Når sannhetens skjer har u-sannheten allerede skjedd: En tildekkelse går forut for
avdekkelsen av det værende. Mer opprinnelig enn i sannheten står mennesket i
u-sannheten. Først med tildekkelsen av det værende i sin helhet har mennesket
sin verden.
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D

ette nummerets oversettelse er et utdrag av
Heideggers essay «Om sannhetens vesen». Det kom
ut i 1930, tre år etter at Heidegger hadde publisert sitt
store verk Væren og tid. Verket, som utvilsomt hører til
det 20. århundres store filosofiske bragder, ble aldri fullført. Enda så nytenkende og banebrytende det var, innså
Heidegger under arbeidet, at han måtte forlate veien hans
tenkning hittil hadde fulgt, og staket ut en ny kurs for sitt
store filosofiske prosjekt – å tenke værens mening. «Om
sannhetens vesen» utgjør de første skritt Heidegger tar i
denne nye retningen, vekk fra sin tidlige filosofi.
«Om sannhetens vesen» er derfor også et av de første
essay som inngår i det man kaller den sene Heideggers filosofi. Her er vending [Kehre] et sentralt begrep. Heidegger
snakker om vendingen i væren som skjer når mennesket
får en ny forståelse av væren. Men den sene Heideggers
filosofi kan også selv beskrives som en vending. Ikke først
og fremst fordi han vendte seg vekk fra sine tidligere tanker, men fordi disse tidligere tankene sto, til tross for sin
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originalitet, innenfor en feilaktig måte å tenke væren på.
Den sene Heidegger forsøker å tenke væren på en ny og
dypere måte: han forsøker å vende seg bort fra hele den
vestlige tradisjonen.
Den vestlige tradisjonens feilaktige måte å tenke væren på er dens forsøk på å tenke væren som det værendes
væren. Denne tenkemåten følger en oppfatning om at det
værende er det fulle uttrykk for væren, at væren som det
første og grunnleggende er tilgjengelig for mennesket bare
det «tenker hardt nok eller ser godt nok etter». Det værende, det mennesket står i umiddelbar kontakt med, blir
dermed det fulle utrykk for væren. Når verden da med
Guds død blir et meningsløst objekt, og subjektet det
eneste sikre holdepunkt, tolkes det værendes væren som
en funksjon av menneskets subjektivitet. Mennesket blir
det som konstituerer væren, hinsides mennesket ligger
ingenting. Nihilisme er følgen, mennesket eksisterer i et
meningsvakuum.
Heidegger søker å unngå denne konklusjonen: Han
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mener nihilismen i det moderne er en følge av at det moderne mennesket har misforstått væren. Væren er nemlig
et ufattelig mysterium som mennesket ikke kan få innsikt
i. Heller enn å forstå væren som et produkt av menneskets
subjektivitet, må væren forstås som noe som blir gitt mennesket. Mennesket kan ikke forstås som det konstituerende; det må forstås som det som mottar væren. Som mot34
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takende er mennesket prisgitt værens mysterium, og dette
mysteriet har tradisjonen glemt . Den har tenkt mennesket
som værens herre, og således har den misforstått, ikke bare
væren, men også mennesket og dets plass i verden.
Men disse krasse ordene mot tradisjonen til tross: Ut
fra definisjonen Heidegger gir av sannheten skulle man
tro at også han setter mennesket i den samme opphøy-

