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Abstract
In Contributions to Philosophy (of the Event), Heidegger submits an attempt to think from a
more original position within being by presenting ”a deeper form of questioning”. This
attempt is supposed to serve as the final transition from what he calls ”the guiding question”
to ”the basic question” and with that the final leap from the metaphysical tradition still present
in Being and Ttime into ”the second beginning”, free from transcendental thinking. The
intention of this essay is to observe how the being-historical questioning is presented in
Contributions to Philosophy as it is contrasted with the position of the question in Being and
time. In my endeavor to understand ”the questioning”, two of Heideggers lecture courses on
Saint Augustine are presented. I show how Heidegger pinpoints Saint Augustine’s turn from
searching for God as an object into forming himself into a question, and so in prayer
becoming the very thing he is searching for in a deeper form of questioning. Furthermore he
claims that Augustine’s ”not knowing” (nescio) has been consistently misread as a lack of
knowledge, whilst it is in fact a pre-requisite for the real break through of true knowledge. I
suggest that Heideggers re-reading of nescio can be helpful in trying to understand the
preparation for the Event of the second beginning of which the questioning is a part.
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Den som en dag förstår det här behöver inte ”mitt” försök.
Heidegger i Bidrag till Filosofin 1

Inledning
I en föreläsning i benedikterklostret i Beuron återvänder Heidegger plötsligt, efter nio år
sedan han senast berörde ämnet, till kyrkofadern Augustinus av Hippo. Återvändandet är ett
sätt för Heidegger att rikta kritik mot sitt magnum opus Vara och tid (1927).2 Kritiken kan
sägas vara ett svar på den öppna fråga som Vara och tid klingar ut i och som har dröjt kvar
hos Heidegger sedan 1927: är den ekstatiska tidsligheten verkligen varats yttersta mening?
Med denna fråga står Heidegger inför valet att vända tillbaka och göra ett nytt försök att
bekräfta sin tes, eller att från grunden omvärdera och gå vidare. Han väljer det senare. Det
fundamentalontologiska projektet i Vara och tid gick ut på att finna varat som sådant genom
att analysera det mänskliga varat, tillvaron, men vi kan konstatera att frågan i kölvattnet av
1927 har fått fäste och vridit tänkandet mot det vara-historiska tänkandet som blommar ut i

1

Vid hänvisningar till Heideggers Bidrag till filosofin anger jag såväl Rojcewicz och Vallega-Neus engelska
översättning, vilken är den som jag huvudsakligen har läst, som originalutgåvan vilken främst har använts vid
citering och översättning av begrepp till svenska. Upplagorna är som följer:
Martin Heidegger, Contributions to Philosophy (of the Event), övers. Richard Rojcewicz och Daniela Vallega-Neu
(Bloomington, Ind: Indiana University Press, 2012), s. 9. Refereras fortsättningsvis till som Contributions.,
Martin Heidegger, Gesamtausgabe Ab. 3, Bd. 65, Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis) (Frankfurt am Main:
Vittorio Klostermann, 1989) s. 8. Refereras fortsättningsvis till som GA 3:65.
2
Ryan Coyne, Heidegger’s Confessions: The Remains of Saint Augustine in Being and Time & Beyond (Chicago:
The University of Chicago Press, 2015), s. 159.
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Bidrag till filosofin (1938, härefter Bidrag).3 I retrospektiv kan vi se tendenser till, detta
tänkande

redan

i

föreläsningarna

om

Augustinus

(såväl

1921

som

1930).

Augustinusföreläsningarna är sinsemellan snarlika i ansats och stil, som de båda gör en poäng
av hur Augustinus i Bekännelser förändras när han upphör att söka Gud som ett objekt och
slutligen når fram genom att istället forma sig själv till en fråga. Detta skifte från en fråga till
att vara ett frågande vill jag mena är just vad som karaktäriserar, för att inte säga är,
övergången från Heideggers Vara och tid till Bidrag. Om den förra är ett sökande mot så är
den senare ett sökande från varat, som Vallega-Neu sammanfattar skillnaden i sin läsning av
Bidrag.4 Frågan i Vara och tid leds av det eftersökta medan frågandet i övergången till Bidrag
är förvandlingen från en beslutsam riktning till ett tyst lyssnande i ett slags tillbakahållsamhet
utan riktning, vad Heidegger kallar Verhaltenheit i Beuron och senare använder på ett
relaterat sätt i Bidrag. Detta tillbakahållande kommer att visa sig vara nyckeln till att tänka
varat egentligt, inifrån den tilldragelse (Ereignis) som är i-sanning-varat i Bidrag.5 Varat är
inte längre något som existerar i sig självt utan är istället en tilldragelse i sant historisk, rumtidslig samtidighet. De ontiska och ontologiska dimensionerna vars åtskillnad tidigare
karaktäriserat tillvaron i Vara och tid har här sammansmält som det egentliga sättet att
komma ur vardagligheten och erfara det sanna varat genom att vara dess ort. För att nå dit
måste tänkandet lämna kategoriserandet och åtskiljandet som finns i fundamentalontologin i
Vara och tid. Frågan och svaret är inte längre separerade och kan inte föreställas som på
varandra följande, utan varats sanning måste sökas bortom den ödemark som består av all
tidigare ontologi.

3

Hans Ruin, ”Ett opublicerat verk” i Frihet, ändlighet, historicitet: Essäer om Heideggers Filosofi (Stockholm:
Ersatz, 2013), s. 217: ”Inom ett mer autentiskt historiskt tänkande förstår människan sig själv som tillhörande
varat på ett sätt som metafysiken till synes var oförmögen att se och artikulera”. Historia som Geschichte är
bara tillgängligt genom det vara-historiska tänkandet till skillnad från historia som Historisch vilket är
metafysiskt betingat och studeras som ett objekt.
GA 3:65, s. 333 ”Historiskt (Geschichtlich) betyder här: tillhörande va-rats väsen självt, infogad (gefügt) med
nödvändighet i va-rats sanning” (min översättning).
4
Daniela Vallega-Neu, Heidegger’s Contributions to Philosophy: An Introduction (Bloomington, Ind: Indiana
University Press, 2003), s. 28.
5
En utförlig redogörelse och förståelse för Tilldragelsen (Ereignis) kan inte erhållas ännu utan måste växa fram
under läsningen av uppsatsen. Vi kan dock notera att det är det mest centrala begreppet i Bidrag. Vallega-Neu
sammanfattar det i en koncentrerad mening som ”den temporal-spatiala simultaniteten för vara och
varanden”, se: Daniela Vallega-Neu, ”Heidegger’s Reticence: From Contributions to Das Ereignis and toward
Gelassenheit”. Research in Phenomenology, vol. 45, no. 1 (2015): 1-32.
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Syfte och frågeställning
Syftet

med

denna

uppsats

är

att

söka

förstå

Heideggers

skifte

från

den

fundamentalontologiska varafrågan i Vara och tid till det tysta frågandet i Bidrag genom
läsningar av för uppsatsen relevanta partier av respektive verk samt Heideggers föreläsningar
om Augustinus Bekännelser (bok X år 1921 och bok XI år 1930).6 Som vi har sett ovan anser
jag att det finns anledning att studera hur Heidegger läser Augustinus då många av de centrala
teman som figurerar i Vara och tid och Bidrag berörs även i dessa föreläsningar, framförallt
då de har gemensamt att de riktar ljuset mot Augustinus vändning från att ställa en fråga till
att vara en fråga. Detta tillvägagångssätt syftar till ett närmande av frågan som jag ställer mig:
”Vad är frågandet i Bidrag till filosofin?”. Eftersom frågandet inte är något ”inför”, alltså inte
är ett objekt som går att studera, kan frågan tyckas misslyckad och ansatsen kommer således
vara att undersöka hur Bidrag är genom att söka förstå den som ett ständigt tillblivande, som
ett ständigt och sant historiskt (Geschichte) samspel med de andra verken och deras
gemensamma problematik. Utmaningen blir således att förstå hur Heidegger ämnar lämna den
metafysiska traditionen och det transcendentala tänkandet, utan att ta tillvaron som
utgångspunkt (likt i Vara och tid) samtidigt som tillvaron trots allt är förutsättning för varats
tillblivande i Bidrag.
Vara och tid kommer att spela en avgörande roll för att uppfylla syftet samt för att
närma frågan, inte som ett misslyckat exempel, men som ett oundvikligt för-beredande för
Bidrag. Jag vill undvika att hamna i ett jämförande där jag bara poängterar likheter och
skillnader hos Heidegger och Augustinus utan hoppas istället att jag kan framhålla det sant
historiska samspelet i vilket Bidrag blir till och är på en och samma gång.
Augustinus närvaro i uppsatsen är delad. Den påvisar dels likheten mellan frågandets
samtidiga tystnad i ett slags tillbakahållenhet i Bidrag, och den extra-temporala upplevelsen
Augustinus finner sig i när han med bönens hjälp stillar sitt hjärta och hör det tysta, eviga
ordet.7 I varken Augustinus eller Heideggers fall är det en människa som finner varat, utan det

6

Föreläsningen från 1921 återfinns i Martin Heidegger, The Phenomenology of Religious Life, övers. Matthias
Fritsch och Jennifer Anna Gosetti-Ferencei (Bloomington, Ind: Indiana University Press, 2004). Refereras
fortsättningsvis till som PRL.
Föreläsningen från 1930 återfinns i Martin Heidegger, Gesamtausgabe Ab.3. Bd. 80, Augustinus: Quid est
tempus? Confessiones lib. XI (Vortrag in Beuron 26. Oktober 1930) (Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann).
Refereras fortsättningsvis till som GA 3:80.
7
Augustinus, Bekännelser, översättning Bengt Ellenberger (Skellefteå: Artos & Norma Bokförlag, 2010), bok IX,
kap 10, 25. Augustinus första upplevelse av detta är med modern i ekstasen i Ostia om vilken han skriver: ”[…]
så som vi nu sträckt oss och i en flyktig insikt nått fram till den eviga vishet som står över allting” och vidare: ”så
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är en slags tilldragelse i en händelse ”mellan gudar och människor” där varats sanning öppnas
som sökandet.8 Samtidigt använder jag Heideggers föreläsningar om Augustinus för att
understryka hur det är först när det jämförande och projicerande tänkandet upphör till förmån
för ett förberedande, riktningslöst ”icke-vetande” som ett nytt slags tänkande tillåts, där
filosofin och livet kan bli ett. På sätt och vis pekar såväl Bidrag som Heideggers betoning i
föreläsningarna på självets och vetandets undandragande och därmed omöjligheten att vinna
verklig förståelse genom detta jämförande. På ett annat vis vill jag mena att Heideggers
tolkning av Augustinus icke-vetande kan fylla en funktion som del i förståelsen av det
pågående förberedande i vilket även Vara och tid framhålls, som trots allt är oundvikligt för
aningen av det språng som Bidrag ämnar vara.

