μονότονη, πάγια επικάλυψη· αναπτύσσεται
σε μια ανεξάντλητη πληθώρα απλών τρόπων και μορφών. Σίγουρα
ο γλύπτης χρησιμοποιεί την πέτρα όπως την συναναστρέφεται
κατά τον τρόπο του και ο χτίστης. Αλλά ο γλύπτης δεν καταναλώ-
νει την πέτρα. Αυτό συμβαίνει κατά κάποιον τρόπο μόνο εκεί όπου
το έργο τέχνης αποτυγχάνει. Σίγουρα και ο ζωγράφος χρησιμο-
ποιεί τα χρώματα ως ύλη, έτσι όμως ώστε το χρώμα δεν κατανα-
λώνεται, αλλά φεγγοβολά. Σίγουρα και ο ποιητής χρησιμοποιεί τη
λέξη, όχι όμως έτσι όπως είναι αναγκασμένοι να καταναλώνουν τις
λέξεις όσοι συνήθως μιλούν και γράφουν, αλλά έτσι ώστε η λέξη
αληθινά πρωτογίνεται και παραμένει λέξη.

Πουθενά μέσα στο έργο τέχνης δεν υπάρχει ύλη105. Παραμέ-
νει μάλιστα αμφίβολο, εάν κατά τον προσδιορισμό της ουσίας του
οργάνου αυτό, από το οποίο το όργανο συνίσταται, χαρακτηρίστη-
κε μέσα στην οργανοειδή του ουσία όταν ονομάστηκε «ύλη».

Η ανόρθωση ενός κόσμου και η προαγωγή της γης είναι δυο
ουσιώδη στοιχεία μέσα στο εργοειδές του έργου τέχνης. Αλλ'

37 αυτά τα δυο στοιχεία συνυφαίνονται μέσα στην ενότητα του ερ-
γοειδούς106. Θα αναζητήσουμε αυτή την ενότητα επιχειρώντας να

(Αιΐ5£Γεηζβη, (Ιαδ Βε^Γβηζΐ) 8ες παραπάνω, σημ. 85.
104. Ας προσεχτεί η ετυμολογική και εννοιολογική αντιθετικότητα ανάμεσα

στην προαγωγή της γης = Ηβι·(νοι·)-8ΐβ11βη και στο κατατίθεσθαι μέσα στη γη = δίοΗ
ζυπϊοΐί-βίβΐίβη. Αυτό το κατατίθεσθαι έγινε φανερό στην προηγούμενη σελίδα, όπου
ειπώθηκε ότι «το έργο τέχνης κατατίθεται μέσα στο ογκώδες και στο βάρος της πέ-
τρας, μέσα στη στερεότητα και ευλυγισία του ξύλου, μέσα στη σκληρότητα και
λαμπρότητα του χαλκού, μέσα στη φωτεινότητα και σκοτεινότητα του χρώματος,
μέσα στην τονικότητα του ήχου και μέσα στην ονομαστική δύναμη της λέξης».

105. Με αυτή τη συνοψιστική πρόταση δίνεται απάντηση σε ένα θέμα που
συζητήθηκε διεξοδικά παραπάνω, με αφορμή τις τρεις παραδοσιακές ερμηνείες του
πράγματος. Φανερώνεται τώρα ότι η τρίτη ερμηνεία, που είναι και η επικρατέστερη
μέσα στην Αισθητική σαν θεωρία ότι το καλλιτέχνημα είναι σύναψη ύλης και
φόρμας, δεν ευσταθεί. Το καλλιτέχνημα δεν πρέπει να συλλαμβάνεται με βάση το

οργανοειδές ως σύναψη ύλης και φόρμας, αλλά με βάση το πραγμοειδές ως γη την
οποία το καλλιτέχνημα προάγει κατά το μέτρο που αυτό κατατίθεται μέσα της.

106. Σε ένα χειρόγραφο σχόλιο του Χάιντεγγερ, που βρέθηκε σε ένα αντίτυπο
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στοχαστούμε την εσωτερική ηρεμία και αυθυπαρξία του έργου τέ-
χνης, και επιχειρώντας να διατυπώσουμε εκείνη την έγκλειστη,
ενιαία ηρεμία της εφ' εαυτόν εφησύχασης107.

Αλλά με τα παραπάνω αναφερόμενα ουσιώδη στοιχεία, εάν
διόλου πετύχαμε κάτι βάσιμο, αναγνωρίσαμε μέσα στο έργο τέχνης
μάλλον ένα γίγνεσθαι παρά μια ηρεμία· διότι τί είναι η ηρεμία αν
όχι το αντίθετο της κίνησης; Σίγουρα όμως η ηρεμία δεν είναι ένα
αντίθετο που αποκλείει από τον εαυτό του την κίνηση, αλλά που
την περιλαμβάνει. Μόνο το κινητό μπορεί να ηρεμεί. Ανάλογος με
το είδος της κίνησης είναι και ο τρόπος της ηρεμίας. Στην κίνηση
ως αλλαγή τόπου ενός σώματος η ηρεμία είναι βέβαια απλώς η ο-
ριακή περίπτωση της κίνησης. Εάν η ηρεμία περιλαμβάνει την κί-
νηση, μπορεί να υπάρχει μια ηρεμία ως ενδόμυχη συνάθροιση της
κίνησης, άρα ανώτατη κινητότητα, με την προϋπόθεση ότι το είδος
της κίνησης απαιτεί μια τέτοια ηρεμία. Τέτοιου είδους είναι η ηρε-
μία του εφ' εαυτόν εφησυχάζοντας έργου τέχνης108. Θα προσεγγί-
σουμε λοιπόν αυτή την ηρεμία, όταν μπορέσουμε να συλλάβουμε
εντελώς ενιαία την κινητότητα του γίγνεσθαι μέσα στο εργοειδές
του έργου τέχνης. Ερωτούμε: Ποια σχέση φανερώνουν μέσα στο
έργο τέχνης η ανόρθωση ενός κόσμου και η προαγωγή της γης;

Ο κόσμος είναι η αυτοανοιγόμενη ανοιχτότητα των μακρι-
νών οδών των απλών και ουσιαστικών αποφάσεων μέσα στο πε-
πρωμένο ενός ιστορικού λαού. Η γη είναι η αβίαστη ανάδυση του
αδιάκοπα αυτοεγκλειόμενου και έτσι σιγουρεύοντας περιβάλλον-

της 3ης έκδοσης (1957) των ΗοΙζ\νε^, υποσημειώνεται σ ' αυτό το χωρίο: «Μόνο
εκεί; Ή μήπως μόνο εκεί συνυφαίνονται κατά τρόπο δομημένο;»

Η έννοια της δόμησης (Ββαβη) δουλεύτηκε από τον Χάιντεγγερ στο κείμενο

του: Βαιίίη ΙΫοΗηεη Οεηκαι (- Δομώ, κατοικώ, σκέπτομαι), που εκδόθηκε στο
ΜΐηχΗ αηά Καιαη, Οβπιηδίαάΐ 1952, σελ. 72-84, και συμπεριλήφθηκε αργότερα στο
βιβλίο του Χάιντεγγερ Υοηταξβ υηά Ααβαΐζε, Ρίιιΐΐίη^εη 1954.

107. ΚυΗβ (Ιβδ ΑυΓδίοΗΒβπιΗβηβ. Το ερώτημα έχει ξανατεθεί στην αρχή του
παρόντος κεφαλαίου, στη σελ. 29, και αναβλήθηκε στην επόμενη σελίδα για να
διασαφηθούν πρώτα αυτά με τα οποία σχετίζεται το καλλιτέχνημα, δηλαδή για να
διασαφηθούν ο κόσμος και η γη.

108. Για να βρει την ιδιότυπη ηρεμία του έργου τέχνης, ο Χάιντεγγερ θεωρεί
εδώ καλό να την αποστασιοποιηθεί από την ηρεμία και την κίνηση όπως την
ξέρουμε συνήθως. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη υπάρχουν τέσσερα ευδιάκριτα είδη
κίνησης: γένεση-φθορά, αύξηση-μείωση, ποιοτική μεταβολή, κατά τόπον κίνηση. Η
ιδιότυπη ηρεμία του έργου τέχνης έγκειται κατά τον Χάιντεγγερ στο ότι συμπερι-
λαμβάνει την κίνηση, και μάλιστα με το νόημα ότι είναι μια «ενδόμυχη συνάθροιση
της κίνησης, άρα ανώτατη κινητότητα».
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τος. Ο κόσμος και η γη είναι κατ' ουσίαν διαφορετικά το ένα από
το άλλο, και όμως ποτέ ξεχωριστά. Ο κόσμος θεμελιώνεται πάνω
στη γη, και η γη ορθώνεται διαμέσου του κόσμου. Αλλά η σχέση
ανάμεσα στον κόσμο και στη γη δεν περιορίζεται διόλου στην κενή
ενότητα δυο αντίθετων όντων που δεν αλληλοαφορώνται. Εφησυ-
χάζοντας πάνω στη γη, ο κόσμος επιδιώκει'να την υπερβεί. Ως αυ-
τοανοιγόμενος ο κόσμος δεν ανέχεται κάτι έγκλειστο. Αλλά η γη
σιγουρεύοντας και περιβάλλοντας τείνει να συμπεριλάβει και να
διατηρήσει μέσα της τον κόσμο.

Η αντιπαράθεση μεταξύ κόσμου και γης είναι μια διαμάχη109.
Εύκολα νοθεύουμε την ουσία της διαμάχης, όταν την συγχέουμε με
τη διχόνοια και τον καυγά, κι έτσι την ξέρουμε μόνο σαν ενόχληση

38 και καταστροφή110. Αλλά μέσα στην ουσιαστική διαμάχη ορθώνουν
οι μαχόμενοι ο ένας τον άλλο στην αυτοεπιβεβαίωση της ουσίας
του. Η αυτοεπιβεβαίωση της ουσίας δεν είναι όμως ποτέ η πεισμα-
τική επιμονή σε μια τυχαία κατάσταση, αλλά είναι η αυτοπαράδο-
ση καθενός στην κρυφή αρχεγονωσύνη της προέλευσης του δικού
του Είναι. Μέσα στη διαμάχη καθένας αίρει τον άλλο πάνω από
τον εαυτό του. Έτσι η διαμάχη [δίΓβίΐ] γίνεται όλο και περισσότε-
ρο έντονη [βΐπΐΐϊββι·], όλο και πιο γνήσια ο εαυτός της. Όσο ο~κλη-
ρότερα η διαμάχη υπερυψώνεται αυθύπαρκτα, τόσο πιο ανένδοτα
εγκαταλείπονται οι μαχόμενοι στον ενδόμυχο χώρο όπου συνυφαί-
νονται. Η γη δεν μπορεί να στερηθεί το ανοιχτό του κόσμου, εάν
είναι να φανερωθεί ως γη μέσα στον απελευθερωμένο συνωστισμό
του αυτοεγκλεισμού της. Αλλά και ο κόσμος δεν μπορεί να φύγει
αποφεύγοντας τη γη, εάν θέλει ως ευρυχωρία και οδός κάθε ουσιώ-

109. Με τους παραπάνω προσδιορισμούς του κόσμου και της γης έγινε σαφής

η αντιθετικότητά τους. Πώς συνδυάζονται και εναρμονίζονται αυτά τα αντίθετα; Ο
Χάιντεγγερ εισάγει εδώ την έννοια της δι&μάχηζ. Ο κόσμος ως αυτοανοιγόμενη
ανοιχτότητα προσπαθεί να διανοίξει την αυτοεγκλειόμενη γη, γιατί «δεν ανέχεται
κάτι έγκλειστο)). Από το μέρος της πάλι η γη προσπαθεί να συμπεριλάβει μέσα της
και να σιγουρεύσει τον κόσμο. Η διαμάχη ανάμεσα στον αυτοανοιγόμενο κόσμο και
στην αυτοεγκλειόμενη γη είναι ένας ηρακλείτειος πόλεμος χωρίς ελπίδα διαλεκτι-
κής συμφιλίωσης της αντιθετικότητας (δες %'. Βίβιηβΐ 1973, σελ. 86).

Είναι γνωστό ότι ήδη ο Νίτσε έχει τονίσει τη διαμάχη ανάμεσα στο διονυσιακό
και στο απολλώνιο στοιχείο ως «προέλευση» της αρχαιοελληνικής τραγωδίας
(ΟΒυΠ άκτ ΤΥει^οιϋε)· ίσως αξίζει να αντιπαραβληθούν τα εννοιολογικά ζεύγη:
απολλώνιο-διονυσιακό (Νίτσε) και κόσμος-γη (Χάιντεγγερ) μέσα στη διαμάχη τους
ως πηγή γένεσης του καλλιτεχνήματος.

110. 3 ΐδ 5(θΓυη υηιΐ ΖεΓ5ΐθΓΐιη£.
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δους πεπρωμένου να θεμελιωθεί πάνω σε μια ειλημμενη από-
φαση111.

Κατά το μέτρο που το έργο τέχνης ανορθώνει ένα κόσμο και
προάγει τη γη, προκαλεί αυτή τη διαμάχη. Αυτό όμως δεν γίνεται
για να κατασιγάσει και να εξομαλυνθεί αμέσως μετά η διαμάχη με
έναν επιπόλαιο συμβιβασμό, αλλά για να παραμείνει η διαμάχη σαν
τέτοια. Ανορθώνοντας ένα κόσμο και προάγοντας τη γη, το έργο
τέχνης πραγματώνει αυτή τη διαμάχη. Το εργοειδές του έργου
τέχνης έγκειται στη διεξαγωγή της διαμάχης112 μεταξύ κόσμου και
γης. Επειδή η διαμάχη κορυφώνεται στον ενιαίο χαρακτήρα του
ενδόμυχου, μέσα στη διεξαγωγή της διαμάχης λαβαίνει χώρα η
ενότητα του έργου τέχνης. Η διεξαγωγή της διαμάχης είναι η
αδιάκοπα αυτοϋπερυψωνόμενη συνάθροιση της κινητότητας του
έργου τέχνης. Μέσα στο ενδόμυχο της διαμάχης έχει λοιπόν την
ουσία της η ηρεμία του εφ' εαυτόν εφησυχάζοντας καλλιτεχνήμα-
τος113.

Μόνο με βάση αυτή την ηρεμία του έργου τέχνης μπορούμε να
καταλάβουμε τί είναι επί το έργον [= τί συμβαίνει] μέσα στο έργο
τέχνης. Έως τώρα ήταν πάντα ένας πρώιμος ισχυρισμός, το ότι
μέσα στο έργο τέχνης έχει τεθεί εν έργω [= έχει ενεργοποιηθεί και
σταθεροποιηθεί] η αλήθεια. Με ποιο νόημα συμβαίνει η αλήθεια

111. Διαμαχόμενοι ο κόσμος και η γη όχι μόνο ανυψώνουν καθένας τον άλλο
πάνω από τον εαυτό του, αλλά κι έχουν ανάγκη τον άλλο, μια και συνυφαίνονται
στον ίδιο ενδόμυχο χώρο. Ως ερμητικά αυτοεγκλειόμενη η γη δεν θα μπορούσε να
φανερωθεί χωρίς την ανοιχτότητα του κόσμου· ο κόσμος πάλι δεν θα μπορούσε να

εμμείνει σε μια ειλημμενη απόφαση σχετικά με τα πεπρωμένα του λαού, εάν δεν
θεμελιωνόταν πάνω στη σιγουριά που προσφέρει η γη.

112. Ββ8ΐΓείι\ιη§ οίεβ δίτείΐβδ. Ο Χάιντεγγερ δεν ισχυρίζεται μόνο ότι τα έργα
τέχνης προκαλούν (βηδίίίίεη) τη διαμάχη μεταξύ κόσμου και γης, αλλά και ότι την
πραγματώνουν απαρχής μέχρι τέλους (νο!11>πη§εη). Για να διατυπώσει αυτή τη
διεξαγωγή της διαμάχης χρησιμοποιεί την ταυτολογική έκφραση: ΒβδίΓβίΐβη άβη
δίΓβίί (κατά λέξη: διαμάχομαι τη διαμάχη).

113. Εδώ δίνεται η απάντηση στο ερώτημα που τέθηκε στην προηγούμενη
σελίδα σχετικά με την ενότητα του εργοειδούς. Το ερώτημα είχε ως εξής: Πώς είναι
δυνατό να συνυπάρχουν ενιαία η ανόρθωση ενός κόσμου και η προαγωγή της γης,
αυτές οι δύο ουσιώδεις λειτουργίες του έργου τέχνης; Διαπιστώθηκε ότι η ηρεμία
του καλλιτεχνήματος έγκειται σε μια «ανώτατη κινητότητα»: στη διεξαγωγή της
διαμάχης μεταξύ κόσμου και γης. Αλλ' αυτή η διαμάχη διεξάγεται κατά τέτοιο
ενδόμυχο τρόπο, ώστε ο κόσμος και η γη ανήκουν ο ένας στον άλλο: αλληλοεξαρτών-
ται. Αυτό το ενιαίο στοιχείο (ΕίηΓβοΗεβ) του ενδόμυχου καταδείχνει την ενότητα
(ΕίηΗείι) της λειτουργίας του καλλιτεχνήματος.
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μέσα στο εργοειδές του έργου τέχνης, δηλαδή με τα καινούρια
δεδομένα: με ποιο νόημα συμβαίνει η αλήθεια μέσα στη διεξαγωγή
της διαμάχης μεταξύ κόσμου και γης; Τί είναι αλήθεια114;

Το πόσο λιγοστή και αμβλυμένη είναι η γνώση μας σχετικά
με την ουσία της αλήθειας, το δείχνει η αμέλεια με την οποία εγκα-
ταλειπόμαστε στη χρησιμοποίηση αυτής της βασικής λέξης. Με τη
λέξη «αλήθεια» εννοείται κατά το πλείστο η τάδε και η δείνα αλή-

39 θεια. Αυτό σημαίνει: κάτι αληθινό. Κάτι τέτοιο μπορεί να είναι μια
γνώση, η οποία εκφράζεται μέσα σε μια πρόταση. Αλλά ονομάζου-
με αληθινή όχι μόνο μια πρόταση· αληθινό είναι και ένα ον, το αλη-
θινό χρυσάφι σε διάκριση προς το πλαστό. Αληθινό εδώ σημαίνει:
γνήσιο, πραγματικό χρυσάφι. Τί εννοούμε εδώ όταν μιλάμε για
πραγματικό; Σαν τέτοιο ισχύει το ον που βρίσκεται μέσα στην α-
λήθεια. Αληθινό είναι αυτό που αντιστοιχεί στο πραγματικό, και
πραγματικό είναι αυτό που υπάρχει αληθινά. Ο κύκλος είναι ξανά
κλεισμένος.

Τι θα πει «αληθινά»; Η αλήθεια είναι η ουσία του αληθινού.
Τί σκεπτόμαστε όταν λέμε «ουσία»; Σαν τέτοια ισχύει συνήθως
εκείνο το χαρακτηριστικό, με το οποίο συμφωνεί κάθε τι αληθινό.
Η ουσία παρέχεται με την έννοια του γένους, με τη γενική εκείνη
έννοια η οποία περιέχει το ένα, που ισχύει εξίσου [§1βίοΗ §ί!ΐ] για
πολλά. Αυτή η αδιάφορη [^1βίοΗβύΊ(ί§] ουσία (με το νόημα της βδ-
δβηΐίβ) είναι όμως μόνο η ανούσια ουσία. Σε τί έγκειται η ουσιώδης
ουσία ενός όντος; Ίσως έγκειται σ' αυτό που το ον είναι αληθινά.
Η αληθινή ουσία ενός όντος προσδιορίζεται βάσει του αληθινού του
Είναι, βάσει της αλήθειας του εκάστοτε όντος. Αλλά τώρα δεν α-
ναζητούμε την αλήθεια της ουσίας· αναζητούμε την ουσία της αλή-
θειας. Φανερώνεται ένα παράδοξο μπέρδεμα. Είναι μόνο κάτι πα-
ράδοξο, ή μήπως είναι μόνο ένα κενό σόφισμα που προκύπτει με εν-
νοιολογικό παιχνίδι — ή μήπως είναι μια άβυσσος115;

114. Με αυτές τις προτάσεις ξανατίθεται το ερώτημα που διατυπώθηκε στη
σελ. 28, στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου. Ο «πρώιμος ισχυρισμός» σχετικά με την
αλήθεια του έργου τέχνης θα τύχει βαθύτερης επεξεργασίας μέσα στις επόμενες
σελίδες.

115. Με μια πρώτη εφόρμηση στο ερώτημα «τί είναι αλήθεια» ο Χαιντεγγερ
αποστασιοποιείται από την προτασιακή αλήθεια, που καθώς ειπώθηκε παραπάνω
σημαίνει τη συμφωνία μιας γνώσης με το γνωριζομενο αντικείμενο, αλλά διαπιστώ-
νει και το αδιέξοδο που φανερώνεται, εάν ως αληθινό χαρακτηριστεί ένα πραγματικό
ον. Στη συνέχεια, με ένα συλλογισμό που μοιάζει με εννοιολογικό παιχνίδι αλλά που

ίσως υποδείχνει μιαν άβυσσο, ο Χαιντεγγερ συσχετίζει την αλήθεια με το Είναι των
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Η αλήθεια πρέπει να νοηθεί ως: η ουσία του αληθινού. Την
στοχαζόμαστε ενθυμούμενοι τον όρο των αρχαίων Ελλήνων: αλή-
θεια, ως μη-κρυπτότητα των όντων. Αλλά είναι κιόλας αυτός
ένας προσδιορισμός της ουσίας της αλήθειας; Μήπως απλώς
μεταβάλλουμε τη λεκτική χρήση, όταν μιλάμε για μη-κρυπτότητα
αντί για αλήθεια; Σίγουρα πρόκειται για ανταλλαγή λέξεων, όσο
δεν ξέρουμε το τί πρέπει να έχει συμβεί για να εξαναγκαστούμε να
αποδώσουμε την ουσία της αλήθειας με τη λέξη: μη-κρυπτότητα.

Είναι προς τούτο αναγκαία μια ανανέωση της αρχαιοελληνι-
κής φιλοσοφίας; Κατά κανέναν τρόπο. Μια ανανέωση, ακόμα και αν
αυτό το αδύνατο ήταν δυνατό, δεν θα μας βοηθούσε σε τίποτα·
γιατί η κρυφή ιστορία της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας έγκειται
από το ξεκίνημα της σ' ετούτο: στο ότι δεν παραμένει σύμμετρη
με την ουσία της αλήθειας έτσι όπως αυτή φωταγωγήθηκε με τη

40 λέξη αλήθεια, και τόσο η γνώση της όσο και ο λόγος της σχετικά
με την ουσία της αλήθειας έμελλε να μετατεθεί όλο και περισσότε-
ρο σε ένα σχολιασμό μιας παράγωγης ουσίας της αλήθειας. Την
ουσία της αλήθειας ως αληθείας δεν την στοχάστηκαν οι αρχαίοι
Έλληνες και ακόμα λιγότερο η μεταγενέστερη φιλοσοφία. Η
μη-κρυπτότητα είναι για τον στοχασμό ό,τι πιο κρυφό μέσα στην
αρχαιοελληνική ύπαρξη, αλλά συνάμα αυτό που από ενωρίς καθόρι-
σε την παρουσία των παρόντων όντων116.

Μα γιατί δεν περιοριζόμαστε στην. ουσία της αλήθειας, έτσι
καθώς εξοικειωθήκαμε μαζί της εδώ και μερικούς αιώνες; Η
αλήθεια σημαίνει σήμερα και ήδη από πολύν καιρό τη συμφωνία
της γνώσης με τα αντικείμενα. Αλλά για να μπορέσει να ταιριάξει
η γνώση, καθώς και η πρόταση που διαμορφώνει και εκφράζει τη
γνώση, με τα όντα, και για να μπορούν πρωτύτερα τα ίδια τα όντα
να είναι δεσμευτικά για την πρόταση, πρέπει δα να φανερώνονται
τα ίδια τα όντα σαν τέτοια. Πώς γίνεται να φανερωθούν, εάν αυτά
τούτα δεν μπορούν να βγουν από την κρυπτότητα, εάν αυτά τούτα
δεν στέκονται μέσα στο μη-κρυφό; Η πρόταση είναι αληθινή, κατά
το μέτρο που συμμορφώνεται [ποΗίβΙ δίεΗ] με το μη-κρυφό, δηλα-
δή με το αληθινό. Η αλήθεια της πρότασης είναι πάντα και μόνο

όντων, και επισημαίνει τη σχέση ανάμεσα στην ουσία της αλήθειας και στην αλήθεια

της ουσίας (= του Είναι).
116. ά38 νοη ΓηίΗ 3η β ΐ ΐ ε δ Αη»βδβη άβ8 Απννβββικίβη Βεδίίπιιηεηάε. Στην πρώτη

έκδοση γράφει ο Χάιντεγγερ: ά3§ νοη Γη!ίΗ βυί Αη»εδβη<1β = αυτό που από ενωρίς

παρουσιάστηκε.
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αυτή η συμμορφωνόμενη ορθότητα [ΚίοΗΐί§1ςβίΐ]117. Οι επονομαζό-
μενες κριτικές έννοιες της αλήθειας, που προκύπτουν ήδη με τον
Καρτέσιο από την αλήθεια ως βεβαιότητα, είναι μόνο παραλλαγές
του προσδιορισμού της αλήθειας ως ορθότητας. Αυτή η σήμερα κα-
θιερωμένη ουσία της αλήθειας, η ορθότητα της παράστασης, εξαρ-
τάται από την αλήθεια ως μη-κρυπτότητα των όντων.

Όταν εδώ και αλλού εκλαμβάνουμε την αλήθεια ως μη-κρυ-
πτότητα, δεν βρίσκουμε απλώς ένα καταφύγιο στην κατά λέξη
μετάφραση μιας αρχαιοελληνικής λέξης, αλλά συλλογιζόμαστε
αυτό που υπόκειται ως ανέγνωρο και ανεπεξέργαστο θεμέλιο της
σήμερα καθιερωμένης και γι' αυτό φθαρμένης ουσίας της αλήθειας
με το νόημα της ορθότητας. Σίγουρα μερικοί συμβιβάζονται συχνά
- πυκνά με την παραδοχή, ότι φυσικά για να επικυρώσουμε και να
κατανοήσουμε την ορθότητα (αλήθεια) μιας απόφανσης, θα οφεί-
λαμε να αναχθούμε σε κάτι που είναι ήδη φανερό. Παραδέχονται
ότι αυτή η προϋπόθεση πράγματι δεν μπορεί να αποφευχθεί. Όσο
όμως μιλάμε και σκεπτόμαστε έτσι, καταλαβαίνουμε εξακολουθη-
τικά την αλήθεια ως ορθότητα, που απαιτεί έστω και μια προϋπό-
θεση την οποία αποδεχόμαστε, οι ουρανοί ίσως ξέρουν πώς και
γιατί.

41 Αλλά δεν είμαστε εμείς αυτοί που προϋποθέτουν [= θέτουν ως
κάτι πρωτύτερο] τη μη-κρυπτότητα των όντων αντίθετα η μη-
κρυπτότητα των όντων (το Είναι) μας θέτει μέσα σε μια τέτοια
ουσία, ώστε είμαστε μαζί με τις παραστάσεις μας τοποθετημένοι
πάντα υστερότερα από τη μη-κρυπτότητα. Όχι μόνο αυτό με το
οποίο συμμορφώνεται μια γνώση, πρέπει να είναι ήδη κατά
κάποιον τρόπο μη-κρυφό, αλλά και ολόκληρη η περιοχή μέσα στην
οποία κινείται αυτή η συμμόρφωση με κάτι, αλλά και εκείνος για
τον οποίο γίνεται φανερή μια συμφωνία της πρότασης με το
αντικείμενο, πρέπει να λαβαίνουν ήδη χώρα μέσα στο μη-κρυφό.
Παρ' όλες τις ορθές μας παραστάσεις δεν θα ήμασταν τίποτε και
δεν θα μπορούσαμε ούτε καν να προϋποθέσουμε ότι υπάρχει ήδη

117.0 Χάιντεγγερ ετυμολογεί και συσχετίζει εδώ τον όρο «ορθότητα» (ΚίοΗ-
Ιι§1«?ιΐ) με το ρήμα βίοΗ ποΗΐβη ηΗοΗ... (= συμμορφώνομαι), που υπάρχει στην
προηγούμενη πρόταση. Καταδείχνει έτσι λεκτικά ότι η προτασιακή αλήθεια
εξαρτάται από αυτά με (ηβοΗ) τα οποία συμμορφώνεται, τα οποία πρέπει πρωτύτε-
ρα να έχουν αποκαλυφτεί, άρα να έχουν εισδύσει στην αλήθεια ως μη-κρυπτότητα.
Η προτασιακή αλήθεια είναι λοιπόν ένα υστερότερο επακόλουθο (ηα€Η-ΐτΆ&\\Λ), ένα
παράγωγο της αλήθειας ως μη-κρυπτότητας.
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κάτι φανερό, με το οποίο συμμορφωνόμαστε, εάν η μη-κρυπτοτητα
των όντων δεν μας είχε ήδη εκθέσει σ' εκείνη τη φωτεινότητα118,
μέσα στην οποία εισδύουν και στέκονται όλα τα όντα και από την
οποία κάποια όντα αποσύρονται.

Αλλά πώς γίνεται αυτό; Πώς συμβαίνει η αλήθεια ως τέτοια
μη-κρυπτότητα; Πρωτύτερα όμως πρέπει να πούμε σαφέστερα, τί
είναι αυτή η μη-κρυπτότητα.

Τα πράγματα είναι, καθώς και οι άνθρωποι· τα δώρα και οι
θυσίες είναι, τα ζώα και τα φυτά είναι, τα όργανα και τα έργα
τέχνης είναι. Τα όντα στέκονται μέσα στο Είναι. Μέσα από το
Είναι διαβαίνει μια απόκρυφη μοίρα, που έχει επιβληθεί κάπου
ανάμεσα στο θεϊκό και στο αντίθεο. Πολλά από όσα αφορούν τα
όντα δεν μπορεί ο άνθρωπος να τα κυριαρχήσει. Λίγα μόνο γίνονται
γνωστά. Όσα μας είναι οικεία παραμένουν αμφίβολα, όσα κυριαρ-
χήσαμε παραμένουν αβέβαια. Ποτέ τα όντα δεν έχουν μπει, καθώς
πάρα πολύ εύκολα τείνουμε να νομίζουμε, εντελώς κάτω από την
εξουσία μας, και ούτε αποτελούν απλώς μια παράσταση μας. Εάν
θεωρήσουμε αυτή την ολότητα μονομιάς, τότε μοιάζει σαν να
συλλάβαμε το κάθε τι που υπάρχει, έστω και αν το συλλάβαμε
αρκετά χοντροκομμένα.

Και όμως εκτός των όντων, όχι ξέχωρο από αυτά αλλά
προηγούμενο σε σχέση προς αυτά, συμβαίνει και κάτι άλλο. Στο
μέσο των όντων ως ολότητας υπάρχει ένας ανοιχτός τόπος. Είναι
ένας φωτισμός [= ένα ξέφωτο]. Εάν τον δούμε βάσει των όντων,
είναι πιο ον από τα όντα. Αυτό το ανοιχτό μέσο δεν περιβάλλεται
λοιπόν από τα όντα· αντίθετα αυτό τούτο το' φωτίζον μέσο
περιβάλλει όλα τα όντα, όπως το μηδέν, το οποίο ελάχιστα
γνωρίζουμε119.

118. Οβ1ίοΙιΙεΐ68. Ο Χάιντεγγερ επαναλαμβάνει εδώ μια διάγνωση που είχε
κάνει ήδη στο Εκχ (§28, σελ. 133). Πρόκειται για το φαινόμενο του φωτισμού
(ίίί^Ηίιιη^), ο οποίος ιδιάζει στο ανθρώπινο Είναι. Ήδη όντας μέσα στον κόσμο
έχουμε φωτιστεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε είμαστε φωτισμός. Χάρη σ' αυτόν τον
φωτισμό μας αποκαλύπτονται και μας επικαλύπτονται τα οντά.

Η γερμανική λέξη ίίοΗ(υη§ (μεταφράζω: φωτισμός) σημαίνει κανονικά: το
ξέφωτο του δάσους· εδώ όμως παίζει βασικό ρόλο η ετυμολογική της συνάφεια προς

τη λέξη ίίοΗΐ = φως.
119. Σ' αυτή την παράγραφο γίνεται μια πολύ βασική περιγραφή της

αλήθειας ως μη-κρυπτότητας. Αφού στην προηγούμενη παράγραφο περιγράφτηκε
με αδρές γραμμές η σχέση του ανθρώπου προς τα όντα, εξηγούμενη ως αδυναμία του
ανθρώπου να κυριαρχήσει εντελώς ή να συλλάβει ολικά τα όντα μέσω της
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Τα όντα μπορούν ως όντα να είναι, μόνο εφόσον εισέρχονται.
42 και στέκονται μέσα στη φωτεινότητα αυτού του φωτισμού, και

μόνο εφόσον όντας μέσα σ' αυτήν εξίστανται120. Μόνο αυτός ο
φωτισμός δωρίζει κι εξασφαλίζει σ ' εμάς τους ανθρώπους μια
δίοδο [ϋαΓθΗ§3η§] προς τα όντα που δεν είναι ο εαυτός μας, καθώς
και την πρόσβαση [Ζυ§3Π§] στο ον που είναι ο εαυτός μας. Χάρη σ'
αυτόν τον φωτισμό τα όντα είναι φανερά μέσα σε κάποια όρια και
μάλιστα μέσα σε κάποια μεταβλητά όρια. Αλλά ακόμα και κρυφά
μπορούν να μας είναι τα όντα μόνο μέσα στον χώρο της φωτεινότη-
τας. Κάθε ον που συναντούμε και αντικρύζουμε, διατηρεί αυτή την
παράδοξη αμοιβαιότητα παρουσίας και απουσίας121, κατά το μέτρο
που υποχωρεί συνάμα μέσα σε μια κρυπτότητα. Ο φωτισμός, μέσα

παραστασιακής ικανότητας, γίνεται εδώ λόγος για κάτι που προηγείται των όντων

(άρα και του ανθρώπου) με το νόημα ότι είναι αυτό που τα καθιστά όντα. Ο
Χάιντεγγερ δίνει εδώ στη μη-κρυπτότητα το όνομα: φωτισμός (ίΐ(·Ηΐυη§, δες και
την προηγούμενη υποσημείωση). Για να συλλάβει τη διαφορά του φωτισμού από τα
όντα ο Χάιντεγγερ χρησιμοποιεί το σχήμα που προσφέρει ο προσωκρατικός
Παρμενίδης, κάνοντας λόγο για την «εντελώς κυκλική σφαίρα» (δες Παρμενίδη
απόσπ. Β 8,42: εϋκυκλος σφαίρη) που ταυτίζεται με την αλήθεια (απόσπ. Β 1,
29. Δες το βιβλίο μου: Γιάννη Τζαβάρα, Το ποίημα τον Παρμενίδη, Αθήνα 1980,
σελ. 120-124, και προπάντων τη σημ. 19).

