


§5. Základ temporální konstituce bytí 

           To, co zohledňujeme  jako “jednotu toho, co bylo, jest a bude” není ani bytí, ani (nekonečné) trvání. To, co zohledňujeme – bráno tak, jak to zohledňujeme – je “naskýtání se souvislosti nosnosti a vyčnívání”, jako které se významově jednotně podává “souhra” (Zuspiel), vzájemné významové “předpokládání se”, bylosti, přítomnosti a budoucnosti jako specifických “pokynů” (Wink), specifických způsobů, v jakých se nás svět a nitrosvětské týká (Angang). 
     Zakoušíme-li ovšem jednotu toho, co bylo, jest a bude jako “naskýtání se souvislosti nosnosti a vyčnívání”, rozumíme sice významovému kořenu toho, co bývá označováno jako “prodlévání” (Wesen, Weilen, Verweilen, Währen), či “náhlost” (Jähe) (§4), naprosto jsme si však ještě “prodlévání” nepřisvojili v jeho významové plnosti. Úkol porozumět alespoň jeho základním celkovým syntézám předpokládá teoreticky konkrétnější vhled do této plnosti, tzn. “poskytnutí explicitního výrazu” (§2) vnitřním významovým strukturám “náhlosti”.
Faktem, že to, na základě čeho identifikujeme jisté nitrosvětské jako přítomné (Gegenwärtigen) je jeho “vtíravost”, “upřednostnění”, jež je efektem jeho prodlení vůči nám (entgegenweilen) – prodlévání v blízkosti (Anwesen) - ; faktem, že to na základě čeho  (zohledňováním) identifikujeme jisté nitrosvětské jako bylé (Gewesene) či budoucí (Zukunftige) je jejich povaha “být respektováno” jako “jen prodlévající” (nochwesende), či “významově rozhodující” (das unentschiedene Entscheidungsvolle), povaha onu “vtíravost” nicméně nevykazující – prodlévání v oddálení (Abwesen) - ; dále faktem, že takto strukturován může “být” dotyk (Angang) jen jako “současnost” (Zugleich) a nabývá tedy významu “naskytnutí se souvislosti nosnosti a vyčnívání” (§4); tím vším je “dáno”, že náhlosti jsou vlastní další dosud nevykázané významy. Bezprostředně nahlédnutelné jsou z tohoto “místa” analýzy následující tři: následnost (dříve – později), ukazování se ze skrytosti, distance stálosti a pomíjení.
Potud, pokud “náhlost” spočívá v ustavení bylosti, přítomnosti a budoucnosti do samostatných svébytných významů a poskytuje jim tak “zároveň” rys vzájemné významové vázanosti dík kterému nabývají charakteru “naskýtání se souvislosti nosnosti a vyčnívání”, potud je náhlost smysluplná “též” jako specifická orientace, totiž následnost (nacheinander), protože ona svébytnost extází v jejich sounáležitosti (Zusammen-gehören) – naskýtající se souvislost nosnosti a vyčnívání – je smysluplná jen jako specificky vyorientována, jako “bylo, jest, bude”, či “bude, jest, bylo”.  Syntéza nemůže být ustavena do podoby “bylo-bude-jest” či “jest-bylo-bude” atd., protože tak by se  bylo, bude, jest, nemohly konstituovat jako ony samy. Faktický (ač zde ještě plně nedohlédnutelný) důsledek je ten, že čas se nás týká tak, že je smysluplné aby “stál” či “plynul” “od minulosti do budoucnosti” či naopak, nikoli ovšem jinak. Onen základní významový rys “naskýtání se souvislosti nosnosti a vyčnívání” ustavuje v náhlosti význam následnosti (nacheinander) Význam “následnost” metafysika vždy jen stanovuje, totiž jako nejzazší elementaritu. Souvisí to s tím, že jí rozumí od trvacího významu času (srov. Aristoteles, Kant, Hegel, Bergson). Takové zbytnění temporality v trvání ve smyslu ryzí následnosti ovšem může s platností absolutní nastat (srov. odd. II., §   ), pokud se náhlost definitivně významově ustaví do podoby “nečasové” skutečnosti (Wirklichkeit) a jejich vztah je tematizovatelný jen vnějšně. Předběžně k tomu srov.: “Schließlich drängt sich im Verfolg der Ursache –Wirkungsbeziehung das Nacheinander in der Vordergrund und damit der zeitliche Ablauf. Kant erkennt die Kausalität als eine Regel der Zeitfolge. In den jungsten Arbeiten von W. Heisenberg ist  das Kausalproblem ein rein mathematisches Zeitmessungsproblem.” Heidegger, VuA, ss. 50 - 51. 