Litteratur och disposition
Den primära litteraturen har presenterats i inledningen, och därtill vill jag nämna den mest
centrala sekundärlitteraturen. Ryan Coynes Heidegger’s Confessions – The Remains of Saint
Augustine in Being and Time & Beyond behandlar på ett utförligt sätt hur Augustinus är
närvarande i Heideggers filosofi och verk med tyngdpunkt i Vara och tid. I kapitel 5,
”Temporality and transformation”, framlägger Coyne en teori om hur tidsligheten består men
ändrar skepnad från Vara och tid till Bidrag och menar vidare att denna förändring
fortfarande står i skuld till Augustinus. Även om teorin inte spelar en avgörande roll i
uppsatsen gör Coyne här övertygade analogier och kopplingar till föreläsningen i Beuron
vilka är av intresse.9 Vidare används Hans Ruins essäsamling Frihet Ändlighet Historicitet –
Essäer om Heideggers filosofi och där framförallt essän ”Ett opublicerat verk” som behandlar
Bidrag och som här främst utnyttjas för att bringa klarhet i vissa centrala begrepp. Därutöver
har läsningen av Daniela Vallega-Neus Heidegger’s Contributions to Philosophy – An
Introduction och Hans Ruins Kommentar till Heideggers Varat och tiden har varit oumbärliga
för min förståelse och läsning av respektive verk.

att det eviga livet blir sådant som det ögonblick av insikt vi längtat efter”. Se även bok XI, 11, 13 om att stilla
hjärtat.
8
Heidegger, Contributions, s. 246. GA 3:65, s. 311.
9
Coynes teori om en invertering av den ekstatiska tidsligheten från Vara och tid till Bidrag diskuteras i kap. 3.
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Bakgrund
I följande stycke formuleras en överskådlig beskrivning av Heideggers filosofi åren innan den
första föreläsningen om Augustinus Bekännelser (1921), i vilket synen på ämnen som
religion, filosofi och historia behandlas. Detta syftar till att lägga en grund för läsningen av
denna uppsats då ämnenas inbördes förhållanden är avgörande för Heideggers sätt att
filosofera och kretsa kring vara-frågan i såväl augustinusföreläsningarna som böckerna Vara
och tid och Bidrag.

Det religions-filosofiska intresset hos tidiga Heidegger
Heideggers religionsfenomenologiska intresse kan sägas ta avstamp i ungdomens försök att
göra den medeltida världssynen mer tillgänglig för samtiden genom att påvisa att där fanns
samma ursprungliga problem, menar Kiesel.10 För att uppnå en grundläggande förståelse för
skolastisk psykologi tänkte han sig att det var nödvändigt med en fenomenologi över hela
spektret av religiösa och mystiska erfarenheter. När Heidegger så befinner sig i en personlig
religiös kris och lämnar katolicismen för protestantismen år 1917 finns där redan ett
underliggande intresse för religionsfenomenologi.11 Två år senare planerar Heidegger för
kursen ”Philosophical foundations of medieval mysticism” vilken han dock aldrig håller.
Istället håller han kursen ”Basic Problems of Phenomenology” i vilken han illustrerar
människans plötsliga tillgång till olika själv-världar i form av biografiska undersökningar av
kristna källor. Heideggers slutsats i föreläsningen är att själv-världen i den faktiska
livserfarenheten, så som förmedlad genom idéhistoria, tar sitt avstamp i läsningen av de tidiga
kristnas inre liv. Kristendomen, med Gud som köttsligt närvarande genom Jesus, möjliggör
för det verkligt historiska medvetandet såväl som själv-världen.12 Heidegger talar om sig
själv som ett historiskt medvetande, och en kristen teologiker, där kursiveringen riktar fokus
mot den filosofiska grunden i teologi i form av de fundamentala erfarenheterna som
fenomenologin vill undersöka. I centrum av den kristna erfarenheten genom självexaminering
finns ett outgrundligt levande element vilket utgör det genombrott som sträcker sig bortom
den grekiska filosofin. Den som gjorde detta genombrott möjligt genom att vända sig inåt,

10

Theodore Kiesel, The Genesis of Heidegger’s ”Being and Time” (Berkeley: University of California Press, 1995),
s. 71.
11
Ibid., ss. 71-72.
12
Ibid., ss. 76-77. Kiesel lyfter fram Luthers marginalanteckningar i Romarbreven som exempel på plötsligt
tillgänglig själv-värld.
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mot hjärtat, var Augustinus av Hippo. Augustinus gjorde allt tillgängligt genom sitt fokus på
levd erfarenhet, vad Heidegger kallar faktisk livserfarenhet.13 Detta får vi anledning att
återkomma till snart men låt oss först redogöra för varför den levda erfarenheten är av
intresse.
Genom den primära förståelse som fenomenologi eftersträvar inbegrips såväl levd
erfarenhet som mystik i sfären av vad som är absolut förståeligt – till sfären av absolut
mening. Denna ansats, med tonvikt på förteoretisk kunskap, förstör inte den ursprungliga
erfarenheten genom att bryta ner den i logiska komponenter utan söker erfarenhetens
”uttrycksform” och därigenom dess ”ursprungliga historicitet”.14 Hade Heidegger hållit
kursen om medeltida mystik hade den framställt en metodologi som vore en
sammansmältning av hemeneutisk livsfenomenologi och den religiösa erfarenhetens
fenomenologi. Istället håller han kursen ”Basic Problems of Phenomenology” till vilken han
tar med dessa tänkesätt och diskuterar problematiken kring distinktionen mellan den
ursprungliga historiciteten hos vetenskap, moral, konst och religion. Genom att se svårigheten
med att fastställa ursprungligheten och relationen mellan dessa livsvärldar, framförallt
religionens och vetenskapens, uppenbaras det att frågan och problemet gällande tro och
vetande inte kan vara relevant eftersom den är angripen från den ensidigt rationellt tänkande
vetenskapliga livsvärlden.15 I brev till Elisabeth Blochmann diskuterar Heidegger på detta
tema Schleiermachers historiska dimension i den direkta erfarenheten och konkluderar att:
”Det förstående själv-havandet är genuint bara när det är levt, när den på en gång är ett vara” i
tillfällen ”då vi känner oss själva stämda i den riktning i vilken vi väsentligen hör hemma”.16
Läsningen av ovan nämnda Schleiermacher och även Dilthey’s hemeneutik inspirerar
och stödjer Heidegger i återvändandet till en slags ursprunglig intentionalitet i levd erfarenhet,
med fenomenologin som förteoretisk ursprunglig vetenskap. Här finns tanken om ett slags
vetande som är ett med livet och som aldrig kommer kunna fångas utan att överge objektsubjekt-tänkandet. Innan Heidegger föreläser om Augustinus håller han så år 1920-21
föreläsningsserien ”Introduction to the Phenomenology of Religion”. Detta är värt att notera
eftersom han här gör en poäng av att visa för eleverna att titeln på föreläsningsserien inte
anspelar på en introduktion i vanlig bemärkelse, utan syftar på intro-duktion som
etymologiskt härleds från ”leda till” som i ”leda till frågor”, vilket han menar är filosofins
13

Kiesel, s. 103.
Ibid., s. 108.
15
Ibid., s. 109.
16
Ibid., ss. 112-113.
14
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essens. Filosofin är en evig intro-duktion och frågorna är övningen för själv-förståelse.17 Vi
tar även med oss de två nyckelkoncepten fenomenologi och religion som har diskuterats ovan,
där fenomenologi och filosofi för Heidegger är synonyma. Filosofi har sin grund, menar
Heidegger, i faktisk livserfarenhet, så som samtidigt det som erfars och erfarenheten. Här får
ovan diskuterade historicitet en central roll som möjliggörarare av förståelsen för de olika
livsvärldarna, med historiciteten förstådd, som Kiesel poängterar, som levande och verkande i
oss idag, alltid.18 Religion och filosofi är historiska så som fenomen som möter oss i livet och
inte som fakta i historievetenskap. Dessa olika livsvärldar (exempelvis vetenskap, konst eller
religion) erfars i faktisk livserfarenhet och är världar i vilka en kan leva, de är alltså inte
objekt och bör inte studeras som sådana.19 Det som således blir intressant är mening och inte
epistemologi. Genom att göra faktisk livserfarenhet till problemet önskar Heidegger överge
den moderna filosofins tendens att studera medvetandet som ett objekt och därmed visa hur en
radikal separation mellan filosofi och vetenskap kan ske, genom som vi ska se, återkommande
försök att lämna den metafysiska traditionen.20 Jag vill avslutningsvis poängtera att
Heideggers filosofiska projekt inte kretsar kring relationen filosofi och vetenskap, utan
snarare som nämnt ovan hur filosofin och livet är insnärjda i varandra.