Ο φωτισμός ως Είναι των όντων είναι ένα φωτίζον μέσο που δεν περιβάλλεται
από τα όντα, αλλά τα περιβάλλει με το φως του. Ο Χάιντεγγερ αποκρούει το
ενδεχόμενο, ο φωτισμός να περιβάλλεται από τα όντα, γιατί τότε και ο φωτισμός θα
νοούνταν σαν ένα ον μεταξύ άλλων. Μια και ο φωτισμός δεν είναι ον, παραλληλίζε-
ται με το μηδέν είναι εκείνη η άρνηση των όντων, που διατυπώνεται επίσης
αρνητικά ως μη-κρυπτότητα, αλλά με θετικό και παραστατικό τρόπο ως «φωτίζον
μέσο». Ο φωτισμός μπορεί επίσης να παραλληλιστεί με την «ανοιχτότητα των
όντων», καθώς ορίστηκε παραπάνω ο κόσμος.

120. ννεηη βδ ίη άαβ ΟεΙίοΗίεΙε (ϋεββτ 1ίοΗΐυη§ Ηβτείη- υη(1 ΗίηβαβδΙεΗΐ. Τα
όντα που στέκονται μέσα στη φωτεινότητα, είναι τα μη ανθρώπινα όντα1 ο
άνθρωπος είναι το μόνο ον που όντας μέσα στη φωτεινότητα εξίσταται, μια και
βασικό χαρακτηριστικό της ύπαρξης του είναι η εκστατικότητα (Ε1ί-δΐ8(εηζ, Εχί-
δίεηζ). Αυτό σημαίνει ότι μόνο ο άνθρωπος είναι στραμμένος προς τον φωτισμό και
όχι απλώς φωτιζόμενος από αυτόν. Δες και Γ.-^ν. νοη Ηεπτηαηη 1980, σελ. 200-
201.

121. ]β§1ίοΗβδ δείεηάε, ΑΆ$ Βε§ε§ηεΙ υη<1 ηιίΙ§ε§ηεΙ, ΗΜίΐ <)ίεβε δείΐδβπιε Οε-
("ηεΓδεΗαΓί <1βδ Αη»εβεη8 ίππε. Από την κοινή ρίζα των ρημάτων Βε§ε§ηβη και ηιίΐ^ε-
§ηεη ο Χάιντεγγερ οδηγείται στο ουσιαστικό Οε^ηεΓδοΗβΓΐ (μεταφράζω: αμοιβαιό-
τητα), που κανονικά σημαίνει: ανταγωνισμός, αντιπαλότητα. Το ρήμα 1>ε§ε§ηεη (=
συναντώ) αφορά εδώ τη συνάντηση μη ανθρώπινων όντων, ενώ το ρήμα πιίΐ^ε^ηεη
(= αντικρύζω) αφορά τη συνάντηση συνανθρώπων, δηλαδή όντων που συνείναι μαζί
μας (δες τον όρο Μίΐδβίη = «συνείναι» του Εκχ).
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στον οποίο εισέρχονται και στέκονται τα οντά, είναι συνάμα
απόκρυψη. Αλλά η απόκρυψη που υπάρχει στο μέσο των όντων
είναι διττή.

Τα όντα αποτραβιώνται από εμάς, εκτός ως προς εκείνο το
Ένα και επιφανειακά ελάχιστο, το οποίο πετυχαίνουμε καλότατα
όταν δεν μπορούμε να πούμε για τα όντα, παρά μόνο ότι είναι. Η
απόκρυψη ως αποτράβηγμα δεν είναι απλώς το εκάστοτε όριο της
γνώσης, αλλά είναι η αρχή του φωτισμού των φωτιζόμενων όν-
των122. Αλλά απόκρυψη υπάρχει συνάμα, βέβαια άλλου είδους, α-
νάμεσα στα φωτιζόμενα όντα. Κάποια όντα ωθούνται μπροστά
από άλλα, το ένα επικαλύπτει το άλλο, εκείνο συσκοτίζει ετούτο,
τα λίγα φράζουν τα πολλά, κάποια επιμέρους απαρνούνται το όλο.
Εδώ η απόκρυψη δεν είναι εκείνο το απλό αποτράβηγμα· εδώ τα
όντα εμφανίζονται βέβαια, αλλά παρέχονται αλλιώτικα από ό,τι
είναι.

Αυτή η απόκρυψη είναι παραποίηση. Εάν κάποια όντα δεν
παραποιούσαν τα άλλα όντα, δεν θα μπορούσαμε να παραβλέψουμε
ή να πράξουμε παρά τα όντα, δεν θα μπορούσαμε να παρατρέξουμε
ή να παραδρομήσουμε, και ούτε ποτέ να παρακαυχηθούμε123. Το ό-

122. Η απόκρυψη ως επακόλουθο της μη-κρυπτότητας των όντων είναι διττή.
Το πρώτο είδος απόκρυψης είναι το αποτράβηγμα (ΥεΓ53§εη). Σ' αυτή την
περίπτωση πετυχαίνουμε να πούμε κάτι για τα όντα, όταν λέμε μόνο ότι αυτά είναι
(και άρα συναντούμε το Είναι τους). Αλλά το αποτράβηγμα δεν είναι απλώς
ανυπαρξία γνώσης· έστω και αν τα όντα αποτραβιώνται από εμάς, έχουμε πάντα
ήδη κάνει αρχή στον φωτισμό των όντων.

123. Η τελευταία πρόταση βρίθει από ρήματα που έχουν κοινό πρόθεμα το

νεπ-, το οποίο επιχείρησα να αποδώσω με την πρόθεση «παρά». Πρόκειται για τα
ρήματα: νβιΜεΙΙεη (= παραποιώ), νεΓδεΗεη (= παραβλέπω), νεπίυη (= πράττω
παρά), νεπίΒυίεη (= παραδρομώ), νει·§εΗβη (= παρέρχομαι), δίοΗ νβι-ηιεδδβη (=
παρακαυχιέμαι). Στις παραπάνω προτάσεις αυτής της παραγράφου υπάρχουν και
άλλα ρήματα με το ίδιο πρόθεμα1 είναι τα ρήματα: νεΓδβ^εη (— αποτραβιέμαι),

νεΓδοΗΙείετη (= επικαλύπτω), νβπΐιιηΐιείη (= συσκοτίζω), νει-βαυεη (= φράζω),
νεΗβυ^ηβη (= απαρνούμαι).

Τι συμβαίνει με όλον αυτό τον χείμαρρο των ρημάτων; Ο Χάιντεγγερ εξηγεί
εδώ την έννοια της απόκρυψης (ΥεΛε^εη, που έχει επίσης το πρόθεμα νβΓ-). Τα
δύο βασικά είδη απόκρυψης που περιγράφονται, είναι το αποτράβηγμα (Υ'εΓ8Η§εη)
και η παραποίηση (Υει-δΙεΙΙεη). Το κοινό πρόθεμα αυτών των λέξεων μας παραπέ-
μπει στο δεύτερο συνθετικό τους, που είναι επίο-ης σημαντικό· έτσι η απόκρυψη
φανερώνεται ως σφάλμα μέσα στο περιβάλλειν και σιγουρεύειν (1>εΓ£εη), δηλαδή
μέσα σ' αυτές τις βασικές λειτουργίες της γης· η λέξη Υει^εη (= αποτράβηγμα)
σημαδεύει την αποτυχία μέσα στο ομιλείν (§α)»εη) ως βασικό χαρακτηριστικό του
ανθρώπου· τέλος η παραποίηση δηλώνει ένα σφάλμα μέσα στο θέτειν (βίεΐΐεη), που
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τι τα όντα ως επίφαση μπορούν να μας εξαπατούν, είναι η συνθήκη
για τη δυνατότητα μας να απατώμαστε, και όχι αντίστροφα. Η
απόκρυψη μπορεί να είναι ένα αποτράβηγμα ή και να μην είναι
παρά μια παραποίηση. Ποτέ δεν είμαστε βέβαιοι για το ότι είναι
το ένα από αυτά και όχι το άλλο. Η απόκρυψη αποκρύβει και
παραποιεί τον ίδιο της τον εαυτό. Αυτό σημαίνει: ο ανοιχτός τόπος
στο μέσο των όντων, ο φωτισμός [= το ξέφωτο], δεν είναι ποτέ μια
πάγια σκηνή με αδιάκοπα ανοιχτή αυλαία, όπου διαδραματίζεται
το δράμα των όντων124. Αντίθετα ο φωτισμός λαβαίνει χώρα μόνο
ως τέτοια διττή απόκρυψη. Η μη-κρυπτότητα των όντων δεν είναι
ποτέ μια απλώς παρευρισκόμενη κατάσταση, αλλά ένα συμβάν125.

43 Η μη-κρυπτότητα (αλήθεια) δεν είναι ούτε μια ιδιότητα των όντων
ούτε μια ιδιότητα των προτάσεων.

Μέσα στην περιφέρεια των πιο κοντινών μας όντων αισθανό-
μαστε οικεία. Τα όντα μας είναι έμπιστα, αξιόπιστα, καθησυχα-
στικά. Και όμως ο φωτισμός διαπερνιέται από μια διαρκή απόκρυ-
ψη με τη διπλή μορφή του αποτραβήγματος και της παραποίησης.
Κατά βάθος τα καθησυχαστικά όντα δεν είναι καθησυχαστικά·
είναι αν-ησυχαστικά126. Η ουσία της αλήθειας, δηλαδή της μη-κρυ-
πτότητας, διακατέχεται από μια άρνηση. Αλλ ' αυτή η άρνηση δεν

ως ανόρθωση ενός κόσμου (ΑιιΓδ(ρΙΙεη) καιπροαγωγή της γης (ΗεΓ8(ε1Ιεη) αποτελεί
το εργοειδές του έργου τέχνης.

Ο Χάιντεγγερ περιγράφει την παραποίηση με κοινωνιολογικό νόημα μέσα στο
Εκ χ, σελ. 222, ως εξής: «Η απορρόφηση μέσα στους πολλούς σημαίνει την
κυριάρχηση της δημόσια εγκαθιδρυμένης ερμήνευσης. Όσα έχουν αποκαλυφτεί και
διανοίγει, έχουν παραποιηθεί και εγκλειστεί από την αερολογία, την περιέργεια και
την αμφισημαντότητα. Το Είναι προς τα όντα δεν έχει εξαλειφτεί, αλλά έχει
ξεριζωθεί. Τα όντα δεν έχουν ολωσδιόλου αποκρύβει, παρά ίσα-ίσα έχουν αποκαλυ-
φτεί, αλλά συνάμα παραποιηθεί. Δείχνονται, αλλά κατά τον τρόπο της επίφασης.
Όμοια και όσα προηγουμένως αποκαλύφτηκαν: ξαναποντίζονται, παραποιούνται
και αποκρύβονται.»

124. (Ιαί δρίβΐ (1ε5 δειεηίίθη δριείΐ 5ΪοΗ αΒ. Ο Χάιντεγγερ λέει κατά λέξη: «...
παίζεται το παιχνίδι των όντων». Είναι όμως σαφές από τα παραπάνω ότι
πρόκειται για παρομοίωση προς το θεατρικό παίξιμο, και άρα συνάμα για ένα
λεκτικό παιχνίδι.

125. Σε χειρόγραφη υποσημείωση πάνω σε αντίτυπο της πρώτης έκδοσης
(1950) των ΗοΙζΗ>ε£ε, ο Χάιντεγγερ τοποθετεί εδώ τη λέξη: Επεψηίϊ, δηλώνοντας
ότι εδώ πρόκειται για το συμβάν της ιδιοποίησης (δες παραπάνω, σημ. 80).

126. Οίδ ΟεΗειίΓε ί«Ι \π\ Οιιηιΐρ πίοΗΐ ^εΐιειιει·; εδ ί δ ΐ ιιη-^ρΗευεπ. Η τελευταία
λέξη σημαίνει στα γερμανικά «τεράστιος». Για τον Χάιντεγγερ είναι όμως σημαντι-
κή η ετυμολογική νοηματοδότησή της, και προπάντων το στερητικό πρόθεμα, βάσει
του οποίου εξηγείται με τις επόμενες προτάσεις η ουσία της αλήθειας.

90



είναι ούτε ελάττωμα ούτε λάθος, σαν να ήταν η αλήθεια μια σκέτη
μη-κρυπτότητα, στερημένη από κάθε τι κρυφό. Εάν μπορούσε να
είναι κάτι τέτοιο, τότε δεν θα ήταν πια αυτή τούτη η αλήθεια. Στην
ουσία της αλήθειας ως μη-κρυπτότητας ιδιάζει αυτή η άρνηση κατά
τον τρόπο της διττής απόκρυψης. Η αλήθεια είναι μέσα στην ουσία
της αν-αλήθεια. Ας ειπωθεί έτσι, για να δηλωθεί με κάποια ίσως
παραδοξολογική οξύτητα ότι στη μη-κρυπτότητα ως φωτισμό
ιδιάζει η άρνηση κατά τον τρόπο της απόκρυψης. Η πρόταση: «η
ουσία της αλήθειας είναι η αν-αλήθεια» δεν θέλει αντίθετα να πει
ότι η αλήθεια είναι κατά βάθος ψευτιά. Αυτή η πρόταση δεν εννοεί
ούτε και ότι η αλήθεια δεν είναι ποτέ αυτή τούτη, και ότι ιδωμένη
διαλεκτικά είναι πάντα και το αντίθετο της.

Η αλήθεια είναι αυτή τούτη, κατά το μέτρο που η αποκρύβου-
σα άρνηση ως αποτυχία αποδίδει ολόπρωτα στον φωτισμό τη
σταθερή του προέλευση127, αλλά ως παραποίηση αποδίδει στον
φωτισμό την αδιάπτωτη οξύτητα της παραπλάνησης. Με την
αποκρύβουσα άρνηση που εδράζεται μέσα στην ουσία της αλήθειας
κατονομάστηκε εκείνη η εναντίωση, που ενυπάρχει μέσα στην
ουσία της αλήθειας ανάμεσα στον φωτισμό και στην απόκρυψη.
Πρόκειται για την εναντίωση της αρχέγονης διαμάχης. Η ουσία
της αλήθειας είναι η αρχέγονη διαμάχη128, κατά την οποία διαμφι-
σβητείται εκείνο το ανοιχτό μέσο στο οποίο τα όντα εισέρχονται
και στέκονται, και από το οποίο τα όντα υποχωρούν στον εαυτό
τους.

Αυτή η ανοιχτότητα λαβαίνει χώρα στο μέσο των όντων.
Καταδείχνει ένα ουσιώδες χαρακτηριστικό, το οποίο ήδη κατονο-
μάσαμε. Στην ανοιχτότητα ιδιάζει ένας κόσμος και η γη. Αλλά ο

127. Ο Χάιντεγγερ επαναλαμβάνει εδώ μια ιδέα που έχει κατατεθεί ήδη μέσα
στο Εκχ. Η αλήθεια δεν είναι ποτέ απλά μια σκέτη αποκάλυψη των όντων, αλλά συ-
νοδεύεται πάντα από παραποίηση, αποτυχία, απόκρυφη. Και ακόμα περισσότερο: η
προέλευση της αλήθειας ως μη-κρυπτότητας είναι η κρυπτότητα. Γράφει κατά λέξη
στο Εκχ, σελ. 222: «Η αλήθεια (το αποκαλύπτεσθαι) πρέπει κάθε φορά να αποσπά-
ται από τα όντα. Τα όντα αρπάζονται από την κρυπτότητα. Το εκάστοτε γεγονός
του αποκαλύπτεσθαι είναι πάντα ληστεία. Είναι τυχαίο ότι οι Έλληνες εκφράζον-
ται για την ουσία της αλήθειας με στερητική έκφραση (ά-λήθίΐα);»

128. Ο Χάιντεγγερ συνδέει εδώ τη συνύπαρξη κρυπτότητας — μη-κρυπτότη-
τας με τη διαμάχη που αναφέρθηκε παραπάνω ανάμεσα στη γη (ως αυτοεγκλεισμό)
και στον κόσμο (ως αυτοανοιγόμενη ανοιχτότητα). Με την έννοια της αλήθειας
φανερώθηκε η αρχέγονη διαμάχη, άρα η προέλευση της διαμάχης μεταξύ κόσμου και

γης.
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κόσμος δεν είναι απλώς η ανοιχτότητα που αντιστοιχεί στον
φωτισμό, η γη 8ε είναι απλώς η κλειστότητα που αντιστοιχεί
στην απόκρυψη. Αντίθετα ο κόσμος είναι ο φωτισμός των οδών των
ουσιαστικών οδηγιών, στις οποίες υποτάσσεται κάθε απόφαση.

44 Αλλά κάθε απόφαση θεμελιώνεται σε κάτι μη κυριαρχημένο,
κρυφό, παραπλανητικό, αλλιώς αυτή δεν θα ήταν ποτέ απόφαση. Η
γη δεν είναι απλά το έγκλειστο, αλλ' αυτό που αναδύεται ως
αυτοεγκλειόμενο. Ο κόσμος και η γη είναι μέσα στην ίδια τους την
ουσία διαφιλονικούμενοι και επίμαχοι [δίΓβίΐίβ υηά δίΓβίΐβαι·]129.
Μόνο σαν τέτοιοι εισδύουν μέσα στη διαμάχη του φωτισμού και
της απόκρυψης.

Η γη ορθώνεται διαμέσου του κόσμου και ο κόσμος θεμελιώ-
νεται πάνω στη γη, μόνο κατά το μέτρο που η αλήθεια συμβαίνει
ως αρχέγονη διαμάχη φωτισμού και απόκρυψης. Αλλά πώς συμβαί-
νει η αλήθεια130; Απαντούμε: συμβαίνει μέσα σε κάποιους λιγο-
στούς ουσιώδεις τρόπους [ύπαρξης]. Ένας από αυτούς τους
τρόπους, κατά τους οποίους συμβαίνει η αλήθεια, είναι το εργοει-
δές του έργου τέχνης. Ανορθώνοντας ένα κόσμο και προάγοντας τη
γη το έργο τέχνης είναι η διεξαγωγή εκείνης της διαμάχης, κατά
την οποία διαμφισβητείται η μη-κρυπτότητα των όντων ενγένει, η
αλήθεια.

Με το ότι στέκεται ο αρχαίος ναός, συμβαίνει η αλήθεια. Αυτό
δεν σημαίνει ότι εδώ αναπαριστάνεται και αποδίδεται κάτι ορθά'
αντίθετα τα όντα ενγένει φέρνονται μέσα στη μη-κρυπτότητα και
διατηρούνται μέσα της. Διατηρώ θα πει πρωταρχικά: προστα-
τεύω131. Μέσα στη ζωγραφιά του Βαν Γκογκ συμβαίνει η αλήθεια.
Αυτό δεν σημαίνει ότι εδώ απεικονίζεται ορθά κάτι παρευρισκόμε-
νο, αλλά ότι με τη φανέρωση του οργανοειδούς των παπουτσιών

129. Δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία στις έννοιες κόσμος-ανοιχτότητα, ούτε
και στις έννοιες γη-κλειστότητα. Γιατί αφενός ο κόσμος θεμελιώνεται πάνω σε κάτι
κρυφό, του οποίου αποφασίζεται η φανέρωση, αφετέρου η γη ως φύση είναι ένα
αναδύεσθαι και αναφύεσθαι, έστω και αν αναδύεται ως αυτοεγκλειόμενη. Ήδη
λοιπόν μέσα στην ουσία του κόσμου αλλά και της γης περιέχεται η διαφιλονικούμε-
νη συνύπαρξη κλειστότητας-ανοιχτότητάς.

130. Σε χειρόγραφη σημείωση του Χάιντεγγερ πάνω σε αντίτυπο της έκδοσης
Κεείβπι (1960) βρίσκονται εδώ οι λέξεις: «Δεν υπάρχει απάντηση, γιατί το
ερώτημα παραμένει: Τί είναι αυτό που συμβαίνει μέσα σε τρόπους [ύπαρξης];» Εδώ
διατυπώνεται προφανώς η διάγνωση του Χάιντεγγερ, ότι η έννοια της αλήθειας
μέσα στο παρόν δοκίμιο παραμένει ανεπαρκής (δες παραπάνω, σημ. 68).

131. Η»1ΐεη Ηείβι ιΐΓΒρΓαη^ΙίοΗ Ηίίΐεη.
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εισδύουν τα όντα ενγένει, ο κόσμος και η γη μέσα στην εναντίωσή
τους, στη μη-κρυπτότητα.

Μέσα στο έργο είναι επί το έργον η αλήθεια, άρα όχι μόνο κάτι
αληθινό. Ο πίνακας που δείχνει τα χωριάτικα παπούτσια, το
ποίημα που περιγράφει τη ρωμαϊκή κρήνη, δεν γνωστοποιούν μόνο
(και αν εκληφθεί αυστηρά δεν γνωστοποιούν διόλου) το τί είναι
αυτά τα επιμέρους όντα σαν τέτοια, αλλά επιτρέπουν στη μη-κρυ-
πτότητα σαν τέτοια να συμβεί132 σε σχέση προς τα όντα ενγένει.
Όσο πιο απλά και πιο ουσιαστικά αναδύονται μέσα στην ουσία
τους μόνο τα παπούτσια, όσο πιο αστόλιστα και πιο καθαρά
αναδύεται μέσα στην ουσία της μόνο η κρήνη, τόσο πιο άμεσα και
πιο ενιαία γίνονται μαζί τους όλα τα όντα περισσότερο όν-
τα. Έτσι φωταγωγείται το αυτοκρυβόμενο Είναι. Η έτσι διαμορ-
φωμένη φωτεινότητα ρίχνει το φέγγος της στο έργο τέχνης. Το
φέγγος που έχει ριχτεί στο έργο τέχνης είναι το ωραίο. Η ομορφιά
είναι ένας τρόπος ύπαρξης της αλήθειας ως μη-κρυπτότητας.

Η ουσία της αλήθειας έχει συλληφθεί τώρα από κάποιες
απόψεις σαφέστερα. Κατά συνέπεια έχει γίνει ίσως πιο ξεκάθαρο,

45 το τί είναι επί το έργον [= τί συμβαίνει] στο έργο τέχνης. Αλλά το
τώρα ορατό εργοειδές του έργου τέχνης δεν μας λέει ακόμα τίποτε
σχετικά με εκείνη την άμεση και πιεστική πραγματικότητα του έρ-
γου τέχνης, σχετικά με το πραγμοειδές του έργου τέχνης. Σχεδόν
μοιάζει μάλιστα, μια και στοχεύσαμε αποκλειστικά στο να συλλά-
βουμε όσο το δυνατό πιο καθαρά την εσωτερική ηρεμία και αυθυ-
παρξία του έργου τέχνης, ότι παραβλέψαμε εντελώς το γεγονός ότι
το έργο τέχνης είναι πάντα κάτι επεξεργασμένο133. Εάν υπάρχει
κάτι που χαρακτηρίζει το έργο τέχνης σαν τέτοιο, είναι το ότι αυτό
δημιουργήθηκε. Κατά το μέτρο που το καλλιτέχνημα δημιουργεί-
ται και η δημιουργία χρειάζεται ένα μέσο, βάσει του οποίου και
μέσα στο οποίο δημιουργεί, ενεργοποιείται και εκείνο το πραγ-
μοειδές. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Αλλά το ερώτημα παραμένει:

132. Σε αντίτυπο της έκδοσης Κεοΐβπι (1960) υπάρχει η χειρόγραφη υποση-
μείωση: «ΕΓεί(;ηί8» (= Ιδιοποίηση).

133. βίη ΟεινίιΊίΙεδ. Ο Χάιντεγγερ συνάπτει εδώ ετυμολογικά αυτή την
έκφραση με τη λέξη %'βιΊί (= έργο τέχνης) και με τη λέξη \&Ίι·1ίΚοΗ1ςείΙ (=
πραγματικότητα). Έτσι εισάγει υπό συζήτηση ένα καινούριο θέμα, που είναι «η
άμεση και πιεστική πραγματικότητα του έργου τέχνης» (= \νίι·1ί1ίοΗ1ίείΐ άε§
\νει·1ίε§): το ότι το καλλιτέχνημα είναι κατά βάση ένα επεξεργασμένο (^εννίτΐίΐ), ένα

δημιουργημένο πράγμα.
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με ποιόν τρόπο ανήκει στο έργο τέχνης το δημιουργημένον - Εί-
ναι; Αυτό θα μπορέσει να διαλευκανθεί, μόνο αν απαντηθούν τα ε-
ξής δύο ερωτήματα:
1. Τί σημαίνει εδώ «δημιουργημένον-Είναι» και «δημιουργώ»

σε διάκριση προς το «κατασκευάζω» και το «κατασκευασμένον-
Είναι»;

2. Ποια είναι η πιο εσώτερη ουσία του έργου τέχνης, βάσει της
οποίας και μόνο θα μπορέσει να ιδωθεί, σε ποιο μέτρο του ανή-
κει το δημιουργημένον-Είναι και έως ποιο σημείο αυτό προσ-
διορίζει το εργοειδές του έργου τέχνης;

Η δημιουργία νοείται εδώ πάντα σε σχέση προς το έργο τέ-
χνης. Στην ουσία του έργου τέχνης ανήκει το συμβάν της αλήθειας.
Θα καθορίσουμε εξαρχής την ουσία της δημιουργίας βάσει της σχέ-
σης της προς την ουσία της αλήθειας ως μη-κρυπτότητας των όν-
των. Το γεγονός ότι το δημιουργημένον-Είναι ανήκει στο έργο
τέχνης μπορεί να φωταγωγηθεί μόνο βάσει μιας ακόμα πιο αρχέ-
γονης διαλεύκανσης της ουσίας της αλήθειας. Τίθεται έτσι ξανά το
ερώτημα σχετικά με την αλήθεια και την ουσία της.

Οφείλουμε να θέσουμε για μιαν ακόμα φορά αυτό το ερώτημα,
εάν η πρόταση: «στο έργο τέχνης είναι επί το έργον [= συμβαίνει] η
αλήθεια» δεν θέλουμε να παραμείνει ένα απλός ισχυρισμός.

Οφείλουμε τώρα να ρωτήσουμε ουσιαστικότερα: σε ποιο μέ-
τρο υπάρχει μέσα στην ουσία της αλήθειας μια τάση προς το έργο
τέχνης; Ποια ουσία έχει η αλήθεια εάν μπορεί και μάλιστα κάτω
από ορισμένες συνθήκες πρέπει να εγκαθιδρύεται μέσα στο έργο τέ-
χνης, για να είναι αλήθεια; Ορίσαμε δα την εν-έργω-καθίδρυση [=
ενεργοποίηση και σταθεροποίηση] της αλήθειας ως ουσία της τέ-

46 χνης. Η τώρα τιθέμενη ερώτηση έχει λοιπόν ως εξής:
Τί είναι η αλήθεια, εάν μπορεί να συμβαίνει και μάλιστα εάν

της πρέπει να συμβαίνει ως τέχνη; Κατά πόσο υπάρχει καν η τέχνη;
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[ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ]

Η αλήθεια και η τέχνη

Η προέλευση του έργου τέχνης και του καλλιτέχνη είναι η
τέχνη134. Η προέλευση είναι αυτό από όπου κατάγεται η ουσία,
αυτό μέσα στο οποίο ουσιούται το Είναι ενός όντος. Τί είναι η
τέχνη; Αναζητούμε την ουσία της μέσα στο πραγματικό έργο
τέχνης. Η πραγματικότητα του έργου τέχνης προσδιορίστηκε με
βάση αυτό που είναι επί το έργον [= συμβαίνει] μέσα στο έργο
τέχνης, με βάση το συμβάν της αλήθειας. Αυτό το συμβάν το
στοχαζόμαστε ως διεξαγωγή της διαμάχης μεταξύ κόσμου και γης.
Μέσα στην περισυλλεγόμενη κίνηση αυτής της διαμάχης βασιλεύει
η ηρεμία. Εδώ θεμελιώνεται η εσωτερική ηρεμία και η αυθυπαρξία
του έργου τέχνης.

Μέσα στο έργο τέχνης είναι επί το έργον [= συμβαίνει] το
συμβάν της αλήθειας. Αλλ' αυτό που είναι έτσι επί το έργον, είναι
δα μέσα στο έργο. Αρα εδώ προϋποτίθεται ήδη το πραγματικό
έργο τέχνης ως φορέας εκείνου του συμβάντος. Μπροστά μας
στέκεται ξανά το ερώτημα σχετικά με το πραγμοειδές του παρευ-
ρισκόμενου έργου τέχνης. Έτσι τελικά γίνεται ετούτο σαφές: όσο
δραστήρια και αν αναζητούμε την εσωτερική ηρεμία και αυθυπαρ-
ξία του έργου τέχνης, η πραγματικότητα του μας διαφεύγει, όσο
δεν εκλαμβάνουμε το έργο τέχνης σαν κάτι επεξεργασμένο. Να το
εκλάβουμε έτσι, είναι πολύ εύκολο· γιατί ήδη με τη λέξη «έργο»
ακούμε ότι είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας. Το εργοειδές του έρ-
γου τέχνης έγκειται στο ότι έχει δημιουργηθεί από τον καλλιτέχνη.
Ίσως φαίνεται παράδοξο το ότι αυτός ο πασιφανής και πληρέστα-

134. Με αυτή την πρόταση επανερχόμαστε στον αρχικό προβληματισμό, που
είχε διατυπωθεί από την πρώτη κιόλας σελίδα (σελ. 7) του παρόντος δοκιμίου. Εκεί
δείχτηκε ότι είναι μονόπλευρο να ειπωθεί ότι το καλλιτέχνημα προέρχεται από τον
καλλιτέχνη, όπως και το ότι ο καλλιτέχνης αναδείχνεται από το καλλιτέχνημα· για-
τί και τα δύο προέρχονται από την τέχνη. Το ερώτημα που αφέθηκε εκεί αναπάντη-
το, έχει ως εξής: «Μήπως υπάρχουν καλλιτέχνες και έργα τέχνης, μόνο επειδή
υπάρχει η τέχνη ως προέλευση τους;» Αυτό πρόκειται τώρα να εξεταστεί.
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τος προσδιορισμός του έργου τέχνης αναφέρεται μόλις τώρα.
Αλλά το δημιουργημένον-Είναι του έργου τέχνης μπορεί

προφανώς να νοηθεί μόνο βάσει της δημιουργικής διαδικασίας.
Κάτω από την πίεση των πραγμάτων οφείλουμε λοιπόν να στρα-
φούμε στο να μελετήσουμε τη δραστηριότητα του καλλιτέχνη, αν
θέλουμε να πετύχουμε την προέλευση του έργου τέχνης. Η προ-
σπάθεια να προσδιορίσουμε το εργοειδές του έργου τέχνης βάσει
αυτού τούτου του καλλιτεχνήματος καταδείχνεται ως αναποτελε-
σματική135.

Εάν τώρα απομακρυνόμαστε από το έργο τέχνης και αναζη-
47 τούμε την ουσία της δημιουργίας, δεν θα πάψουμε να διατηρούμε

κατανού όσα ειπώθηκαν αρχικά σχετικά με τον πίνακα των χωριά-
τικων παπουτσιών και αργότερα σχετικά με τον αρχαιοελληνικό
ναό.

Αντιλαμβανόμαστε τη δημιουργία ως παραγωγή. Αλλά παρα-
γωγή είναι και η κατασκευή οργάνων. Η χειρωνακτική εργασία δεν
δημιουργεί βέβαια έργα τέχνης, ακόμα και αν διακρίνουμε το
χειρωνακτικό επίτευγμα από το βιομηχανικό προϊόν. Αλλά σε τί
διαφέρει η παραγωγή ως δημιουργία από την παραγωγή που
κατασκευάζει; Όσο εύκολο είναι να αποστασιοποιηθούμε λε-
κτικά τη δημιουργία έργων τέχνης από την κατασκευή οργάνων,
τόσο δύσκολο είναι να αναζητήσουμε αυτούς τους δύο τρόπους
παραγωγής μέσα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Εάν ακολου-
θήσουμε τον πιο προσιτό δρόμο, βρίσκουμε να συμπεριφέρεται ίδια
ο κεραμέας και ο γλύπτης, ο ξυλουργός και ο ζωγράφος. Αφ'
εαυτής η δημιουργία απαιτεί κάποια χειρωνακτική δραστηριότητα.
Οι μεγάλοι καλλιτέχνες εκτιμούν εξαιρετικά τη χειρωνακτική
ικανότητα. Αυτοί πρώτοι απαιτούν την επιμελή εξάσκηση της και
την πλήρη κυριάρχηση της. Αυτοί περισσότερο από κάθε άλλον
μοχθούν για ολοένα ανανεωνόμενη μόρφωση πάνω στη χειρωνακτι-
κή εργασία. Έχει επανειλημμένα αναφερθεί το γεγονός ότι οι

135. Όσα εκτέθηκαν έως τώρα, αφορούσαν όσα συμβαίνουν μισά στο έργο
τέχνης. Πώς ήταν δυνατό να μιλούμε για το πραγματικό έργο τέχνης παραβλέπον-
τας ότι αυτό είναι προϊόν της εργασίας ενός καλλιτέχνη; Η πραγματικότητα του
καλλιτεχνήματος ως παρευρισκόμενου επεξεργασμένου πράγματος μας έχει διαφύ-
γει, μαζί και η δημιουργική διαδικασία, αλλά και η ταλαντούχα εκείνη προσωπικό-
τητα του καλλιτέχνη ως δημιουργού. Η εσωτερική ηρεμία και η αυθυπαρξία του
καλλιτεχνήματος δείχνουν να κλονίζονται μπροστά στην πληθώρα τόσων άλλων
καλλιτεχνικών στοιχείων.
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αρχαίοι Έλληνες, που κάτι καταλάβαιναν από έργα τέχνης,
χρησιμοποιούσαν για τη χειρωνακτική εργασία και για την τέχνη
την ίδια λέξη: τέχνη, και ονόμαζαν τον χειρώνακτα όπως και τον
καλλιτέχνη: τεχνίτης.