ede posisjonen. I «Om sannhetens vesen» sier han nemlig at «sannheten er avdekkelsen av det værende, gjennom
hvilken en åpnethet finner sted.»1 (Heidegger 1954:16) En
slik sannhet kunne ikke ha skjedd uten mennesket.
Åpnetheten det her er snakk om er menneskets åpnethet. Ved at det står i en åpnethet skiller mennesket seg fra
alt annet værende. I motsetning til det værende som bare
er, er mennesket åpnet for det værende; det er der, i åpnetheten, hvor det værende er avdekket for mennesket. I «Om
sannhetens vesen» kaller Heidegger denne særskilte menneskets værensmåte for ek-sistens. Mennesket ek-sisterer i
sin åpnethet for det værende og er således det værende som
det værende er avdekket for.
Avdekkelsen av det værende skjer fordi mennesket
forstår. Stående i åpnetheten har det en forståelse av det
værende. Det særskilte værende er mangfoldighet, men likevel fremtrer det som instans av et allment begrep. Visse
aspekter ved det værende fremtrer som essensielle, andre
som tilfeldige. Denne struktureringen av det værendes aspekter ligger ikke i mangfoldigheten selv, men er noe mennesket som det åpnende værende gjør. Sannheten – avdekkelsen av det værende – skjer da fordi mennesket, som det
åpnende værende, har en forståelse av det værendes vesen.
Det er fordi mennesket allerede forstår det værendes vesen,
at det værende fremtrer som værende.
Men hvordan kan man unngå å tolke dette som at
mennesket, som det som muliggjør det værende, er værens
herre?
Alt avhenger av hvordan det værendes vesen tenkes.
Tradisjonelt tenkes vesen som mengden av det værendes
essensielle egenskaper. Man tenker at menneskets forståelse av det værende er en slags sorteringsmekanisme.
Mennesket forstår det værendes vesen ved å være i besittelse av en slags mental mal som foreskriver hvilke egenskaper det erfarte må ha for å falle inn under et begreps
ekstensjon. Ved hjelp av denne mentale malen slutter
mennesket, underbevisst så å si, fra den særskilte erfaringens sanseinntrykk til det værende. Platons store drøm, å
kunne ramse opp alle de essensielle egenskapene som gjør
det værende til det værende det er, skulle da være mulig
bare mennesket hadde vært i stand til å gjøre eksplisitt
denne malen.
Men denne måten å tenke det værendes vesen på er
ifølge Heidegger ikke grunnleggende nok. Å tenke vesen
som mengden av det værendes essensielle egenskaper, er
bare å tenke vesen som det uvesentlige vesen. Det er blott
og bart refleksjoner over hvilke essensielle egenskaper det
værende har. Men det er ikke tenkning om hva det er som
gjør at det er disse, og nettopp disse, egenskapene som er

å betrakte som essensielle. Det vesentlige vesen er derimot
det som gjør at det værende avdekkes som det værende det
er. Det er det vesen som ligger til grunn for det uvesentlige vesen. Skal væren belyses må vesenet som mennesket
allerede forstår tenkes som det vesentlige vesen.
Skjønt, det vesentlige vesen kan egentlig ikke tenkes,
hvis man med tenkning mener å eksplisittere. I motsetning til forståelsen av det uvesentlige vesen, kan ikke denne forståelsen uttrykkes i en proposisjon.
Forståelse av det værendes vesentlige vesen
er en før-språklig, pragmatisk forståelse:
Mennesket forstår det værendes vesentlige
vesen ved å forstå rollen det værende spiller i menneskets handlingsmønster. Denne forståelsen får
mennesket gjennom handling, ikke gjennom tenkning.
Bare som handlende forstår mennesket sitt eget handlingsmønster. Det vet ikke hva det forstår, men forholder seg
likevel til verden. Altså er det som handlende, ikke som
tenkende, at mennesket grunnleggende forstår det værende. Når sannheten skjer, når avdekkelsen gir mennesket
en verden av værende, skjer den ut fra den pragmatiske
forståelsen av det værendes vesen innenfor hvilken mennesket handler i verden.
Hvordan det værende avdekkes avgjøres altså av hvordan mennesket i sitt handlingsmønster forstår det værende. Dette gjør avdekkelsen av det værende til en funksjon
av måten mennesket forholder seg til det værende gjennom handling. Men på samme måten som det finnes uendelig mange måter å beskrive det værende på, finnes det
uendelig mange måter å forholde seg handlende på. Altså
finnes det ubestemt antall måter det værende kan avdekkes
på. Når det værende avdekkes som en funksjon av menneskets pragmatiske forståelse, avdekkes det da bare som
en av mange mulige måter det kunne blitt avdekket på.
Avdekkelsen av det værende innebærer med det også en
tildekkelse. For at det værende skal kunne fremtre, for at
det skal kunne ha et vesen, må alle andre måtene det kunne
blitt avdekket på tildekkes. Altså må alle de andre måtene
mennesket kunne ha forstått det værende på skjules. En
tildekkelse går forut for sannheten. Heidegger kaller denne tildekkelsen for u-sannheten, og sier at u-sannheten er
sannhetens u-vesen. Med u-vesen menes fenomenet som
ligger til grunn for og muliggjør det vesentlige vesenet.
U-sannheten er sannhetens u-vesen idet sannheten først er
mulig med tildekkelsen.2
Stående i sannhetens åpnethet står mennesket altså
samtidig, og mer opprinnelig, i u-sannheten. Som stående
i u-sannheten er mennesket blitt nektet den fulle tilgang
til det værende i sin helhet og som sådan. Mennesket ser