Del 1: Heideggers Augustinus
I denna del redogörs för två föreläsningar i vilka Heidegger har behandlat en bok ur
kyrkofadern Augustinus av Hippos verk Bekännesler. Den första, ”Augustine and Neoplatonism”, presenteras som en fenomenologisk tolkning av Bekännelser; bok X och hölls år
1921. Bekännelser; bok X kan i sin tur sägas handla om minnet. Heidegger menar att bok X
skiljer sig från de tidigare böckerna (I-IX) genom att inte längre tala om Augustinus förflutna,
utan istället om vad han är nu, under författandet av verket.21 Den andra föreläsningen, ”Quid
est tempus? Confessiones lib. XI”, är på ett snarlikt vis en fenomenologisk tolkning av ett
kapitel ur Bekännelser, men denna gång av bok XI. Det är här vi finner Augustinus berömda
betraktelse av tiden, vilken Heidegger gör en radikal om-tolkning av. Som vi ska se har
17

Kiesel, s. 151.
Ibid., s. 195.
19
Ibid. ss. 153-154, 159.
20
Ibid. s. 156. Ansatsen i såväl Vara och tid som Bidrag är, som vi ska återkomma till, att överträda den av
traditionen begränsande metafysiken i vara-frågan.
21
Heidegger, PRL., s. 128; ”[I]n ispo tempore confessionum mearum, quod sinn”. Augustinus Bekännelser i J. J.
O’Donnels Augustine: Confessions (Oxford: Clarendon Press, 1992), bok X, kap 3.
18
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föreläsningarna många gemensamma nämnare, vilka kommer att bli tydliga mot bakgrund av
syftet med denna uppsats: att belysa Heideggers filosofiska skifte från frågan till frågandet.
Den likhet som framför andra bör framhållas är figurerandet och betoningen av icke-vetandet
– nescio.

Heidegger om Bekännelser bok X år 1921.
Heidegger inleder föreläsningen ”Augustine and Neo-platonism” med att redogöra för tre
tidigare Augustinustolkningar (Troeltschs, Harnacks och Diltheys) för att på negativt vis
genom demarkation presentera sitt förestående projekt. Gemensamt för nämnda tolkningar är
att de studerar Augustinus som ett historiskt objekt, insorterad i en kronologiskt ordnad följd
kallad ”tid”.22 Heidegger skiljer sig genom att istället tänka att vi står i Augustinus historicitet
(Historizität) och verkningsdimension (Wirkungsdimension) idag. Detta innebär att det sant
historiska är det som lever och verkar i oss nu, att historia träffar oss samtidigt som vi är
historia.23 Heideggers fenomenologiska läsning av Augustinus syftar således till att förstå
honom och inte till att klassificera honom historiskt.24
Grunden för bok X av Bekännelser anläggs tidigt när Augustinus säger att: ”Det jag
vet om mig själv skall jag alltså bekänna, det jag inte vet om mig själv skall jag också
bekänna” och vidare att: ”Jag har blivit en fråga för mig själv”.

25

Dessa påståenden är

centrala för Heidegger och jag vill redan nu understryka att de kommer att vara avgörande
även i föreläsningen 1930. Osäkerheten som här öppnas följer med Augustinus till sökandet
efter Gud, vilket dock tar avstamp i den enda säkerheten: kärleken till Gud. ”Vad är det jag
älskar, när jag älskar Gud?”, frågar han sig.26 Heidegger visar hur Augustinus inledningsvis
söker svaret hos tingen, vilka dock avslöjar för honom att de inte härbärgerar vad han söker:
”Mitt frågande av dem var uppmärksamheten mot dem, och deras svar var deras skönhet”.27
Så vänder sig Augustinus istället inåt, mot vad han kallar ”den inre människan”, som är den
som ställer frågorna och till vilken svaren kommer i jämförandet. Här skiljer sig människan
22

Heidegger, PRL., s. 121.
Ibid., s. 124.
24
Kiesel, s. 195.
25
Heidegger, PRL., s. 130: ”quaestio mihi factum sum”; Kiesel. s. 196 gör en poäng av att Augustinus ickevetande (synonymt med nescio) går stick i stäv med den vanligt förekommande idén om Augustinus som
upptäckare av det absoluta själv-medvetandet.
26
Ibid. s. 130; Augustinus Bekännelser i J. J. O’Donnels Augustine: Confessions (Oxford: Clarendon Press, 1992),
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från djuren, som inte kan ställa frågor och därmed inte ”stå över” genom att internt jämföra
och lyssna till sanningen.28 Frågan är avgörande, som den ligger till grund för det mänskliga
varat, skriver Kiesel, och hävdar vidare att Heidegger med sin föreläsning framhäver
frågandet som dygd.29 Heidegger kallar ”det obevekliga frågandet” i Bekännelser för
Augustinus metodologi. Här sker dock ett skifte där frågan inte längre är huruvida något är
Gud, utan istället om Gud står att finna däri, i den inre människan. Detta vacklande är
startpunkten för vad Heidegger kallar ”det existentiella genombrottet för ordning och objektrelations-psykologin, eller tolkning och förståelse av faktiska livets problem verkligt
historisk-existentiellt”.30 Ytterligare en passage som Heidegger särskilt framhåller är den där
Augustinus fascineras av minnet, som innehåller intryck vilka tillhör honom själv, men
samtidigt är så stora att de inte går att omfamna i sin helhet. I tänkandet över ”det fantastiska
minnet” släpper Augustinus taget om sig-själv, skriver Heidegger.31 Han dröjer länge vid
minnet, som han inser att han delar med djuren, och därför måste transcendera för att om
möjligt nå Gud. För att transcendera minnet måste han även transcendera sig själv, men
samtidigt måste allt vi söker finnas i minnet, ty annars skulle vi inte veta att vi funnit just det
vi letat efter då vi hittat det. I detta vacklande ställer han sig så frågan: ”Hur kan jag leta efter
dig, om jag inte på något vis har dig?” och vidare: ”Vad betyder sökande egentligen?”.32
Observera här att Augustinus inte längre riktar sig mot vad Gud är, utan mot själva sökandet
efter Gud. I sökandet efter Gud, förklarar Heidegger, kommer inte något i mig bara till
uttryck, utan utgör min fakticitet och min omsorg av det. Augustinus är inte bara den från
vilken sökandet äger rum, den som rör sig mot något eller den i vilken sökandet sker; akten av
sökandet är något av självet självt.33 Utan att förankra det i vad som har föregått föreslår så
Augustinus att sökandet efter Gud är sökandet efter det lyckliga livet (beata vita), varför
sökandet nu är en ”generell teori om tillgång” (till det lyckliga livet).34 Hur vi har tillgång till
detta, det vet inte Augustinus (nescio), men att vi har det står säkert.35 Alla vill ha ett lyckligt
liv, men allt som oftast är denna vilja missriktad. Bara den som tillber och fröjdas Gud strävar
mot det autentiskt lyckliga livet. Detta strävande är inte en attityd till och ett behandlande av
ett innehåll, utan måste brytas in i genom en mer autentisk fullbordan. Gud talar alltid klart
28
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och tydligt och därför beror allt ytterst på ett autentiskt hörande, på ”huret i frågandets
ställning, på vilja-hörandet”, på att ”förbli öppen”. Frågan har, poängterar Heidegger,
förvandlats till en diskussion av villkoren för att erfara Gud. Ett hur av erfarenhet, framhåller
Kiesel, kan aldrig hittas om så hela världen genomsöks.36 ”Sent i livet kom jag till det stadie
av faktiskt liv där jag satte mig själv i position att älska Dig”, parafraserar Heidegger.37
Resterande del av föreläsningen redogör för hur det splittrade livet som människa,
deformeringen och bördan, på samma gång är Guds nåd. Nåden korresponderar precis med
lidandet och i detta möjliggör Gud motrörelsen från livets förfall. 38 Följaktligen är
fullbordandet i erfarenheten alltid osäkert, då det ständigt finns en överhängande risk att falla
tillbaka i det oäkta. Det finns ingen säker mark – livet är en ständig prövning. Mot bakgrund
av detta medger Augustinus att han inte vet (nescio) vilken sida som kommer att segra, vilken
riktning livet kommer att ta.39 Svårigheten med att förstå detta, poängterar Heidegger
ytterligare, beror på att det måste förstås sant historiskt och inte enligt någon vetenskaplig
teori. För att understryka detta citerar han Augustinus som säger att ”Se var Jag är, gråt med
mig och gråt för mig, Ni som drivs av något gott inom Er själva ur vilket handlandet föds. För
Er som inte har detta driv, Ni berörs inte av detta”.40 Utan den sant historiska förståelsen av
resonemangen ovan kan läsaren inte bli berörd och förstå. Jag är dold för mig själv till dess att
erfarenheten avslöjar mig, till och med kunskapen om osäkerheten är dold.41 Samtidigt består
förfallet från Gud paradoxalt nog till stor del av att jag tar vad jag tror är mig själv på för stort
allvar. Jag rör mig i en själv-värld som jag presenterar för mig själv i form av mina
handlingar, mitt yrke och sakerna jag tar mig för i syfte att tillfredsställa mig själv. Genom att
göra detta inbillar jag mig att jag ger mig själv av det goda, som egentligen bara kan komma
från Gud. Vad som sker är dock att i och med inför-hållandet (vor-halten) av själv-världen
existerar jag autentiskt i relation till den, ju mer jag engagerar mig. Här tar omsorgen ett
språng och fullbordan i erfarenheten därav gör att allt faller i tomhet. I den mest beslutsamma
och renaste omsorgen om sig själv finns möjligheten till det mest avgrundsdjupa fallet. Fallet
är avgrundsdjupt eftersom det inte kan studeras och förstås av någon som inför; det är ingen
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grund vi kan betrakta.42 Augustinus ser svårigheten men också möjligheten i detta tillvarons
själv-havande. Detta själv-havande äger rum bara i fullbordandet och då i historisk fakticitet,
genom att vara i de bekymmer som livet är, och inte inför dem. ”Jag har blivit en fråga för
mig själv” återupprepar så Heidegger mot slutet av föreläsningen, och konkluderar att livet är
en prövning (tentatio), i den ständigt närvarande möjligheten att vinna eller förlora sig-själv.
Denna fullbordan som inte står ut i en objektivt observerbar historisk situation, utan bara där
livet finner sig själv, är bara början av genombrottet för det sant historiska.