Φαίνεται λοιπόν σκόπιμο, να καθορίσουμε την ουσία της
δημιουργίας από τη χειρωνακτική της πλευρά. Αλλά ίσα-ίσα η
αναφορά στη γλωσσική χρήση που έκαναν οι αρχαίοι Έλληνες, και
που δείχνει την εμπειρία τους σχετικά με αυτή την περιοχή, πρέπει
να μας βάλει σε σκέψεις. Όσο συνηθισμένη ή ξεκάθαρη και αν είναι
η αναφορά στο γεγονός, ότι οι αρχαίοι ' Ελληνες χρησιμοποιούσαν
την ίδια λέξη, τη λέξη τέχνη, για να ονομάσουν τη χειρωνακτική
εργασία και την τέχνη, είναι λαθεμένη και επιπόλαιη· γιατί η
τέχνη δεν σημαίνει ούτε «χειρωνακτική εργασία» ούτε «τέχνη» και
ούτε βέβαια διόλου την «τεχνική» [άαβ ΤβοΗηϊδοΗβ] με το σημερινό
νόημα. Η τέχνη δεν σημαίνει ποτέ κάποιο είδος πρακτικής
δραστηριότητας.

Η λέξη τέχνη σημαίνει έναν τρόπο γνώσης136. «Γνώση»
σημαίνει: έχω ιδεί137, με το ευρύ νόημα του «βλέπω», που θα πει:

48 αντιλαμβάνομαι τα παρόντα σαν τέτοια. Η ουσία της γνώσης
έγκειται για τον αρχαιοελληνικό στοχασμό στην αλήθεια, δηλαδή
στην αποκάλυψη των όντων. Αυτή φέρει και καθοδηγεί κάθε
σχετισμό προς τα όντα. Η τέχνη ως αρχαιοελληνικά κατανοούμε-
νη γνώση είναι παραγωγή [ΗβΓνοΛπηββη] όντων, κατά το μέτρο
που προάγει [νοΛπηβΐ] τα παρόντα σαν τέτοια από την κρυπτότη-

136. Μια ανάλογη εξήγηση του αρχαιοελληνικού όρου τέχνη παρέχει ο
Χάιντεγγερ στο βιβλίο του: Μ. ΗεΜβ§£6Γ 19764, σελ. 122. Δες και την ελληνική
μετάφραση: Μ. Ηείάβ(*§εΓ 1973, σελ. 193-4, όπου λέγεται μεταξύ άλλων: «Μετα-
φράζομε τη λέξη τέχνη με τη λέξη «γνώση». Αλλά αυτό πρέπει να διευκρινισθεί. Εν
προκειμένω, «γνώση» δεν σημαίνει το αποτέλεσμα απλής παρατήρησης επάνω σε
προηγουμένως άγνωστα δεδομένα. Τέτοιες πληροφορίες, μολονότι απαραίτητες
στη γνώση, πάντοτε αποτελούν ένα απλό πάρεργο. Γνώση, με την αυθεντική
σημασία της τέχνης, είναι το αρκτικό και σταθερό υπερ-ανάβλεμμα πέρα από το
εκάστοτε δεδομένο», [και άρα ανάβλεμμα προς το Είναι του εκάστοτε δεδομένου
όντος]. Δες επίσης Μ. Ηείάε^εΓ 19825, σελ. 12: «Η λέξη τέχνη από πολύ ενωρίς
έως την εποχή του Πλάτωνα συμβαδίζει με τη λέξη επιστήμη. Και οι δύο αυτές
λέξεις κατονομάζουν το γνωρίζειν με το πιο ευρύ νόημα.» Δες και παραπάνω,
σημείωση 69.

137. \νίδ5εη ΗβίΒΐ: §εδεΚεη ΗαΒεπ. Η παλιά σημασία του γερμανικού ρήματος
ννίδδεη ήταν: έχω δει. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με το αρχαιοελληνικό ρήμα
εί&έναι (= γνωρίζω), που σχετίζεται ετυμολογικά με τον τύπο του αορίστου: είδον
(= κοίταξα, είδα).
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τα στη μη-κρυπτότητα της εξωτερικής τους όψης· η τέχνη δεν
σημαίνει ποτέ την κατασκευαστική δραστηριότητα.

Ο καλλιτέχνης δεν είναι τεχνίτης επειδή είναι και χειρώνα-
κτας, αλλά επειδή τόσο η δημιουργία έργων τέχνης όσο και η
κατασκευή οργάνων λαβαίνουν χώρα μέσα σ' εκείνη την προάγου-
σα παραγωγή138, η οποία επιτρέπει στα όντα με βάση την εξωτερι-
κή τους όψη να προαχθούν στην παρουσία τους. Όλα αυτά όμως
συμβαίνουν σε σχέση με τα αυτοφυώς αναδυόμενα όντα, σε σχέση
με την φύσιν. Το ότι η τέχνη ονομαζόταν τέχνη, δεν συνηγορεί
διόλου υπέρ του ότι η δραστηριότητα του καλλιτέχνη κατανοείτο
βάσει της χειρωνακτικής εργασίας. Αντίθετα το χειρωνακτικό
στοιχείο της καλλιτεχνικής δημιουργίας είναι άλλου είδους. Αυτό
το στοιχείο καθορίζεται ακόμα και ως προς την ψυχική διάθεση139

από την ουσία της δημιουργίας, και συμπεριλαμβάνεται μέσα της.
Χάρη σε ποιο οδηγητικό νήμα θα μπορέσουμε να στοχαστούμε

την ουσία της δημιουργίας, αν όχι χάρη στη χειρωνακτική εργασία;
Χάρη σε τί άλλο, αν όχι προσβλέποντας σ' αυτό που είναι να
δημιουργηθεί, προσβλέποντας στο έργο τέχνης; Μολονότι το έργο
τέχνης πρωτογίνεται πραγματικό με την πραγμάτωση της δημι-
ουργίας και έτσι η πραγματικότητα του εξαρτάται από τη δημι-
ουργία, ωστόσο — ή μάλλον ακριβώς γι* αυτό — η ουσία της
δημιουργίας εξαρτάται από την ουσία του έργου τέχνης. Αν και το
δημιουργημένον-Είναι του έργου τέχνης σχετίζεται με τη δη-
μιουργία, τόσο το δημιουργημένον-Είναι όσο και η δημιουργία
καθορίζονται από το εργοειδές του έργου τέχνης. Τώρα πια δεν
πρέπει να απορούμε σχετικά με το γιατί αρχικά και επί μακρόν
ασχοληθήκαμε μόνο με το έργο τέχνης, για να κοιτάξουμε τελικά
και το δημιουργημένον-Είναι. Εάν το δημιουργημένον-Είναι ανή-
κει τόσο ουσιαστικά στο έργο τέχνης, όπως ηχεί ήδη στη λέξη
«έργο» [ως αποτέλεσμα εργασίας], τότε οφείλουμε να προσπαθή-
σουμε να καταλάβουμε ακόμα πιο ουσιαστικά αυτό που καθορίστη-
κε έως τώρα ως εργοειδές του έργου τέχνης140.

138. \νεί1 βοννοΗΙ (1α8 ΗεΓ-8ΐε11επ νοη \^6Γΐίβη Ε!Β βαοΗ άαδ ΗεΓ-βΙεΙΙεπ νοη Ζευ£
ίη ]εηεπι ΗεΓ-νοΓ-Βπη§εη §ε&οΗϊεΗΐ... Ο Χάιντεγγερ τονίζει εδώ το κοινό πρόθεμα
ΗβΓ- των λέξεων ΗεΓ8ΐε11εη (= δημιουργία, κατασκευή) και Ηει·νοι·Βπη§εη (= παρα-
γωγή). Με βάση την εδώ διατυπωνόμενη ιδέα μεταφράστηκε παραπάνω η λέξη
Ηετδίεΐΐεη: προαγωγή (της γης).

139. ΕΒ νιίτά ΒεδΙίπιπιΙ ιιηά άητο\ΐΒί\τητηΙ.
140. Στην προηγούμενη παράγραφο δείχτηκε ότι η χειρωνακτική εργασία δεν
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Προσβλέποντας στην ήδη πραγματωμένη περιχαράκωση της
ουσίας του έργου τέχνης, σύμφωνα με την οποία μέσα στο έργο
τέχνης είναι επί το έργον [= συμβαίνει] το συμβάν της αλήθειας,

49 μπορούμε να ορίσουμε τη δημιουργία ως προαγωγή μέσα σε κάτι
προαγόμενο141. Η πραγμάτωση του έργου τέχνης είναι ένας τρό-
πος του γίγνεσθαι της αλήθειας. Μέσα στην ουσία της αλήθειας
έγκειται το κάθε τι. Αλλά τί είναι η αλήθεια, εάν της πρέπει να
συμβαίνει μέσα σε κάποιο δημιουργημένο ον; Κατά πόσο έχει η
αλήθεια κατ' ουσίαν μια τάση προς το έργο τέχνης; Μπορεί κάτι
τέτοιο να νοηθεί με βάση την παραπάνω διασαφηνισμένη ουσία της
αλήθειας;

Η αλήθεια είναι αν-αλήθεια142. Μέσα στην α-κρυπτότητα ως
αλήθεια ενυπάρχει συνάμα το άλλο «α-» μιας διττής άρνησης. Η
αλήθεια σαν τέτοια έγκειται στην αμοιβαία εναντίωση του φωτι-
σμού και της διττής απόκρυψης. Η αλήθεια είναι η αρχέγονη
διαμάχη, κατά την οποία διαμφισβητείται η ανοιχτότητα, μέσα
στην οποία εισδύει και στέκεται και από την οποία αποσύρεται
κάθε τι που δείχνεται ως ον. Οποτεδήποτε ξεσπά και διεξάγεται
αυτή η διαμάχη, μέσω αυτής αλληλοαντιτίθενται οι διαμαχόμενοι,

ίσχυσε για τους Έλληνες και ούτε έχει νόημα να ισχύσει ως οδηγητικό στοιχείο για
την κατανόηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Διαπιστώθηκε επίσης ότι η καλλι-
τεχνική δημιουργία και η κατασκευή οργάνων χαρακτηρίζονται από ένα κοινό
στοιχείο: ότι προάγουν τα όντα σε παρουσία αποκαλύπτοντας την όψη τους. Έτσι
γίνεται τώρα σαφές ότι ως οδηγητικό στοιχείο μπορεί να σταθεί αυτό τούτο το έργο
τέχνης, έστω και αν χρονικά έπεται της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Οι έως τώρα
διατυπωμένοι στοχασμοί σε σχέση προς το καλλιτέχνημα μπορούν λοιπόν να
σταθούν βοηθητικοί στην κατανόηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

141. ϊ ΐβ (138 ΗεΓνοΓββΗεηΙββδεη ίη βίη Ηει·νοι·§βΙ>Γ3οΗΐ68. Αυτός ο πρώτος
προσδιορισμός της καλλιτεχνικής δημιουργίας αντλείται τόσο από όσα αναπτύχθη-

καν με ευρύτητα παραπάνω, όσο και από την αρχαιοελληνική αντίληψη περί
τέχνης. Όχι μόνο μέσα στο έργο τέχνης συμβαίνει και προάγεται η αλήθεια ως
μη-κρυπτότητα, αλλά και η ίδια η τέχνη «ως αρχαιοελληνικά κατανοούμενη
γνώση... προάγει τα παρόντα σαν τέτοια από την κρυπτότητα στη μη-κρυπτότητα»
(σελ. 48). Έτσι η δημιουργία ορίζεται ως προαγωγή (αλήθεια) μέσα σε προαγόμε-
νη αλήθεια.

142. Με αυτή την πρόταση αναλαμβάνεται προς περαιτέρω επεξεργασία ο
ορισμός της αλήθειας που δόθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο. Στην έκδοση Κεοίαπί
(1960) ο Χάιντεγγερ συμπλήρωσε αυτή την πρόταση με την προσθήκη: «κατά το
μέτρο που σ' αυτήν ανήκει ως καταγωγή το όχι-ακόμα-αποκαλυμμένο με το νόημα
της απόκρυψης». Έτσι γίνεται σαφές ότι εδώ πρόκειται για την αρχική εκείνη κα-
τάσταση απόκρυψης, που ακόμα δεν έχει μεταβεί σε μη-κρυπτότητα. Για την υστε-

ρότερη απόκρυψη κάνει λόγο η επόμενη πρόταση.
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δηλαδή ο φωτισμός και η απόκρυψη. Έτσι διαμφισβητείται η
ανοιχτότητα της διαμάχης. Αυτή η ανοιχτότητα, δηλαδή η αλή-
θεια, μπορεί να είναι αυτό που είναι, όταν και εφόσον εντάσσεται
μέσα σε κάποιο δικό της ανοιχτό. Να γιατί μέσα σ' αυτή την
ανοιχτότητα πρέπει κάθε φορά να υπάρχει ένα ον, μέσα στο οποίο
η ανοιχτότητα να παίρνει τη θέση της και τη σταθερότητα της143.
Κατά το μέτρο που κατέχει έτσι κάτι ανοιχτό, η ανοιχτότητα το
διατηρεί ανοιχτό και το συντηρεί. Η εγκατάσταση και η κατοχή
νοοούνται εδώ παντού με βάση το αρχαιοελληνικό νόημα της λέξης
θέσις, η οποία σημαίνει ένα στήσιμο μέσα στο μη-κρυφό144.

Με την αναφορά που κάναμε στην ένταξη της ανοιχτότητας
μέσα σε κάτι ανοιχτό, ο στοχασμός αγγίζει μια περιοχή που εδώ
δεν μπορεί ακόμα να αναλυθεί. Μόνο ετούτο ας σημειωθεί, ότι εάν
η ουσία της μη-κρυπτότητας των όντων ανήκει κατά έναν κάποιο
τρόπο στο ίδιο το Είναι (δες Είναι και χρόνος §44), τότε αυτό
βάσει της ουσίας του επιτρέπει να συμβεί η ανοιχτότητα (ο φωτι-
σμός του έδωνα), και την εισάγει εκεί όπου κάθε ον αναδύεται κατά
τον τρόπο του145.

143. Το ερώτημα που εξετάζεται σ ' αυτές τις προτάσεις, διατυπώθηκε
παραπάνω ως εξής: «Μήπως η αλήθεια έχει κατ' ουσίαν μια τάση προς το έργο
τέχνης;» Η αλήθεια έγκειται στη διαμάχη μεταξύ φωτισμού και απόκρυψης. Αλλά
κάθε φορά που ξεσπά μια τέτοια διαμάχη, έχει ανάγκη από κάποια «δικά της»
χαρακτηριστικά: έχει ανάγκη από ένα ανοιχτό ον, μέσα στο οποίο η αλήθεια θα
ενταχθεί, θα ενεργοποιηθεί και θα σταθεροποιηθεί. Ένα τέτοιο ον είναι το έργο

τέχνης.
144. Αυτές οι προτάσεις περιέχουν κάποιες λέξεις με κοινές τις ρίζες ίΐεΐιειι

και $εΙζεπ, που σημαίνουν την εγκατάσταση και τη σταθερότητα, και που παραλλη-

λίζονται ρητά με το νόημα της αρχαιοελληνικής λέξης: θέσις. Πρόκειται για τις λέ-
ξεις: 5(311(1 ηεΗπιεη (= παίρνω θέση), 5(Η'π(ϋ§1ί6ΐΙ (= σταθερότητα), δείζεπ (= εγκα-
τάσταση), Βεβείζεπ (= κατοχή). Ο Χάιντεγγερ τις συσχετίζει επίσης με τη λέξη
ΑιιΓδίεΙΙεη (μεταφράζω εδώ: στήσιμο), την οποία είδαμε παραπάνω να σημαίνει την
ανόρθωση ενός κόσμου.

Δες επιτούτου όσα γράφει ο Χάιντεγγερ στην «Προσθήκη» του 1956, που
δημοσιεύεται στο τέλος του παρόντος τόμου: «Με τα ρήματα «θέτειν» [δίεΐΐεη] και
«εγκαθιστάν» [δείζεπ] συνυφαίνεται και το «καταθέτειν» [1ε§επ]' και τα τρία αυτά
σημαίνονται ενιαία μέσα στο λατινικό ροπεΓβ. Το «θέτειν» πρέπει να το στοχαστού-
με με το νόημα της λέξης θέσις».

145. Ποια είναι η περιοχή «που εδώ δεν μπορεί ακόμα να αναλυθεί»;
Πρόκειται για την οντολογική διαφορά (οηΙοΙο^ίδοΗε ΟίΓΓβΓεηζ), μια από τις πιο
βασικές έννοιες της χαϊντεγγεριανής φιλοσοφίας. Ο Χάιντεγγερ εξηγεί στην
«Προσθήκη» (δες στο τέλος του παρόντος τόμου) καθώς και σε μια χειρόγραφη
υποσημείωση στην έκδοση Κεοΐβπι (1960), ότι εδώ πρέπει να νοηθεί η οντολογική
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Η αλήθεια συμβαίνει μόνο εντασσόμενη στη διαμάχη, την
οποία η ίδια ξανοίγει. Επειδή η αλήθεια είναι η εναντίωση μεταξύ
φωτισμού και απόκρυψης, ιδιάζει σ' αυτήν εκείνο που εδώ μπορεί

50 να ονομαστεί: ένταξη. Αλλά η αλήθεια δεν είναι πρωτύτερα
παρευρισκόμενη κάπου ανάμεσα στα αστέρια, για να κατοικήσει εκ
των υστέρων κάπου μέσα στα όντα. Αυτό είναι αδύνατο ήδη
εξαιτίας του ότι είναι η ανοιχτότητα των όντων αυτή που πρωτο-
παρέχει τη δυνατότητα ενός «κάπου» και μιας θέσης πληρούμενης
από κάτι παρόν. Ο φωτισμός της ανοιχτότητας και η ένταξη σε
κάτι ανοιχτό συνυφαίνονται. Είναι η μία και η αυτή ουσία του
συμβάντος της αλήθειας. Αυτό το συμβάν [ΟββοΗβΗβη] είναι πολ-
λαπλά ιστορικό [§6δοΗίοΗΐ1ίοΗ].

Ένας ουσιώδης τρόπος, κατά τον οποίο η αλήθεια εντάσσεται
στα απ' αυτήν διανοιγμένα όντα, είναι το εν-έργω-τίθεσθαι [= η
ενεργοποίηση και σταθεροποίηση] της αλήθειας. Ένας άλλος
τρόπος ένταξης της αλήθειας είναι η εγκαθίδρυση ενός κράτους.
Ένας άλλος πάλι τρόπος, κατά τον οποίο φανερώνεται η αλήθεια,
είναι η εγγύτητα εκείνου που δεν είναι κατά κανέναν τρόπο ον,
αλλά το όντως ον146. Ένας τέταρτος τρόπος με τον οποίο θεμελι-
ώνεται η αλήθεια, είναι η ουσιαστική θυσία. Ένας άλλος πάλι
τρόπος με τον οποίο η αλήθεια συμβαίνει, είναι το ερωτάν ως
διαδικασία εκείνου του στοχασμού, ο οποίος ως στοχασμός του
Είναι καθιστά το Είναι αξιοερώτητο. Αντίθετα η επιστήμη δεν
είναι ένα αρχέγονο συμβάν αλήθειας, αλλά είναι κάθε φορά η
επέκταση μιας ήδη ανοιχτής περιοχής της αλήθειας, και μάλιστα
μέσω της σύλληψης και θεμελίωσης όσων μέσα στην επιστημονική

διαφορά έτσι καθώς παρουσιάζεται στο βιβλίο του Ιάεηίίίάί αηά Οϊβ'ΐΤΐηζ, ΡΓυΙ-
1ίη§εη 1957, σελ. 37 κ.εες.

Οντολογική διαφορά είναι η διαφορά μεταξύ του Είναι και των όντων. Στην
παρούσα συνάφεια το Είναι ως μη-κρυπτότητα εντάσσεται μέσα σε κάποιο ανοιχτό
ον, που είναι το έργο τέχνης. Αυτή η ένταξη (δίοΗείηποΗΐβη, ΕίηποΗΐιιη§), που
μπορεί να κατανοηθεί και ως εγκλεισμός, είναι εδώ το κεντρικό στοιχείο, που θα
δώσει την απάντηση σχετικά με την τάση της αλήθειας προς τα έργα τέχνης. Ο
Χάιντεγγερ παραπέμπει στην §44 του Εκχ, όπου εξετάζεται με ευρύτητα η αλήθεια
ως μη-κρυπτότητα των όντων (και άρα ως Είναι των όντων) ιδωμένη με αφετηρία
τον διάνοικτο χαρακτήρα του ανθρώπινου Είναι.

146. (135 5είβη<ΐ5ΐε <1ε5 δείεηιίεη. Η έκφραση είναι διφορούμενη, γιατί μπορεί

να κατανοηθεί αφενός σαν να πρόκειται για το ανώτατο ον, που σύμφωνα με τη
μεταφυσική παράδοση είναι ο θεός, αφετέρου πιο κοντά στο πνεύμα του Χάιντεγγερ
σαν να πρόκειται για το Είναι των όντων, που ρητά διαφοροποιείται από τα όντα.
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περιοχή εμφανίζονται ενδεχομένως και κατ' ανάγκην ως ορθά.
Όταν και κατά το μέτρο που μια επιστήμη βγαίνει από την
περιοχή της ορθότητας και φτάνει σε μιαν αλήθεια, δηλαδή στην
ουσιαστική αποκάλυψη των όντων σαν τέτοιων, τότε είναι φιλοσο-
φία147.

Επειδή στην ουσία της αλήθειας ιδιάζει το να εν-τάσσεται
μέσα στα όντα για να πρωτογίνεται έτσι αλήθεια, ενυπάρχει στην
ουσία της αλήθειας η τάση προς το έργο τέχνης, ως τάση προς μια
εξαιρετική δυνατότητα της αλήθειας να είναι αυτή τούτη ούσα στο
μέσο των όντων.

Η ένταξη της αλήθειας στο έργο τέχνης είναι προάγουσα
παραγωγή ενός τέτοιου όντος, το οποίο πρωτύτερα δεν υπήρχε και
ούτε ποτέ θα ξαναϋπάρξει. Η προάγουσα παραγωγή θέτει αυτό το
ον [= το καλλιτέχνημα] μέσα στο ανοιχτό κατά τέτοιον τρόπο,
ώστε το προαγόμενο πρωτοφωτίζει την ανοιχτότητα μέσα στην
οποία προκύπτει148. Όπου η προάγουσα παραγωγή άγει [= φέρ-
νει] την ανοιχτότητα των όντων, την αλήθεια, το προϊόν είναι ένα

51 έργο149. Μια τέτοια προάγουσα παραγωγή είναι η δημιουργία. Ως

147. Σ' αυτή την παράγραφο ο Χάιντεγγερ κατονομάζει πέντε βασικούς
τρόπους ένταξης και φανέρωσης της αλήθειας· είναι α) η ενεργοποίηση και
σταθεροποίηση της αλήθειας μέσα στα έργα τέχνης, β) η εγκαθίδρυση ενός κράτους,
γ) η προσέγγιση στο Είναι (ή στον θεό), δ) η θυσία για τον συνάνθρωπο, ε) η
ερώτηση και ο στοχασμός σχετικά με το Είναι. Με το τελευταίο ο Χάιντεγγερ
παίρνει αφορμή να αντιδιαστείλει τη φιλοσοφία ως οντολογικό στοχασμό από τις
επιστήμες, με το νόημα ότι η επιστημονική αλήθεια είναι παράγωγη και όχι
αρχέγονη, μια απλή «επέκταση μιας ήδη ανοιχτής περιοχής της αλήθειας».

148. Σχολιάζοντας αυτή την πρόταση ο Γ.-Ψ. νοη ΗβιτπίΕηη 1980, σελ.
250-1, γράφει: «Εδώ στεκόμαστε μπροστά στην πιο κεντρική σκέψη της χαϊντεγγε-
ριανής φιλοσοφίας της τέχνης. Το αινιγματικό και όχι εύληπτο στοιχείο αυτής της
σκέψης έγκειται στο ότι εδώ όχι μόνο επιτρέπει η αυτοανοιγόμενη ανοιχτότητα να
αποκαλυφτεί το έργο τέχνης καθώς και όλα τα όντα, όχι μόνο διασώζεται ο
φωτισμός που αποκαλύπτει τα όντα μέσα στα απ' αυτόν αποκαλυπτόμενα όντα,
αλλά και το έργο τέχνης με τη φανέρωση του φωτίζει εκείνη την ανοιχτότητα, μέσα
στην οποία το έργο τέχνης προκύπτει.»

149. Με βάση αυτή την πρόταση μπορεί να γίνει κατανοητή η επιμονή του
Χάιντεγγερ να αναφέρεται στο καλλιτέχνημα με τον όρο \νβι·1( (= έργο). Καταχρη-
στικά μεταφράζω παντού εδώ αυτόν τον όρο ως: έργο τέχνης. Γίνεται όμως εδώ
σαφές ότι ο όρος ν/κτί σημαίνει για τον Χάιντεγγερ κάτι ευρύτερο από ό,τι ο όρος
ΚυηδΙκβι-Κ (= έργο τέχνης). Οπουδήποτε πραγματώνεται η αλήθεια, προκύπτει έρ-
γο. Εάν εκληφθεί αυτό αυστηρά, καθώς παρατηρεί ο ]. δαάζίΚ 1963, σελ. 119, ακό-
μα και η δραστηριότητα μιας πολιτικής, θρησκευτικής ή φιλοσοφικής ιδιοφυίας είναι
έργο.
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τέτοιο άγειν η δημιουργία είναι μια άντληση και μια απόσπαση
μέσα στους κόλπους του σχετισμού προς τη μη-κρυπτότητα150. Σε
τί έγκειται λοιπόν τώρα το δημιουργημένον-Είναι; Αυτό θα
διασαφηνιστεί με δυο ουσιώδεις προσδιορισμούς.

Η αλήθεια εντάσσεται στο έργο τέχνης. Αλήθεια υπάρχει μόνο
ως διαμάχη ανάμεσα στον φωτισμό και στην απόκρυψη μέσα στην
εναντίωση κόσμου και γης. Η αλήθεια ως τέτοια διαμάχη κόσμου
και γης τείνει να ενταχθεί στο έργο τέχνης. Η διαμάχη δεν παύει
μέσα στο παραγόμενο ον, ούτε κι εξασφαλίζει απλώς κατοικία·
αντίθετα ακριβώς εξαιτίας αυτού του όντος ξεσπά. Αυτό το ον
οφείλει λοιπόν να έχει μέσα του τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της
διαμάχης. Μέσα σ ' αυτή τη διαμάχη διαμφισβητείται η ενότητα
κόσμου και γης. Κατά το μέτρο που ξανοίγεται ένας κόσμος, αυτός
θέτει σε μια ιστορική ανθρωπότητα το δίλημμα ανάμεσα στη νίκη
και στην ήττα, στην ευλογία και στην κατάρα, στην κυριαρχία και
στη δουλεία. Ο αναδυόμενος κόσμος φωταγωγεί ό,τι δεν έχει
ακόμα αποφασιστεί και ό,τι είναι άμετρο, και ξανοίγει έτσι την
κρυφή αναγκαιότητα για μέτρο και αποφασιστικότητα.

Αλλά κατά το μέτρο που ξανοίγεται ένας κόσμος, ορθώνεται η
γη. Αυτή φανερώνεται ως φορέας των πάντων, ως διασωζόμενη
μέσα στον νόμο της και αδιάκοπα αυτοεγκλειόμενη. Ο κόσμος ζητά
την αποφασιστικότητα της και το μέτρο της, και επιτρέπει στα
όντα να φτάσουν στην ανοιχτότητα των οδών του. Η γη ποθεί,
μολονότι φέροντας και ορθωνόμενη, να διατηρηθεί κλειστή και να
εμπιστευτεί το κάθε τι στον νόμο της151. Η διαμάχη δεν είναι

150. Με αυτές τις προτάσεις προσδιορίζεται η καλλιτεχνική δημιουργία. Το
κλειδί για την κατανόηση της έγκειται στον σχετισμό του καλλιτέχνη προς τη
μη-κρυπτότητα, δηλαδή προς την αλήθεια. Όντας μέσα στους κόλπους αυτού του
σ/ετισμού ο καλλιτέχνης δέχεται, αντλεί (εηιρίαπ^ΐ) και αποσπά (ρηίηίηιπιΐ) κά-
ποια στοιχεία μη-κρυπτότητας, τα οποία προάγει παράγοντας το έργο τέχνης.

Αξίζει να προσεχτεί ότι η δημιουργία εξηγείται ως προάγειν (ΗβΓνοτΒπη^βη,
αλλού ο Χάιντεγγερ γράφει: ΗβΓ-νοΓ-βπη^εη), που στο βιβλίο του Μ. ΗβϊιΙε^βΓ
1982\ σελ. 11. ταυτίζεται με τον αρχαιοελληνικό όρο ποίησις, με αναδρομή στον
πλατωνικό ορισμό της λέξης (Συμπόσιον 2051)). Το προάγειν έγκειται στη μετα-
ποίηση από την απ-ουσία στην παρ-ουσία, από το μη ον στο ον. Γράφει ο Χάιντεγ-
γερ στο ίδιο βιβλίο, σελ. 12: «Η τέχνη ανήκει στο προάγειν, στην ποίησιν είναι
ποιητικόν». Παρέχεται έτσι μια πρώτη νύξη για τη συγγένεια που θα διαπιστώσει
ο Χάιντεγγερ παρακάτω ανάμεσα στην ποίηση και στην τέχνη.

151. Για να προσεγγίσει το δημιουργημένον-Είναι του καλλιτεχνήματος, ο
Χάιντεγγερ συνδυάζει την αλήθεια ως μη-κρυπτότητα που εντάσσεται στο καλλιτέ-
χνημα, με την αλήθεια ως διαμάχη μεταξύ κόσμου και γης. Πρέπει να δειχτεί ότι
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σχίσμα με το νόημα ότι ανοίγεται ένα κάποιο χάσμα, αλλά είναι το
ενδόμυχο στοιχείο της συνύφανσης των διαμαχόμενων. Αυτό το
σχίσμα [Κίβ] περισυλλέγει [ρβίβΐ ζυδβΓηπιβη] τους ενάντιους μέσα
στην καταγωγή της ενότητας τους βάσει του ενιαίου θεμέλιου.
Είναι επίσης σχίσμα με το νόημα ότι χαράζει τα βασικά στοιχεία
της ανάδυσης του φωτισμού των όντων. Αυτό το σχίσμα δεν
επιτρέπει στους ενάντιους να διαχωριστούν ο ένας από τον άλλο,
αλλ' αντίθετα φέρνει την εναντίωση μέτρου και ορίου μέσα σε ένα
ενιαίο περίγραμμα152.

αυτή η διαμάχη ξεσπά εξαιτίας του έργου τέχνης (3115 άεπι \νει·1ί), και άρα ότι
υπάρχουν μέσα στο έργο τέχνης (ίπι \&*βι·1ί) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της

διαμάχης. Μόνο έτσι θα δειχτεί ότι η αλήθεια ως μη-κρυπτότητα έχει προαχθεί ( =
παραχθεί, δημιουργηθεί) μέσα στο καλλιτέχνημα, το οποίο με τη σειρά του την
προάγει.

Τα διλήμματα μπροστά στα οποία στέκεται ένας λαός και με τα οποία αυτός
καλείται.να αποφασίσει τη μοίρα του και την ιστορική του πορεία, απαιτούν
κάποιες αποφάσεις. Όσο δεν έχουν παρθεί αυτές οι αποφάσεις και δεν έχει
οριστικοποιηθεί η πορεία του λαού, επικρατεί αμετρία. Χάρη στον φυσικό της νόμο
η γη παρέχει το απαραίτητο θεμέλιο, όπου μπορούν να στηριχθούν οι αποφάσεις και
να αποφευχθεί η ασύνορη αμετρία. Ο κόσμος (π.χ. ένας εκάστοτε συγκεκριμένος
ιστορικός λαός) έχει λοιπόν ανάγκη από τη γη, από τον φυσικό της νόμο, όπως
αντίστροφα και η γη ορθώνεται μόνο μέσω του κόσμου ως φορέας των εγκόσμιων
όντων.

152. Για να δειχτούν οξύτερα τα χαρακτηριστικά της διαμάχης μεταξύ
κόσμου και γης ο Χάιντεγγερ χρησιμοποιεί εδώ κάποιες λέξεις που έχουν ως κοινό
συνθετικό τον όρο Κίβ (μεταφράζω: σχίσμα). Πρόκειται για τις λέξεις: Οηιηάπβ,
ΑυΓπβ, υΐΏΓΐβ. Είναι δύσκολο να αποδοθούν μεταφραστικά όλα τα νοήματα που
κρύβονται σ' αυτούς τους όρους και συνάμα να βρεθούν αντίστοιχες ομόρριζες
λέξεις. Η λέξη Κίβ σημαίνει το χάσμα που προέκυψε από σχίσιμο, αλλά και το
ζωγραφικό σχέδιο που φτιάχνεται για τεχνικούς σκοπούς. Η λέξη Οηιηιΐπβ
σημαίνει την κάτοψη και την επιτομή, αλλά βασικό ρόλο παίζει εδώ το συνθετικό
Οπιη<ί = θεμέλιο" ο Χάιντεγγερ την συνάπτει επίσης με το ομόρριζο ρήμα
ζυδβπιηιβηΓβίββη = περισυλλέγω. Η λέξη Αυίπβ είναι το αρχιτεκτονικό σχέδιο που
παριστάνει την πρόσθια όψη ενός σπιτιού, αλλά εδώ είναι σημαντικό το πρόθεμα
3υί- (= επάνω), που συνάπτει αυτή τη λέξη με την ανάδυση (Αυί^βΗθπ) του
φωτισμού, δηλαδή της αποκάλυψης. Τέλος η λέξη ΙΙπίΓίβ (μεταφράζω εδώ:
περίγραμμα) σημαίνει το διάγραμμα και το περίγραμμα, βασικό είναι όμως εδώ το
πρόθεμα υπι- (= περί) που τονίζει το περιβάλλειν και περιορίζειν μέσα σε ενιαία
όρια και μέτρα. Είναι σαφές ότι το σχίσμα, η κεντρική αυτή έννοια, έγκειται στο
ότι: α) περισυλλέγει τους ενάντιους στο ενιαίο τους θεμέλιο, β) σχεδιαγράφει τα
βασικά στοιχεία της ανάδυσης των όντων, και γ) περιβάλλει τους ενάντιους με ένα
ενιαίο περίγραμμα.