En tildekkelse
går forut for
sannheten.
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det værendes mangfoldighet bare ut ifra sin pragmatiske
forståelses perspektiv.
Denne forståelsen er ikke noe mennesket selv velger –
det står allerede i den før det kan tenke og tale. Mennesket
i åpnetheten, og noe slikt
Det værendes ek-sisterer
som valg, språk og tenkning kan bare
væren blir gitt finne sted innenfor denne. I og med
mennesket av åpnetheten har sannheten allerede
hemmeligheten, skjedd; da det værende alltid allerede
men væren selv, er avdekket har sannheten allerede
funnet sted. Mennesket er sosialisert
den givende hem- inn i et handlingsmønster som ligger
meligheten, kan til grunn for den avdekkelsen av det
mennesket aldri få værende innenfor hvilken det lever og
kognitiv innsikt i. tenker. Det er kastet inn i en værens
avdekkethet som det ikke kan tenke
utenfor. Således er det ikke mennesket som har sannheten, men sannheten som har mennesket. Sannheten setter
mennesket i dets tenkning ved å gi det dets grunnleggende

forståelse av det værende.
Denne sannhetens besittelse av mennesket klarte ikke
tradisjonen å tenke. Tradisjonen tenkte at det avdekkede
værende var alt som er. Dermed gikk det den hus forbi
at det værende i sin helhet er det ufattelige. Det værende
i sin helhet er hemmeligheten mennesket ikke kan forstå.
I sitt grunnleggende handlingsmønster ser hver historiske
epoke et aspekt ved hemmeligheten gjennom sin avdekkelses forståelse. Men for det historiske mennesket som
alltid handlende står i åpnetheten hvor sannheten alltid
allerede har skjedd, vil hemmeligheten til enhver tid være
unndratt dets tanker og blikk. Det historiske menneskets
tenkning kan bare være tenkning innenfor ett handlingsmønster. Det værendes væren blir gitt mennesket av hemmeligheten, men væren selv, den givende hemmeligheten,
kan mennesket aldri få kognitiv innsikt i. Hemmeligheten
er og forblir et mysterium. Et mysterium mennesket alltid
allerede står i, et mysterium som grunner den menneskelige ek-sistens.

Noter
«die Wahrheit ist die Entbergung des Seienden, durch die eine Offenheit west».
U-vesen er ikke det samme som uvesen. Uvesen er bare det uvensentlige vesenets motsats. Ifølge Heidegger er sannhetens uvesentlige vesen setningens
overensstemmelse med det værende. Sannhetens uvesen er da å forstå som setningens ikke-overensstemmelse med det værende.
3
Å formåle seg er en oversettelse av sich vermessen. Ordet betyr både å måle feil og å driste seg til. Verbet viser til at mennesket tar feil av seg selv når det
forstår det avdekkede værende som det fulle uttrykk for væren. Samtidig alluderes det til at denne feil-tagelsen er en frekkhet, da mennesket i sin eksistens er prisgitt hemmeligheten.
1
2
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6. Usannheten som Tildekkelsen (Heidegger 1954:19–21)