Heidegger om Bekännelser bok XI i Beuron år 1930
I föreläsningen ”Quid est tempus? Confessiones lib. XI” behandlar Heidegger, precis som i
föreläsningen ovan, ett kapitel och ett tema ur Augustinus bok Bekännelser. Han börjar med
att presentera det mest klassiska citatet från Bekännelser, vilket han menar har misstolkats
totalt av receptionen och som han i slutet av föreläsningen ska omtolka för att leda sina tre
teser i bevis.43 Dessa teser säger att tidsbetraktelsen i bok XI är Bekännelsers innersta
sammanfogning (Fügung), att tidsbetraktelsen är bokens egentliga mål som metafysisk grund
samt att läsningen av boken som en självbiografi är en missläsning. För att leda detta i bevis
ämnar han påvisa sambandet mellan tidsbetraktelsen och verket i sin helhet.44 Således börjar
Heidegger med att översiktligt redogöra för tidsbetraktelsens gång som den presenteras i
Bekännelser, först i form av frågor och sedan i form av ett frågande. Augustinus ställer sig
först frågan ”vad är då tiden?” och vidare ”är den överhuvudtaget?” för att sedan landa i
frågan ”är tiden, om den tenderar att icke vara?”. Det förgångna och framtiden är inte medan
nuet karaktäriseras av att inte vara statiskt, utan passera in i det förflutna: det tenderar att inte
vara. Nuet verkar inte heller äga rum i tiderna som vi känner dem, ty om så var fallet skulle
det innehålla framtid och förflutet. Fortfarande följer dock, vilket vi har med oss från bok X
och föreläsningen ovan, att vi känner (erfar) tidsintervallen och jämför dem med varandra när
vi talar om tider som långa och korta.45
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Vad är det då vi mäter när vi mäter tider som kommer och går? Här presenterar
Heidegger Augustinus mest uppmärksammade bidrag till tidsförståelsen: tiderna som olika
modus av presens närvarande i själen, som presens av preteritum, presens av futurum och
presens av presens. Detta är vad som motsvaras av minne (Vergangenem), förväntan
(Zukünftigen) och nuvarande (Gegenwärtigen), och detta presens är vad vi mäter.46 Det
förgångna är inte längre, framtiden ännu ej och nuet har ingen utsträckning. Eftersom nuet
saknar utsträckning kan det inte mätas, så frågan är fortfarande: ”vad är det, vilket vi mäter?”.
Augustinus tänker sig här att mätandet är en sträckning över dessa spridda tider, i presens, och
att det som sträcker sig måste vara själen själv. ”Jag mäter - men vad jag mäter, det vet jag
icke (nescio)”, citerar Heidegger och för här in det ”icke-vetande” som har figurerat i
föreläsningen ovan och som snart ska komma att spela en avgörande roll för den omtolkning
som gör att Heidegger kan ta sig runt den ”tomma tautologi” som han framhåller att slutsatsen
”vi mäter tiden med tiden i tiden” är.47 Själens utsträckning över tiderna är och mäter tiderna
samtidigt. Tiderna är spridda och uttänjda (distentio) och går först när de jämförs, i
mätmomentet då själen sträcker sig över dem. Människans väsen är det aktiva och splittrade
livet (vita actionis, vita distenditur) genom själens mätande av tiderna. Splittringen över de tre
tiderna kan anpassa sina egenskaper så som både kvarhållande (Behalten) och glömmande
(Vergessen), både förväntande (Erwarten) och avkall (Verzichten). Nuvaron (Gegenwärtigen)
kan vara både närvarogörande och låta-gå-förbi (Vorbeigehenlassen). Splittringen är således
även, skriver Heidegger, möjligheten för själen att samla sig i enhetlig sträckning mot det som
är inför (ante), där latinets ”ante” på samma gång innehåller tidigare, framför och inför, de tre
tiderna så som de framstår för själen. Tidernas väsen är människans väsen, hon ek-sisterar
som ut-sträckning.48 Frågan om vad tiden är, blir således en fråga om vad människan är. När
Heidegger nu ska förklara varför tidsbetraktelsen är den avgörande delen av Bekännelser
återkommer han så till icke-vetandet (nescio). ”Jag vet inte ens en gång, vad jag inte vet – vad
jag egentligen ska fråga”, återger Heidegger och citerar vidare Augustinus när denne bekänner
att: ”jag vet inte vad jag mäter, vad tid är, vad människan är”. Därefter återkommer han till
det citat som han gjorde en stor sak av i föreläsningen från 1921: ”Jag har blivit en fråga för
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mig själv”.49 Detta djupa icke-vetande (Nichtwissen) är en djup frågvärdighet. Här sker en
radikal vändning där frågan som sådan förlorar betydelse och frågandet träder fram i dess
ställe, med frågvärdigheten och icke-vetandet som yttersta grund.50
Augustinus har blivit det han söker efter. Frågandet är ett sökande efter och ett eftersökande, som framkallas av vacklandet och osäkerheten. Augustinus positionerar sig som en
bön där han ber om att sanningen för honom ska bli oförborgad genom att medge sitt ickevetande, vilket inte är detsamma som att fråga vad tiden är. Att fråga är ett tänkande sökande
(erkennendes Suchen), medan bönen om tidens oförborgadhet är tiden själv genom att själen
samlar sig och sträcker sig mot evigheten.51 Värt att notera är att bönen hos Augutsinus är
riktad mot Gud, men att det inte är dess religiösa karaktär som är avgörande för Heidegger. I
sträckandet mot evigheten är själen på samma gång samlat sträckt (extentio) och splittrat
sträckt (distentio) och det är denna dubbelhet som är central i Heideggers föreläsning.
Frågandet av frågan leder enligt detta resonemang till tidsbetraktelsen i bok XI, vilket är en
koncentration och kulmen av hela Bekännelsers vacklande sökande och därmed dess
sammanfogning (Fügung). Detta frågande som Heidegger identifierar i Augustinus bön kallar
han för ett ”tyst frågande”, i vilket den djupaste och egentligt verkliga förståelsen av tiden
vilar. Icke-vetandet är således missförstått och missbrukat i receptionen som ett intet, en
avsaknad av vetande, och bör istället förstås som denna hjärtats tillstånd av undran i ett
tillbakahållande låtande-närvarogöras, vad Heidegger här kallar ”Verhaltenheit”. Den sanna
tidens väsen är väsentligen ett låta bli/tillkomma (werden lassen) i vilken Ordets tysthet kan
tala till oss i och som ett evigt blivande.52 Först när läsaren har förstått denna sanna definition
av tiden och människan i frågandet kan Bekännelser verkligen förstås, utifrån dess sanna
metafysiska grund. Heidegger påpekar dock, som sig bör, att föreläsningen endast är en
handledning till en verklig läsning och förståelse av det sanna närvarogörandet (Anwesung),
som bara kan äga rum i frågandet som Verhaltenheit.53
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Del 2: vara blir Vara: från Vara och tid till Bidrag
Denna del inleds med att distingera begreppsparen tillvaro/till-varo samt vara/Vara för att visa
hur Heidegger gör skillnad på dem i Bidrag.54 En djupare förståelse för denna skillnad kan
erhållas först senare i läsningen, men för att underlätta för den, samt för läsningen generellt, är
det viktigt att denna distinktion observeras redan i detta stadie. Värt att nämna är dock att
distinktionen nedan görs utifrån den kritik som Heidegger i Bidrag riktar mot Vara och tid
och som i detta fall främst syftar till att belysa Bidrags gärning. Därefter följer den del, ”Vara
och tid – fråga och position”, som skisserar verket från 1927 som nödvändig position ur
vilken Bidrag och frågandet kan uppstå.
”Till-varo betyder till-dragelse i tilldragelsen som Varats väsen”, skriver Heidegger i
Bidrag och pekar här på till-varon och Varats inbördes beroende. Som vi ska se senare kan
den ena inte finnas utan den andra, då de är delar av detsamma: tilldragelsen. Vad som bör
noteras i detta stadie är vad vi kan beteckna som en slags ömsesidig samtidighet i vilken Vara
öppnas och där till-varon är grunden för detta Vara som samtidigt öppnande och sanning. I
samtidigheten som denna händelse är finns en vara-erfarenhet som är sann. ”Till-varon”,
skriver Heidegger, ”är krisen mellan den första och den andra början”.55 Här förstås ”den
första början” som metafysiken i det gamla Grekland och ”den andra början” som
destinationen på andra sidan språnget som Bidrag ska vara, bortom allt transcendentalt och
metafysiskt tänkande, i ett ännu ej existerande tänkande – infrån Varat. ”I Vara och tid
framställs till-varon fortfarande ’antropologiskt,’ ’subjektivistiskt,’ ’individualistiskt’”,
konstaterar Heidegger, och detta trots att avsikten med verket var den motsatta. Mot bakgrund
av denna kritik mot Vara och tid, som i grunden betingad av den första början och
metafysiska kategorier, så betecknar ”tillvaro” bara ett sätt på vilket varanden verkligen är
varanden. Varat utsträcks här till de ting som är varande.56 Detta tänkande är ett åtskiljande
tänkande, projicerande, som omöjliggör för det sanna Varat i tilldragelsen som Bidrag
skisserar. ”Ju mindre människor är varanden, ju mindre de envist håller fast vid de varanden
54
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som de upplever sig vara, desto närmre varat kommer de”. 57 Till-varon ska här förstås ”som
en plats där Varats själva sanning sker, och det kan bara förstås inifrån Varat självt, som självt
en tilldragelse”, skriver Hans Ruin i sin essä ”Ett opublicerat verk”.58 Med uppdelningen av
begreppet till-varo betonas här att det handlar om Varats där, som en öppning i vilken
sanningen kan upplåtas, att jämföra med tillvaro som ett varandes karaktäristik.59 Till-varon
markerar inte längre människan, utan det historiska av-slöjandet av Varats sanning, som
aldrig uppnåddes i Vara och tid.60 Dessa sätt att föreställa respektive förstå är motsatta, och
leder vara-frågan i transformationen från vad Heidegger kallar ”den ledande frågan” (das
Leitfrage) till ”grundfrågan” (das Grundfrage).61 Den ledande frågan: ”vad är varanden?
(frågan om varande, vara)”, kopplar Heidegger till den första början. Grundfrågan: ”vad är
Varats sanning? (vara och Vara: samma men fundamentalt olika)”, kan bara lösas efter den
andra början. Övergången dit måste förstås sant historiskt och är övervinnandet av all
metafysik, från vara till Vara, från tillvaro till till-varo.62