Αξίζει να προσεχτεί ότι ο Χάιντεγγερ στην τελευταία πρόταση αντικαθιστά
τις έννοιες: γη και κόσμος, με τις έννοιες: μέτρο (Μ»β) και όριο (Οεηζε).
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Η αλήθεια ως διαμάχη εντάσσεται μέσα σε ένα παραγόμενο
ον, μόνο με το ότι ξεσπά η διαμάχη μέσα σ' αυτό το ον, δηλαδή
άγεται αυτό τούτο το ον μέσα στο σχίσμα. Το σχίσμα εμπεριέχει
ενιαία τα εξής χαρακτηριστικά: χαράζει την ανάδυση, περισυλλέγει
στο ενιαίο θεμέλιο, διασπά και περιβάλλει με περίγραμμα153. Η
αλήθεια εντάσσεται μέσα στο ον κατά τέτοιον τρόπο, ώστε αυτό

52 τούτο το ον κατέχει την ανοιχτότητα της αλήθειας. Αλλ' αυτή η
κατοχή μπορεί να συμβεί μόνο κατά τρόπο ώστε το παραγόμενο,
το σχίσμα, να εμπιστεύεται το αυτοεγκλειόμενο [= τη γη] που
ορθώνεται μέσα στην ανοιχτότητα. Το σχίσμα οφείλει να κατατί-
θεται μέσα στην έλκουσα βαρύτητα της πέτρας, μέσα στη βουβή
σκληρότητα του ξύλου, μέσα στη σκοτεινή λάμψη των χρωμά-
των154. Κατά το μέτρο που η γη παίρνει πίσω το σχίσμα, αυτό
προάγεται ολόπρωτα μέσα στην ανοιχτότητα, κι έτσι εγκαθίστα-
ται μέσα στη γη, η οποία ορθώνεται μέσα στην ανοιχτότητα ως
αυτοεγκλειόμενη και διαφυλάσσουσα.

Η διαμάχη που άγεται στο σχίσμα κι έτσι κατατίθεται μέσα
στη γη και κατ' αυτό τον τρόπο σταθεροποιείται, είναι η μορφή
[Οβδίβΐΐ]. Δημιουργημένον-Είναι του έργου τέχνης θα πει: σταθε-
ροποίηση της αλήθειας μέσα στη μορφή. Η μορφή είναι η συναρμο-
γή με την οποία συναρμόζεται το σχίσμα. Το συναρμοζόμενο
σχίσμα είναι ο αρμός της φανέρωσης της αλήθειας. Το τί θα πει
εδώ «μορφή», πρέπει να νοηθεί με βάση εκείνο το θέτειν και το
θετό [δίβΐΐβη αηά Οβ-δίβΐΐ], κατά τον τρόπο του οποίου υπάρχει το

153. Οεπ Κίβ ί ϊ ΐ (Ιβϊ ε ίη ΐ ιε ί ΐ ΐ ίο ΐ ιε Οε/ίί§ε νοη ΑιιΓπβ υη<1 Οπιικίπβ, ΟυτοΗ-ιιηοΐ
ΙΙπιπβ. Ο Χάιντεγγερ ενοποιεί εδώ με την έννοια του σχίσματος (Κίβ) δύο ζεύγη
αντιτιθέμενων εννοιών: αφενός την ανοδική τάση (ΑυίΥίβ) με την καθοδική στο

θεμέλιο (Οηιηοίπβ), αφετέρου τη διάσπαση (ΟιίΓοΗπβ) με την περιβάλλουσα ενο-
ποίηση (ΙΙπίΓίβ).

154. Σ' αυτή την παράγραφο διασαφείται ο τρόπος με τον οποίο η αλήθεια
εντάσσεται στο έργο τέχνης. Μια πρώτη διασάφηση έχει ως εξής: η αλήθεια
εντάσσεται μόνο με το ότι ξεσπά μέσα στο καλλιτέχνημα η διαμάχη μεταξύ κόσμου
και γης. Να γιατί ο Χάιντεγγερ ταυτίζει εφεξής το καλλιτέχνημα με τη διαμάχη, και
μάλιστα χρησιμοποιώντας τον καινούριο όρο: σχίσμα· έτσι βλέπουμε να λέει ότι
παραγόμενο, δημιουργούμενο ον είναι το σχίσμα.

Η ένταξη της αλήθειας στο καλλιτέχνημα διασαφείται ακόμα ως εξής: το
καλλιτέχνημα «κατέχει» (βεβείζΐ) μεν την ανοιχτότητα της αλήθειας, αλλά μόνο
((κατατιθέμενο» όλο εμπιστοσύνη μέσα στις γήινες πρώτες ύλες: μέσα στο βάρος

της πέτρας, μέσα στη σκληρότητα του ξύλου, μέσα στη λάμψη των χρωμάτων.
' Ετσι το καλλιτέχνημα αποκτά την ανοιχτότητα της αλήθειας μόνο ριζώνοντας
μέσα στη μυστηριώδη, βουβή, σκοτεινή γη.
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έργο τέχνης στο μέτρο που ανορθώνει και προάγει [βιιί- ιιηιΐ Ηεπ-
- δ ί β ΐ ΐ ΐ ] τον εαυτό του155.

Μέσα στη δημιουργία έργων τέχνης η διαμάχη ως σχίσμα
πρέπει να κατατίθεται μέσα στη γη, η ίδια η γη πρέπει να
προάγεται και να χρησιμοποιείται ως κάτι αυτοεγκλειόμενο. Αλλ '
αυτή η χρήση δεν καταναλώνει και δεν καταχράται τη γη σαν μια
ύλη· αντίθετα την απελευθερώνει για τον εαυτό της. Αυτή η χρήση
της γης είναι μια επεξεργασία, που σίγουρα μοιάζει με τη χειρωνα-
κτική χρησιμοποίηση ύλης. Από αυτό προκύπτει η επίφαση ότι η
δημιουργία έργων τέχνης είναι και χειρωνακτική δραστηριότητα.
Αλλά ποτέ δεν είναι έτσι. Η δημιουργία έργων τέχνης παραμένει
πάντα μια χρήση της γης που σταθεροποιεί την αλήθεια μέσα στη
μορφή. Αντίθετα η κατασκευή οργάνων δεν πετυχαίνει ποτέ άμεσα
το να συμβεί η αλήθεια. Η ετοιμασία ενός οργάνου είναι φορμάρι-
σμα μιας ύλης και μάλιστα ως προετοιμασία για τη χρησιμοποίη-
ση. Ετοιμασία ενός οργάνου θα πει, ότι αυτό το όργανο οδηγείται
έξω από τον εαυτό του, για να γίνει εξυπηρετικό156.

155. Με αυτές τις προτάσεις δίνεται ο πρώτος προσδιορισμός στο δημιουργη-
μένον-Είναι του καλλιτεχνήματος. Κατατιθέμενο μέσα στη γη το καλλιτέχνημα —
δηλαδή το σχίσμα, δηλαδή η διαμάχη κόσμου και γης, δηλαδή η αλήθεια —
σταθεροποιείται και συναρμόζεται σε μια πάγια μορφή (Οεδίβΐΐ). Έτσι συγκεκρι-

μενοποιείται αυτό που ειπώθηκε παραπάνω {σελ. 25), ότι μέσα στο έργο τέχνης
σταθεροποιείται η αλήθεια των όντων. Δημιουργώντας το καλλιτέχνημα ο καλλιτέ-
χνης δεν κάνει κατ' ουσίαν άλλο από του να σταθεροποιεί την αλήθεια μέσα σε μια
μορφή.

Ο Χάιντεγγερ παρέχει και μια ετυμολογική εξήγηση του όρου «μορφή». Η
λέξη Οεδίβΐΐ πρέπει να νοηθεί με βάση τη ρίζα5ΐε11εη (=θέτειν), την οποία είδαμε να
εμφανίζεται σε μια πληθώρα βασικών λειτουργιών του καλλιτεχνήματος: ανόρθωση
ενός κόσμου (Αιιίδίεΐΐεη), προαγωγή της γης (ΗβΓδΙεΙΙεη), κατάθεση μέσα στη γη

(δίοΗζυπϊοΙίδΙεΙΙεη), σταθεροποίηση της διαμάχης (Ρεβίδίεΐΐεη). Τέλος διαβεβαιω-
νόμαστε ότι αυτό το θέτειν δεν είναι σε τελική ανάλυση «μεταβατικό», αλλά
πρόκειται για μια αυτοανόρθωση και αυτοπροαγωγή του καλλιτεχνήματος, το
οποίο εδώ ταυτίζεται με την αλήθεια.

Αξίζει να παρατηρηθεί ότι με βάση την ίδια ετούτη ρίζαδίεΐΐεη, και μάλιστα με
τη μορφή: Οε-5(εΙ1 ορίζει ο Χάιντεγγερ την ουσία της σύγχρονης τεχνολογίας. Δες
π.χ. Μ. Ηβί(1ε££6Γ 19825. Δες και την «Προσθήκη» του Χάιντεγγερ στο τέλος του
παρόντος τόμου.

156. Η δημιουργία του καλλιτεχνήματος περιγράφεται εδώ όσον αφορά τη
σχέση της προς τη γη. Ήδη παραπάνω (σελ. 36) έγινε διάκριση ανάμεσα στην καλ-
λιτεχνική χρήση της γης και στη χειρωνακτική της κατανάλωση. Όμοια εδώ απο-
στασιοποιείται η καλλιτεχνική χρήση (ΒΓαυοΗεη) από την κατανάλωση (\'βΓ-
ΒΓαυοΗβη) και την κατάχρηση (ΜίβΒι-ΕυοΗεη). Η καλλιτεχνική χρήση της γης σχετί-
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Δεν συμβαίνει το ίδιο στη δημιουργία του έργου τέχνης. Αυτό
γίνεται σαφές από το δεύτερο χαρακτηριστικό του δημιουργημέ-
νον-Είναι, που πρόκειται τώρα να αναφερθεί.

Η ετοιμασία ενός οργάνου και η δημιουργία ενός έργου τέχνης
έχουν το εξής κοινό χαρακτηριστικό, ότι αποτελούν μια παραγωγή.
Αλλά το δημιουργημένον-Είναι ενός έργου τέχνης απέναντι σε κά-
θε άλλη παραγωγή έχει κάτι ξέχωρο: ότι σκνδημιουργεί μέσα στο

53 δημιουργούμενο όν. Αλλά δεν ισχύει τούτο για κάθε παραγόμενο
ον και γενικά για κάθε ον που μπαίνει στο γίγνεσθαι; Σε κάθε
παραγόμενο σιιμπαρέχεται δα και το γεγονός ότι έχει παραχθεί.
Ασφαλώς, αλλά στο έργο τέχνης ενσωματώνεται το δημιουργημέ-
νον-Είναι μέσα στο δημιουργούμενο ον κατά τέτοιον τρόπο, ώστε
από το παραγόμενο ον ορθώνεται ειδικά το δημιουργημένον-Εί-
ναι157. Αν όμως είναι έτσι, τότε θα πρέπει να μπορούμε να
γνωρίσουμε το δημιουργημένον-Είναι ειδικά πάνω στο έργο τέ-
χνης.

Η ανάδυση του δημιουργημένον-Είναι από το έργο τέχνης δεν
σημαίνει ότι στο έργο τέχνης γίνεται αισθητό το ότι ετούτο φτιά-
χτηκε από ένα μεγάλο καλλιτέχνη. Το δημιουργημένο ον δεν επι-
κυρώνεται ως επίτευγμα ενός επιδέξιου καλλιτέχνη, έτσι ώστε αυ-
τός να αποκτήσει κοινωνική υπόληψη. Σημασία δεν έχει να γνω-
στοποιηθεί το ηοιπβη ηοπιίηαικΙιίΓη £εο ίΐ [= ο τάδε (ένας κάποιος)
το έφτιαξε], αλλά έχει σημασία να διατηρηθεί μέσα στο έργο τέ-
χνης ολάνοιχτο το απλό Γαοίαπι βδΐ [= γεγονός ότι φτιάχτηκε]: το
ότι εδώ συνέβη μη-κρυπτότητα των όντων και ότι η μη-κρυπτότη-
τα μόνο σαν τέτοιο συμβάν συμβαίνει" και ακόμα ότι γενικά ένα τέ-
τοιο έργο τέχνης υπάρχει, και δεν είναι ανύπαρκτο. Η έκπληξη για
το ότι το έργο τέχνης υπάρχει ως αυτό εδώ το έργο τέχνης, και η
διατήρηση αυτής της έκπληξης συγκροτεί τη μονιμότητα της
εσωτερικής ηρεμίας του έργου τέχνης. Ακριβώς εκεί όπου είτε ο

ζεται ετυμολογικά και νοηματικά με το ρήμα χρειάζομαι (ΙΐΓΒυοΙιεη), γιατί το έργο
τέχνης χρειάζεται να κατατίθεται μέσα στη γη, αν είναι να σταθεροποιεί την αλή-
θεια.

157. Το δημιουργημένον-Είναι του καλλιτεχνήματος δεν έγκειται απλά στο
ότι το καλλιτέχνημα έχει παραχθεί όπως ένα χρήσιμο όργανο, αλλά έγκειται στο ότι
ορθώνεται ως γεγονός δημιουργίας από το ίδιο το έργο τέχνης. Το καλλιτέχνημα
φέρει δηλαδή μέσα του και προάγει τη διαμάχη μεταξύ κόσμου και γης, φέρει και
προάγει τη γη μέσα στην οποία είναι κατατεθειμένο — όλα αυτά τα στοιχεία που
ονομάστηκαν παραπάνω «καλλιτεχνική δημιουργία».

107



καλλιτέχνης είτε η διαδικασία και οι συνθήκες της δημιουργίας του
έργου τέχνης παραμένουν άγνωστες, αναδύεται καθαρότατα από
το έργο τέχνης αυτή η έκπληξη, αυτό το «ότι» είναι δημιουργημέ-
νο158.

Σίγουρα και σε κάθε διαθέσιμο και εν χρήσει ευρισκόμενο
όργανο ιδιάζει το «ότι» αυτό το όργανο είναι κατασκευασμένο.
Αλλ' αυτό το «ότι» δεν αναφαίνεται πάνω στο όργανο, αντίθετα
εξαφανίζεται μέσα στην εξυπηρετικότητά του. Όσο πιο εύχρηστο
είναι ένα όργανο, τόσο πιο αφανές παραμένει το ότι π.χ. ένα τέτοιο
σφυρί υπάρχει, τόσο πιο αποκλειστικά διατηρείται το όργανο μέσα
στο οργανοειδές του. Γενικά σε κάθε τι παρευρισκόμενο μπορούμε
να προσέξουμε το ότι αυτό υπάρχει· αλλ' αυτό το προσέχουμε μό-
νο για λίγο, για να το ξαναλησμονήσουμε αμέσως, καταπώς είναι
συνηθισμένο. Αλλά τί είναι πιο συνηθισμένο από το ότι τα όντα
είναι; Αντίθετα μέσα στο έργο τέχνης το ότι ετούτο ως έργο τέχνης
είναι, είναι ό,τι πιο ασυνήθιστο. Δεν τρεμοσβήνει απλώς μέσα στο
έργο τέχνης το γεγονός ότι αυτό είναι δημιουργημένο· η γεγονότη-
τα του ότι το έργο τέχνης υπάρχει ως ετούτο το έργο τέχνης, το
ρίχνει μπροστά του [νοΓ δίοΗ] και το έχει αδιάκοπα ήδη ρίξει γύρω
του [υπι βίοΗ]159. Όσο πιο ουσιαστικά ξανοίγεται το έργο τέχνης,

158. Σ' αυτή την παράγραφο επεξηγείται το τί και πώς αναδύεται από το
έργο τέχνης ως δημιουργημένον-Είναι του. Και καταρχήν αρνητικά: Δεν είναι
κάποιο εμπειρικό γεγονός αυτό που αναδύεται* δεν είναι ούτε ο μεγάλος καλλιτέ-
χνης που ενδεχομένως το δημιούργησε, ούτε οι ιστορικές (βιογραφικές, κοινωνικές,
οικονομικές, πολιτικές) συνθήκες που προκάλεσαν τη δημιουργία του. Και μάλιστα
όταν όλες αυτές οι εμπειρικές λεπτομέρειες παραμένουν άγνωστες, αναφαίνεται
ολοκάθαρα το εκπληκτικό γεγονός «ότι εδώ συνέβη μη-κρυπτότητα των όντων».

159. Ο Χάιντεγγερ αντιπαραθέτει εδώ τους τρόπους με τους οποίους αναδύε-
ται κάθε φορά από τα όντα του περιβάλλοντος μας η ύπαρξη τους, το γεγονός «ότι
υπάρχουν». Τα όντα διαιρούνται εδώ σε τρεις κατηγορίες: στα πρόχειρα όργανα
(ζυΗαηιΙεηεδ Ζειι§), στα παρευρισκόμενα πράγματα (νοιΉαηιΙεηεδ Οίη§) και στα
έργα τέχνης (ΚυηδΙκβΓ^). Όσον αφορά τα πρόχειρα όργανα, επαναλαμβάνεται εδώ
μια διαπίστωση που υπάρχει ήδη στο Εκχ, σελ. 69: «Όσο λιγότερο χαζεύεις το
σφυρί σαν πράγμα, κι όσο περισσότερο το αδράχνεις και το χρησιμοποιείς, τόσο πιο
αρχέγονη γίνεται η σχέση σου προς αυτό, και τόσο πιο ανεπικάλυπτα το συναντάς
ως αυτό που είναι — ως όργανο». Το γεγονός ότι τα όργανα υπάρχουν, εξαφανίζε-
ται μέσα στην εξυπηρετικότητά τους, κι αυτή η αφάνεια είναι το πιο βασικό
χαρακτηριστικό του οργανοειδούς. Αντίθετα όταν προσέχουμε ότι υπάρχουν, καθώς
και τον τρόπο της ύπαρξης και κατασκευής τους, τα όντα μεταπίπτουν στον τρόπο
του Είναι που ο Χάιντεγγερ ονομάζει «παρεύρεση» (ΥοΓίΐΗηάεηΗείΐ). Όντας έτσι,
τα όντα του περιβάλλοντος μας απλώς παρευρίσκονται· γίνονται αντικείμενα
παρατήρησης και μελέτης, αντικείμενα εκμετάλλευσης και κερδοσκοπίας, αλλά το
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54 τόσο πιο λαμπρή γίνεται η μοναδικότητα του ότι το έργο τέχνης
υπάρχει και δεν είναι ανύπαρκτο. Όσο πιο ουσιαστικά έρχεται στο
φως αυτό το γεγονός, τόσο πιο εκπληκτικό και πιο μοναχικό
γίνεται το έργο τέχνης. Μέσα στην παραγωγή [ΗβΓνοι-βπηββη] του
έργου τέχνης ενυπάρχει αυτή η προαγωγή [ϋαι-Βπη^βη] του «ότι
ετούτο υπάρχει».

Το ερώτημα σχετικά με το δημιουργημένον-Είναι του έργου
τέχνης έμελλε να μας φέρει κοντύτερα στο εργοειδές του έργου
τέχνης και άρα κοντύτερα στην πραγματικότητα του. Το δημιουρ-
γημένον-Είναι φανερώθηκε ως σταθεροποίηση της διαμάχης μέσω
του σχίσματος μέσα στη μορφή. Φανερώθηκε επίσης ότι το δη-
μιουργημένον-Είναι είναι κάτι εντελώς ειδικό μέσα στο έργο τέ-
χνης και είναι η εκπληκτική φανέρωση εκείνου του «ότι»160. Αλλά
με το δημιουργημένον-Είναι δεν εξαντλείται η πραγματικότητα
του έργου τέχνης. Αντίθετα προσβλέποντας στην ουσία του δη-
μιουργημένον-Είναι του έργου τέχνης είμαστε τώρα σε θέση να
πραγματοποιήσουμε το βήμα, προς το οποίο έτειναν όλα όσα
ειπώθηκαν έως τώρα.

Όσο πιο μοναχικά στέκεται το έργο τέχνης μέσα στον εαυτό

γεγονός της ύπαρξης τους έχει καταντήσει κάτι συνηθισμένο και τετριμμένο, έχει
καταστεί ανίκανο να προκαλεί την έκπληξη μας.

Τέλος τα έργα τέχνης είναι ικανά και μόνο με το δημιουργημένον-Είναι τους να
μας εκπλήσσουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι χάσκουμε μπροστά στην επιτηδειότητα
ενός μεγάλου καλλιτέχνη, γιατί δεν είναι αυτή που μας εκπλήσσει. Όχι το τί
κατορθώθηκε στο παρελθόν, και άρα υπάρχει πίσω του (ΗίηΙβΓ δίοΚ), αλλά αυτό που
προάγεται μέσω του καλλιτεχνήματος και άρα ρίχνεται μπροστά του (ΥΟΓ δίοΚ), η
προαγωγή της διαμάχης μεταξύ κόσμου και γης, η αλήθεια, είναι που εδώ συμβαίνει
κι εκπλήσσει. Δεν πρόκειται πια για το μεμονωμένο γεγονός μιας καλλιτεχνικής
πράξης περιορισμένης σε χώρο και χρόνο, κάτω από καθορισμένες και καθοριστικές
κοινωνικές συνθήκες· μέσα από το «ότι» του μεμονωμένου έργου τέχνης ξεπηδά η
αρχέγονη αποκάλυψη των όντων μέσα στην ολότητα τους, η αρχέγονη διαμάχη
μεταξύ κόσμου και γης, έτσι ώστε μέσω του καλλιτεχνήματος αποκαλύπτεται
ουσιαστικά κάθε τι που υπάρχει γύρω τον (υπι δίοΗ).

160. Εδώ γίνεται μια ανασκόπηση των πρόσφατων συμπερασμάτων, για να
ανοίξει ο δρόμος προς το επόμενο θέμα. Το τελευταίο ερώτημα αφορούσε το
δημιουργημένον-Είναι του καλλιτεχνήματος. Δόθηκαν δύο ουσιώδεις προσδιορι-
σμοί: α) Το σχίσμα, περισυλλέγοντας τον κόσμο και τη γη (ως διαμαχόμενους) στο
ενιαίο τους θεμέλιο, σχεδιαγράφοντας τα βασικά στοιχεία της ανάδυσης των όντων
και περιβάλλοντας τους διαμαχόμενους με ενιαίο περίγραμμα, σταθεροποιεί τη
διαμάχη μέσα στη μορφή, β) Η δημιουργία δεν είναι μια πράξη που εναπόκειται στο
παρελθόν του καλλιτεχνήματος, αλλά αναδύεται από το καλλιτέχνημα ως εκπλη-
κτική φανέρωση του «ότι εδώ συνέβη μη-κρυπτότητα των όντων».
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του, σταθεροποιημένο μέσα στη μορφή, όσο πιο καθαρά μοιάζει να
διαλύει όλες τις σχέσεις προς τους ανθρώπους, τόσο πιο απλά
ωθείται στο φως το ότι ένα τέτοιο έργο τέχνης είναι [= υπάρχει],
τόσο πιο ουσιαστικά προωθείται το ανησυχαστικό και απωθείται
αυτό που έως τώρα έμοιαζε καθησυχαστικό161. Αλλ* αυτή η πολ-
λαπλή ώθηση δεν έχει τίποτα το βίαιο· γιατί όσο πιο καθαρά το
έργο τέχνης απάγεται [ίβΐ βηΐπϊοΐίΐ] στην μέσω αυτού του ίδιου ξα-
νοιγόμενη ανοιχτότητα των όντων, τόσο πιο απλά μας εισάγει
[ι-ϋοΐα βίη] σ' αυτή την ανοιχτότητα και συνάμα μας εξάγει [τϋοΐα
ΗβΓ3\ΐ8] από το συνηθισμένο. Ακολουθώ αυτή τη μεταγωγή [ΥβΓ-
Γΐϊο1ςιιη§] θα πει: μεταβάλλω τις συνηθισμένες σχέσεις προς τον
κόσμο και προς τη γη, και εφεξής απέχω από όλες τις τρέχουσες
δραστηριότητες και εκτιμήσεις, γνώσεις και θεωρήσεις, για να
διατρίψω μέσα στην αλήθεια η οποία συμβαίνει μέσα στο έργο
τέχνης. Αυτό το διατρίβειν ως σχετισμός πρωτοεπιτρέπει στο
δημιούργημα να είναι το έργο τέχνης που είναι. Το να επιτρέπω
έτσι στο έργο τέχνης να είναι έργο τέχνης, θα το ονομάσουμε
«αλήθευση» του έργου τέχνης162. Μόνο έτσι αληθευόμενο παρέχε-

161. Αυτό που πρόκειται να ερευνηθεί στις επόμενες παραγράφους, είναι η
σχέση του έργου τέχνης προς τους δέκτες, εκείνους οι οποίοι δέχονται την
καλλιτεχνική του αλήθεια. Αφού ερμηνεύτηκε η δημιουργία και το δημιουργημένον-
Είναι του καλλιτεχνήματος, μένει να ιδωθούν οι μη δημιουργοί. Έτσι ο Χάιντεγγερ

αρχίζει να προβληματίζεται σχετικά με τη μοναχικότητα του καλλιτεχνήματος και
σχετικά με την επίφαση ότι μέσα στο καλλιτέχνημα έχουν κοπεί οι σχέσεις προς

τους ανθρώπους.
162. Είναι σαφές ότι ο Χάιντεγγερ δεν ενδιαφέρεται για το αισθητικό βίωμα

ως υποκειμενική συναισθηματική πράξη ή πάθημα, αλλά για την επαφή του δέκτη
με την αλήθεια, η οποία συμβαίνει μέσα στο καλλιτέχνημα. Να γιατί μιλά για μια
«αλήθευση» του καλλιτεχνήματος.

Ο όρος που χρησιμοποιείται εδώ, είναι πολυσήμαντος. Πρόκειται για τη λέξη
ΒοναΙΐΓυη£, που κανονικά σημαίνει: διαφύλαξη, περιφρούρηση. Οι δέκτες της
καλλιτεχνικής αλήθειας είναι λοιπόν φύλακες, φρουροί. Αλλά ο Χάιντεγγερ επιλέγει
αυτή τη λέξη επειδή σχετίζεται ετυμολογικά με τον όρο \ν»Ηι·Ηβίί = αλήθεια, γι1

αυτό και μεταφράζω «αλήθευση». Μέσα στον όρο ΒεννβΗΓβηίΙε (μεταφράζω:
αληθεύοντες), που σχολιάζεται παρακάτω, ο αναγνώστης ας διατηρεί λοιπόν
κατανού και τα νοήματα: διαφυλάσσοντες και περιφρουρούντες.

Από πού αντλεί ο Χάιντεγγερ την έννοια και τη λέξη της αλήθευσης με το νόη-
μα της διαφύλαξης και περιφρούρησης της αλήθειας του καλλιτεχνήματος; Τπάρχει
ένα ποιητικό προηγούμενο, από το οποίο αντλεί ίσως ο Χάιντεγγερ τους χυμούς αυ-
τής της έννοιας. Στην 7η ελεγεία του Ντουίνο κάνει λόγο ο Ράινερ Μαρία Ρίλκε για
«διαφύλαξη της μορφής» (Ββνν£ΐΗι·υη§ άκτ Οβδίαΐΐ) με ένα βαθύτατο αλλά και δύσλη-
πτυ νόημα. Οι σχετικοί στίχοι του Ρίλκε έχουν ως εξής:
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ται το έργο τέχνης μέσα στο δημιουργημένον-Είναι του ως κάτι
πραγματικό, δηλαδή εργοειδώς παρόν.

Όσο λιγοστά μπορεί να υπάρχει ένα έργο τέχνης χωρίς να έχει
δημιουργηθεί, όσο ουσιαστικά έχει ανάγκη από τους δημιουργούς,
άλλο τόσο λιγοστά μπορεί το δημιούργημα να υπάρχει χωρίς τους
αληθεύοντες.

Αλλά εάν ένα έργο τέχνης δεν βρει τους αληθεύοντες, δεν τους
βρει τόσο άμεσα ώστε αυτοί να ανταποκριθούν προς την αλήθεια

55 που συμβαίνει μέσα στο έργο τέχνης, αυτό δεν σημαίνει διόλου ότι
το καλλιτέχνημα είναι καλλιτέχνημα και χωρίς τους αληθεύοντες.
Παραμένει πάντα, εάν βέβαια είναι καλλιτέχνημα, αναφερόμενο
στους αληθεύοντες ακόμα και τότε και προπάντων τότε που απλώς
περιμένει αληθεύοντες, και προσδοκά την εγκατάσταση τους μέσα
στην αλήθεια του. Ακόμα και η λήθη στην οποία μπορεί να ξεπέσει
ένα έργο τέχνης δεν είναι κάτι μηδαμινό· εξακολουθεί να είναι
αλήθευση' τρέφεται με το έργο τέχνης. Αλήθευση του έργου τέχνης
θα πει: εμμένειν μέσα στην ανοιχτότητα των όντων η οποία

]β<1ε (ΙυιηρΓε ΙΙπιΙίβΗΓ οίεπ λ^εΐΐ Ηαί δοΐοΗε ΕπΙεΓΒίε,

άεηεη (1»β ΓΥύ'ΗβΓβ ηίοΗι ιιηά ηοοΗ ηίοΗι ΑΆ$ ΝέίοΗδίε §εΗό'Γί.
Οεηη βυοΗ <1βδ ΝϋοΗδΙε ίδΐ κείΐ ΓΙΪΓ άίε ΜεηδεΗεη. £/ηί βοΐΐ
(ϋβδ ηίοΗί νεΓ»ΐΓΓεη; ε8 δΙϋιΊίε ίη υηβ ιΐίε ΒβννβΗπιη^
(3εΓ ηοοΗ βΓίοηηίβη Οεβοΐΐ.

Σε μετάφραση Άρη Δικταίου αυτοί οι στίχοι έχουν ως εξής:
Κάθε σκοτεινό γύρισμα του κόσμου έχει απόκληρους τέτοιους
που ούτε ό,τι υπήρξε μηδέ αυτό που θα 'ναι δεν τους ανήκει.
Γιατί, κι αυτό που είναι κοντά, μακρυνό 'ναι
για τους ανθρώπους. Τούτο ας μη μας ταράζει, μ' ας δυναμώνει εντός μας
τη διαφύλαξη της ακόμα άγνωρης μορφής.

Δυστυχώς η μετάφραση δεν αποδίδει τα λεπτά νοήματα αυτών των στίχων. Ας
προσεχτεί ωστόσο ότι ο Ρίλκε κάνει λόγο για κάτι που ανήκει στους ανθρώπους ως
πρωτύτερο (άαβ ΪΥύ'ΗεΓβ) και για κάτι που τους ανήκει ως μελλοντικό (άβδ ΝδοΗδΙε).
Το μελλοντικό είναι συνάμα το εγγύτατο (η γερμανική λέξη άαδ ΝϊοΗδΙε σημαίνει:
α) μελλοντικό, β) εγγύτατο). Αλλά ακόμα και το εγγύτατο-μελλοντικό είναι
μακριά για τους ανθρώπους. Αυτό δεν πρέπει να μας ταράζει και να μας συγχύζει,
αλλά «ας δυναμώνει εντός μας τη διαφύλαξη της μορφής». Τί θέλει να πει αυτό;
Ως άνθρωποι βρισκόμαστε ακόμα στο στάδιο μιας γνωσιακής επαφής με τη μορφή.
Ο Ρίλκε το λέει ως εξής: η μορφή μας είναι προσιτή μόνο ως κάτι γνώριμο (ΠΙΙΓ
ηοοΗ βΓΐίβηηΐ). Αλλ" αυτή η γνωσιακή σχέση μπορεί να «δυναμώσει», δηλαδή να ου-
σιαστικοποιηθεί' όχι με περισσότερη γνώση, αλλά με δυναμικότερη περιφρούρηση
της αλήθειας (Ββνί3ΐΐΓϋη§). Ας προσεχτεί, τέλος, ότι και ο Χάιντεγγερ εισάγει εδώ
την έννοια της περιφρούρησης (μεταφράζω: «αλήθευσης») σε στενή συνάφεια με την

έννοια της μορφής.
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συμβαίνει μέσα στο έργο τέχνης. Αλλά το εμμενειν που χαρακτηρί-
ζει την αλήθευση είναι γνώση. Η γνώση όμως δεν συνίσταται
απλώς σε κάποια πληροφόρηση ή παράσταση σχετικά με κάτι.
Όποιος γνωρίζει αληθινά τα όντα, γνωρίζει το τί θέλει όντας
ανάμεσα τους.

Αυτή εδώ η θέληση, που δεν χρειάζεται να εφαρμόσει κάποια
γνώση και ούτε πρωτύτερα να αποφασίσει, νοείται με βάση τη
θεμελιώδη εμπειρία του σκέπτεσθαι μέσα στο Είναι και χρόνος. Η
γνώση" που είναι θέληση και η θέληση που είναι γνώση, είναι η
εκστατική αυτοεγκατάλειψη του υπάρχοντος ανθρώπου στη μη-
κρυπτότητα του Είναι. Η αποφασιστικότητα, έτσι καθώς νοήθηκε
μέσα στο Είναι και χρόνος, δεν είναι η αποφασιστική δραστηριοποί-
ηση ενός υποκειμένου, αλλά το ξάνοιγμα του εδωνά-Είναι [= της
ανθρώπινης ύπαρξης] από το δέσιμο με τα όντα στην ανοιχτότητα
του Είναι. Υπάρχοντας όμως ο άνθρωπος δεν βγαίνει από κάτι
εσωτερικό προς κάτι εξωτερικό· αντίθετα η ουσία της ύπαρξης
είναι το εξιστάμενο εμμενειν μέσα στην ουσιώδη εναντίωση του
φωτισμού των όντων163. Ούτε με όσα είπαμε παραπάνω για τη

163. Μέσα στις λίγες αυτές γραμμές ο Χάιντεγγερ συμπυκνώνει κάποια
βασικά επιτεύγματα του Εκχ. Οι συλλογισμοί ξεκινούν από την προσπάθεια να
διαλευκανθεί η «αλήθευση» του καλλιτεχνήματος. Η εξήγηση που παρέχεται,

παραπέμπει στην ίδια τη δομή του αυθεντικού ανθρώπινου Είναι ως εξιστάμενου
εμμενειν (βιΐδδΙεΗεηάεδ Ιηηεβ(εΐιεη) μέσα στη μη-κρυπτότητα των όντων.