Tildekkelsen nekter avdekkelsen avdekkelse og berøver den
ikke, men bevarer (for avdekkelsen) det mest egne som eiendel. Tildekkelsen er da, tenkt ut fra sannheten som avdekkelse, u-avdekkelsen og følgelig sannhetsvesenets mest egne
og egentlige u-sannhet. Tildekkelsen av det værende i sin
helhet skjer aldri etterpå, som følge av den alltid stykkevise
erkjennelse av det værende. Tildekkelsen av det værende i sin
helhet, den egentlige u-sannhet, er eldre enn enhver åpning
av dette og hint værende. Den er også eldre enn frigjørelsen
av det værende selv, som avdekkende allerede holder tildekkelsen tildekket og som forholder seg til tildekkelsen. Hva
forvarer frigjørelsen av det værende i denne relasjonen til tildekkelsen? Intet mindre enn tildekkelsen av det tildekkede i
sin helhet, væren som sådan, dvs. hemmeligheten. Ikke en
isolert hemmelighet ved dette og hint, men [bare] den ene
hemmelighet (tildekkelsen av det tildekkede): at hemmeligheten som sådan råder i menneskets der-væren.
I den avdekkende og samtidig tildekkende frigjørelsen
av de værende i sin helhet skjer det, at tildekkelsen opptrer
som det første tildekkede. Derværen forvarer, såfremt den
ek-sisterer, den første og videste u-avdekkelse, den egentlige
u-sannhet. Sannhetens egentlige u-vesen er hemmeligheten.
U-vesen betyr her ikke frafalt fra vesenet, hvis vesen tenkes
som det allmenne (koinon genos), dets possibilitas og grunnen til dets mulighet. U-vesen betyr her det før-vesende vesen. «Uvesen» vil imidlertid først og fremst si ødeleggelsen av
det vesen fra hvilket det har frafalt. U-vesenet blir derimot i
hver av disse betydningene hver på sitt vis vesenet vesentlig
og blir aldri uvesentlig i betydningen det likegyldige. Men
å snakke om uvesen og usannhet på denne måten, går for
sterkt imot den vanlige formening, og det er som om denne
talemåten trekker med seg svært betenkelige «paradoxa».
Fordi dette inntrykket er vanskelig å rydde av veien, skal en
slik talemåte, paradoksal bare for den vanlige doxa [mening],
gis avkall på. For den vitende derimot peker «u» i den opphavlige sannhetens u-vesen mot det enda ikke erfarte domenet til værens sannhet (ikke kun det værende).
Friheten er som frigjørelsen av det værende i seg selv det
opplåste, det vil si det ikke lukkende forhold. All atferd har
sin grunn i dette forholdet og mottar av dette forholdsordren
til det værende og dets avdekkelse. Skjønt, dette forholdet til
tildekkelsen tildekker seg dermed selv, idet det gir forrang til
en hemmelighetens glemsel som den forsvinner i. Mennesket
forholder seg riktignok bestandig til det værende i sin atferd,

men det lar seg for det meste slå seg til ro ved dette eller hint
værende og dets åpnethet. Mennesket holder seg innen det
gangbare og det beherskbare også der hvor det dreier seg om
det første og det siste. Og når det gir seg i vei med å utvide
eller endre det værendes åpnethet i de forskjelligste områder,
da tar det likevel anvisningen dertil ut fra omkretsen av gangbare hensikter og behov.
Fastboddheten i det gjengse er imidlertid i seg selv den
tildekkede tildekkelsens ikke-la-rå. Riktignok finnes det også
blant det gangbare gåter og uoppklarte, ubestembare og
tvilsomme ting. Men disse er bare gjennomganger og mellomstasjoner for gangen i det gangbare og er derfor ikke vesentlige. Der hvor tildekketheten av det værende i sin helhet
bare blir tillatt som en grense som bare undertiden viser seg,
har tildekkelsen som en fundamental hendelse sunket ned i
glemsomheten.
Derværens glemte hemmelighet forsvinner ikke gjennom
glemsomheten, glemsomheten tildeler den tilsynelatende
forsvinning av det glemte et eget nærvær. Ved at hemmeligheten fornekter seg selv i og for glemsomheten, lar den
det historiske menneske stå i det gangbare ved sine verk.
Menneskeheten, som har blitt stående på denne måten føyer
seg til sin «verden» ut fra de nyeste behov og hensikter, og
fyller den ut med sine gjøremål og sine prosjekter. Ut fra
disse tar mennesket, som glemmer det værende i sin helhet,
alltid sine rettemål. Til disse holder det fast og forsyner seg
til enhver tid med nye rettemål, uten å tenke over verken
grunnen til mål-tagningen selv eller vesenet til det som gir
rettemålene. Til tross for driften videre mot nye mål og rettemål tar mennesket feil av vesensekteheten i sine rettemål. Jo
mer utelukkende det tar seg selv som subjekt for alt værende,
som rettemål, desto mer formåler det seg3. Menneskehetens
formålende glemsomhet holder fast ved sikringen av seg selv
gjennom det for mennesket til en hver tid tilgjengelige gangbare. Denne fastholdelsen har sitt støttepunkt, som er ukjent
for mennesket selv, i det forhold at der-væren ikke bare eksisterer, men også samtidig in-sisterer, dvs. holder fast ved
det som tilbys av det værende, som om det var åpnet av og
i seg selv.
Ek-sistent er der-væren insistent. Også i den insisterende
eksistensen råder hemmeligheten, men som det glemte og
således som den uvesentlig blitte sannhetens vesen.
Jens Kristoffer Haug
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