Vara och tid - fråga och position
Som inledningsvis nämnts klingar Vara och tid ut i ett ifrågasättande av såväl ansatsen som
resultatet av undersökningen, men låt oss med breda penseldrag rekapitulera vägen dit för att
förstå var vi befinner oss när denna tvekan presenteras. För att ange denna position finns det
anledning att följa rörelsen i Vara och tid från den mänskliga existensen som tillvaro över
dess vara som omsorg och slutligen till dess yttersta horisont som tidslighet för att verkets
process och struktur senare ska kunna fungera belysande och kontrasterande till Bidrags
riktning bort från den ovan nämnda ”ledande frågan”.
Målet med Vara och tid är redan från inledningen av verket uttalat att avslöja
tidsligheten som varats yttersta horisont. Att avslöja varats yttersta horisont innebär att visa
vad varat är genom att hitta dess fundamentala grund, vilket kan sägas vara definitionen av
fundamentalontologin så som presenterad. För att göra detta går Heidegger systematiskt
57
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tillväga och tänker sig att tillvaron i egenskap av varande i-världen ska av-slöja världen och
därmed varat som sådant. Detta kan ske, tänker sig Heidegger, eftersom tillvaron unikt
besitter både ontiska och ontologiska egenskaper, och förstår sig själv för-teoretiskt i själverfarenheten, genom att alltid vara indragen i detta förstående. Eftersom varje sökande
förutsätter en vägledning från det sökta måste tillvaron inneha vara för att kunna söka det.
Detta innebär att tillvaron är vara och kan närma sig detta vara, som det tillfrågade (das
Befragte) för att avslöja det efterfrågade (das Erfragte) - varat som sådant.63 Tillvarons
transcendentala konstitution som faktiskt existerande i-världen-varo består av dess tre
ekstaser: projektion, kastadhet och med-varo. Tillvaron är alltid redan före sig själv
(förväntan), bortom sig själv (havande-varit) och med andra varanden (i det som är förhanden
i världen) i vad Heidegger komprimerar i termen före-sig-i-redan-varo-i-en-värld.64 Detta
vara kan genom ovanstående beskrivning förstås som till sitt väsen ombesörjande, där omsorg
(cura) inte är ett förhållningssätt utan en nödvändighet för i-världen-varon. ”Människans
perfectio, att hon blir vad hon kan vara i sin frivaro för sina egnaste möjligheter (utkastet), är
en prestation av omsorgen”, men samtidigt bestämmer omsorgen varats grundart som utkastad
till den ombesörjda världen. Omsorgen har således en dubbel struktur som kastat utkast, men
en och samma grundförfattning.65 Allt detta kommer Heidegger fram till genom att analysera
tillvaron i sitt vardagliga, ontiska, varande i världen.
När omsorgen i Vara och tid är fastställd som tillvarons existentiella grund övergår
Heidegger till att redogöra för tillvarons möjlighet att vara hel. Ty för att finna varats yttersta
horisont behöver tillvaron förstås ursprungligt, i sin helhet. Tillvaron är sina möjligheter,
tänker sig Heidegger, och den yttersta möjligheten är möjligheternas upphörande; döden.
Grunden kan således sägas vara genomsyrad av intighet (ett upphörande), och för att bli hel
måste tillvaron förstå detta egentligt. Resonemanget ringar in den ontologiska möjligheten till
hel-varo, men vad som kvarstår är att visa att hel-varon kan göras filosofiskt analyserbar,
vilket kräver att den görs tillgänglig ontiskt. Möjligheten till hel-varo måste bli synliggjord för
tillvaron. Detta synliggörande sker, enligt Heidegger, genom samvetets rop. Ropet kommer på
samma gång ur tillvaron och någon annan stans ifrån, och träffar enbart den ”som vill hämtas
tillbaka”.66 Samvetet och ropet härrör ur en ursprunglig skyldig-varo som bara kan höras av
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den som lyssnar med vilja, då det talar ”endast och ständigt i tigandets modus”.67 För att höra
detta rop och därmed kunna ombesörja sin yttersta möjlighet såväl ontiskt som ontologiskt
krävs alltså en vilja och vad Heidegger kallar beslutsamhet inför denna. Beslutsamheten är,
skriver Ruin, ”ett kvalificerat modus av upplåtenhet, ett sätt för tillvaron att vara maximalt
öppen mot sina egna existensvillkor” och poängterar vidare att det inte handlar om ett
specifikt beslut utan om beslutande generellt.68 Det handlar alltså om att vara beslutsam inför
sina ännu ej realiserade möjligheter (tillvarons kunna-vara), som innebär ett ständigt pågående
beslutande, vilket ytterligare poängterar grunden som ett intet. Omsorgens rop är när det hörs,
trots sin obestämdhet, inte ingenting och kommer inte från ingen; ”i samvetet ropar tillvaron
till sig själv”, och avslöjar således själv tillvarons grund som icke-grund och begränsning.69
Ropet är det ontiska beviset, om man så vill, för den ontologiska möjligheten till hel-varo.
Denna avslöjade vara-grund skiljer sig från en metafysisk grund i så måtto att den inte
karaktäriseras av närvarande eller beständighet, men ändå är en ändlig och temporal
förekomst.70 När tillvarons (icke-)grund så är fastslagen som den ekstatiska tidsligheten
kvarstår för det fundamentalontologiska projektet att visa hur varat avslöjas i och med den
transcendentala ekstasen. Detta görs aldrig i Vara och tid som istället avslutas med den
inledningsvis nämnda själv-kritiken.

Vara och tid i ljuset av Bidrag
Som poängterat ovan är Vara och tid systematiskt presenterad genom ett från början framställt
mål med utpekad väg, vilket underlättar för en läsare som vant läser en bok i kapitelordning,
från början till slut. ”Den (Vara och tid) arbetar sig neråt med en nästan arkeologisk metod”,
skriver Ruin.71 Målet är att besvara den fundamentalontologiska frågan om varats mening och
vägen går via utforskandet av en icke-objektifierbar grund i form av temporaliteten, där
tillvarons transcendentala konstitution gör att den kan förstå sig själv utifrån sina egna
möjligheter och därmed lämna den förtingligande tendensen och förfallet från fakticiteten för
att avslöja varat, dess yttersta horisont, och därmed svaret på vara-frågan. Vi får tänka oss att
undersökningen leds av varat självt, då detta är en premiss för Vara och tid. Det efterfrågade
föregår frågandet och är dess förutsättning.
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I inledningen av sin bok Heidegger’s Contributions to Philosophy skriver VallegaNeu att Bidrag inte ger något svar på ”frågornas fråga: frågan om varat”, att den inte ger
läsaren några slutsatser, vilket utmärker den från resten av Heideggers produktion. Istället
öppnar Heidegger med Bidrag vara-frågan ytterligare genom att på ett performativt sätt
översätta tankar som i vanliga fall undandrar sig när de ska översättas till teoretiskt eller
vardagligt språk. Språket, menar Vallega-Neu, skiftar från Vara och tid till Bidrag från att
vara propositionellt till att vara poietiskt.72 Idén om detta skifte är avgörande för att slutligen
öppna för det finala brottet från metafysiken, vilket han försökt genomföra utan att lyckas i
Vara och tid såväl som tidigare.73
Eftersom Heidegger i Bidrag försöker lämna varje typ av transcendentalt tänkande är
det dock viktigt att framhålla att han i dekonstruktionen av metafysiken i Vara och tid trots
allt har funnit en ändlig, icke-metafysisk (av-)grund för varat i den temporala horisonten.
Denna är icke-metafysisk i så måtto att den avtäcks i sin begränsning som vara-till-döden, i
den ovan beskrivna intigheten.74 Låt oss dröja vid den historiskt betingade metafysiken i Vara
och tid som Heidegger nu avser lämna och belysa den med projektet Bidrag som perspektiv.
Det problematiska med begreppet transcendens (i Vara och tid) är att det oundvikligen tänks
som en rörelse från ett vara till ett annat, i detta fall från tillvaron till den temporala
horisonten, och detta trots att rörelsen är ämnad att leda tillvaron tillbaka till sitt egentliga
själv. Ansatsen i Vara och tid är en rörelse från ett frågande av tillvaron som det tillfrågade
till ett frågande av varats yttersta horisont som det efterfrågade. Detta ger att tänkandet glider
in i ett perspektiv som ställer sig mot och utanför det som till-frågas. Vallega-Neu talar om
detta som ett misslyckande av språket och kvasi-metafysik där misslyckandet härrör ur det
faktum att språket som används (termer som ”transcendens”, ”möjlighetsbetingelse” och
”horisont”) är historiskt betingat av just metafysik.75 Vidare kan Vara och tid även anses vara
metafysisk i bemärkelsen att tillvaron som omsorg (cura) är villkorat av temporaliteten för
varats avtäckande. Metafysiken består i en logisk slutledning som säger att om ej A, med
nödvändighet ej B, vilket leder till ett separerande tänkande där villkoret skiljs från vad det
villkorar och således representeras en ontologisk struktur som visar sig på en annan nivå än