Αληθεύω το καλλιτέχνημα, θα πει: στέκομαι μέσα (= εμμένω) στην αλήθεια
του ως μη-κρυπτότητα των όντων. Ο Χάιντεγγερ διαβλέπει μέσα σ' αυτό το
εμμενειν μια συνάρτηση γνώσης και θέλησης, θεωρητικής και πρακτικής δραστηριό-
τητας. Αλλά η συνάρτηση γνώσης και θέλησης δεν είναι απλός συνδυασμός: η
θέληση δεν εφαρμόζει γνώσεις και ούτε χρειάζεται να αποφασίσει για να μεταβεί σε
πρακτική δραστηριότητα· η εδώ νοούμενη υπαρκτική δομή προηγείται κάθε εμπει-
ρικής δραστηριότητας, με το νόημα ότι αποτελεί τη συνθήκη για τη δυνατότητα
της. Ήδη υπάρχοντας ο άνθρωπος στέκεται εκστατικά μέσα στη μη-κρυπτότητα
των όντων. Άρα δεν είναι αρχικά δεμένος με τα όντα μέσα σε κάποιο πλατωνικό
σπήλαιο, ώστε να χρειαστεί να σπάσει τα δεσμά του για να ιδεί την αλήθεια. Ούτε
χωρίζεται σε ένα σκεπτόμενο πράγμα (τεδ εο§ίΐΗΠδ) και σε μια έκτατη πραγματικό-
τητα (Γεδ εχίεηδβ), με την οποία ο άνθρωπος σχετίζεται ως υποκείμενο προς
αντικείμενα, καθώς υποστηρίζει ο Καρτέσιος. Σε αντίθεση προς την εμμένεια του
συνειδέναι ο Χάιντεγγερ χρησιμοποιεί την έννοια της εκστατικής ανθρώπινης
ύπαρξης, η οποία ήδη σαν τέτοια εξισταται, χωρίς αυτό να προϋποθέτει μια φυγή
από κάτι εσωτερικό. Επεξηγώντας το εκστατικό υπάρχειν ο Χάιντεγγερ γράφει
στο βιβλίο του ]να5 151 ΜεΙαρΗ)Ίίκ?, Βοηη 1929, σελ. 15: «Η εκστατική ουσία της
ύπαρξης κατανοείται ανεπαρκώς, όταν την θεωρούμε απλά σαν ένα «βγαίνω προς
τα έξω», και όταν εκλαμβάνουμε το «προς τα έξω» ως φυγή από την εσωτερικότη-
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δημιουργία, ούτε με όσα είπαμε εδώ για τη θέληση είχαμε κατανού
τα επιτεύγματα και τις δραστηριότητες ενός υποκείμενου, που
μοχθεί έχοντας θέσει ως σκοπό τον εαυτό του.

Θέληση είναι η νηφάλια αποφασιστικότητα164 του υπάρχοντος
υπέρ-εαυτόν-βαίνειν, το οποίο εκτίθεται στην ανοιχτότητα των
όντων ως ανοιχτότητα τιθέμενη εν έργω [= ενεργοποιούμενη και
σταθεροποιούμενη]. Έτσι το εμμένειν φέρεται μέσα στον νόμο165.
Η αλήθευση του καλλιτεχνήματος ως γνώση είναι το νηφάλιο
εμμένειν μέσα στον ανησυχαστικό χαρακτήρα της μέσα στο καλλι-
τέχνημα συμβαίνουσας αλήθειας.

Αυτή η γνώση, που ως θέληση βρίσκει τον τόπο της μέσα στην
αλήθεια του έργου τέχνης και μόνο έτσι παραμένει γνώση, δεν
βγάζει το έργο τέχνης από την εσωτερική ηρεμία, δεν το παρασύρει
προς την περιοχή του σκέτου βιώματος, και δεν υποβιβάζει το έργο
τέχνης στο ρόλο ενός διεγέρτη βιωμάτων. Η αλήθευση του έργου

56 τέχνης δεν απομονώνει τους ανθρώπους μέσα στα βιώματα τους·
αντίθετα τους εισάγει στη συνύπαρξη με την μέσα στο έργο τέχνης
συμβαίνουσα αλήθεια και έτσι θεμελιώνει τη διαλληλία και τη
συναλληλία ως ιστορικό εξίστασθαι του εδωνά-Είναι [= της ανθρώ-
πινης ύπαρξης] βάσει του σχετισμού προς τη μη-κρυπτότητα166. Η

τα μιας εμμένειας του συνειδέναι και του πνεύματος».
Το ότι ήδη υπάρχοντας στεκόμαστε έξω, εξιστάμενοι μέσα στη μη-κρυπτότη-

τα των όντων, δεν σημαίνει ότι κατέχουμε πάντα την πλήρη αλήθεια· γιατί αρχικά
και κατά το πλείστο είμαστε καταπεσμένοι στην αναλήθεια, δηλαδή σε αναυθεντικό
τρόπο ύπαρξης. Αυτό το φαινόμενο αναλύεται ευρύτατα στο Εκχ κάτω από τους
όρους: κατάπτωση, αναυθεντικότητα, καθημερινότητα. Μόνο αποσπώμενο από την
αναυθεντικότητα μέσω της αποφασιστικότητας κατορθώνει το ανθρώπινο Είναι να
σταθεί μέσα (ίηπεδΙεΗεη) στην ανοιχτότητα του Είναι ανεπικάλυπτα και απρο-

σποίητα. Η επιφανειακά αντιφατική έκφραση «εμμένω εξιστάμενος» σημαδεύει
αυτόν τον αυθεντικό τρόπο ύπαρξης, στον οποίο μας εισάγει το έργο τέχνης
εξάγοντας μας από το συνηθισμένο και καθησυχαστικό (δες παραπάνω, σελ. 54).

164. ΕηΙ-δοΗ1ο55εηΗείΙ. Ο Χάιντεγγερ χωρίζει εδώ τη λέξη στα συνθετικά της
υποδείχνοντας ότι ετυμολογικά σημαίνει: μη-κλειστότητα, άρα ανοιχτότητα. Δες
Εκχ, σελ. 297: «Η αποφασιστικότητα είναι μια έξοχη μορφή διανοικτότητας [Ει·-
5θΗ1ο§56ηΗείΐ] του εδωνά-Είναι».

165. Η αλήθεια ως ανοιχτότητα των όντων συμβαίνει μέσα στο έργο τέχνης.
Αυτό γίνεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε η αλήθεια τίθεται, σταθεροποιείται. Με
ετυμολογικό υπαινιγμό ο Χάιντεγγερ συνταυτίζει αυτή τη σταθεροποίηση (£β§ε^
ννεΗεη) με τον νόμο (Οεβεΐζ). Διαφυλάσσοντας την αλήθεια του έργου τέχνης και
εκτιθέμενο σ ' αυτή την αλήθεια το εδωνά-Είναι εισάγεται ως αποφασιστικό και άρα
ανοιχτό (εηΐ-8οΗ1θ55επ) στον νόμο της ύπαρξης του, που είναι συνάμα ο καθολικός
νόμος (= σταθεροποίηση) της ανοιχτότητας.

166. Με αυτές τις προτάσεις ο Χάιντεγγερ διατυπώνει τη βαρυσήμαντη
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γνώση ως αλήθευση είναι ολωσδιόλου μακριά από εκείνη τη
βασιζόμενη στο γούστο εξειδίκευση του ειδήμονα, ο οποίος ξέρει
τα φορμαλιστικά στοιχεία, τις ποιότητες και τα θέλγητρα του
έργου τέχνης· και τούτο ακριβώς επειδή η αλήθευση είναι γνώση.
Το να έχει κάποιος δει, σημαίνει να έχει αποφασίσει· σημαίνει να
εμμένει μέσα στη διαμάχη, που έχει συναρμοστεί στο έργο τέχνης
ως σχίσμα167.

κριτική του στην έννοια του καλλιτεχνικού βιώματος (ΕιΊβΒηίδ). Η έννοια «βίωμα»
είναι μια σχετικά πρόσφατη έννοια, που καλλιεργήθηκε μέσα στο δεύτερο μισό του
19ου αιώνα κυρίως από τον Ντιλτάυ και στη συνέχεια από τον Χούσσερλ σε στενή
συνάφεια προς την εξίσου σημαντική γι' αυτούς τους στοχαστές έννοια της ζωής
(ίβΒεη). Μια σημαντική εμβάθυνση στην ιστορία και στο περιεχόμενο της έννοιας
«βίωμα» παρέχει το βιβλίο του Η.6. ΟβάβπιβΓ: ΗΌΗίίΐΐίΙ υηά ΜεΛοάΐ.

Ο Χάιντεγγερ ασκεί ήδη μέσα στο Εκχ μια πολλαπλή κριτική στην έννοια
«βίωμα». Δες π.χ. Εκχ, σελ. 119, 136, 373, 374, 388, 390. Σχετικά με την τέχνη,
αυτή η έννοια δουλεύτηκε από τον Ντιλτάυ στο έργο του: Το βίωμα και η ποίηση
(Όθ5 ΕΓίεοηίί αηά άίε ϋκΗίαηΐξ). Ο Χάιντεγγερ κριτικάρει ως εξής: Το έργο τέχνης
βγαίνει από την εσωτερική του ηρεμία και υποβιβάζεται, εάν ισχύσει ως διεγέρτης
βιωμάτων. Η έννοια του βιώματος προϋποθέτει ένα βιώνον υποκείμενο και ένα
βιωνόμενο αντικείμενο, που συνδέονται με σχέση υποκειμένου-αντικειμένου. Αλλά
το ανθρώπινο εδωνά-Είναι δεν είναι υποκείμενο, και είναι υποβιβασμός του
καλλιτεχνήματος εάν ισχύσει ως αντικείμενο (δες παραπάνω σελ. 30 και σημ. 83).
Το βίωμα απομονώνει τους ανθρώπους, γιατί ο ένας έχει τα τάδε βιώματα και ο
άλλος τα δείνα, και καθένας αυτονομείται μέσα στον υποκειμενισμό του. Αυτή η
απομόνωση διαχωρίζει τους ανθρώπους αφενός σε καλλιτεχνικά ευαίσθητους
αφετέρου σε καλλιτεχνικά αναίσθητους, και οι πρώτοι ισχύουν ως ιδιαίτερα
προικισμένες φύσεις, με το εξαιρετικό προνόμιο να συλλαμβάνουν μηνύματα
απρόσιτα στους πολλούς. Αλλά όπως ο Χάιντεγγερ αρνείται να παραχωρήσει στους
καλλιτεχνικούς δημιουργούς κάποια εξαιρετική φύση και ικανότητα, παρόμοια

αρνείται να διαχωρίσει κάποιους ευαίσθητους ή ιδιοφυείς ειδήμονες περί τα
καλλιτεχνικά.

Αντίθετα η αλήθευση συνδέει τους ανθρώπους, γιατί τους συνάπτει με την
αλήθεια που συμβαίνει μέσα στο καλλιτέχνημα, μια αλήθεια που τρέφεται από τη
διαμάχη ενός ολόκληρου κόσμου με τη γη. Είτε δημιουργούν καλλιτεχνήματα είτε
διαφυλάσσουν την αλήθεια τους, οι άνθρωποι είναι υπηρέτες αυτής της καθολικής
αλήθειας που τίθεται ως νομοθέτημα (§βδβ!ζΙβ8 Οβδβ(ζ). Μόνο με βάση αυτό το
θεμέλιο μπορούν οι άνθρωποι να υπάρχουν ο ένας για τον άλλο (= δι' αλλήλους·
γερμανικά: ΓίίΓβίηβηάβΓδβίη) και ο ένας με τον άλλον (= συν αλλήλοις· γερμανικά:

ΜϊΐβϊηβηιΙβΓδβϊη).
167. Ο Χάιντεγγερ εξηγεί τη γνώση που υπάρχει στους αληθεύοντες σε

διάκριση από όσα ξέρει ο ειδικευμένος τεχνοκρίτης ή ο εστέτ. Η αλήθεια ως γνώση
παραπέμπει στο παλιό νόημα της λέξης ^ίδββη, που θα πει: έχω ιδεί (δες
παραπάνω, οΐ]μ. 137), και που δεν σημαδεύει μια καθαρά θεωρητική συμπεριφορά·
γιατί αυτός που έχει πράγματι δει, έχει πάρει ήδη απόφαση σχετικά με τα πρώτα
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Η σωστή αλήθευση του έργου τέχνης δημιουργείται και
προκαθορίζεται ολόπρωτα και αποκλειστικά από το ίδιο το έργο
τέχνης. Η αλήθευση λαβαίνει χώρα μέσα σε διάφορες βαθμίδες
γνώσης με κάθε φορά διαφορετικό βεληνεκές, διαφορετική μονιμό-
τητα και φωτεινότητα. Όταν προσφέρονται έργα τέχνης σε
καθαρά αισθητική απόλαυση, δεν είναι κιόλας ξεκάθαρο ότι αυτά
τα έργα στέκονται σαν τέτοια μέσα σε αλήθευση.

Μόλις εκείνη η ώθηση προς το ανησυχαστικό μπαίνει μέσα
στα γρανάζια της μόδας και των ειδημόνων, έχει κιόλας αρχίσει
γύρω από τα έργα τέχνης το καλλιτεχνικό πάρε-δώσε. Ακόμα και η
επιμελημένη παράδοση των έργων τέχνης [από την παλαιότερη
στη νεώτερη γενιά], οι επιστημονικές προσπάθειες για την ανα-
βίωση τους, δεν αφορούν ποτέ πια το ίδιο το εργοειδές, αλλά μόνο
μια ανάμνηση του. Αλλά έστω και η ανάμνηση μπορεί ακόμα να
προσφέρει στο έργο τέχνης μια θέση, βάσει της οποίας το έργο
τέχνης συνδιαμορφώνει την ιστορία. Η Ίδια η πραγματικότητα του
έργου τέχνης γίνεται όμως πράγματι αποτελεσματική, μόνο εκεί
όπου το έργο τέχνης διατηρείται μέσα στην μέσω αυτού τούτου
συμβαίνουσα αλήθεια168.

Η πραγματικότητα του έργου τέχνης καθορίστηκε με βάση
την ουσία του εργοειδούς ως προς τα βασικά της στοιχεία. Τώρα
μπορούμε να ξαναπιάσουμε το εισαγωγικό ερώτημα: σε τί έγκει-
ται εκείνο το πραγμοειδές του έργου τέχνης, που υποθέσαμε ότι
εγγυάται την άμεση πραγματικότητα του169; Δεν ξαναθέτουμε

και τ« έσχατα της ύπαρξης του.
168. Με την τελευταία πρόταση φανερώνεται πόσο λίγη σημασία δίνει ο

Χάιντεγγερ στη διαιώνιση και στη μονιμότητα του έργου τέχνης. Μολονότι η λέξη
Βε«3Ηι·υη§ (μεταφράζω: αλήθευση) σημαίνει κανονικά: διαφύλαξη, δεν είναι η
διατήρηση ανά τους αιώνες αυτή που θα «επαληθεύσει» την όποια καλλιτεχνική
αξία. Μόνο κατά το μέτρο που το καλλιτέχνημα διατηρείται μέσα στην αλήθεια, η
οποία συμβαίνει μέσα του ως διαμάχη ενός κόσμου με τη γη, μπορεί το καλλιτέχνη-
μα να παίζει αποφασιστικό ρόλο μέσα στην ανθρώπινη ιστορία.

169. Το ερώτημα που αφορά το πραγμοειδές του έργου τέχνης, τέθηκε ήδη
στη σελ. 10. Γράφει εκεί ο Χάιντεγγερ: «Επιθυμούμε να βρούμε την άμεση και πλή-
ρη πραγματικότητα του έργου τέχνης· γιατί μόνο έτσι θα βρούμε μέσα του και την
πραγματική τέχνη. Οφείλουμε λοιπόν καταρχήν να ιδούμε το πραγμοειδές του έρ-
γου τέχνης». Διερευνώντας αυτό το ερώτημα ο Χάιντεγγερ ανέλυσε κριτικά τις
τρείς παραδοσιακές ερμηνείες του πράγματος, καμιά από τις οποίες δεν έχει μπο-
ρέσει να ερμηνεύσει την εσωτερική ηρεμία των πραγμάτων και των έργων τέχνης.
Έτσι η διερεύνηση αναγκάστηκε να ακολουθήσει άλλους δρόμους για να βρει το
πραγματικό έργο τέχνης.
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τώρα πια το ερώτημα σχετικά με το πραγμοειδές του έργου
τέχνης· γιατί όσο θέτουμε αυτό το ερώτημα, εκλαμβάνουμε το
έργο τέχνης αμέσως και τελειωτικά ως παρευρισκόμενο αντικείμε-
νο. Έτσι δεν ρωτάμε ποτέ από τη σκοπιά του έργου τέχνης, παρά
μόνο από τη δική μας σκοπιά· οι οποίοι τότε δεν επιτρέπουμε στο
καλλιτέχνημα να είναι καλλιτέχνημα, αλλά το θεωρούμε σαν
αντικείμενο που προξενεί μέσα μας κάποιες καταστάσεις170.

57 Αλλ' αυτό που μοιάζει, εάν εκλάβουμε το έργο τέχνης ως
αντικείμενο, με το πραγμοειδές όπως το εννοούν οι τρέχουσες
έννοιες του πράγματος, ιδωμένο από τη σκοπιά του έργου τέχνης
είναι το γήινο στοιχείο του. Η γη ορθώνεται μέσα στο έργο τέχνης,
επειδή αυτό υπάρχει σαν τέτοιο εκεί όπου είναι η αλήθεια επί το
έργον, και επειδή η αλήθεια υπάρχει μόνο κατά το μέτρο που
εντάσσεται μέσα σε ένα όν. Πάνω στη γη ως ουσιαστικά αυτοεγ-
κλειόμενη η ανοιχτότητα βρίσκει όμως τη μεγαλύτερη της αντί-
σταση και άρα τον τόπο της μόνιμης θέσης της, μέσα στην οποία
οφείλει να σταθεροποιηθεί η μορφή171.

Μήπως λοιπόν τελικά ήταν περιττό το ότι ασχοληθήκαμε με
το ερώτημα που αφορά το πραγμοειδές του πράγματος; Κατά
κανένα τρόπο. Σίγουρα δεν μπορεί με βάση το πραγμοειδές να
προσδιοριστεί το ερ^οειδές, ασφαλώς όμως μπορεί αντίστροφα με

170. Χάρη στην τρίτη από τις τρεις παραδοσιακές ερμηνείες του πράγματος,
το έργο τέχνης ισχύει έως σήμερα ως συνάρτηση ύλης και φόρμας, ως φορμαρισμένο
υλικό. Αλλά έτσι το καλλιτέχνημα ερμηνεύεται «αμέσως και τελειωτικά ως παρευ-
ρισκόμενο αντικείμενο», εισδύει δηλαδή μέσα στη διπολική σχέση υποκειμένου-αν-

τικειμένου, η οποία, καθώς είδαμε, δεν του επιτρέπει να ηρεμήσει εσωτερικά: ενο-
χλούμε τότε την εσωτερική του ηρεμία, γιατί την βλέπουμε από τη δική μας, από
την υποκειμενική σκοπιά. Αντίθετα η χαϊντεγγεριανή ερμηνεία συνέλαβε τη «σκο-

πιά του έργου τέχνης», το εργοειδές, το οποίο διέγνωσε ως ανόρθωση ενός κόσμου
και ως προαγωγή της γης. Ακριβώς μέσα στο γήινο στοιχείο θα εντοπίσει τώρα ο
Χάιντεγγερ το πραγμοειδές του καλλιτεχνήματος1 γιατί και το φορμαριζόμενο υλι-
κό σαν τέτοιο ανήκει κατ' ουσίαν στη γη.

171. ... % ίιΙρΓδΙβηιΙ ιιηά 8θ£εΓ3<1ειϋε δΐέίΚείείηβδ 5ΐΗη<ϋ§εη δίαικίεδ, (ΙβΓείη άίε
Οε^ΙαΙι ίε:>Ι§ε5ίε11ΐ ννεΓ^εη πΐϋβ. Εδώ έχουν συσσωρευτεί λέξεις που προέρχονται
από τις συγγενικές ρίζες ί ΐεΐ ιεη (= στέκομαι) και ί ΐ ε ΐ ΐ ε η (= θέτω). Έτσι τονίζεται
η σταθεροποίηση, την οποία πετυχαίνει η αλήθεια ως ανοιχτότητα εντασσόμενη
μέσα στο καλλιτέχνημα. Αλλά ήδη η ένταξη και η σταθεροποίηση είναι ένα συμβάν
αλήθειας, άρα συνυπάρχουν στάση και κίνηση· όμοια αντιθετικότητα διαβλέπει ο
Χάιντεγγερ και στο γεγονός ότι η γη ως εγκλειόμενη αντιστέκεται στην ένταξη της
αυτοανοιγόμενης αλήθειας. Μέσα από τη διαμάχη στάσης-κίνησης και εγκλεισμού-
ανοίγματος διαμορφώνεται το καλλιτέχνημα.
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βάση τη γνώση του εργοειδούς του έργου τέχνης να οδηγηθεί στον
σωστό δρόμο το ερώτημα που αφορά το πραγμοειδές του πράγμα-
τος. Αυτό δεν είναι λιγοστό, εάν θυμηθούμε ότι εκείνοι οι από
παλιά καθιερωμένοι τρόποι στοχασμού βιάζουν το πραγμοειδές
του πράγματος και καθιστούν κυρίαρχη μια ερμηνεία των όντων εν-
γένει, η οποία όχι μόνο είναι ακατάλληλη για μια ουσιώδη σύλληψη
του οργάνου και του έργου τέχνης, αλλά και μας καθιστά τυφλούς
απέναντι στην αρχέγονη ουσία της αλήθειας.

Για να προσδιοριστεί το πραγμοειδές των πραγμάτων δεν
επαρκεί ούτε η αναφορά στον φορέα των ιδιοτήτων, ούτε η
αναφορά στην πολλαπλότητα των αισθητηριακών δεδομένων μέσα
στην ενότητα τους, ούτε καν η αναφορά στη σύναψη ύλης και
φόρμας, η οποία είναι δανεισμένη από το οργανοειδές. Η καθορι-
στική και αποφασιστική προετοιμασία για να ερμηνευτεί το πραγ-
μοειδές των πραγμάτων οφείλει να ξεκινήσει από το ότι τα
πράγματα ανήκουν στη γη. Αλλά η ουσία της γης ως αβίαστα
φέρουσας και αυτοεγκλειόμενης αποκαλύπτεται όταν η γη ορθώνε-
ται μέσα σε ένα κόσμο, μέσα στην εναντίωση κόσμου και γης. Αυτή
η διαμάχη σταθεροποιείται μέσα στη μορφή του έργου τέχνης και
γίνεται φανερή μέσω τούτης. Αυτό που ισχύει για τα όργανα, ότι
μαθαίνουμε το οργανοειδές των οργάνων μόνο μέσω του έργου
τέχνης, ισχύει και για το πραγμοειδές των πραγμάτων. Το ότι δεν
ξέρουμε τίποτα ειδικά για το πραγμοειδές, και αν ξέρουμε κάτι
αυτό είναι ακαθόριστο, άρα χρειαζόμαστε το έργο τέχνης, αυτό
δείχνει έμμεσα ότι μέσα στο εργοειδές των έργων τέχνης είναι επί

58 το έργον το συμβάν της αλήθειας, το ξάνοιγμα των όντων.
Αλλά, θα αντιτείνουμε τελικά, δεν οφείλει το έργο τέχνης από

την πλευρά του και μάλιστα προτού δημιουργηθεί και για χάρη
αυτής της δημιουργίας να σχετιστεί με τα πράγματα της γης, με τη
φύση, εάν διόλου το πραγμοειδές μέλλει να έρθει βάσιμα στο φως;
Ένας που πρέπει να ήταν γνώστης τούτου, ο ΑΙΒΓβοΗΐ ΒϋΓβΓ, είπε
εκείνη τη γνωστή κουβέντα: «Η τέχνη στ' αλήθεια κρύβεται μέσα
στη φύση· όποιος μπορεί να την αποσπάσει, αυτός την έχει».
Αποσπώ θα πει εδώ: βγάζω στο φως το σχίσμα και μάλιστα
δουλεύοντας με την πένα στο χέρι καθισμένος στον πάγκο172. Αλλ'

172. Κείβεη Ηείβι ΗίβΓ ΗεΓαυδΗοΙεη άβδ ΚίΒεδ αηά άεη Κίβ τείβεη Γηίΐ <1βΓ

Κείβίεάί-Γ 3ΐιΓ <1εηι ΚείΒΙ>ΓεΙΙ. Ο Χάιντεγγερ χρησιμοποιεί εδώ απανωτά λέξεις

ετυμολογικά συναφείς ή σύνθετες με τη λέξη Κείβ = σχίσμα.
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αμέσως θα αντιρωτήσουμε: πώς μπορεί να αποσπαστεί το σχίσμα,
εάν δεν έρθει στο φως ως σχίσμα, δηλαδή εάν πρωτύτερα δεν
διασαφηνιστεί μέσω του δημιουργικού σχεδίου ως διαμάχη ανάμε-
σα στο μέτρο και στην αμετρία; Σίγουρα μέσα στη φύση κρύβεται
ένα σχίσμα, ένα μέτρο, ένα όριο και μια εγγενής δυνατότητα
προαγωγής τους, η τέχνη. Αλλά εξίσου βέβαιο είναι ότι αυτή η
τέχνη μέσα στη φύση πρωτοφανερώνεται με το καλλιτέχνημα,
γιατί ο αρχέγονος κρυψώνας της είναι το καλλιτέχνημα173.

Η προσπάθεια για να βρεθεί η πραγματικότητα του έργου
τέχνης σκόπευε να προετοιμάσει το έδαφος, για να βρεθεί στο
πραγματικό έργο τέχνης η τέχνη και η ουσία της. Το ερώτημα
σχετικά με την ουσία της τέχνης, η οδός της γνώσης περί τέχνης
πρόκειται να επαναχθεί σε ένα θεμέλιο174. Η απάντηση σ' αυτό το
ερώτημα όπως και κάθε γνήσια απάντηση είναι μόνο η έσχατη
κατάληξη του τελευταίου βήματος μιας μεγάλης σειράς ερωτημα-
τικών βημάτων. Κάθε απάντηση έχει ισχύ ως απάντηση, μόνο όσο
ριζώνει μέσα στο ερωτάν175.

173. Με τις τελευταίες προτάσεις επικυρώνεται αυτό που ειπώθηκε λίγο
παραπάνω: το πραγμοειδές των πραγμάτων μας είναι ενγένει άγνωστο, να γιατί
χρειαζόμαστε το καλλιτέχνημα: για να μας το μάθει. Η κουβέντα του Ού'Γετ δεν
πρέπει να ερμηνευτεί με το νόημα ότι πριν ο καλλιτέχνης φτιάξει το καλλιτέχνημα,
βλέπει την τέχνη να προϋπάρχει μέσα στη φύση. Ο Ού'πβΓ δεν υποστηρίζει ότι το
καλλιτέχνημα είναι απομίμηση όσων προϋπάρχουν, και ούτε ότι ο καλλιτέχνης ξέρει
το πραγμοειδές προτού το δημιουργήσει. «Αποσπώ την τέχνη από τη φύση» θα πει:
πρωτοφανερωνω μέσω του καλλιτεχνήματος την αρχέγονη διαμάχη ανάμεσα στον
κόσμο και στη γη, ανάμεσα στην ανοιχτότητα και στην κλειστότητα, ανάμεσα στο
μέτρο και στην αμετρία. Σίγουρα μια τέτοια διαμάχη καθώς και οι διαμαχόμενοι
ενυπάρχουν «στη φύση», αλλά πρωτοφανερώνονται και μας γίνονται ολόπρωτα
γνωστοί — δηλαδή μας αποκαλύπτονται με εξαίρετο τρόπο — μέσω του καλλιτε-
χνήματος.

174. Με αυτές τις προτάσεις εισαγόμαστε στο τελευταίο θέμα του παρόντος
δοκιμίου, που είναι η ουσία της τέχνης. Με αυτό το θέμα θα δοθεί απάντηση στον
τίτλο του δοκιμίου: η τέχνη φανερώνεται ως προέλευση του έργου τέχνης. Όλη η
έως τώρα προετοιμασία ήταν προετοιμασία του εδάφους, πάνω στο οποίο θα
στηριχτεί η απάντηση. Και ενώ οι παραδοσιακές αισθητικές μελέτες ήταν ανεδαφι-
κές, εδώ το θέμα μας «πρόκειται να επαναχθεί σε ένα θεμέλιο». Το θεμέλιο μας το
παρέχει λοιπόν η ήδη πραγματωμένη προετοιμασία.

175. Το ότι η απάντηση που θα δοθεί, προέκυψε από μια μακριά ερωτηματική
πορεία, δεν είναι η μοναδική της ρίζα. Κάθε απάντηση ριζώνει όχι μόνο στις
ερωτήσεις που την προκάλεσαν, αλλά και στις ερωτήσεις που προκύπτουν απ'
αυτήν. Η απάντηση που θα δοθεί θα έχει λοιπόν ισχύ, μόνο εφόσον θα προκαλεί
κάποια υπό έρευνα ζητήματα.
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Η πραγματικότητα του έργου τέχνης μας έγινε όχι μόνο
σαφέστερη, αλλά συνάμα και ουσιαστικά πλουσιότερη βάσει του
εργοειδούς του έργου τέχνης. Στο δημιουργημένον-Είναιτου έργου
τέχνης ανήκουν εξίσου ουσιαστικά με τους δημιουργούς και οι
αληθευοντες. Αλλά το έργο τέχνης είναι εκείνο που καθιστά
μπορετούς τους δημιουργούς σαν τέτοιους, και που βάσει της
ουσίας του χρειάζεται τους αληθευοντες176. Εάν η τέχνη είναι η
προέλευση του έργου τέχνης, αυτό σημαίνει ότι αυτή επιτρέπει να
αναδυθούν μέσα στην ουσία τους αυτοί που συνυφαίνονται με το
έργο τέχνης, οι δημιουργοί και οι αληθευοντες. Τί είναι όμως η ίδια
η τέχνη, εάν δίκαια την ονομάζουμε «προέλευση»;

59 Μέσα στο έργο τέχνης είναι επί το έργον το συμβάν της
αλήθειας και μάλιστα κατά τον τρόπο ενός έργου τέχνης. Να γιατί
ευθύς εξαρχής καθορίστηκε η ουσία της τέχνης ως εν-έργω-καθί-
δρυση [= ενεργοποίηση και σταθεροποίηση] της αλήθειας. Αυτός ο
ορισμός είναι αμφισήμαντος. Λέει αφενός: Τέχνη είναι η σταθερο-
ποίηση της αλήθειας η οποία εντάσσεται σε μια μορφή. Αυτό
γίνεται με τη δημιουργία ως προαγωγή της μη-κρυπτότητας των
όντων. Αφετέρου ο ορισμός λέει ότι μπαίνει σε κίνηση και σε
γίγνεσθαι το εργοειδές. Αυτό συμβαίνει ως αλήθευση. Άρα η
τέχνη είναι η δημιουργική αλήθευση [= διαφύλαξη] της αλήθειας
μέσα στο έργο. Τότε όμως η τέχνη είναι ένα γίγνεσθαι και ένα συμβάν
αλήθειας. Άρα προκύπτει η αλήθεια από το μηδέν; Πράγματι, εάν
το «μηδέν» νοηθεί ως το σκέτο μη των όντων, και εάν ως όντα
θεωρηθούν εκείνα τα συνήθως παρευρισκόμενα, για τα οποία όμως
εκ των υστέρων με την παρουσία του έργου τέχνης καταδείχνεται
ότι δεν είναι διόλου τα μόνα αληθινά όντα. Με βάση τα παρευρι-

176. Εδώ ο Χάιντεγγερ επαναθέτει με σαφέστερο και πλουσιότερο νόημα όσα
είχαν αναφερθεί ήβη στην πρώτη παράγραφο του δοκιμίου (σελ. 7). Το έργο τέχνης
φανερώνεται τώρα ως δημιούργημα όχι μόνο του καλλιτέχνη αλλά και του
αληθεύοντα. Αλλά οι δύο ετούτοι δημιουργοί σαν τέτοιοι είναι και επακόλουθα του
καλλιτεχνήματος. Το έργο τέχνης «καθιστά μπορετούς τους δημιουργούς» σημαίνει:
το εργοειδές του έργου τέχνης ως συμβάν μη-κρυπτότητας είναι μια αρχέγονη πηγή,
βάσει της οποίας ο καλλιτέχνης γίνεται δημιουργός· η μη-κρυπτότητα δεν είναι
τεχνικό επίτευγμα του δημιουργού και ούτε μανιπουλάρεται κατά τη βούληση του,
αλλά τον καθιστά δημιουργό, κατά το μέτρο που αυτός ξανοίγεται στο φως της. Το
έργο τέχνης «χρειάζεται τους αληθευοντες» σημαίνει: η σταθεροποιημένη μέσα στο
καλλιτέχνημα διαμάχη μεταξύ κόσμου και γης μπορεί να συμβαίνει, μόνο εφόσον
την αληθεύουν και άρα την διαφυλάσσουν αληθινή όσοι στέκονται εκστατικά εμμέ-
νοντας μέσα στην αλήθεια της.
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σκόμενα και συνηθισμένα όντα δεν ανακαλύπτεται ποτέ η αλήθεια.
Αντίθετα το ξάνοιγμα της ανοιχτότητας και ο φωτισμός των
όντων συμβαίνει μόνο κατά το μέτρο που σχεδιάζεται [ννίπΐ
βηΐννοτίβη] η μέσα στο ρίξιμο [ΟβννοΓίβηΗβίΐ] προς εμάς ερχόμενη
ανο ιχτότητα177.

Η αλήθεια ως φωτισμός και απόκρυψη των όντων συμβαίνει,
κατά το μέτρο που ποιείται. Κάθε τέχνη, μια και επιτρέπει να
συμβεί η έλευση της αλήθειας των όντων σαν τέτοιων, είναι κατ '
ουσίαν ποίηση118, Η ουσία της τέχνης, όπου θεμελιώνεται το έργο
τέχνης και συνάμα ο καλλιτέχνης, είναι το εν-έργω-τίθεσθαι [= η
ενεργοποίηση και σταθεροποίηση] της αλήθειας. Βάσει της ποιη-

177. Σ ' αυτή την παράγραφο δίνεται ένας πρώτος προσδιορισμός της τέ/νης.
Ως αφετηρία παίρνεται ο ήδη παραπάνω δοσμένος ορισμός: «η τέχνη είναι
εν-έργω-καθίδρυση [δηλαδή ενεργοποίηση και σταθεροποίηση] της αλήθειας». Η
σταθεροποίηση ερμηνεύεται ως καλλιτεχνική δημιουργία, η ενεργοποίηση ως αλή-
θενση. Έτσι η τέχνη προσδιορίζεται ως «δημιουργική αλήθευση της αλήθειας».