72

Vallega-Neu, Heidegger’s Contributions to Philosophy: An Introduction, ss. 2-3. Språket är poietiskt på två
sätt: genom att möjliggöra för varats tilldragelse att uppenbaras så som den uppenbaras i tänkandet och
genom att möjliggöra för tänkande och språk att förekomma som varats tilldragelse.
73
Ibid., s. 9.
74
Ibid., ss. 9-10.
75
Ibid., ss. 24-25.

21

den existentiella, ontiska hos tillvaron.76 För att tänka vara, repeterar Heidegger upprepade
gånger i Bidrag, måste varje representation av transcendens försvinna.77 Med sökt stöd hos
ovan beskriven historicitet framhåller Heidegger att detta tidigare ”misslyckande” inte kan
skyllas på honom, utan måste förstås som konsekvensen av hur varat ges till tanken i Vara
och tid, och att detta således inte överskuggar framstegen och upptäckterna vilka ska förstås
som vägen fram och övergången till Bidrag.78 Heidegger beskriver i efterhand Vara och tid
som själv-förberedande början av den essentiella förekomsten av Vara självt.79 Vi kan säga att
Heidegger med sitt magnum opus har tänjt språket till bristningsgränsen, vilket han menade
var oundvikligt som förberedelse för det ”språng” in i den andra början som Bidrag ska vara.

Bidrag som Varats språng till tilldragelsen
”Bara ett försök kan göras, att tänka från en mer ursprunglig position i frågan om Varats
sanning”, ”det handlar inte längre »om« något, att representera något objektivt, utan om att
dras in i till-dragelsen”, skriver Heidegger i inledningen av Bidrag.80 I dessa meningar kan vi
utläsa att Bidrag är Heideggers försök att hamna i en mer ursprunglig position, i Varats
sanning, ur vilken ett nytt tänkande ska uppstå. Det ska inte uppstå till följd av ett tänkande
om något, och således inte i en rörelse mot något, utan som tilldragelse i, där tanken,
sanningen och tilldragelsen sker simultant. Uppdraget här blir att försöka förstå hur denna
samtidiga, enhetliga och på samma gång delade tilldragelse, eller händelse, uppstår. Vad
innebär försöket som Heidegger talar om? Detta avsnitt kommer att börja i en redogörelse för
några centrala begrepp för att sedan landa i den grundstämning ur vilken denna simultana
tilldragelse är tänkt att äga rum.
Hittills har vi förhanden begreppen ”tilldragelsen”, ”Varats sanning” och ”språnget”
vilka måste redogöras för i syfte att förstå det som jag inledningsvis karaktäriserade som
”frågandet” i Bidrag. Med anledning av Bidrags komposition och ambition kommer jag inte
att behandla begreppen var för sig utan istället låta dem framträda i dess oundvikligt
sammanflätade karaktär. ”Försöket” som Heidegger dristar är ett försök till ett språng där
språnget markerar tanken om en övergång från vad Heidegger kallar ”den första början” till
”den andra början”. Denna övergång kan inte förklaras med ett kausalsamband där det ena
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steget följer på det andra, varför begreppet ”språng” används. Språnget, som egentligen inte
kan förstås som ett begrepp, markerar även att det inte är fråga om ett perspektivskifte, utan
om att helt släppa tänkandet som representativt med utgångspunkt i distinktioner. Innan vi
vidare närmar oss dessa formuleringar vill jag göra en poäng av att Bidrag inte är uppbyggd
med samma systematik som Vara och tid, vilket vi ska se hänger samman med ovan
beskrivna tanke om ett poietiskt språk bortom det representativa tänkandet i metafysiken
sedan ”den första början”. I Bidrag är Varat inte längre en ontologisk struktur som
underligger historien som tillvarons temporalitet. Varat är här en historisk (Geschichlicht)
händelse i vilken tänkandet är deltagande. Tänkandet förstås här i bemärkelsen av ”varahistoriskt tänkande” (seingeschichtliches Denken) och sker först i rörelsen som är i-sanningvarandet.81 Istället för att placera eller positionera sig mot historien av vara finner sig Varat
insnärjt i Varats historicitet, i ett osäkert rum, grundat i avgrunden. Vi måste således undvika
att föreställa oss detta tänkande som ett tänkande inför något eftersom det är performativt och
blir till först när det uttänks.82 Här kan vi återknyta till kompositionen av Bidrag som
karaktäriserats som mindre systematiskt och består av sex ”fugor” (Fuge) vilka är delar som,
trots att de presenteras numrerade och i ordningsföljd, inte får förstås som på varandra
följande i en klassisk kronologi.83 Varje fuga står nämligen för sig själv, samtidigt som den är
en del av helheten. På samma sätt är varje läsning unik och repetitiv på samma gång i vad
Heidegger kallar ett ”första tänkande” (anfänglichen Denkens). Den som ser repetition
överallt i läsningen av texten anklagar han för att vara ytlig och därmed oförstående.84 Han
förklarar vidare att repetitionen och det unika i denna tilldragelse måste förstås som samma
sak då det handlar om att låta Varats unik-het åter-bli ett tillstånd och så ur denna mer
ursprungligt historiska sanning.85 Orden ”komposition” och ”fuga” för tankarna till ett
musikstycke som på samma performativa sätt som den sanna tanken inte är musik förrän det
framförs, hur mycket vi än teoretiserar om det.86 Vallega-Neu härleder etymologiskt
begreppet ”anfänglich” till att ”fånga” och gör kopplingen att det i Bidrag handlar om att i sin
kastadhet fånga vad som är kastat mot en själv i det öppnade tid-rum som upplåts i
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tilldragelsen som varande-i-sanning.87 Detta öppna tid-rum som beskrivs som ett Varahistoriskt-tänkande i sanning uppstår när det avslöjande kastet (entwurf) fångar det mer
usprungliga kastet (zuwurf). Att det sker är ett språng in i den öppna rum-tiden där kastaren av
det kastade upplever sig själv som kastad, med andra ord där till-varon upplever sig tillhöra
och vara del av Varat. Bara när öppnandet är en erfarenhet av kastadhet och därmed av att
tillhöra Varat kan öppnandet ske. Detta avslöjar för oss att till-varon inte gör något utöver att
fånga, eller svara på, det historiskt ursprungliga kastet, varmed det blir sig-själv som
”bevararen av det kastade utkastet, den grundade Grundaren av Grunden”.88 Det är på detta
vis till-varon måste tänka, utan möjlighet till transcendens likt i Vara och tid där frågan alltid
glider iväg från det sanna öppnandet av Varat genom att tänka vara utifrån varanden. Varat är
inte något ”tidigare” som finns i-sig-själv, eller för-sig-själv, utan uppstår i tilldragelsen, i den
rum-tidsliga samtidigheten (gleichzeitigen) av Vara och varande.89 Därmed är till-varon
förutsättningen för i-sanning-varat som bevarare av Vara och som möjliggörare av öppnandet
i tilldragelsen. Att bevara Varat är att dröja i öppnandet av Varats sanning genom att förbli
stämd till öppningen.
Fortfarande är det inte uppenbart när denna tilldragelse ska äga rum, och det blir
egentligen aldrig klart i Bidrag. Anledningen till detta är att den existentiala tidsligheten, till
skillnad från i Vara och tid, inte alls ges samma utrymme. Istället placerar Heidegger
genomgående förståelsen och i-sanning-varats tilldragelse i ett ”spelrum” eller i ”tid-rummet”,
vilket avslöjar att rummet och tiden betraktas som ursprungligt likvärdiga.90 Vad sanning är
kan inte sägas direkt och tillräckligt, bara genom en förståelse av tid-rummet som öppnande
kan vi greppa i-sanning-varat genom (samt i-och-med) att bevara och skydda det. ”Tidrummets ursprung motsvaras av unikheten hos Varat som tilldragelse och placerar sig själv i
dess öppenhet endast i händelsen, som är bevarandet och upplåtandet av sanningen”, ”innan
denna förblir den (sanningen) oundvikligen höljd i formen av de obegripliga men vana
sammanhangen

»rum«

och

»tid«”.91

I

samma
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Heidegger
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ögonblicksplatser, vilket likaledes är en sammanflätning av ett temporalt och ett spatialt
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begrepp. Detta med ögonblickets autentiska tidslighet har berörts tidigare i Heideggers corpus
och kan här förstås som en länk mellan detta corpus och tilldragelsen med den gemensamma
nämnaren i kritiken mot en konventionell tidsförståelse som han nu avser lämna på allvar.92 93
Detta hänger givetvis tätt samman med den ständigt närvarande och i uppsatsen
återkommande historiesyn som vi har sett utvecklas som en röd tråd genom Heideggers
tänkande och som nu kulminerar i vad Ruin benämner en ”ännu mer radikal historisering av
tänkandet självt”.94
Låt oss, för att nysta i vad det djupare frågandet i Bidrag är, dyka lite djupare i vad
förutsättningen för tilldragelsen är, vad står på spel vid metafysikens slut, inför grundandet av
en ”andra början”?

Att vara stämd i öppningen – Varats undandragande och Verhaltenheit
Från ovan har vi med oss att frågandet ska ske från i-sanning-varat som möjliggörs av en
förberedd-het för att delta i tilldragelsen. Tänkandet kan inte föra till tilldragelsen, men det
kan ”förbereda den öppenhet vilken som tid-rum gör Varats rörelse tillgänglig i till-varon”.95
För att finna sig i denna tilldragelse och därmed kunna bevara Varat i öppnandet krävs det att
till-varon erfar vad Heidegger kallar ”övergivandet och glömmandet av varat”.96 Detta
övergivande är sammanbundet med den förtingligande traditionen som Heidegger gör en stor
sak av även i Vara och tid och som här hänger samman med det tidigare nämnda och ständigt
återkommande metafysikens tillkortakommande. Varanden förlorar sin essens, nämligen
Varat, i vardagligheten, vilken som vardaglighet möjliggörs av just detta Varats
undandragande. Vid metafysikens slut kan Vara erfaras först när dess sanna förekomst klingar
an i och som ett undandragande. Avgörande för förståelsen är att undandragandet inte är ett
undandragande av något, utan fattas som en Varats svängning som undandragande. Att Varat
överger varanden betyder att Varat samtidigt förborgar sig i varandena, och att Varat själv är
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”väsentligen bestämt som denna själv-undandragande förborgadhet”.97 När Varat drar sig
undan tillåts förekomsten av ting som vi tänker oss dem i vardagligheten, som varanden, och
därmed gömmer sig Varat på sätt och vis bakom vad som tillåts uppenbaras. Följden blir att
tingen föreställs som konstanta substanser istället för tillfälliga temporala händelser som
passerar till följd av Varats undandragande.98 För att denna illusion ska uppenbaras och ”den
andra början” således möjliggöras krävs, likt upprepats på olika vis och vägar, tilldragelsen.
Det är dock lätt att gå i en fälla och förstå denna som en följd av undandragandet när den
egentligen är dess samtidiga kall. Erfarenheten av övergivandet och glömmandet av Varat
sker som detta kall i form av oro, som om den erfars oundvikligen kräver ett svar.99 Noterbart
är att denna erfarenhet inte hänvisar till en personlig erfarenhet som leder till ett gripande av
sitt eget egentliga vara, likt i Vara och tid, utan istället grundas i denna ytterligare tillspetsade
och mer ursprungliga historicitet som ett språng in i Varats historiska väsen genom att vara
den öppning som samtidigt ska förstås.100 Först här kan sanningen förstås i sin dubbelhet, som
”öppenhet och fördoldhet” och samtidigt ”likaså väsentligen förbrogadhet och undandragande
i ett okalkylerbart spel”.101 Coyne menar att medan oron ställer tillvaron inför sig själv och sitt
eget vara som ingenting och ingenstans innebär oron i Bidrag att till-varon erfar Varat som
annorlunda än varanden, genom att erfara just avsaknaden av Vara.102
Varats grund som intet-het i Bidrag förstås, likt nämnt tidigare, som av-grund och för
att poängtera att detta inte är fråga om en icke-grund har Heidegger på flera ställen kursiverat
grunden som av-grund.103 ”Av-grunden är grundens frånvarande”, skriver Heidegger och jag
tänker mig att det finns en poäng att skriva det som från-varande. Han talar vidare om att
grunden är sanningens essens, som den ursprungliga enheten av rum och tid, som tillåter dem
att divergera till avskiljbarhet, så som vi till vardags fattar dem.104 Detta undanhållande av
grund som grund är alltså inte ett intet utan ”ett ursprungligt slags ouppfyllt, lämnat-tomt”
som därmed är ett slags upp-öppnande. Här för Heidegger så in att detta (grundens) självundanhållande är tvekande och därmed åter-återknyter han till osäkerheten. Avgrunden är
därmed samtidigt ett tvekande klarnande-fördöljande, som är den essentiella förekomsten av
sanning. Kausalitet är som nämnt tidigare metafysiskt betingat och bör således undvikas men
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Heidegger använder här begreppet ”Ahnung” som skulle kunna översättas som aning eller
antydan. I detta fall handlar det om att det tvekande och osäkra undanhållandet är aningen
som kallar på till-varon där ”varon” är kursiverat för att beteckna beständigheten hos Varat
som klarnande fördöljande. Klarnandet är erfarenheten och accepterandet av fördöljandet, i
och med att Varat tillkännages som frånvarande. Klarnandet och fördöljandet är två skilda
processer som kommunicerar utan att för den skull föranleda eller förändras av varandra.
Detta svängande mellan kall och tillhörande är Varat självt, som tilldragelse.105
Som förklarat ovan förstår vi inte denna ”tomhet” i termer av ett tomt rum där något
saknas, och för att undvika att läsaren tänker på detta vis lägger Heidegger till begreppet
”temporal-spatial” framför begreppet ”tomhet”. Att i erfarenheten av denna tomhet förstå
Varat som frånvarande närvarande likt ovan beskrivet är vad Heidegger i Bidrag kallar för
”Verhaltenheit”. Verhaltenheit är den starkaste och samtidigt mest ömtåliga förbereddheten,
som möjliggör för att finna sig stående i sanningen som vändande (svängande) i
tilldragelsen.106 Den är starkast som enda möjlighet för ”den andra början” och ömtåligast i
hotet om att när som helst stängas. I detta performativa om-byggnadsverk, som Bidrag avser
vara, utgör i sin tur Verhaltenheit grunden för omsorgen. Just som i Vara och tid har
omsorgen en unik ställning och är inte att jämföra med andra attityder, men den stora
skillnaden består här i att den inte längre har tidsligheten som grund. Istället är Verhaltenheit
grunden själv genom att vara det sökande som för Heidegger är en närhet till beslutet om en
andra början. Den är det själv-innehållande språnget in i vändningen i tilldragelsen.

Del 3: Från frågan till frågandet – att inte veta
Även om ”tiden” per se inte avhandlas likt tidigare i Bidrag så handlar verket om den
problematik ur vilken den ekstatiska tidsligheten presenterades som ett tänkt svar på den
fundamentalontologiska frågan och därmed som det vilket skulle leda sökandet. Just på grund
av att den ekstatiska tiden så att säga ”lyser med sin frånvaro” i Bidrag tycker jag att det finns
en god poäng i att lyfta fram Coynes teori om den inverterade tidsligheten för att därifrån
övergå till att ytterligare belysa frågandets gestaltning som något annat, som pågående,
undandragande, som inte kan tänkas i termer av enkom tid eller något annat transfererat
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koncept eller system utan som kan vara först som ett uttänkande fritt från svar i den andra
början.
Den ekstatiska tidsligheten
Det beslutsamma ombesörjandet av möjligheterna (kunna-vara) härledde Heidegger i Vara
och tid ur tillvarons ekstatiska transcendens, i vilken tillvarons icke-grund synliggjordes
ontiskt av samvetets rop. Vi har i uppsatsen sett hur till-varons icke-grunds intighet fått en ny
mening i Bidrag som Varats undandragande, där till-varon är dess grundare genom att låta gå
förbi. I ingetdera av fallen är grunden något beständigt eller permanent, men som jag lyft fram
är den väsentligt om-tänkt. Tillvarons antecipation av den kronologiskt kommande tiden och
utsträckning mot dess egna kunna-vara har ersatts med ett förvägrande av Vara som Varats
verkliga (och märk väl enda) sätt att vara. Förnekandet av Varat är samtidigt vad som ger
tillgång till metafysikens historia och därmed ”den första början” som möjlighet för ”den
andra början”.
Coyne för i sin bok fram en tes som säger att de tidsliga ekstaserna i Vara och tid
(som vi vet ursprungligen härstammar från Augustinus) har inverterats och applicerats rakt av
i Bidrag.107 Förväntan har ersatts av förvägran, vilket kan sägas passa med beskrivningen
ovan. Likaledes har det egentliga förhållandet till den kronologiskt förflutna tiden ändrat
karaktär från repetition av tidigare möjligheter till ett slags glömska som inte är ett förlorande
av något, utan ”en förvandling till ett mer ursprungligt frågande”, i sant historisk
bemärkelse.108 Istället för att repetera tidigare möjligheter är förutsättningen nu att glömma
dessa, då de är betingade av den metafysiska traditionen och en klassisk historiesyn.
Närvarandegörandet i nuet handlar på samma väg istället för att närvarogöra om att fortsätta
att vara exponerad, att stanna i erfarenheten av fördöljandet och därmed låta det
undandragande fördöljandet äga rum. Heidegger står i skuld till Augustinus, menar Coyne, för
att ha lånat och inverterat dennes figur, vilken här har givit ett tidskoncept där autentisk
temporalitet är en intensifiering av dess skingring. Jag vill dock ifrågasätta denna föreställda
direkttransponering först och främst med Heideggers egna ord: ”allt som – i tillståndet och
övergången från den ledande frågan till grundfrågan – tänks om Vara och undersöks som en
väg till Varats sanning får aldrig översättas till någon tidigare bottenlös ”ontologi” eller
”kategori-lära”.109 Bidrag är, som Ruin retoriskt påpekar, inte en esoterisk lära för de invigda
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som lyckas urskilja en ordning.110 Istället vill Bidrag vara, tänker jag, ett sant historiskt och
därmed ursprungligt icke-vetande, i Augustinsk bemärkelse, det vill säga som erkännandet av
ovissheten inför vilken sida som kommer att segra, eller vilken riktning livet kommer att ta.
Detta i form av att vara (genom att bli) ett abrupt avbrott mitt i den metafysiska traditionen
som vi känner den, någonstans mellan frågan och svaret. Jag tänker mig att icke-vetandet står
för ett slags ingets företräde framför något. För varje kategori, system eller projektion
(vetanden i metafysisk bemärkelse) som läggs till intensifieras vara-glömskan. Tilldragelsen, i
vilken tid-rummet är skådeplatsen, är övergången till något absolut osäkert (den andra början)
och därmed i-sig osäker, ofullbordad. Att närma sig denna andra början med ambitionen att
säga vad den är vore att omöjliggöra den. Vi kan dock observera att icke-vetandet som
förberedande och därmed närmande av den sanna vara-frågan möjliggör för livet och filosofin
att faktiskt bli ett, vilket likt poängterat i bakgrundskapitlet framhölls som Heideggers projekt
att uppvisa. Om Heidegger har transponerat en modell rakt av, har han per definition
misslyckats och jag vill tänka att så inte är fallet. Den ”förbluffande tystnad som omger frågan
om tiden” i Bidrag är kanske just ett försök eller till-låtande av en rörelse bort från system
och modeller, mot en neutral zon, obetingad av tillvaron, där den ursprungliga tiden kan
närvara.111 Den stora skillnaden är historiciteten som inte längre är grundad i tillvarons
temporalitet, utan i en ursprunglighet där till-varon öppnar upp först som en sant historisk
händelse, i vilken Varat deltar som en ny typ av tänkande. Först då är till-varon, och därmed
den sant historiska tiden i ny bemärkelse. Detta tänkande ska vara ett med livet, enligt hur jag
beskrev Heideggers projekt i bakgrundskapitlet och Heidegger i Bidrag skulle mena att detta
bara kan ske i det skapande tänkandet – uttänkandet. Tiden måste närvara som något annat än
tidigare beskrivits, i sin ursprunglighet bortom vårt vetande, som sanning i-sig och inte som
varats sanning.