Μα δημιουργεί ο καλλιτέχνης από το τίποτα; Ο Χάιντεγγερ καταφάσκει σ '
αυτό το ερώτημα, αλλά υπό δύο όρους: α) Το τίποτα είναι ο στερητικός χαρακτήρας
των όντων σε διάκριση από το Είναι τους· η αλήθεια ως ανοιχτότητα απαρτίζει το
Είναι και όχι τα όντα· ο καλλιτέχνης αντλεί λοιπόν από το μη-ον που είναι η
αλήθεια, β) Ως όντα εκλαμβάνονται συνήθως τα παρευρισκόμενα, για τα οποία το
έργο τέχνης αποδείχνει ίσα-ίσα ότι δεν είναι διόλου τα μόνα αληθινά, καταποντίζο-
ντας τα σε εκμηδενισμό· μέσα στο φως της καλλιτεχνικής αλήθειας φανερώνεται ότι
τα όντα και ιδίως τα παρευρισκόμενα είναι ένα τίποτα, και ότι αυτά δεν είναι ικανά
να μας αποκαλύψουν την αλήθεια. Γιατί η αλήθεια ως ανοιχτότητα έρχεται προς
τον άνθρωπο ως ριγμένο μέσα στον κόσμο, αλλά φωταγωγείται εντελώς μόνο κατά
το μέτρο που εμείς ανταποκρινόμαστε σ ' αυτό τον ερχομό και προ-βάλλουμε
σχεδιάζοντας και διαμορφώνοντας ένα έργο τέχνης. Οι εδώ χρησιμοποιούμενες
έννοιες της προβολής (= προβαλλόμενου σχεδίου, γερμαν. ΕηΙννυιΌ και του
ριξίματος (ΟβΜΟΓΓεηΚείΐ) αναλύονται με ευρύτητα στις §§ 29, 31 και 38 του Εκχ.

178. «Κάθε τέχνη... είναι κατ ' ουσίαν ποίηση». Αυτός ο καινούριος προσδιορι-
σμός της τέχνης προέρχεται από μακρόχρονη ενασχόληση του Χάιντεγγερ με την
ποίηση. Το τί θα πει εδώ «ποίηση» (ΟίοΗ(υη§), εξηγείται στην επόμενη σελίδα.
Αλλά θα πρέπει ευθύς εξαρχής να αποφευχθεί η εξής παρερμηνεία: μιλώντας για
ποίηση ο Χάιντεγγερ δεν έχει κατανού το καλλιτεχνικό είδος που προκύπτει από τη
συγγραφή ποιημάτων ο όρος νοεί κάτι πολύ ευρύτερο, στο οποίο υπάγονται όλα τα
καλλιτεχνικά είδη: ζωγραφική, μουσική, γλυπτική, λογοτεχνία κλπ.

Σε ένα χειρόγραφο σχόλιο πάνω σε αντίτυπο της έκδοσης Κβοΐβιη (1960) ο
Χάιντεγγερ παραδέχεται ότι η σχέση μεταξύ φωτισμού και ποίησης παρουσιάζεται
εδώ ανεπαρκώς. Είναι ωστόσο σαφές ότι η ποίηση προσδιορίζεται ήδη ως αυτό που
«επιτρέπει να συμβεί η έλευση της αλήθειας των όντων»· η ποίηση είναι ένας
τρόπος με τον οποίο ανταποκρινόμαστε στον εξακολουθητικό ερχομό της αλήθειας,
επιτρέποντας της να έρχεται προς εμάς.
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τικής ουσίας της τέχνης συμβαίνει το εξής: η τέχνη ανοίγει μέσα
στη μέση των όντων μια ανοιχτή θέση, μέσα στην ανοιχτότητα της
οποίας το κάθε τι είναι αλλιώτικο από ό,τι συνήθως. Δυνάμει της
εν έργω τιθέμενης [= ενεργοποιούμενης και σταθεροποιούμενης]
προβολής της προς εμάς ριχνόμενης μη-κρυπτότητας των όντων,
κάθε τι συνηθισμένο και παραδοσιακό μεταβάλλεται μέσω του έρ-
γου τέχνης σε μη όν. Αυτό το μη ον έχει χάσει την ικανότητα να
παρέχει και να διατηρεί το Είναι ως μέτρο. Το παράξενο είναι ότι
το έργο τέχνης δεν επιδρά κατά κανένα τρόπο πάνω στα έως τώρα
υπαρκτά όντα με αιτιώδεις συνάφειες. Η επίδραση του έργου τέ-
χνης δεν είναι αιτιώδης. Έγκειται σε μια βάσει του έργου τέχνης
συμβαίνουσα μεταβολή της μη-κρυπτότητας των όντων, δηλαδή
του Είναι179.

60 Αλλά η ποίηση δεν είναι καμιά περιπλανώμενη επινόηση
αυθαιρεσιών, ούτε κάποια αιώρηση της παράστασης και της
φαντασίας μέσα στο μη πραγματικό180. Αυτό που εκδιπλώνει η

179. Το έργο τέχνης δεν επιδρά ως αίτιο με επακόλουθο κάποια αποτελέσμα-
τα, γιατί τέτοιες αιτιώδεις συνάφειες συμβαίνουν μόνο ανάμεσα στα όντα, ενώ εδώ
πρόκειται για μια επίδραση του Είναι. Η καλλιτεχνική επίδραση μεταβάλλει τη
μη-κρυπτότητα των όντων, η οποία έχει κατά το πλείστο καταντήσει επικάλυψη
και παραποίηση τους, και μας ξανοίγει την ανοιχτότητα σαν τέτοια, το Είναι ως
Είναι.

180. Ο Χάιντεγγερ δεν είναι ο πρώτος που συλλαμβάνει την ποίηση με τόσο
γενικό νόημα, ώστε να συμπεριλαμβάνει όλες τις τέχνες. Αυτή η θεώρηση έχει μια
μακραίωνη παράδοση μέσα στους μεγάλους γερμανούς φιλοσόφους, στον Καντ και
στον Χέγκελ. Αλλ ' αυτοί οι φιλόσοφοι είδαν το ουσιώδες χαρακτηριστικό της

ποίησης μέσα στην παράσταση (ΥθΓ8ΐβ11υη§) και στη φαντασία (ΕίηΒί1(1ιιη§5ΐα·3Γΐ)·
Έτσι π.χ. γράφει ο Χέγκελ (% % ίη 20 Βϋικίβη, δυΐιτίίβπιρ, 13. Ββηά, σελ. 123):
«Το κατεξοχήν στοιχείο ποιητικής έκφρασης είναι η ποιητική παράσταση και η
πνευματική αναπαράσταση, και εφόσον αυτό το στοιχείο είναι κοινό σε όλες τις
καλλιτεχνικές μορφές, η ποίηση διέρχεται μέσα από όλες αυτές τις μορφές και
αναπτύσσεται αυθύπαρκτα μέσα τους. Η ποιητική τέχνη είναι η καθολική τέχνη του
απελευθερωμένου πνεύματος, το οποίο δεν είναι προσδεμένο στο εξωτερικό
αισθητηριακό υλικό με στόχο την πραγματοποίηση του, αλλά εκτείνεται μόνο στον
εσωτερικό χώρο και στον εσωτερικό χρόνο των παραστάσεων και των αισθημά-
των». Ο Ιμμάνουελ Καντ δεν περιορίζει καν την ποίηση σε κάποιον εσωτερικό χώρο
και χρόνο, αλλά μιλά ευρύτερα για μια «αισθητήρια ποιητική ικανότητα» (δίηηΙίοΗεδ
Οί<:Ηΐιιη£5ν6Γπιο§βη), την οποία υποδιαιρεί σε τρία είδη: α) την εικαστική ποιητική
ικανότητα, που είναι η ικανότητα να εποπτεύουμε μέσα στο χώρο (την ονομάζει και
λατινικά: ίπια§ίηα(ίο ρΐ35(ίοα), β) την σνσχετίζ,ουσα ποιητική ικανότητα, η οποία
συσχετίζει την αλληλοδιαδοχή των εμπειρικών παραστάσεων μέσα στο χρόνο
(λατινικά: ΐπι»§ίη3ΐίο 355001305), και γ) την ποιητική ικανότητα της συγγένειας, η
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ποίηση ως φωτεινό σχέδιο εκπτυσσοντάς το σε μη-κρυπτότητα και
πρωτορίχνοντάς το μέσα στο σχίσμα της μορφής, είναι το ανοιχτό·
αυτό είναι που επιτρέπει η ποίηση να συμβεί, και μάλιστα έτσι
ώστε τώρα το ανοιχτό πρωτοξανοιγόμενο στο μέσο των όντων τα
κάνει να φέγγουν και να ηχολογούν. Αν ιδωθεί ουσιαστικά η ουσία
του έργου τέχνης και η σχέση του προς το συμβάν της αλήθειας των
όντων, γίνεται αμφίβολο εάν η ουσία της ποίησης και συνάμα της
προβολής μπορεί να νοηθεί με επάρκεια πάνω στη βάση της
φαντασίας.

Η εντελώς πλατιά, αλλά ίσως ακριβώς γι' αυτό όχι ακαθόρι-
στα νοούμενη εδώ ουσία της ποίησης ας θεωρηθεί σαν κάτι άξιο
προβληματισμού, που ακόμα δεν μας έχει προβληματίσει αρκετά.

Εάν όλη η τέχνη είναι κατ' ουσίαν ποίηση, τότε θα πρέπει η
αρχιτεκτονική, η ζωγραφική, η μουσική να αναχθούν σε ποιητική
τέχνη [Ροβδίβ]. Αυτό είναι καθαρή αυθαιρεσία. Ασφαλώς, όσο
θεωρούμε ότι αυτές οι τέχνες είναι παραλλαγές της λογοτεχνίας,
εάν μας επιτρέπεται να χαρακτηρίσουμε την ποιητική τέχνη με
αυτό τον εύκολα παρερμηνεύσιμο τίτλο. Αλλά η ποιητική τέχνη δεν
είναι παρά ένας μόνο τρόπος της φωτίζουσας προβολής της
αλήθειας, δηλαδή της ποίησης με αυτό το ευρύτερο νόημα. Μολα-
ταύτα το λογοτέχνημα, η ποίηση με το στενότερο νόημα, κατέχει
μια εξαιρετική θέση μέσα στο σύνολο των τεχνών181.

οποία συλλαμβάνει την κοινή προέλευση των παραστάσεων από μια ενιαία πηγή
(λατινικά: ιΐϊ)3§ίη3(ίο αΓΠηίΙαίίδ). Αυτές οι έννοιες αναπτύσσονται στο κεφάλαιο
«Περί φαντασίας», §28, του καντιανού βιβλίου ΑηΛτοροΙοξίε ίη ρτα&ηαίκΛΐΥ
Ηίη5ί€/Ι1, και είναι φανερό ότι δεν περιορίζονται καν στην περιοχή των τεχνών, αλλά
συμπεριλαμβάνουν κάθε αυθαίρετη, αναπαραγωγική, ακόμα και ονειρική, φαντα-
σιωτική επεξεργασία των παραστάσεων. Ο Χάιντεγγερ δεν θα μπορούσε να
αποδεχτεί μια τέτοια αντίληψη περί ποίησης, βασισμένη στον υποκειμενισμό του

υποκειμένου.
181. Σ' αυτή την παράγραφο παρέχονται κάποιες βασικές διευκρινίσεις σχε-

τικά με τον εδώ χρησιμοποιούμενο όρο «ποίηση». Άλλο είναι η ποιητική τέχνη
ως ένα και μόνο καλλιτεχνικό είδος, που περιλαμβάνει μόνο τη συγγραφή ποιημά-
των, και άλλο η ποίηση με το ευρύτερο νόημα. Ο Χάιντεγγερ ονομάζει αυτό το
λογοτεχνικό είδος: Ροεδίε, ενώ την ποίηση με το ευρύτερο νόημα: ΟίεΗΐυηβ.
Πρόκειται για δυο γερμανικές συνώνυμες λέξεις, που εδώ χρησιμοποιούνται με δια-
φορετικό νόημα. Μεταφράζω τον όρο Ροεδίε: ποιητική τέχνη, ενώ τον όροΟίοΗΐιιη§:

ποίηση.
Με αυτή τη διάκριση γίνεται σαφές ότι εδώ δεν πρόκειται να αναχθούν όλα τα

καλλιτεχνικά είδη (αρχιτεκτονική, ζωγραφική, μουσική κ.λπ.) στη συγγραφή ποιη-
μάτων, γιατί αυτό θα ήταν αυθαιρεσία. Ωστόσο ο Χάιντεγγερ παρέχει στη
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Για να το καταλάβουμε αυτό, δεν χρειαζόμαστε παρά μόνο τη
σωστή έννοια της γλώσσας. Για τη συνηθισμένη αντίληψη η
γλώσσα είναι ένα είδος κοινοποίησης. Χρησιμεύει στο να συνδιαλε-
γόμαστε και να συνεννοούμαστε. Αλλά η γλώσσα δεν είναι μόνο και
ούτε κυρίως μια προφορική και γραπτή έκφραση όσων πρόκειται να
κοινοποιηθούν. Δεν μεταδίδει απλώς με λέξεις και προτάσεις το
φανερό και το επικαλυμμένο ως έτσι νοούμενα· η γλώσσα φανερώ-
νει ολόπρωτα τα όντα ως όντα. Όπου δεν υπάρχει γλώσσα, π.χ.
μέσα στο Είναι της πέτρας, του φυτού και του ζώου, εκεί δεν
υπάρχει ούτε ανοιχτότητα των όντων και άρα ούτε ανοιχτότητα
των μη-όντων και του κενού.

Κατά το μέτρο που η γλώσσα πρωτοονομάζει τα όντα, μια
61 τέτοια ονομασία λέει και φανερώνει ολόπρωτα τα όντα. Αυτή η

ονομασία διορίζει τα όντα ολόπρωτα στο Είναι τους βάσει τού-
του182. Ένα τέτοιο λέγειν είναι μια προβολή του φωτεινού, μέσα

συγγραφή ποιημάτων μια εξαιρετική θέση ανάμεσα στις άλλες τέχνες. Ούτε και σ'
αυτό πρωτοτυπεί. ' Ηδη ο Καντ γράφει στην Κηΐίΐί άΐτ υηΐίΙχΙίΓαβ, §53: «Μέσα
από όλες τις τέχνες η ποίηση (που οφείλει την προέλευση της σχεδόν ολοκληρωτικά
στη μεγαλοφυία και ελάχιστα μπορεί να καθοδηγηθεί από οδηγίες ή από παραδείγ-
ματα) κατέχει την ανώτατη θέση. Η ποίηση διευρύνει το πνεύμα απελευθερώνοντας
τη φαντασία, και μέσα στους φραγμούς μιας δεδομένης έννοιας μέσα από την
απεριόριστη πολλαπλότητα ενδεχόμενων εναρμονίσιμων μορφών παρέχει εκείνην, η
οποία συνδέει την παρουσίαση της δεδομένης έννοιας με μια πληρότητα στοχασμών,
στην οποία δεν αντιστοιχεί εντελώς καμιά λεκτική έκφραση, και έτσι ανορθώνεται
αισθητικά στις ιδέες». Όπως θα δειχτεί με τις επόμενες παραγράφους, ο Χάιντεγ-
γερ παρέχει στην ποίηση εξαιρετική θέση για εντελώς άλλους λόγους. Μιλώντας
για το «λογοτέχνημα» (δρΓαοΗννβιΊς) ο Χάιντεγγερ σταματά στην ετυμολογία αυτής
της λέξης, που αποτελείται από τα συνθετικά: δρι-βοΗε = γλώσσα, και \νβπΙί =
καλλιτέχνημα. Έτσι ο Χάιντεγγερ μέσα στις επόμενες παραγράφους θα εντρυφήσει
στην έννοια της γλώσσας, και 6α συνδέσει άρρηκτα αυτές τις δύο θεμελιώδεις
λειτουργίες του ανθρώπινου Είναι: γλώσσα και τέχνη.

182. Εδώ γίνεται σαφής μια αντίληψη που διατρέχει τον στοχασμό του Χάιν-
τεγγερ από την πρώιμη έως την ύστερη εποχή. Πρόκειται για τη σημαντική θέση
που καταλαμβάνει η ανθρώπινη ομιλία και γλώσσα στην ανακάλυψη και φωταγώ-
γηση των όντων και του Είναι. Τα όντα δεν είναι αρχικά φανερά μέσα στον νου μας,
για να επενδυθούν εκ των υστέρων με κάποιες λέξεις και να διατυπωθούν με προφο-
ρική ή γραπτή έκφραση. Η γλώσσα φανερώνει ολόπρωτα τα όντα ως όντα. Μόνο
επειδή μιλάμε και κατά το μέτρο που μιλάμε, κατορθώνουμε να αποκαλύπτουμε και
να φέρνουμε στο φως τα όντα. Η γλώσσα δεν παίζει όμως οντικό ρόλο, δεν αντικα-
θιστά τα όντα με κάποιες λέξεις ίσα για να συνεννοούμαστε, και ούτε μεταδίδει
απλώς ό,τι είναι φανερό ή κρυμμένο. Η γλώσσα φανερώνει τα όντα μέσα στην ανοι-
χτότητα τους, δηλαδή τα φανερώνει μέσα στο Είναι τους. Ο Χάιντεγγερ χρησιμο-
ποιεί εδώ το ρήμα βΓηεηπεη ζυ..., που σημαίνει: αναγορεύω κάποιον, τον διορίζω σε
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στην οποία αγγέλλεται ως τί έρχονται τα όντα στο φως. Το
προβάλλειν βάλλει κατά τέτοιον τρόπο, ώστε ως τέτοια βολή η
μη-κρυπτότητα εντάσσεται στα όντα σαν τέτοια. Το πρόβαλλαν
καλείν ανακαλεί κάθε ωχρή σύγχυση, μέσα στην οποία τα όντα
επικαλύπτονται και αποσύρονται183.

Το προβάλλον λέγειν είναι ποίηση: λέει τον κόσμο και τη γη,
λέει το χώρο διεξαγωγής της διαμάχης τους, μαζί και τον τόπο της
εγγύτητας και της απόστασης των θεών. Η ποίηση λέει τη
μη-κρυπτότητα των όντων. Η εκάστοτε γλώσσα είναι το συμβάν
εκείνου του λέγειν, μέσα στο οποίο αναδύεται ιστορικά σε ένα λαό
ο κόσμος του και διαφυλάσσεται η γη ως κάτι έγκλειστο. Το
προβάλλον λέγειν είναι εκείνο που προετοιμάζοντας το ρητό,
φέρνει συνάμα στον κόσμο το άρρητο σαν τέτοιο. Μέσα σε ένα
τέτοιο λέγειν προσχηματίζονται σε έναν ιστορικό λαό οι έννοιες
της ουσίας του, δηλαδή της πρόσδεσης του στο κοσμο-ιστορικό
γίγνεσθαι.

Η ποίηση έχει νοηθεί εδώ με ένα τόσο ευρύ νόημα και συνάμα
μέσα σε τόσο ενδόμυχη ενότητα της ουσίας της με τη γλώσσα και
με το λέγειν, ώστε πρέπει να παραμείνει ανοιχτό το ερώτημα, εάν
η τέχνη και μάλιστα μέσα σε όλους του τρόπους ύπαρξης της, από
την αρχιτεκτονική έως την ποιητική τέχνη, εξαντλεί την ουσία της
ποίησης184.

μια θέση· ονομάζοντας τα όντα, τα «διορίζουμε», δηλαδή τα αποδίδουμε στο Είναι
τους, μια και τα έχουμε αντλήσει από το ίδιο αυτό Είναι.

183. Ο Χαιντεγγερ συσχετίζει εδώ τη γλώσσα με το προβάλλειν (ΕηΐΜεπΓεη),
το οποίο αναφέρθηκε ήδη παραπάνω (σελ. 59). Πρόκειται για μια έννοια που έχει
απασχολήσει ήδη εκτεταμένα τον Χαιντεγγερ στο Εκχ (δες κυρίως τις σελ. 145-8)
ως θεμελιώδες χαρακτηριστικό της ανθρώπινης κατανόησης. Το προβάλλειν είναι ο
τρόπος με τον οποίο ανταποκρινόμαστε στον ερχομό της αλήθειας ως μη-κρυπτότη-
τας των όντων. Η μη-κρυπτότητα δεν «εντάσσεται» (βοΗίοΙς! δίοΗ) στα όντα, δηλαδή
δεν συμβαίνει σ' αυτά ως μη-κρυπτότητά τους, εάν δεν προ-βληθεί σ ' αυτά από
εμάς. Η προβολή ως λέγειν (δα§εη) ανταποκρίνεται στον ερχομό της μη-κρυπτότη-
τας καλώντας την (Αη83§εη), ενώ συνάμα ανακαλεί (Α1)83£βη) κάθε σύγχυση,
επικάλυψη και απόκρυψη.

184. Η ποίηση με το ευρύ νόημα που της δίνει ο Χαιντεγγερ, ταυτίζεται με το
προβάλλον λέγειν. Σ' αυτό το λέγειν ο Χαιντεγγερ ψαύει όλα τα χαρακτηριστικά
που είδαμε να ανήκουν ως εργοειδές στο έργο τέχνης: η ανόρθωση ενός κόσμου και η

προαγωγή της γης, η διεξαγωγή της διαμάχης τους ως ενότητα κόσμου και γης,
«λέγονται», δηλαδή φανερώνονται μέσω του προβάλλειν (ΕηΙ»ει·Γεη). Ο Χαιντεγ-
γερ διατυπώνει επιπλέον την υπόθεση ότι η τόσο γενικά νοούμενη εδώ ποίηση ως
προβάλλον λέγειν εκτείνεται ακόμα και πέρα από το χώρο των καλλιτεχνικών ειδών.

124



Η ίδια η γλώσσα είναι κατ' ουσίαν τέχνη. Αλλά μια και η
γλώσσα είναι εκείνο το συμβάν, μέσα στο οποίο διανοίγονται
ολόπρωτα για τον άνθρωπο ενγένει κάποια όντα ως όντα, γι' αυτό
η ποιητική τέχνη, η ποίηση με το στενότερο νόημα, είναι κατ'
ουσίαν η πιο αρχέγονη ποίηση. Η γλώσσα δεν είναι ποίηση επειδή
είναι η αρχέγονη ποιητική τέχνη· η ποιητική τέχνη συμβαίνει όμως
μέσα στη γλώσσα, επειδή αυτή διαφυλάσσει την αρχέγονη ουσία
της ποίησης. Αντίθετα η οικοδόμηση και η απεικόνιση [= η αρχιτε-
κτονική και οι εικαστικές τέχνες] συμβαίνουν πάντα ήδη και πάντα
μόνο μέσα στην ανοιχτότητα του λέγειν και του ονομάζειν. Απ'
αυτήν διευθύνονται και καθοδηγούνται. Αλλ' ακριβώς γι' αυτό
παραμένουν ξεχωριστοί δρόμοι και τρόποι, κατά τους οποίους η
αλήθεια εντάσσεται στο έργο τέχνης. Αυτές οι τέχνες είναι μια
εκάστοτε ιδιαίτερη ποίηση μέσα στον φωτισμό των όντων, ο
οποίος έχει συμβεί ήδη και σχεδόν απαρατήρητα μέσα στη γλώσ-
σα185.

62 Η τέχνη ως εν-έργω-καθίδρυση [= ενεργοποίηση και σταθερο-
ποίηση] της αλήθειας είναι ποίηση. Όχι μόνο η δημιουργία του
έργου τέχνης είναι κάτι ποιητικό· εξίσου ποιητική, αλλά κατά τον
δικό της τρόπο, είναι και η αλήθευση του έργου τέχνης· γιατί ένα
καλλιτέχνημα είναι ως καλλιτέχνημα πραγματικό, μόνο όταν εμείς
οι ίδιοι απαγόμαστε [βηΐπϊοΐίβη] από τη βολή μας και εισαγόμαστε
[βίηπϊοίςβη] σ' αυτό που μας ξανοίχτηκε χάρη στο έργο τέχνης, για
να σταθεροποιήσουμε έτσι αυτή τούτη την ουσία μας μέσα στην
αλήθεια των όντων186.

Η ουσία της τέχνης είναι η ποίηση. Αλλά η ουσία της ποίησης
είναι η εγκαθίδρυση της αλήθειας. Εδώ εννοούμε την εγκαθίδρυση
με τρία νοήματα: ως δωρεά, ως θεμελίωση και ως ξεκίνημα187.

185. Με βάση τον εξαιρετικό ρόλο της γλώσσας στην ανταπόκριση μας
απέναντι στον ερχομό της μη-κρυπτότητας των όντων, εξηγείται και η εξαιρετική
θέση που κατέχει η λογοτεχνία (και ακόμα ειδικότερα: η συγγραφή ποιημάτων)
μέσα στο σύνολο των καλλιτεχνικών ειδών. Λέμε και ονομάζουμε ακόμα και με την
αρχιτεκτονική, ακόμα και με τη ζωγραφική. Αλλά η λογοτεχνία είναι το καλλιτεχνι-
κό εκείνο είδος που έχει ως στοιχείο του τη γλώσσα, γι' αυτό και πραγματοποιεί με
τον πιο πλήρη τρόπο την ουσία της τέχνης.

186. Ποιητής με το ευρύτερο νόημα δεν είναι μόνο ο δημιουργός καλλιτεχνη-
μάτων, αλλά και αυτός που αληθεύει (= διαφυλάσσει, περιφρουρεί) την αλήθεια
τους. Γιατί η πλήρης πραγματικότητα του καλλιτεχνήματος έχει ανάγκη από τον
άνθρωπο που θα σταθεί ως αυθεντικά υπάρχων μέσα στην ανοιχτότητα, η οποία
ξανοίγεται χάρη στο καλλιτέχνημα.

187. Η ουσία της ποίησης (με το ευρύτερο νόημα) παρουσιάζεται εδώ μέσα
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Αλλά η εγκαθίδρυση είναι πραγματική μόνο μέσα στην αλήθευση.
Σε κάθε τρόπο εγκαθίδρυσης αντιστοιχεί λοιπόν ένας τρόπος
αλήθευσης. Αυτή την ουσιώδη δομή της τέχνης μπορούμε τώρα να
την κάνουμε ορατή μόνο με λιγοστές πινελιές, αλλά και αυτό μόνο
καθόσον η παραπάνω πραγματωμένη επισήμανση της ουσίας του
έργου τέχνης παρέχει μια πρώτη υπόδειξη.

Η εν έργω καθίδρυση της αλήθειας ανοίγει διαμιάς [δίό'βι &\ι(]
το ανησυχαστικό και συνάμα ακυρώνει [δίδβΐ υπι] το καθησυχαστι-
κό και οτιδήποτε θεωρείται σαν τέτοιο. Η αλήθεια που ξανοίγεται
μέσα στο έργο τέχνης δεν μπορεί ποτέ να επικυρωθεί καινά παρα-
χθεί από κάτι παραδοσιακό. Το παραδοσιακό ως κάτι αποκλειστι-

από μια πληθώρα νέων εννοιών. Αυτές οι έννοιες θα εξηγηθούν μέσα στις επόμενες
παραγράφους. Ο Χάιντεγγερ τις συνοψίζει μέσα στην έκφραση: 5πΓΐυη£ (Ιετ
^ΈΗι-Ηείι (μεταφράζω: εγκαθίδρυση της αλήθειας). Αλλά η λέξη δΐίίΐυη^ έχει
πολλά νοήματα, και εδώ πρόκειται να αναλυθούν και να προσδιοριστούν αυτά
ακριβώς τα νοήματα. Ο Χάιντεγγερ τα περιορίζει στα εξής: δωρεά, θεμελίωση,
ξεκίνημα. Η λέξη 5ΐίΓΐυη§ σημαίνει και τα τρία ετούτα, αλλά και «εγκαθίδρυση»,
όπως την μεταφράζω, καθώς και «δημιουργία» (π.χ. ΒΓ3ΐκ)5ΐίίΊιιη§ = η δημιουργία
μιας πυρκαγιάς). Το πρωταρχικό νόημα είναι θρησκευτικό: δωρεά ως θρησκευτικό
αφιέρωμα, όπου ο χορηγός ιδρύει (και άρα θεμελιώνει) π.χ. ένα μοναστήρι (Κίοδίεπ-
8ΐίί(υη§).

Η άποψη του Χάιντεγγερ ότι «η ουσία της ποίησης είναι η εγκαθίδρυση
[διίΓ(υη§] της αλήθειας» είναι μια διάγνωση που προέκυψε από τη συναναστροφή
του Χάιντεγγερ με τα ποιήματα του Χαίλντερλιν. Ένας στίχος από το ποίημα του
Χαίλντερλιν «Ανάμνηση» («Αηο'εηΐίεη»), σχολιάζεται επανειλημμένα στα γραφτά
του Χάιντεγγερ:

%'αδ ΒΙείΒεΙ αββΓ, δΙιΓίεη ιΐίε ΟϊοΗΐεΓ.

= «Εκείνο όμως που μένει, το εγκαθιδρύουν (= το δωρίζουν, το θεμελιώ-
νουν, το ξεκινούν) οι ποιητές.»

Δες τις εκτεταμένες αναλύσεις αυτού του στίχου στο βιβλίο του Μ. Ηεί(1ε§§εΓ
19714, σελ. 38-40, 42, 136-143 (απ ΟπβίηβΙρΒβίηίεπιηβ). Στη σελ. 137 του ίδιου
βιβλίου αυτός ο στίχος συνδυάζεται με τους δύο στίχους από τη «Μετανάστευση»
του Χαίλντερλιν, που παρουσιάζονται και στο τέλος του παρόντος δοκιμίου (δες
παρακάτω, σελ. 65):

«Δύσκολα εγκαταλείπει τον τόπο του
ό,τι εδρεύει κοντά στην προέλευση του.»

Τί σχέση μπορούν να έχουν μεταξύ τους αυτοί οι στίχοι; Εκείνο που περιγράφεται
από τον Χαίλντερλιν ως κάτι «που μένει», είναι κατά τον Χάιντεγγερ η μονιμότητα
μιας παραμονής σε ό,τι ιδιάζει στον εαυτό μου. Αυτό που εγκαθιδρύουν οι ποιητές,
είναι η παραμονή στον εαυτό, ο οποίος ορίζεται ως προέλευση, από την οποία
προέρχεται κάθε διαμονή («εδρεύειν», γερμαν. «οΗηεη) των ανθρώπων. Η μονιμό-
τητα και η παραμονή έγκειται στο να μη μπορώ να εγκαταλείψω την προέλευση
μου, δηλαδή τον εαυτό μου.
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κά πραγματικό αναιρείται από το έργο τέχνης. Αυτό που εγκαθι-
δρύει η τέχνη, δεν μπορεί λοιπόν ποτέ να αντισταθμιστεί και να
ισορροπηθεί με τα παρευρισκόμενα και διαθέσιμα όντα. Η εγκαθί-
δρυση [της αλήθειας] είναι ένα υπερπληρούμενο εκχείλισμα, μια
δωρεά188.

Η ποιητική προβολή της αλήθειας, η οποία εντάσσεται μέσα
στο έργο τέχνης, δεν πραγματώνεται ποτέ μέσα στο κενό και στο
ακαθόριστο. Αντίθετα η αλήθεια του έργου τέχνης βάλλεται προς
τους μελλοντικούς αληθεύοντες, δηλαδή προς μια ιστορικά καθορι-
σμένη ανθρωπότητα. Αλλά το έτσι βαλλόμενο δεν είναι ποτέ μια
αυθαίρετη απαίτηση. Η αληθινά ποιητική προβολή είναι το ξάνοι-
γμα εκείνου, μέσα στο οποίο το εδωνά-Είναι ως ιστορικό έχει ήδη
ριχτεί. Αυτό είναι η γη, και για έναν ιστορικό λαό είναι η γη του, το
αυτοεγκλειόμενο θεμέλιο, πάνω στο οποίο ο λαός εφησυχάζει μαζί
με όλα εκείνα που αυτός ο λαός είναι ήδη, έστω και αν αυτά του
είναι ακόμα κρυφά. Αυτά είναι όμως ο κόσμος του, ο οποίος
υπάρχει βάσει του σχετισμού του εδωνά-Είναι προς τη μη-κρυπτό-
τητα του Είναι. Να γιατί όλα όσα παρέχονται στον άνθρωπο ως

63 χαρίσματα, μέσα στην προβολή οφείλουν να ανασυρθούν από το
κρυφό θεμέλιο και να τεθούν με καλλιτεχνική ιδιομορφία επάνω
του. Μόνο έτσι θεμελιώνεται το θεμέλιο ως φέρον θεμέλιο.

Επειδή πρόκειται για ένα τέτοιο ανασύρειν, κάθε δημιουργία
αντλεί (όπως αντλούμε το νερό από την πηγή)189. Ο σύγχρονος

188. Η αλήθεια του έργου τέχνης ξανοίγει κάτι ανησυχαστικό, και δεν αρκεί-

ται σε όσα έχουν καθιερωθεί και συνηθιστεί από παράδοση. Ξεπερνά, υπερφαλαγγί-
ζει τα ήδη παρευρισκόμενα, και παρέχει κάτι εντελώς καινούριο: δωρίζει. Ο Χάιν-

τεγγερ αντλεί εδώ ένα στοιχείο του ποιήματος που παρατέθηκε παραπάνω, στη
σελ. 26, όπου κάθε γούρνα της ρωμαϊκής κρήνης υπερπληρώνεται και ξεχειλίζει
(ίίΒοτΠίεβΐ) σε μιαν άλλη γούρνα, δ<·>οίζοντας το νερό της.

189. Με αυτές τις προτάσεις επεξηγείται το δεύτερο νόημα της εγκαθίδρυσης
της ποιητικής και άρα ενγένει καλλιτεχνικής αλήθειας: η θεμελίωση. Το ποιητικό
προβάλλειν ξανοίγει εκείνο, στο οποίο έχει ήδη ριχτεί ο άνθρωπος1 ο άνθρωπος έχει
ριχτεί στη γη· αυτή είναι το θεμέλιο όπου εφησυχάζει κάθε ιστορικά προσδιορισμέ-
νος λαός. Από τη γη ως θεμέλιο ανασύρει ο άνθρωπος όλες τις εγκόσμιες
δυνατότητες, που του αποκαλύπτονται μέσω της καλλιτεχνικής-ποιητικής προβο-
λής. Ανακαλύπτοντας και ανασύροντας έτσι ο λαός τις δυνατότητες του πρωτοθε-
μελιώνει τη γη ως φέρον θεμέλιο, δηλαδή ξανοίγει τη γη σαν τέτοια.