Frågandet som vara-historisk öppning
”Självbesinnandet som en fråga för självet – om vad och vem vi är – är utövandet av en fråga
som gör varat självt frågansvärt. Det förfrämligar och ger tillgång på en och samma gång.
Med andra ord: det öppnar den filosofiska hållningen som sådan. Att hålla sig kvar i detta
tankemodus innebär att hålla sig kvar i en föraning och uppmärksamhet. Det kan aldrig
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åstadkommas en gång för alla, utan måste utövas ständigt på nytt”, skriver Ruin i en essä där
han reflekterar över begreppet ”besinning” (Besinnung) som Heidegger använder frekvent i
Bidrag och som sedan skulle bli namnet på det verk han skriver omedelbart efter att ha
avslutat det förra.112 Besinning kan sägas vara ett sätt att beskriva tankemoduset som
karaktäriserar grundstämningen Verhaltenheit och därmed frågandet som tillstånd. Som vi har
sett handlar det om att dröja i detta utövande genom att med detta tankemodus vara den
öppning som på samma gång är sanningen och i-sanning-varat. Dröjandet är ett utövande av
att låta från-vara. Genom att, som framhållet i citatet ovan, vara en fråga för sig själv, i
osäkerhet, tillåts uppenbarandet av sanningen, sedan den har varit dold för och av ”självet”.
Detta uppenbarande får inte förstås som ett hittande av det som eftersökts, likt det efterfrågade
inför den efterfrågande, eller som i metafysisk tradition när varats sanning föreställs gömd
”bakom” hur varanden framträder. Sökandet, eller frågandet, är hittandet. Samtidigt finns där
inget som har blivit hittat. Där, i till-varon, upplåts sanningen utan att vara svaret (i bestämd
form). ”Den som söker har redan funnit!”, för att citera Heidegger själv.113
Frågandet så som det karaktäriseras i Bidrag är inte ett ställande av en fråga, som
sedan upphör och ersätts av en väntan på ett svar, eller i mottagandet av ett svar. Frågandet i
Bidrag är bara som ett pågående mediterande över självet i ett osäkert sökande. Filosofin
etablerar inte ett själv, ingen säkerhet, utan gör självet till en fråga, just som i fallet
Augustinus. Självet är inget som går att hitta genom att rikta sig mot ett föreställt jag, eller
något annat inför. Därav kan vara-frågan utformad som en fråga aldrig få ett svar, eftersom
det ligger i frågans natur att ha ett objekt vilket när det uppenbaras avslutar sökandet. Det är
denna typ av sökande som Vara och tid fastnar i, med idén om att det eftersökta måste initiera
sökandet. I språket kan vara-frågan bara bli ”ett stammande på gränsen till syntaktisk och
semantisk kollaps”, för att låna Ruins ord.114 Detta är vad Vara och tid kan sägas vara i ljuset
av Bidrag, och vad jag tänker mig att en ytlig läsning av Bidrag förblir. Likt Heidegger
påpekar i föreläsningen från 1921 kan huret i frågandets ställning aldrig hittas någonstans.
Letandet efter varats sanning måste övergå från sökandet efter till ett frågande som inte frågar
efter (i dubbel bemärkelse) varats sanning. Frågandet och svaret får inte förstås på varandra
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kausalt efter-följande utan är först samtidigt, när vi förstår att vi inte kan veta utifrån de
kategorier och system som vi känner, när icke-vetandet blir vetandet.
Heidegger överger aldrig helt begreppet ”frågan” för frågandet, utan karaktäriserar
istället frågandet som en typ av fråga vilket kan verka missvisande. Han förklarar att
besinningen är ett frågande som söker sig in i mening (Sinn), och avslöjar om, när och hur vi
tillhör Varat som tilldragelse. ”Denna fråga”, skriver Heidegger efter att ha redogjort för
frågandet, ”måste ställas för Varats väsen, som behöver oss”.115 Att frågan behöver ställas
tänker jag är för att för-bereda genom att förvandlas till insikten om just vara-frågans och i sin
tur Varats frågvärdighet. Denna förståelse finner vi likaledes i Vara och tid, som trots allt är
ett slags nödvändig för-beredelse. Det är ett för-beredande som jag tänker kan övergå i
frågans tillbakadragande och svängandet på gränsen till kollapsen bortom vilken vi inte kan
se. Svängandet är i sin tur den dubbla rörelsen som består av ett samtidigt fördöljande och
öppnande. Kanske beskrivs denna situation bäst i vad Heidegger kallar rörelsen från första
börjans ”inte längre” (nicht mer) till förmån för andra börjans ”inte än” (noch nicht).116
Som jag nämnde tidigt i denna uppsats så riktar Heidegger mycket fokus på hur
Augustinus Bekännelser har missförståtts av receptionen och avslutningsvis vill jag, liksom
Heidegger tar Augustinus icke-vetande på allvar, ta detta Heideggers fokus på icke-vetandet
på allvar. Utan att hävda att Heidegger i Bidrag har använt Augustinus system ser jag ett
värde i att belysa vad det är Heidegger själv riktar ljus mot hos Augustinus. När jag följer
detta ljus finner jag vändningen och icke-vetandet. Dessa hänger samman då det är när frågan
förlorar riktning och avsändare, och därmed upphör att vara en fråga, som icke-vetandet träder
in som ett slags genombrott – ett nytt slags vetande. I Bidrag finner vi ett nytt slags tänkande,
vilket förutsätter ett pågående förberedande för att livet och filosofin verkligt ska kunna bli ett
och samma i tilldragelsen. Augustinus icke-vetande kan aldrig vara tilldragelsen i sträng
översättning, men förståelsen av dess innebörd och erfarenheten därav, med den emfas
Heidegger framhäver den, kan sägas vara en del av det stammande på gränsen som ska utgöra
vägskälet från vilket språnget kan äga rum. Tilldragelsen hos Heidegger får sägas vara
beroende av förberedelsen som är början på språnget över klyftan mellan första och andra
början, vilken fortsatt är osäker och ännu ej avgjord så länge förberedandet pågår. Denna
klyfta mellan ”inte längre” och ”ännu inte” är att säga att jag inte, med det betingade tänkande
som står till mitt förfogande, vet vem det är som ställer frågan, eller vad det är som efterfrågas
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och så samtidigt dröja i vad som har frågvärdighet. I Heideggers fall kan detta leda till ett
faktiskt vetande i den andra början, medan det verkliga vetandet hos Augustinus trots allt bara
kan finnas post mortem. Det som först verkar vara ett slags svarets avlägsnande, en förlust,
visar sig kunna bli uppöppnandet av den plats eller det tillstånd där svaret och frågan smälter
samman och möjliggör för det vetande som är ett med livet. Medan sökandet i Vara och tid
alltid startas av det som eftersöks, och förutsätter det som eftersöks, är förutsättningen för
Bidrag det omvända - att svaret inte finns däri. Just därför skiljer sig Bidrag från andra av
Heideggers verk, den får inte erbjuda några svar. I synnerhet inte på frågornas fråga. Jag tror
att det är detta som den som ”inte behöver Bidrag” har förstått, att om den ska läsas, så ska
den läsas utan att i läsandet söka efter svar. Frågan är om det går att läsa Bidrag på det viset,
förutsättningslöst, utan att försöka förstå. Jag har inte gjort det, och detta avslut förblir ett
stammande, på gränsen till någon slags kollaps.
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