Η τελευταία πρόταση λέει: αΐΐββ δοΗβίϊεη ίδΐ βίη δοΗδρΓβη. Μεταφράζω: κάθε
δημιουργία αντλεί. Ο Χάιντεγγερ λέει κάτι ακόμα· υποδείχνει τη νοηματική
συγγένεια ανάμεσα στα ρήματα: δοΗπίΤεη και δοΗορίεη. Το ρήμα δοΗορίβη σημαίνει:
αντλώ, αλλά απ' αυτό προκύπτουν οι λέξεις δοΗόρΓβΓ = δημιουργός, 5οΗόρίϊιη§ =
δημιούργημα, και §(;Η6ρΓβΐΊ5<:Η = δημιουργικός. Έτσι στην επόμενη πρόταση ο
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υποκειμενισμός παρερμηνεύει τη δημιουργικότητα εννοώντας την
ως μεγαλοφυές επίτευγμα του αυτεξούσιου υποκείμενου. Η εγκα-
θίδρυση της αλήθειας δεν είναι εγκαθίδρυση μόνο με το νόημα της
ελεύθερης δωρεάς, αλλά συνάμα με το νόημα αυτής της θέτουσας
[§Γΐιη(1-1β§βη(1] θεμελίωσης. Η ποιητική προβολή κατάγεται από
το μηδέν, με το νόημα ότι δεν παίρνει το δώρο της ποτέ από τα
καθιερωμένα και παραδοσιακά. Αλλά δεν κατάγεται ποτέ από το
μηδέν, κατά το μέτρο που το βαλλόμενο μέσω αυτής της προβολής
είναι το κρυφό πεπρωμένο αυτού τούτου του ιστορικού εδωνά-Εί-
ναι190.

Η δωρεά και η θεμελίωση έχουν αμεσολάβητο μέσα τους αυτό
που θα ονομάσουμε ξεκίνημα. Αλλ' αυτός ο αμεσολάβητος χαρα-
κτήρας του ξεκινήματος, η ιδιοτυπία του άλματος από το μη
μεσολαβήσιμο, δεν αποκλείει, αλλά συμπεριλαμβάνει το ότι το
ξεκίνημα προετοιμάζεται επί πολύν καιρό κι εντελώς απαρατήρη-
τα. Το γνήσιο ξεκίνημα ως άλμα [δρΓίιη^] είναι πάντα πήδημα
μπροστά [νοΓδρηιη§], μέσω του οποίου κάθε τι μελλοντικό έχει
ήδη υπέρ-πηδηθεί [αββΓ3ρπιη§;6η], έστω και αν ως κάτι κρυμμένο.
Το ξεκίνημα συμπεριλαμβάνει ήδη κρυφά τον τελειωμό191. Το

Χάιντεγγερ σχολιάζει τη δημιουργικότητα: άαδ δοΗορΓβπδοΗβ.
190. Μολονότι αποτελούν ενότητα, η δωρεά και η θεμελίωση (ως νοήματα με

τα οποία επεξηγείται η εγκαθίδρυση της καλλιτεχνικής αλήθειας) παρουσιάζουν
μια βασική διαφορά. Από μια άποψη ιδωμένο το ποιητικό προβάλλειν δεν αντλεί το
υλικό του από τα ήδη παρευρισκόμενα και παραδοσιακά όντα, αλλά δωρίζει κάτι
εντελώς καινούριο, που άρα φαίνεται σαν να προκύπτει από το μηδέν. Από άλλη
άποψη ιδωμένο το ποιητικό προβάλλειν θεμελιώνει αυτό που αποτελεί πάντα ήδη
κρυφό θεμέλιο και πεπρωμένο του ανθρώπου, θεμελιώνει τη γη. Η διαφορά αυτή
ξεδιαλύνεται, εάν προσεχτεί ότι η μη-κρυπτότητα, από την οποία η ποίηση αντλεί
το υλικό της, δεν είναι ένα ον, απαρτίζει όμως ένα αρχέγονο κάτι: ως γήινο Είναι
των όντων αποτελεί το κρυφό τους πεπρωμένο.

191. Εδώ επεξηγείται το τρίτο νόημα της εγκαθίδρυσης της καλλιτεχνικής
αλήθειας, το ζεκίνημα (Αηίαη§). Η δωρεά της μη-κρυπτότητας και η θεμελίωση του
γήινου θεμέλιου χρειάζονται ένα ξεκίνημα. Ποιος είναι αυτός που ξεκινά; Πρόκειται
για το Είναι ως συμβάν της μη-κρυπτότητας' ή ακόμα: πρόκειται για τη διαμάχη
μεταξύ κόσμου και γης. Το ξεκίνημα δεν μπορεί να γίνει βάσει κάποιων όντων, άρα
τα όντα δεν μπορούν να «μεσολαβήσουν» ώστε να ξεκινήσει το συμβάν της

αλήθειας. Το Είναι ξεκινά κατά τον Χάιντεγγερ όπως και κατά τον Χέγκελ (δες
Ηβ^εΐδ \ν% ίη 20 Ββ'η<1εη, δυΠι-Ιιαπιρ, 5. Ββικί, σελ. 82-3) ως κάτι αμεσολάβητο και
μη μεσολαβήσιμο (υπνεπηίΐίεΙΙιαΓεδ, υππιίΙΙεΙβαΓεδ), ως αιφνίδιο άλμα από το
τίποτα των όντων. Αλλά προϋποθέτει μια κρυφή και μακρόχρονη προετοιμασία, και
έχει ευθύς εξαρχής προ-καταλάβει και συμπεριλάβει οτιδήποτε μελλοντικό, ακόμα
και τον επικείμενο τελειωμό.
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γνήσιο ξεκίνημα δεν έχει. βέβαια ποτέ τον αρχάριο χαρακτήρα του
πρωτόγονου. Το πρωτόγονο, μια και του λείπει το δωρίζον, θεμε-
λιωτικό άλμα προς τα εμπρός, είναι πάντα χωρίς μέλλον. Δεν
μπορεί να παρατήσει τίποτε από τον εαυτό του, γιατί δεν συμπε-
ριλαμβάνει τίποτε άλλο, απ' αυτό μέσα στο οποίο έχει φυλακι-

στεί192.
Αντίθετα το ξεκίνημα περιέχει πάντα την απρόσιτη πληρό-

τητα του ανησυχαστικού και άρα της διαμάχης με το καθησυχαστι-
κό193. Η τέχνη ως ποίηση είναι εγκαθίδρυση με το τρίτο νόημα της
εγκαθίδρυσης της διαμάχης της αλήθειας, είναι εγκαθίδρυση [νοού-
μενη] ως ξεκίνημα. Οποτεδήποτε τα όντα ενγένει ως όντα απαι-
τούν τη θεμελίωση στην ανοιχτότητα, η τέχνη φτάνει στην ιστορι-
κή της ουσία ως εγκαθίδρυση [της αλήθειας]. Μέσα στον δυτικό
χώρο αυτό έγινε για πρώτη φορά στην αρχαία Ελλάδα. Αυτό που
εφεξής ονομάζεται Είναι, εγκαταστάθηκε ως μέτρο μέσα στο έργο
τέχνης. Τα έτσι ξανοιγμένα όντα μέσα στο σύνολο τους μεταβλή-
θηκαν κατόπιν σε όντα με το νόημα θεϊκών δημιουργημάτων. Αυτό

64 συνέβη κατά τον Μεσαίωνα. Αυτά τα όντα μεταβλήθηκαν ξανά
κατά την αρχή και την πορεία των νεώτερων χρόνων. Τα όντα
έγιναν αριθμητικά κυριαρχήσιμα και διαγνώσιμα αντικείμενα. Κά-
θε φορά ανοιγόταν ένας καινούριος και ουσιώδης κόσμος194. Κάθε
φορά η ανοιχτότητα των όντων όφειλε μέσω της σταθεροποίησης
της αλήθειας να ενταχθεί μέσα στη μορφή, μέσα στο ίδιο το όν.
Κάθε φορά συνέβαινε μη-κρυπτότητα των όντων. Η μη-κρυπτότη-
τα τίθεται εν έργω [= ενεργοποιείται και σταθεροποιείται], κι
αυτή την εγκατάσταση πραγματώνει η τέχνη.

192. Το γνήσιο ξεκίνημα δεν είναι κάτι πρωτόγονο ( ρ π η ι ί ΐ ί ν ) , γιατί από το
πρωτόγονο λείπει η αλματική τάση, η οποία προκαταλαμβάνει το μέλλον. Ο
Χάιντεγγερ εξηγεί αυτή τη μειονεκτικότατα, την οποία διαβλέπει στο πρωτόγονο
στοιχείο, με το ότι ετούτο είναι φυλακισμένο (^βίαη^εη) μέσα στα όντα, και δεν
μπορεί να ξεκινήσει (αηΓ3η§ειι) απαλλασσόμενο απ' αυτά. Το πρωτόγονο είναι μια
αρχή χωρίς τέλος, επειδή δεν είναι ανοιχτό στο μέλλον. Έτσι ο Χάιντεγγερ
απορρίπτει τον άκριτο εξελικτισμό.

193. Εδώ παρέχεται ένας καινούργιος προσδιορισμός της διαμάχης μεταξύ
κόσμου και γης: πρόκειται για μια διαμάχη μεταξύ του ανησυχαστικού και του
καθησυχαστικού. Το ανησυχαστικό περιέχει μια πληρότητα, γιατί 'ως αλματικό
ξεκίνημα προς τα εμπρός συμπεριλαμβάνει μέσα του κάθε τι μελλοντικό.

194. Τρεις διαφορετικοί κόσμοι, τρία ουσιώδη ξεκινήματα της μη-κρυπτότη-
τας των όντων: η αρχαία Ελλάδα, ο Μεσαίωνας, οι νεώτεροι χρόνοι. Η αρχαία
Ελλάδα ως οντολογικό ξεκίνημα, ο Μεσαίωνας ως θεολογικό ξεκίνημα, οι νεώτεροι
χρόνοι ως ξεκίνημα μαθηματικό και αντικειμενοποιητικό.

129



Οποτεδήποτε συμβαίνει τέχνη, δηλαδή οποτεδήποτε υπάρχει
ένα ξεκίνημα, δίνεται στην ιστορία μια ώθηση, η ιστορία πρωτοξε-
κινά ή ξαναξεκινά. Ο όρος «ιστορία» δεν σημαίνει εδώ τη διαδοχή
κάποιων, ακόμα και των πιο σπουδαίων συμβάντων μέσα στον
χρόνο. Η ιστορία είναι η εξαγωγή [Εηΐπϊοΐίΐιη^] ενός λαού στην
αποστολή του ως εισαγωγή [Είηι·ϋο1αιη§;] στα υπάρχοντα χαρίσμα-
τα του.

Η τέχνη είναι η εν-έργω-καθίδρυση της αλήθειας. Μέσα σ'
αυτή την πρόταση κρύβεται μια ουσιαστική αμφισημαντότητα: η
αλήθεια είναι συνάμα υποκείμενο και αντικείμενο της εγκαθίδρυ-
σης. Αλλά το «υποκείμενο» και το «αντικείμενο» είναι εδώ αταί-
ριαστοι τίτλοι. Ίσα-ίσα εμποδίζουν να στοχαστούμε αυτή την
αμφισήμαντη ουσία, ένα μέλημα που δεν ανήκει πια στην παρούσα
μελέτη195. Η τέχνη είναι ιστορική, και ως ιστορική είναι η δημιουρ-
γική αλήθευση [= διαφύλαξη] της αλήθειας μέσα στο καλλιτέχνη-
μα. Η τέχνη συμβαίνει ως ποίηση. Αυτή είναι εγκαθίδρυση με το
τριπλό νόημα: της δωρεάς, της θεμελίωσης και του ξεκινήματος.
Ως εγκαθίδρυση η τέχνη είναι κατ' ουσίαν ιστορική. Αυτό δεν
σημαίνει μόνο: η τέχνη έχει μια ιστορία με το επιπόλαιο νόημα ότι
μέσα στην αλλαγή των καιρών η τέχνη παρουσιάζεται ανάμεσα σε
πολλά άλλα συμβάντα μεταβαλλόμενη και παρερχόμενη, παρέχον-
τας μεταβλητές όψεις στην Ιστοριογραφία, αλλά: η τέχνη είναι
ιστορία με το ουσιαστικό νόημα ότι θεμελιώνει την ιστορία, κατά
τον τρόπο που ήδη επισημάναμε196.

195. Στην «Προσθήκη» που έγραψε ο Χάιντεγγερ το 1956, και που δημο-
σιεύεται στο τέλος του παρόντος τόμου, σχολιάζεται αυτή η «ουσιαστική αμφιση-
μαντότητα» και παρέχονται σημαντικές διευκρινήσεις. Το πρόβλημα αφορά τη
σχέση του ανθρώπου προς το Είναι. Μιλώντας εδώ για το Είναι, ο Χάιντεγγερ το
ταυτίζει με την αλήθεια ως μη-κρυπτότητα των όντων. Το εδώ τιθέμενο ζήτημα
μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: Θέτει ο άνθροίηος την αλήθεια μέσα στο καλλιτέ-
χνημα δημιουργώντας το, ή μήπως τίθεται η αλήθεια αφ' εαυτής; Η απάντηση σ '
αυτό το ερώτημα αφορά την ουσία της τέχνης: Η τέχνη είναι τόσο ένταξη της
αλήθειας από μέρους του ανθρώπου όσο και αυτοένταξη της αλήθειας. Η αμφισημα-
ντότητα διευκρινίζεται έτσι ως ουσιαστική ενότητα της ανθρώπινης ουσίας και του
Είναι, που διαπιστώνεται μέσα στην ουσία της τέχνης.

196. Η ιστορικότητα της τέχνης βρίσκεται πολύ βαθύτερα από εκεί που την
βλέπουν οι ιστοριογράφοι, όταν π.χ. διαπιστώνουν τις διάφορες αλλαγές ύφους κατά
την πορεία των αιώνων. Η ιστορικότητα γίνεται κατανοητή, εάν η ιστορία δεν
νοηθεί ως διαδοχή κάποιων συμβάντων μέσα στον χρόνο, αλλά ως προώθηση της
αλήθειας. Στην προηγούμενη παράγραφο δόθηκε ήδη μια νύξη: «Οποτεδήποτε
συμβαίνει τέχνη..., δίνεται στην ιστορία μια ώθηση, η ιστορία πρωτοξεκινά ή
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Η τέχνη επιτρέπει στην αλήθεια να προκύψει. Η τέχνη ως
εγκαθιδρύουσα αλήθευση εισάγει την αλήθεια των όντων μέσα στο
έργο τέχνης. Αυτή την εισαγωγή, το άγειν μέσα στο Είναι με
εγκαθιδρύον άλμα βάσει της καταγωγής-της-ουσίας, σημαδεύει η
λέξη «προέλευση»197.

Η προέλευση του έργου τέχνης, δηλαδή συνάμα των δημιουρ-
65 γών και των αληθευόντων, δηλαδή της ιστορικής ύπαρξης ενός

λαού, είναι η τέχνη. Αυτό είναι έτσι, επειδή η τέχνη μέσα στην
ουσία της είναι προέλευση και τίποτε άλλο: ένας εξαιρετικός
τρόπος με τον οποίο η αλήθεια γίνεται, δηλαδή καθίσταται ιστορι-

κ1^
Θέτουμε το ερώτημα που αφορά την ουσία της τέχνης. Γιατί

θέτουμε αυτό το ερώτημα; Το θέτουμε για να μπορέσουμε να
θέσουμε το κυριότερο ερώτημα, εάν η τέχνη μέσα στην ιστορική
μας ύπαρξη είναι προέλευση ή όχι, εάν και κάτω από ποιες
συνθήκες η τέχνη μπορεί και οφείλει να είναι προέλευση198.

Ένας τέτοιος στοχασμός δεν μπορεί να εξαναγκάσει σε τίποτα
την τέχνη και το γίγνεσθαι της. Αλλ' αυτή η στοχαζόμενη γνώση
είναι η προτρέχουσα199 και γι' αυτό απαραίτητη προετοιμασία για
το καλλιτεχνικό γίγνεσθαι. Μόνο μια τέτοια γνώση προετοιμάζει

ξαναξεκινά». Η τέχνη είναι ιστορική, επειδή χάρη σ' αυτήν προωθείται η αλήθεια
ως μη-κρυπτότητα, επειδή συμβαίνει ολόπρωτα η αλήθεια, κι αυτό το συμβάν
(ΟβδοΗεΗεη) είναι που θεμελιώνει το ιστορικό γίγνεσθαι (ΟββοΗίοΗΐε).

197. Σ ' αυτή την παράγραφο γίνεται απανωτή χρήση λέξεων, που πηγάζουν
από το ρήμα §ρηη§εη = πηδώ. Έτσι τονίζεται ο αλματικός χαρακτήρας της τέχνης.
Πρόκειται για τις λέξεις εηΐ5ρπη§εη (= προκύπτω), εΓβρηη^εη (= εισάγω), 5ρι·υη£
(= άλμα), υΓ5ρηιη§ (= προέλευση).

Για να γίνουν κατανοητά όσα λέγονται εδώ, χρειάζεται να αναλογιστούμε ότι
στην αρχή του παρόντος δοκιμίου η τέχνη προσδιορίστηκε ως προέλευση του έργου
τέχνης, και ότι η λέξη «προέλευση» ορίστηκε ως «καταγωγή της ουσίας». Το έργο
τέχνης προκύπτει από την τέχνη. Η τέχνη επιτρέπει στο καλλιτέχνημα νοούμενο ως
εν έργω τιθέμενη αλήθεια των όντων, να προκύψει. Ο αλματικός χαρακτήρας της
τέχνης έγκειται στο ότι η τέχνη εγκαθιδρύει αλματικά την αλήθεια μέσα στο έργο
τέχνης.

198. Το ερώτημα σχετικά με την ουσία της τέχνης δεν περιορίζεται στο χώρο
της Αισθητικής· δεν ζητά να εντοπίσει κάποια χαρακτηριστικά των καλλιτεχνημά-
των ή να διαπιστώσει το ρόλο των καλλιτεχνικών φαινομένων μέσα στη ζωή μας.
Εάν η τέχνη είναι Ήπροέλευση», τότε είναι προέλευση της ιστορικής μας ύπαρξης
και της ιστορικής αλήθειας γενικά, θεμέλιο της ίδιας της ιστορίας.

199. νοπΐΕΐιΠ§. Αυτό το επίθετο σημαίνει κανονικά: προσωρινός. Αλλά ο Χάιν-
τεγγερ το χρησιμοποιεί βάσει της ετυμολογίας του (νοΓ-Ιβυίεηά), που του προσθέ-
τει το νόημα: προτρέχων, και άρα προετοιμαστικός.
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στο έργο τέχνης τον χώρο, στους δημιουργούς τον δρόμο, στους
αληθεύοντες τον τόπο.

Μέσα σε μια τέτοια γνώση, η οποία μόνο αργά μπορεί να
αναπτυχθεί, αποφασίζεται εάν η τέχνη μπορεί να είναι προέλευση
[ίίΓδρΓαη^], και άρα εάν οφείλει να είναι άλμα προς τα εμπρός
[νοΓβρηιηβ], ή μήπως οφείλει να παραμείνει κάτι μεθύστερο, και
τότε απλώς να συγκομίζεται σαν ένα καθιερωμένο φαινόμενο της
κουλτούρας200.

Μέσα στο εδωνά-Είναι μας είμαστε ιστορικά στην προέλευση;
Γνωρίζουμε, δηλαδή σεβόμαστε την ουσία της προέλευσης; Ή
μήπως, όταν σχετιζόμαστε με την τέχνη, επικαλούμαστε απλώς
τις διαμορφωμένες γνώσεις του παρελθόντος;

Σχετικά με αυτό το είτε-είτε και την απόφαση του υπάρχει
ένα αλάνθαστο σημάδι. Ο Χαίλντερλιν, ο ποιητής του οποίου το
έργο δεν έχει ακόμα πάρει υπόσταση για τους Γερμανούς, το
κατονόμασε όταν είπε:

«Δύσκολα εγκαταλείπει τον τόπο του
ό,τι εδρεύει κοντά στην προέλευση του.»

Η μετανάστευση IV, 167201.

200. Ο στοχασμός σχετικά με την ουσία της τέχνης δεν βασίζεται σε κάποια
καλλιτεχνήματα του παρελθόντος, έτσι ώστε να εξαρτάται ολοκληρωτικά από
αυτά, αλλά προηγείται κατ' ουσίαν του καλλιτεχνικού γίγνεσθαι και το προετοιμά-
ζει. Και μόνο μέσα σ' αυτόν τον προτρέχοντα στοχασμό μπορεί να αποφασιστεί,
εάν η τέχνη θα πάρει τη θέση της ως προέλευση των καλλιτεχνημάτων και της
ιστορικής μας ύπαρξης γενικά, ή εάν θα παραμείνει ένα παραδοσιακό φαινόμενο
κουλτούρας. Αλλά μόνο εάν η τέχνη αποκατασταθεί ως προέλευση, θα καταστεί
αλματική τάση προς τα εμπρός: μια αρχέγονη πηγή (υπ-8ρΓυη§) από όπου θα
αναβλύζει η καλλιτεχνική και ιστορική αλήθεια, και άρα πηγή για ένα καινούριο
ιστορικό ξεκίνημα.

201. Οι στίχοι έχουν στο πρωτότυπο ως εξής:
8οΗ\νβΓ νβι·ΐ8β(

\^35 ηαΗβ αεπι ίΪΓδρΓυη^ \νοΗηεΙ, οΐβη ΟΓΙ.
Μια περιληπτική παρουσίαση του ποιήματος του Χαίλντερλιν «Η μετανάστευση»
(«Οίε \ν'3Π(ΐ6Γυη£») παρέχεται στο βιβλίο του Βασ. Λαζανά: ΓηεάτκΗ ΗοιΙάεΗίη,
Αθήναι 1984, σελ. 187-190. Για μια ερμηνευτική προσέγγιση στους δύο παρατιθέ-
μενους στίχους, δες παραπάνω τη σημείωση 187.
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6 6 Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

Οι παρόντες στοχασμοί αφορούν το αίνιγμα της τέχνης, το
αίνιγμα που είναι η ίδια η τέχνη. Δεν προβάλλουμε εδώ την αξίωση
να λύσουμε το αίνιγμα. Πρόθεση μας είναι να ιδούμε το αίνιγμα.

Σχεδόν από τότε κιόλας που ξεκίνησε μια ειδική μελέτη της
τέχνης και του καλλιτέχνη, αυτή η μελέτη ονομάστηκε αισθητική.
Η Αισθητική εκλαμβάνει το έργο τέχνης ως αντικείμενο και
μά/αστα ως αντικείμενο της αίσθήσεως, της αισθητήριας αντίλη-
ψης με το πιο ευρύ νόημα. Αυτή την αντίληψη σήμερα την
ονομάζουν «βίωμα». Ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος βιώνει την
τέχνη, πρόκειται να μας πληροφορήσει σχετικά με την ουσία της.
Το βίωμα είναι η αποφασιστική πηγή όχι μόνο για την καλλιτεχνι-
κή απόλαυση αλλά και για την καλλιτεχνική δημιουργία. Όλα
είναι βίωμα. Ίσως όμως το βίωμα είναι εκείνο το στοιχείο, μέσα
στο οποίο η τέχνη πεθαίνει. Ο θάνατος διεξάγεται τόσο αργά,
ώστε θα χρειαστεί μερικούς αιώνες202.

Σίγουρα μιλάνε για τα αθάνατα έργα τέχνης, και για την
τέχνη σαν μια αιώνια αξία. Μιλάνε έτσι σ' εκείνη τη γλώσσα, που
δεν ακριβολογεί σε σχέση με τα ουσιώδη πράγματα, γιατί φοβάται

202. Μια παρόμοια σκέψη έχει διατυπώσει ο Φρ. Νίτσε σε σχέση προς τον
θάνατο του θεού. Δες το έργο του Οίε ^τοΗΗΛί (Ρίίίεηχ/ια/Ί (= Ν χαρούμενη επι-
στήμη), §125: «Αυτό το τεράστιο γεγονός είναι ακόμα καθοδόν και περιπλανιέται
— δεν έχει φτάσει ακόμα ως τα αυτιά των ανθρώπων. Η αστραπή και ο κεραυνός
χρειάζονται καιρό, το φως των άστρων χρειάζεται καιρό, οι μεγάλες πράξεις
χρειάζονται καιρό, αφότου γίνουν, ώσπου να τις δουν και να τις ακούσουν οι άνθρω-

ποι. Αυτή η πράξη είναι ακόμα μακριά απ' αυτούς, πιο μακριά κι από τα πιο μακρι-
νά αστέρια — κι όμως την έχονν διαπράξει οι ίόιοι!»

Σχετικά με την κριτική του Χάιντεγγερ στο καλλιτεχνικό βίωμα, δες παραπά-
νω τη σημ. 166. Στην πρόταση: «Ίσως όμως το βίωμα είναι εκείνο το στοιχείο,
μέσα στο οποίο η τέχνη πεθαίνει» ο Χάιντεγγερ έχει επισυνάψει την εξής

χειρόγραφη υποσημείωση σε αντίτυπο της έκδοσης Κβαίαπι (1960): «Αλλά αυτή η
πρόταση δεν σημαίνει ότι η τέχνη πήρε οριστικά τέλος. Αυτό θα συνέβαινε, μόνο εάν
το βίωμα παρέμενε το μοναδικό στοιχείο της τέχνης. Αλλά το κάθε τι βασίζεται
ακριβώς στο να ξεφύγουμε από το βιώνειν και να φτάσουμε στο εδωνά-Είναι, κι
αυτό θα πει: να πετύχουμε ένα εντελώς διαφορετικό 'στοιχείο' για το καλλιτεχνικό
"γίγνεσθαι1.»
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ότι εάν ακριβολογήσει θα χρειαστεί τελικά να στοχαστεί. Υπάρχει
σήμερα μεγαλύτερος φόβος από τον φόβο μπροστά στον στοχασμό;
Έχει διόλου περιεχόμενο και υπόσταση η κουβέντα που γίνεται

σχετικά με τα αθάνατα έργα τέχνης και με την αιώνια αξία της
τέχνης; Ή μήπως αυτά είναι μόνο αστόχαστες φράσεις σε μια
εποχή, κατά την οποία έχει απομακρυνθεί από τον άνθρωπο η
μεγάλη τέχνη μαζί με την ουσία της;

Μέσα στον πιο περιεκτικό — επειδή νοημένο πάνω στη βάση
της Μεταφυσικής — διαλογισμό σχετικά με την ουσία της τέχνης,
τον οποίο κατέχει ο δυτικός κόσμος, μέσα στα Μαθήματα Αισθητι-
κής του Χέγκελ, υπάρχουν οι εξής προτάσεις:

«Για εμάς δεν ισχύει πια η τέχνη ως ανώτατος τρόπος, με τον
οποίο η αλήθεια παρέχει ύπαρξη στον εαυτό της» (\ν\&', 5ιι1ΐΓ-
Ιοπιρ, 13. Βαηεΐ, σελ. 141). «Μπορεί κανείς να ελπίζει, ότι η τέχνη
θα ανυψώνεται και θα τελειοποιείται όλο και περισσότερο, αλλά η
μορφή της [Γοπη] έχει πάψει να είναι η ανώτατη ανάγκη του
πνεύματος» (όπ. π., σελ. 135). «Μέσα σε όλες αυτές τις σχέσεις η
τέχνη για εμάς είναι και παραμένει από την άποψη του πιο υψηλού
της προορισμού κάτι που παρήλθε» (όπ. π., σελ. 25)203.

Το απόφθεγμα που εκφέρει ο Χέγκελ μέσα σ' αυτές τις
προτάσεις, δεν μπορεί κανείς να το προσπεράσει κάνοντας την
εξής διαπίστωση: από τον χειμώνα του 1828-29, οπότε η Αισθητι-

67 κή του Χέγκελ ακούστηκε για τελευταία φορά στο Πανεπιστήμιο
του Βερολίνου, είδαμε να αναδύονται πολλά έργα τέχνης και νέες
καλλιτεχνικές τάσεις. Αυτή τη δυνατότητα ο Χέγκελ δεν θέλησε

203. Για τη.συνάφεια απ' όπου αντλούνται τα δύο πρώτα χωρία, δες παραπά-
νω τη σημ. 69. Για να γίνει κατανοητή η χεγκελιανή θέση, πρέπει να ληφθούν υπόψη
και τα εξής: Η τέχνη για τον Χέγκελ ανήκει κατ' ουσίαν στην περιοχή του απόλυ-

. του πνεύματος, όπου ανήκουν επίσης η θρησκεία και η φιλοσοφία. Μέσα σ ' αυτή τη
σφαίρα προκύπτει το αληθινό, το θεϊκό, το απόλυτο. Αλλά μια και η τέχνη παριστά-
νει το αληθινό μέσα από αισθητήριες μορφές, είναι κατώτερη από τη θρησκευτική

και τη φιλοσοφική πνεομαΓ/ΛΓόττ/Γα, χάρη στην οποία το πνεύμα κινούμενο διαλεκτι-
κά πετυχαίνει τον απόλυτο προορισμό του. Στην εποχή μας το πνεύμα κατορθώνει
κατά τον Χέγκελ να βρει αυτόν τον απόλυτο προορισμό μέσα στην εσωτερίκευσή
του, γι ' αυτό είναι αδύνατο στην τέχνη, όσο και αν αυτή τελειοποιηθεί ή ανυψωθεί,
να ικανοποιήσει την ανώτατη πνευματική ανάγκη. «Η τέχνη δεν παρέχει πια εκείνη
την ικανοποίηση των πνευματικών αναγκών, την οποία αναζήτησαν μέσα της και

μόνο μέσα της βρήκαν παλαιότεροι αιώνες και λαοί, — μια ικανοποίηση που τουλά-
χιστο από μέρους της θρησκείας ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με την τέχνη. Οι ωραίες
ημέρες της ελληνικής τέχνης καθώς και η χρυσή εποχή του ύστερου Μεσαίωνα έχουν
παρέλθει.» (Ηε^εΐδ \*"Κ , 5ιιΗι·1ίΗπιρ, 13. ΒΗΓΝ!, σελ. 24).
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ποτέ να την αρνηθεί. Αλλά το ερώτημα παραμένει: Είναι ακόμα η
τέχνη ένας ουσιώδης και αναγκαίος τρόπος, κατά τον οποίο
συμβαίνει η αλήθεια που είναι αποφασιστική για την ιστορική μας
ύπαρξη, ή μήπως η τέχνη δεν είναι πια ένας τέτοιος τρόπος; Αλλά
εάν η τέχνη δεν είναι πια ετούτο, τότε παραμένει το ερώτημα:
γιατί αυτό; Σχετικά με την πρόταση του Χέγκελ δεν έχει παρθεί
ακόμα η απόφαση" γιατί πίσω από αυτή την πρόταση στέκεται ο
δυτικός στοχασμός που ξεκινά από τους Έλληνες, και αυτός ο
στοχασμός ανταποκρίνεται σε μια αλήθεια των όντων που έχει ήδη
συμβεί. Η απόφαση σχετικά με την πρόταση θα παρθεί, εάν κάποτε
παρθεί, βάσει αυτής της αλήθειας των όντων και με αναφορά σε
αυτήν. Έως τότε η πρόταση παραμένει σε ισχύ. Αλλά γι' αυτό
ακριβώς είναι αναγκαίο να τεθεί το ερώτημα: είναι τελειωτική η
αλήθεια την οποία εκφράζει η πρόταση; και εάν είναι έτσι, τί
γίνεται τότε;

Τέτοια ερωτήματα, που μας αφορούν άλλοτε σαφέστερα
άλλοτε απλώς στο περίπου, μπορούν να τεθούν μόνο εάν πρωτύτε-
ρα συλλογιστούμε την ουσία της τέχνης. Επιχειρήσαμε να κάνουμε
κάποια βήματα θέτοντας το ερώτημα σχετικά με την προέλευση
του έργου τέχνης. Είχαμε πρόθεση να κάνουμε ορατό τον εργοειδή
χαρακτήρα του έργου τέχνης. Αυτό που σημαίνει εδώ η λέξη
«προέλευση», νοήθηκε με βάση την ουσία της αλήθειας.

Η αλήθεια, για την οποία γίνεται λόγος, δεν συμπίπτει με
αυτό που ξέρουν σήμερα όταν μιλάνε για αλήθεια και την αποδί-
δουν ως ποιότητα στη γνώση και στην επιστήμη, για να την
αντιδιαστείλουν από το ωραίο και το καλό, τα οποία ισχύουν ως
αξίες της μη-θεωρητικής συμπεριφοράς.

Η αλήθεια είναι η μη-κρυπτότητα των όντων ως όντων. Η
αλήθεια είναι η αλήθεια του Είναι. Η ομορφιά δεν επισυμβαίνει
παράλληλα με αυτή την αλήθεια. Όταν η αλήθεια τίθεται [=
ενεργοποιείται και σταθεροποιείται] μέσα στο έργο τέχνης, εμφα-
νίζεται. Αυτή η εμφάνιση, ως Είναι της αλήθειας μέσα στο έργο
τέχνης και ως έργο τέχνης, είναι η ομορφιά. Έτσι το ωραίο ανήκει
στο συμβάν της αλήθειας. Το ωραίο δεν είναι σχετικό με την
ευχαρίστηση και ούτε αντικείμενο ευχαρίστησης204. Ωστόσο το

204. Το ωραίο είναι η εμφάνιση του Είναι. Αποδίδοντας έτσι το ωραίο στην
οντολογική του καταγωγή, ο Χάιντεγγερ το αποσυνδέει από την ευχαρίστηση η
οποία καθορίζει το γούστο. Ο Καντ έβλεπε στο γούστο τη μοναδική ικανότητα να
κρίνουμε το ωραίο (Κήΐίΐί άιτ Ιΐηβίΐί&αβ, §1). Αλλά μια τέτοια αντίληψη προϋπο-
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ωραίο έγκειται στη φόρμα" αλλά μόνο επειδή η ίοπηα φωτίστηκε
68 κάποτε από το Είναι ως όντως ύπαρξη των όντων. Τότε το Είναι

συνέβη ως είδος. Η ιδέα εντάσσεται μέσα στη μορφή. Το σύν-
ολον, η ενιαία ολότητα μορφής και ύλης, δηλαδή το έργον, εί-
ναι ως ενέργεια. Αυτός ο τρόπος παρουσίας μεταβάλλεται σε
3θΙιΐ3ΐϊΐ3δ του εηβ 3θΐυ [= ενέργεια (πραγματικότητα) του ενεργώς
όντος]. Η αείιιαίίΐαδ γίνεται \^ίπ1ς1ίοΗ1ίβίΐ: πραγματικότητα. Η
πραγματικότητα γίνεται σχέση υποκειμένου-αντικειμένου205. Η
σχέση υποκειμένου-αντικειμένου γίνεται βίωμα. Μέσα στον τρόπο,
κατά τον οποίο τα όντα υπάρχουν για τον δυτικό κόσμο ως κάτι
πραγματικό, κρύβεται ένα ιδιότυπο συμβάδισμα της ομορφιάς με
την αλήθεια. Στη μεταβολή της ουσίας της αλήθειας αντιστοιχεί η
ουσιώδης ιστορία της δυτικής τέχνης. Αυτή η τέχνη δεν μπορεί να
κατανοηθεί ούτε με βάση την ξεχωριστά λαμβανόμενη ομορφιά
ούτε με βάση το βίωμα, εάν υποτεθεί ότι η μεταφυσική έννοια
φτάνει καν έως την ουσία της τέχνης.

θέτει τον διαχωρισμό του Είναι σε υποκείμενα και σε αντικείμενα που σχετίζονται
μέσα από υποκειμενικές και αντικειμενικές σχέσεις. Το γούστο σχετικοποιεί το
ωραίο ανάλογα με την υποκειμενική αντίληψη του κάθε υποκειμένου.

Στο βιβλίο του Μ. ΚεκΙε^εΓ 1973, σελ. 166 (= Μ. Ηβίάβ^βΓ 19764, σελ.
100-101) βρίσκονται οι εκφράσεις: «Το Είναι των όντων είναι το περισσότερο
εμφαινόμενο, δηλαδή το περισσότερο ωραίο». «Για τους Έλληνες δν και καλόν
σημαίνουν το ίδιο πράγμα (η παρουσία είναι καθαρό φαινεσθαι)». Δες και παραπά-
νω, στη σελ. 44 του παρόντος δοκιμίου, όπου λέγεται ότι μέσω του έργου τέχνης
«φωταγωγείται το αυτοκρυβόμενο Είναι. Η έτσι διαμορφωμένη φωτεινότητα ρίχνει
το φέγγος της στο έργο τέχνης. Το φέγγος που έχει ριχτεί στο έργο τέχνης είναι το
ωραίο. Η ομορφιά είναι ένας τρόπος ύπαρξης της αλήθειας ως μη-κρυπτότητας».

205. Οε^εηδΙίίηάΙίοΗΙιείΙ. Μεταφράζω αυτό τον όρο περιφραστικά ως: σχέση
υποκειμένου-αντικειμένου.
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Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Η

Στις σελίδες 52 και 59 [της γερμανικής σελιδαρίθμησης]
παρουσιάζεται στον προσεκτικό αναγνώστη μια ουσιαστική δυσκο-
λία, εάν του φανεί ότι οι εκφράσεις «σταθεροποίηση της αλήθειας»
και «επιτρέπω να συμβεί η έλευση της αλήθειας» δεν θα μπορούσαν
ποτέ να εναρμονιστούν. Γιατί μέσα στη «σταθεροποίηση» υπάρχει
μια θέληση, που αποκλείει και άρα εμποδίζει την έλευση. Αντίθετα
μέσα στο «εηιτρέηω το συμβάν» δηλώνεται μια ευπείθεια και άρα
τροποντινά μια έλλειψη θέλησης, που απελευθερώνει.

Η δυσκολία διαλύεται εάν στοχαστούμε τη σταθεροποίηση με
το νόημα που διαπερνά ολόκληρο το κείμενο της πραγματείας, και
προπάντων με βάση τον οδηγητικό ορισμό: «εν-έργω-θέτειν» [=
ενεργοποίηση και σταθεροποίηση]206. Με τα ρήματα «θέτειν» και
«εγκαθιστάν» συνυφαίνεται και το «καταθέτειν»· και τα τρία αυτά
σημαίνονται ενιαία μέσα στο λατινικό ροηβΓβ207.

Το «θέτειν» πρέπει να το στοχαστούμε με το νόημα της λέξης
θέσις. Έτσι στη σελ. 49 λέγεται: «Η εγκατάσταση και η κατοχή
νοούνται εδώ παντού(!) με βάση το αρχαιοελληνικό νόημα της
λέξης θέσις, η οποία σημαίνει ένα στήσιμο μέσα στο μη κρυφό».
Το αρχαιοελληνικό «θέτειν» σημαίνει: επιτρέπω σε κάτι να αναφα-
νεί και να συσταθεί· π.χ. «θέτω» ένα άγαλμα, σημαίνει: αφιερώνω
στον θεό ένα τάμα. Το «θέτω» και το «καταθέτω» έχουν το νόημα:

206. Σ' αυτό το σημείο υπάρχει η εξής χειρόγραφη υποσημείωση του Χάιν-
τεγγερ σε αντίτυπο της έκδοσης Κεοΐϊπι (1960): «καλύτερα: άγειν μέσα στο έργο"
προ-άγειν, άγειν ως επιτρέπειν ποίησις.»

207. Μίΐ "δίεΐΐεη" υηθ "βείζεη" $»ε1ιΟΓΐ Εαοΐι "1ε§εη" ζιΐδαπιπιεη, άίε 311ε άτεί
ηοεΗ εϊηΗεϊΐΙϊεΗ ϊπι ΙβίεΐηίδοΗεη ροηεΓε ^εηιείηΐ 8ΪΠ(1. Ο Χάιντεγγερ ενοποιεί εδώ
νοηματικά τρία ρήματα της γερμανικής γλώσσας, τα ρήματα: δίεΐΐεη, δείζεη, Ιε^εη.
Και τα τρία αυτά ρήματα μπορούν να μεταφραστούν ως: θέτειν. Ο Χάιντεγγερ
χρησιμοποίησε το πρώτο από αυτά ως συνθετικό της λέξης ΓεδίΒίεΙΙεη (= σταθερο-

ποίηση) και το δεύτερο ως συνθετικό της έκφρασης Ιη5-\νει·1ί-δε1ζεη (— εν-έργω-θέ-
τειν). Με τα δύο αυτά συμπαραθέτει τώρα εδώ το ρήμα 1ε§εη, του οποίου έχει αλ-
λού διαπιστώσει την ετυμολογική και νοηματική συνάφεια προς το θεμελιώδες αρ-
χαιοελληνικό ρήμα λίγ£ΐν (δες Μ. ΗεΜε^επ, "ίο§οδ (Ηεπβΐίΐίΐ, ΡΓ3§ηιεηΙ 50)", στο:

νοηταξί αηά Ααβαΐζί, Τείΐ III, Ρίιι11ίη§εη 19673, σελ. 3 κ.εες). Έτσι θα συσχετίσει
παρακάτω τα νοήματα: θέτειν και λέγειν (ως περι-συλ-λέγειν, ως λόγον διδόναι.
ως επιτρέπειν-σε-κάτι-να-υφίσταται).
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από κάτι208, προ-άγω στο μη κρυφό, στο παρόν δηλαδή επιτρέπω
σε κάτι να προκύψει. Το «σταθεροποιώ» και το «θέτω» δεν
σημαίνουν εδώ πουθενά αυτό που στην εποχή μας νοούμε ως:
προκαλώ και αντι-παρα-θέτω ως αντικείμενο στον εαυτό μου (στο
εγώ ως υποκείμενο). Η ακινησία και ηρεμία του αγάλματος
(δηλαδή η παρουσία της προσβλέπουσας φανέρωσης) είναι κάτι
διαφορετικό από την ακινησία του αντικειμένου209. Η «ακινησία»
ως ηρεμία (δες σελ. 25) είναι η σταθερότητα της φανέρωσης.
Αντίθετα η θέση, η αντί-θεση και η σύν-θεση μέσα στη διαλεκτική
του Καντ και του γερμανικού ιδεαλισμού σημαίνουν ένα θέτειν
μέσα στη σφαίρα της υποκειμενικότητας του συνειδέναι. Έτσι ο
Χέγκελ — με το δίκιο του, εάν ιδωθεί με βάση την τοποθέτηση του
— ερμήνευσε την αρχαιοελληνική λέξη θέσις ως άμεση εγκατά-
σταση του αντικείμενου. Αυτή η εγκατάσταση είναι γι' αυτόν
ακόμα αναληθής, γιατί δεν έχει μεσολαβηθεί με αντίθεση και
σύνθεση. (Δες το πρόσφατο κείμενο μου: «Ο Χέγκελ και οι
Έλληνες», στο βιβλίο ίνε^ηια^βη, 1967)210.

Αν διατηρήσουμε όμως κατανού για το παρόν δοκίμιο το
αρχαιοελληνικό νόημα της λέξης θέσις: επιτρέπειν σε κάτι να

208. Σ' αυτό το σημείο υπάρχει η εξής χειρόγραφη υποσημείωση του
Χάιντεγγερ σε αντίτυπο της έκδοσης Κεοίαπι (1960): από: βάσει του φωτισμού». Ο
Χάιντεγγερ δηλώνει έτσι ότι η αρχέγονη πηγή, χάρη στην οποία προκύπτει το
ανθρώπινο ανακαλύπτειν και αποκαλύπτειν τα όντα, είναι ο φωτισμός (ίίοΗΐυη§).
Ο «φωτισμός» εξηγείται στο Εκχ, σελ. 133, ως εξής: πρόκειται για το «έδωνα» του
εδωνά-Είναι {(]α$ θα άε5 ΟΗδεϊηδ), για τη διανοικτότητα των όντων ως αρχέγονη
ουσία του ανθρώπινου Είναι. Δες και παραπάνω, σημειώσεις 118-120.

209. Η γερμανική λέξη δίαικΙΗΜ (= άγαλμα, ανδριάντας) και η λέξη Οε|>εη-
δίαηοΐ (= αντικείμενο) έχουν ως κοινό συνθετικό τον τύπο -5ΐαη(1, παράγωγο του
ρήματος 5ϊεΗεη = στέκομαι, ακινητώ, ηρεμώ. Αλλά ο Χάιντεγγερ αντιδιαστέλλει
την ακινησία του αγάλματος από την ακινησία του αντικειμένου· η ακινησία του
αγάλματος είναι μια εσωτερική ηρεμία, ένα εφ'-εαυτόν-ησυχάζειν, ενώ το αντικεί-
μενο κείτεται εκτεθειμένο στην αυθαιρεσία του υποκείμενου. Ας προσεχτεί επίσης
ότι η φανέρωση του αγάλματος είναι «προσβλέπουσα» (3ηΒ1ϊο1ίεπί1), γιατί το
άγαλμα μας προσβλέπει, ενώ εμείς το βλέπουμε μόνο ανταποκρινόμενοι προς αυτό
το βλέμμα.

210. Αυτό το κείμενο έχει μεταφραστεί στα ελληνικά από τον Αχ. Βαγενά, κι
έχει εκδοθεί μαζί με άλλα δοκίμια του Χάιντεγγερ με τίτλο: Τι είναι φιλοσοφία,
εκδόσεις Αναγνωστίδη, Αθήνα χ.χ. Το κείμενο «Ο Χέγκελ και οι Έλληνες»
πρωτοδημοσιεύτηκε σε έναν τόμο τιμητικό για τον Η3Π5-Οεοι·£ θ3(ΐ3ΓηβΓ· ο τόμος
κυκλοφόρησε το 1960, και σ' αυτόν παραπέμπει ο Χάιντεγγερ όταν πρωτοδημο-
σιεύεται η παρούσα «Προσθήκη» το 1960 από τις εκδόσεις Κεοίαιη. Το κείμενο επα-
νεκδόθηκε το 1967 στο βιβλίο ί¥€§ηιαΓ^εη.
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υφίσταται μέσα στη φανέρωση και παρουσία του, τότε το επίθετο
«σταθερός» μέσα στη λέξη «σταθεροποίηση» δεν μπορεί ποτέ να
έχει το νόημα: ακίνητος και σίγουρος.

«Σταθερός» σημαίνει: περιγεγραμμένος, αφημένος στα όρια
του (πέρατα), οδηγημένος στο περίγραμμα (σελ. 51). Το όριο με
το αρχαιοελληνικό νόημα δεν αποκόβει, παρά αντίθετα οδηγεί
ολόπρωτα ως προαγόμενα τα παρόντα σε φανέρωση. Το όριο
αφήνει κάτι ελεύθερο μέσα στη μη-κρυπτότητα' με το περίγραμμα
του το βουνό μέσα στο ελληνικό φως ορθώνεται και ηρεμεί. Το
σταθεροποιούν όριο επιτρέπει την ηρεμία — αλλά μέσα στην
πληρότητα της κινητότητας· όλα αυτά ισχύουν για το έ'ργο [τέ-
χνης] με το αρχαιοελληνικό νόημα της λέξης έργον το «Είναι»
τούτου είναι η ενέργεια, η οποία συλλέγει μέσα της απέραντα
περισσότερη κίνηση από τις σύγχρονες μας «ενέργειες»211.

Έτσι λοιπόν η σωστά νοούμενη «σταθεροποίηση» της αλήθει-
ας δεν μπορεί κατά κανένα τρόπο να αντιβαίνει προς το «επιτρέπω
το συμβάν». Αφενός γιατί αυτό το «επιτρέπειν» δεν είναι καμιά
παθητική στάση, αλλά ανώτατη δραστηριότητα (δες το βιβλίο μου
Υοητάξε ιαιά Αιι/χάίζε, 1954, σελ. 49) με το νόημα της λέξης
θέσις, ένα «δραν» και «θέλειν» που μέσα στην παρούσα πραγμα-
τεία, στη σελ. 55, επισημαίνεται ως «εκστατική αυτοεγκατάλειψη
του υπάρχοντος ανθρώπου στη μη-κρυπτότητα του Είναι»212. Αφε-

211. Ο Χάιντεγγερ συσχετίζει εδώ το θέτειν ως σταθεροποιείν με το περισυλ-
λέγειν, που αναφέρθηκε στη σελ. 51 ως χαρακτηριστικό του σχίσματος. Το σχίσμα
(Κίβ) οδηγεί την εναντίωση κόσμου και γης, μέτρου και ορίου,μέσα σε ένα ενιαίο
περίγραμμα (Ι'ιηπβ), περισυλλέγει τα ενάντια επιτρέποντας τους να ηρεμούν.
Έτσι ο Χάιντεγγερ κατορθώνει να ορίσει το Είναι του έργου τέχνης ως ενέργεια, η
οποία ως γνωστόν δεν είναι μόνο δραστική κινητοποίηση, αλλά και πληρότητα ωρι-
μότητας, πραγματωμένη δυνατότητα, εφόσον κατά τον Αριστοτέλη ταυτίζεται με
το εντελώς εχειν, με την εντελέχεια· πρόκειται δηλαδή για μια συνύπαρξη κίνη-
σης και ηρεμίας. Δες και την πρόταση του Χάιντεγγερ στη σελ. 68: «Το σύνολον, η
ενιαία ολότητα μορφής και ΰλης, δηλαδή το Εργον, είναι ως ενέργεια.»

212. Ο Χάιντεγγερ ταυτίζει εδώ το «επιτρέπειν» (που υπάρχει στην έκφραση:
«η τέχνη επιτρέπει να συμβεί η έλευση της αλήθειας», δες σελ. 59) με την
αποφασιστικότητα, έτσι όπως αυτή ορίστηκε στο Εκχ και με αδρές γραμμές
σκιαγραφήθηκε στη σελ. 55 του παρόντος δοκιμίου. Στη σελ. 55 ορίζει την
αποφασιστικότητα ως «γνώση που είναι θέληση και θέληση που είναι γνώση»· είναι
φανερό ότι πρόκειται για μια εξαιρετική συνύφανση θεωρητικής και πρακτικής
δραστηριότητας, και όχι για μόνο ενεργητική ή μόνο παθητική στάση. Αυτή η
αποφασιστική θέληση είναι συνάμα αυτοεγκατάλειψη στη μη-κρυπτότητα, και άρα
κατά κανέναν τρόπο επιπόλαιη κινητοποίηση.

139



τέρου το «συμβάν» μέσα στην έκφραση «επιτρέπω το συμβάν της
αλήθειας» είναι η κίνηση που επικρατεί μέσα στον φωτισμό και
στην απόκρυψη, ακριβέστερα μέσα στην ενοποίηση τούτων, δηλαδή
η κίνηση του φωτισμού του αυτοκρύβεσθαι σαν τέτοιου, από το
οποίο προέρχεται κάθε αυτοφωταγώγηση. Αυτή η «κίνηση» απαι-
τεί μάλιστα μια σταθεροποίηση με το νόημα της προ-αγωγής, όπου
το άγειν πρέπει να νοηθεί με τη σημασία που αναφέρεται στις σελ.
50-51, καθόσον το δημιουργικό προ-άγειν είναι «μια άντληση και
μια απόσπαση μέσα στους κόλπους του σχετισμού προς τη μη-
κρυπτότητα»213.

Σύμφωνα με τα σχόλια που προσφέρθηκαν έως εδώ, η σημασία
της λέξης «θετό» [«6β-§1β11»] που χρησιμοποιείται στη σελ. 52 κα-
θορίζεται ως εξής: συλλογή του προ-άγειν, του επιτρέπειν-προ-έρ-
χεσθαι, μέσα στο σχίσμα ως περίγραμμα (πέρας). Χάρη στο έτσι
νοούμενο «θετό» διασαφηνίζεται το αρχαιοελληνικό νόημα της
λέξης μορφή ως Οβδίαΐΐ 2 1 4. Και πράγματι η λέξη «θετό», την
οποία χρησιμοποίησα αργότερα ρητά ως οδηγητικό όρο για την
ουσία της σύγχρονης τεχνολογίας, νοήθηκε με βάση το έτσι
νοούμενο θετό (και όχι με βάση το ικρίωμα της βιβλιοθήκης

213. Η ενότητα που διαπιστώθηκε παραπάνω ανάμεσα στην αποκαλύπτουσα
γνώση και στη θέληση, ανάμεσα στη θεωρία και στη δράση, διαπιστώνεται κι εδώ
ανάμεσα στον φωτισμό και στην απόκρυψη, ανάμεσα στη σταθεροποίηση και στην
προαγωγή. Πώς είναι δυνατό να συνυφαίνονται και να ενοποιούνται αυτά τα
αντίθετα, ο φωτισμός και η (ιπόκρυψη; Χάρη στην τέχνη φωτίζεται το αρχέγονο
εκείνο αυτοκρύβεσθαι, που αποτελεί την προϋπόθεση κάθε φωτισμού. Πρόκειται
για μια διαλεκτική κίνηση από τον φωτισμό στην απόκρυψη και αντίστροφα, που
είναι κατά βάθος ακινησία μια και αυτά αποτελούν μια ενότητα.

Αφετέρου χάρη στην τέχνη ενοποιούνται η σταθεροποίηση και η προάγουσα
παραγωγή, αφού και οι δυο συμβαίνουν μέσα («μέσα στους κόλπους») στον σχετισμό
προς τη μη-κρυπτότητα' η σταθεροποίηση είναι ποίηοις, όπως και η προαγωγή
από το μη ον στο ον, αφού η σταθεροποίηση (ΓεδΙ-5ΐε!1εη) ως «θέτειν» επιτρέπει να
προκύψει αυτή τούτη η αλήθεια.

214. Με βάση όσα ειπώθηκαν λίγο παραπάνω, ο Χάιντεγγερ ανακαθορίζει
εδώ τους ετυμολογικά συγγενικούς όρους «θετό» (Οε-Μεΐΐ) και «μορφή» (Οεβίαΐΐ),
που εμφανίστηκαν στη σελ. 52.

Με τον όρο Οεδίαΐΐ ο Χάιντεγγερ πιστεύει ότι αποδίδει ερμηνευτικά το νόημα
της αρχαιοελληνικής μορφής, η οποία αποτελεί το ένα από τα τέσσερα αριστοτελι-
κά αίτια (δες την Εισαγωγή του μεταφραστή). Γίνεται έτσι σαφές, γιατί ο Χάιν-
τεγγερ ενδιαφέρεται για το περίγραμμα, για τον περιγεγραμμένο χαρακτήρα της
αλήθειας: χάρη στο έργο τέχνης η αλήθεια διαμορφώνεται, αποκτά μια σταθερή

μορφή.
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[ΒϋοΗβΓ§βδΙβ11] ή τη σκαλωσιά της οικοδομής)215. Εκείνη η συνά-
φεια είναι ουσιώδης, επειδή σχετίζεται με το πεπρωμένο του
Είναι. Το θετό ως ουσία της σύγχρονης τεχνολογίας προέρχεται
από το αρχαιοελληνικά κατανοούμενο νόημα: επιτρέπειν-σε-κάτι-
να-υφίσταται, λόγος· προέρχεται από τις αρχαιοελληνικές λέξεις:
ποίησις και θέσις. Μέσα στο θέτειν του όρου «θετό», δηλαδή
σύμφωνα με τα νέα δεδομένα: μέσα στην προκλητική απαίτηση για
εξασφάλιση του κάθε τι216, μιλά η αξίωση για Γβΐίο Γβ(1(1βη(1&,
δηλαδή για λόγον διδόναι, κατά τέτοιο μάλιστα τρόπο', ώστε
τώρα αυτή η απαίτηση μέσα στο θετό αναλαμβάνει την εξουσία
του απόλυτου, και το παρ-ιστάνειν [ΥοΓ-δΙβΙΙεη] ξεφεύγοντας από
το αρχαιοελληνικό αντιλαμβάνεσθαι217 μεταβάλλεται σε εξασφάλι-

215. Ο Χάιντεγγερ χρησιμοποιεί τον όρο «θετό» (Οε-δίεΐΐ) στη διάλεξη του
"Οίε ΓΓΒ§ε ηβαΗ άκτ ΤεοΗπίΙί" (= «Το ερώτημα σχετικά με την τεχνολογία»). Η
ουσία της σύγχρονης τεχνολογίας χαρακτηρίζεται εκεί ως θετό (δηλ. βαλτό, τεχνη-
τό). Ο Χάιντεγγερ αποστασιοποιεί ρητά αυτόν τον όρο από το συνηθισμένο νόημα
της λέξης ΟβδΙεΙΙ (που σημαίνει: σκαρί, σκελετός, πλαίσιο, ικρίωμα, σκαλωσιά, ρά-
φι).

Δικαιολογώντας σ ' εκείνη τη διάλεξη την ορολογική χρησιμοποίηση μιας
καθημερινής λέξης, όπου η λέξη γυμνώνεται από το συνηθισμένο της νόημα για να
χρησιμοποιηθεί ως φιλοσοφικός όρος, γράφει ο Χάιντεγγερ (δες Μ. Ηεί<1β£§εΓ
19825, σελ. 19): «Αυτή η παραξενιά είναι παλιά συνήθεια του στοχασμού. Και
μάλιστα οι στοχαστές υποκύπτουν σ ' αυτήν, ακριβώς εκεί που είναι να νοηθεί το
ύψιστο. Εμείς οι μεταγενέστεροι δεν είμαστε πια σε θέση να κρίνουμε το τί θα πει,
ότι ο Πλάτων τολμά να χρησιμοποιήσει τη λέξη είδος για να χαρακτηρίσει αυτό
που ουσιώνεται μέσα σε κάθε τι. Γιατί το είδος στην καθημερινή γλώσσα σημαίνει
την όψη που παρέχει στα αισθητά μας μάτια ένα ορατό πράγμα. Και όμως ο
Πλάτων απαιτεί απ' αυτή τη λέξη να κατονομάσει το εντελώς ασυνήθιστο, εκείνο

που ίσα-ίσα δεν γίνεται ποτέ αντιληπτό με τα αισθητά μάτια.» Είναι σαφές ότι και
ο χαϊντεγγεριανός όρος Οε-8(ε11 αποποιείται το αισθητό σημαινόμενο αυτής της

λέξης, για να χαρακτηρίσει μια ουσία.
216. Επιχειρώντας να προσδιορίσει τη σχέση ανάμεσα στην τέχνη και στην

τεχνολογία, γράφει ο Χάιντεγγερ (δες Μ. Ηβϊ<1ε§§εΓ 19825, σελ. 14): «Τί είναι η
σύγχρονη τεχνολογία; Και αυτή είναι ένα αποκαλύπτειν. Μόνο εάν αφήσουμε το
βλέμμα μας να παραμείνει πάνω σ ' αυτό το βασικό στοιχείο, θα μας φανερωθεί το
καινοφανές της σύγχρονης τεχνολογίας. Αλλά το αποκαλύπτειν, που κυριαρχεί πέρα
για πέρα τη σύγχρονη τεχνολογία, δεν αναπτύσσεται μέσα σε ένα προάγειν με το
νόημα της ττοιησεοϋς. Το επικαλύπτειν που επικρατεί μέσα στη σύγχρονη τεχνολο-
γία, είναι μια πρόκληση, που προβάλλει στη φύση την απαίτηση να προμηθεύει

ενέργεια.»*
217. Ήδη μέσα στο Εκχ, σελ. 33-34, ο Χάιντεγγερ διαπιστώνει την αποκαλυ-

πτική λειτουργία του αρχαιοελληνικού λόγον). Γράφει κατά λέξη: «Η λειτουργία
του λόγου έγκειται στο ότι επιτρέπει σε κάτι να ιδωθεί, έγκειται συνεπώς στο ότι
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ση [8ίοΗεΓ-δΐβ11βη] και εντοπισμό [Γββί-δίεΐΐβη].
Ακούγοντας τις λέξεις: σταθεροποίηση και θετό [Γεδί-βίβΐΐβη

ιιηά Οβ-δΙβΗ] μέσα στο δοκίμιο Η προέλευση του έργου τέχνης,
οφείλουμε αφενός να απομακρύνουμε από το νου μας τη νεώτερη
σημασία των λέξεων δίβΐΐβη και Οβδίβΐΐ , αφετέρου οφείλουμε
μολαταύτα να μην παραβλέψουμε, ότι το καθοριστικό για τους
νεώτερους χρόνους Είναι ως θετό προέρχεται από το δυτικό
πεπρωμένο του Είναι και δεν επινοήθηκε από τους φιλοσόφους,
αλλά δόθηκε στους στοχαστές για στοχασμό (δες Υοητά^ε ιιηά
Αφάιζβ, 1954, σελ. 28 και 49).

Είναι δύσκολο να σχολιαστούν οι ορισμοί που δίνονται σκια-
γραφικά στη σελ. 49 σχετικά με την ένταξη της αλήθειας στα όντα.
Πρέπει ξανά να αποφύγουμε να εννοήσουμε το «εντάσσω» [«είηποΗ-
Ιβπ»] με το σύγχρονο νόημα και κατά τον τρόπο που το θεωρεί η
τεχνολογία ως «διακανονίζω» και παρασκευάζω. Η «ένταξη» νοεί
εδώ την «τάση της αλήθειας προς το έργο τέχνης», που κατονομά-
ζεται στη σελ. 50, με το νόημα ότι η αλήθεια συμβαίνει στο μέσο
των όντων, ενώ αυτά τούτα τα όντα είναι εργοειδή (σελ. 50).

Εάν σκεφτούμε σε ποιο μέτρο η αλήθεια ως μη-κρυπτότητα
των όντων δεν σημαίνει τίποτε άλλο από την παρουσία των όντων
σαν τέτοιων, δηλαδή Είναι (δες σελ. 59), τότε η κουβέντα για
ένταξη της αλήθειας, δηλαδή του Είναι, μέσα στα όντα εισδύει
στην προβληματικότητα της οντολογικής διαφοράς (δες Ιάεηίίίάί
ιιηά Οί//βϊβηζ, 1957, σελ. 37 κ.εες)218. Να γιατί λέγεται (Η
προέλευση του έργον τέχνης, σελ. 49) με προσεκτικό τρόπο: «Με
την αναφορά που κάναμε στην ένταξη της ανοιχτότητας μέσα σε
κάτι ανοιχτό, ο στοχασμός αγγίζει μια περιοχή που εδώ δεν μπορεί
ακόμα να αναλυθεί.» Ολόκληρη η πραγματεία Η προέλευση του
έργου τέχνης κινείται συνειδητά και όμως άρρητα μέσα στο δρόμο
του ερωτήματος σχετικά με την ουσία, του Είναι. Ο διαλογισμός
πάνω στο τί είναι η τέχνη, καθορίζεται εξολοκλήρου και αποκλει-
στικά από το ερώτημα σχετικά με το Είναι. Η τέχνη δεν ισχύει
ούτε ως περιοχή πολιτιστικών επιτευγμάτων ούτε ως εμφάνιση
του πνεύματος· η τέχνη ανήκει σ ' εκείνο το συμβάν της ιδιοποίη-
σης [ΕΓβίξηίχ], βάσει του οποίου πρωτοκαθορίζεται το «νόημα του

επιτρέπει να αντιληφθούμε τα όντα».
218. Σχετικά με την οντολογική διαφορά (οη(ο1ο£ΐ5θΙιε ΟίΓΓεΓβηζ) δες παρα-

πάνω τη σημ. 145.
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Είναι» (δες Είναι και χρόνος). Το τί είναι η τέχνη, είναι ένα από
εκείνα τα ερωτήματα στα οποία δεν δίνεται καμιά απάντηση μέσα
στην παρούσα πραγματεία. Αυτά που μοιάζουν σαν τέτοιες απαν-
τήσεις, είναι υποδείξεις για όσους ερωτούν. (Δες τις πρώτες
προτάσεις του Επίλογου).

Σ ' αυτές τις υποδείξεις ανήκουν και δυο σημαντικές νύζεις που
παρέχονται στις σελ. 59 και 64. Και στα δύο χωρία γίνεται λόγος
για μια «αμφισημαντότητα». Στη σελ. 64 αναφέρεται μια «ουσιώ-
δης αμφισημαντότητα» σχετικά με τον ορισμό της τέχνης ως
«εν-έργω-καθίδρυση [= ενεργοποίηση και σταθεροποίηση] της
αλήθειας». Η αλήθεια είναι αφενός «υποκείμενο», αφετέρου «αντι-
κείμενο». Και οι δύο τίτλοι παραμένουν αταίριαστοι. Εάν η αλήθεια
είναι το «υποκείμενο», τότε ο ορισμός «εν-έργω-καθίδρυση της
αλήθειας» σημαίνει: η αλήθεια καθιδρύει εαοτήν εν έργω (δες σελ.
59 και 25). Έτσι η τέχνη νοείται με βάση το συμβάν της
ιδιοποίησης219. Αλλά το Είναι είναι προσαγόρευση [ΖιΐδρπιοΗ]
στον άνθρωπο και όχι χωρίς αυτόν. Έτσι η τέχνη καθορίζεται
συνάμα ως εν-έργω-καθίδρυση της αλήθειας, όπου τώρα η αλήθεια
είναι «αντικείμενο» και η τέχνη είναι το ανθρώπινο δημιουργείν και
αληθεύειν.

Μέσα στον ανθρώπινο σχετισμό προς την τέχνη φανερώνεται η
άλλη αμφισημαντότητα της εν-έργω-καθίδρυσης της αλήθειας, που
στη σελ. 59 κατονομάζεται ως δημιουργία και αλήθευση. Σύμφωνα
με τις σελ. 59 και 46 το έργο τέχνης και «συνάμα» ο καλλιτέχνης
θεμελιώνονται στην ουσία της τέχνης. Μέσα στην έκφραση «εν-έρ-
γω-καθίδρυση της αλήθειας», όπου παραμένει ακαθόριστο αλλά
καθορίσιμο το ποιος ή τί και κατά ποιόν τρόπο καθιδρύει, κρύβεται
η σχέση ανάμεσα στο Είναι και στην ανθρώπινη ουσία, μια σχέση
που ήδη σ' αυτή τη διατύπωση νοείται αταίριαστα — μια ενοχλη-
τική δυσκολία που μου είναι σαφής από τότε που έγραφα το Είναι

219. Η αμφισημαντότητα, για την οποία γίνεται εδώ λόγος, οφείλεται ενμέρει
στους δύο τρόπους με τους οποίους γράφει ο Χάιντεγγερ την «ενεργοποίηση και
σταθεροποίηση της αλήθειας»: αλλού την γράφει ως δίοΙι-ίηδ-^'βΓίί-δεΙζβη (μετα-
φράζω: εν-έργω-τίθεσθαι) και αλλού Ιη5-\νει·|ί-δεΙζεη (μεταφράζω: εν-έργω-καθί-
δρυση). Αυτές οι δυο εκφράσεις σημαίνουν το ίδιο, διατηρούν όμως την αμφιο-ημα-
ντότητα της επακόλουθης γενικής. Ο Χάιντεγγερ χρησιμοποιεί ωστόσο την αυτο-
παθή αντωνυμία δίοΗ της πρώτης γραφής (δίοΗ-ίηδ-^'ετΙί-δεΙζεη), για να τονίσει ότι
πρόκειται για μια αυτοεγκαθίδρυση της αλήθειας, με το νόημα ότι η αλήθεια
γίνεται ο εαυτός της. Αυτήν ακριβώς την «ιδιοποίηση» εκφράζει ο χαϊντεγγεριανός
όρος Ερβί^ηίδ. Δες και παραπάνω, σημ. 80.
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και χρόνος, και που στη συνέχεια εκτέθηκε μέσα από μια πληθώρα
διατυπώσεων (δες το πρόσφατο βιβλίο μου Ζΐ4Γ Ξείπϋ/τα^ε, και
στην παρούσα πραγματεία σελ. 49: «Μόνο ετούτο ας σημειωθεί,
ότι ...»)220.

Η εδώ υπάρχουσα προβληματικότητα συγκεντρώνεται στον
κύριο τόπο πραγμάτευσης, εκεί όπου αναφέρεται η ουσία της
γλώσσας και της ποίησης, και εκεί πάλι μόνο με αναφορά στη συ-
νύφανση του Είναι και του λέγειν.

Είναι αναπόφευκτο και αναγκαίο, ο αναγνώστης που φτάνει
στην παρούσα πραγματεία απ' έξω, να μη βλέπει και ούτε να
ερμηνεύει αρχικά και επί μακρόν τα λεγόμενα με βάση εκείνη τη
σιωπηλή πηγή, που είναι άξια για στοχασμό. Αλλά για τον
συγγραφέα είναι απαραίτητο, πάνω στους ποικίλους σταθμούς της
οδού να μιλά κάθε φορά με τη γλώσσα που του είναι εκείνο τον
καιρό ευνοϊκή.

220. Για τη «σχέση ανάμεσα στο Είναι και στην ανθρώπινη ουσία», που
αναφέρεται σ ' αυτή την παράγραφο, δες παραπάνω τη σημ. 195.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Οι αριθμοί έχουν απλώς ενδεικτικό και όχι εξαντλητικό χαρακτήρα·
παραπέμπουν στη σελιδαρίθμηση των Ηοίζνοεξε, που παρουσιάζεται στο
αριστερό περιθώριο της παρούσας μετάφρασης. Με το γράμμα Σ γίνεται
παραπομπή στις υποσημειώσεις· π.χ. Σ54 = Σημείωση 54.
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ΓΕΡΜΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

Οι αριθμοί παραπέμπουν στη σελιδαρίθμηση της παρούσας έκδοσης. Με
το γράμμα Σ γίνεται παραπομπή στις υποσημειώσεις· π.χ. Σ54 = Ση-
μείωση 54.
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