     Je pochopitelně důležité si uvědomit, že takto konstituovaný význam není nějakou proměnou charakteru náhlosti, nýbrž významovým dokreslením jejího smyslu, tzn. že náhlost má význam nikoli “jen” “naskýtání se souvislosti nosnosti a vyčnívání”, či “jen” význam “následnosti”, nýbrž že náhlost je souvislost nosnosti a vyčnívání jež je jako souvislost “následnostní” povahy. Tato (syntetická) povaha náhlosti je zajisté velmi obtížně jednotně  slovně vyjádřitelná Vzhledem k běžnému chápání bylosti jako minulosti (toho, co “již není”) a běžnému chápání budoucnosti (toho, co “ještě není”) vyjádřeno, jde právě o to, pochopit ono “ještě” a “již” jako jednotu jejich “vyvstávacího” a “trvacího” (§4) významu, tzn. chápat souvislost jako jednotu “naskytnutí se poskytování” a “plynutí”. Významově přiměřenou představu vyvolává snad právě určení “náhlost” akcentující “spěšnost”, “nenadálost” a “vehemenci” (srov. §4,  pozn. 24). a Heidegger se jí pokouší vyjádřit těžko přeložitelným určením “die Einheit der zögernden Versagung.” Též “das zögernde Sichversagen”. Srov. Heidegger, GA, Bd. 65, ss. 383, 384 aj. Smyslem určení je označení oné povahy průtažnosti (Zögerung), jež je sice výslednou, nikoli však významově vnější a samostatnou nýbrž svůj konstituent významově obsahující povahou významového vzpříčení (Versagung) extází. “Průtahy” rozumíme obvykle “zdržení” jako nikoli významově prázdné “prodloužení doby”, nýbrž jako zdržení vzpříčením se něčeho něčemu. “Průtažnost” je významově obsažně myšlená následnost. Jednota, či prázdeň (Leere) dějiště (Spielraum) náhlosti nahlédnutelná  jako napětí (Spanne) “privativně” pojatých (§4) významností “chybění” (Entbehren) – u “privativně pojatého” již – a “vyčkávavosti” (Erharren) – u “privativně pojatého” ještě – vyvstává právě proto, že je takto významově (obsažně) diferencována a v tomto smyslu “roze-stavena”, jako (extrémně samostatně vyjádřeno) prázdeň následnosti. Bylost (Gewesen) se významově konstituuje jako oddálená (Ab-wesende) vůči přítomnosti (An-wesen) v dotyku s, v tomto smyslu (Ab-wesende) s ní identickou, budoucností (Zukunft), od které se tím ovšem významově vzdaluje dovršujíc tak svůj svébytný význam, a to “současně” se (identickým “děním” nastávajícím) vzestupem přítomnosti do samostatného významu Srov.:“Der Wink ist das zögernde Sichversagen. Das Sichversagen schafft nicht nur die Leere der Entbehrung und Erharrung, sondern mit diesen die Leere als eine in sich entrückende, entrückend in Künftigend auftreffend die Gegenwart als Einrückung in die Verlassenheit aber als die errinerd-erharrende ausmacht.” Heidegger, GA, Bd. 65, s. 383 “ “Nahheit” – ein frühes, noch von Kant gebrauchtes Wort. Aber sie nähert Ankunft,  Gewesenheit, Gegenwart einander, indem sie entfernt. Dem sie hält das Gewesen offen, indem sie seine Ankunft als Gegenwart verweigert. Dies Nähern die Nähe hält das Ankommen aus der Zukunft offen, indem es im Kommen die Gegenwart vorenthalt. Die nährende Nähe hat den Charakter der Verweigerung und das Vorenthalts. Sie hält im voraus die Weisen des Reichens von Gewesenheit, Ankunft und Gegenwart zu einander in ihre Einheit.” Heidegger, ZuS, s. 16. Dochází tak  ke specifickému vzájemnému “čelení” (Ausdauern) bylého a budoucího“Beständigkeit ist Ausdauer der Entrückung in Gewesenheit und Zukunft, und die “Dauer” als bloßes Andauern ist erst Folge der Ausdauer.” Heidegger, GA, Bd. 65, s. 192  přístupnému jako nastávání (Andauern) přítomného To, že bytostným charakterem přítomnosti se tak stává neustálost pochopitelně neznamená, že by přítomné neustávalo (bylo neustále), nýbrž to, že přítomnost nabývá jistého významu (neustálosti). Přítomné jako přítomné je neustávající, pokud ustane, není přítomné. Srov. “Anwesenheit ist Gegenwart im Sinne der Gesammeltheit der Ausdauer  gemäß ihren Rückzug aus dem Entrückungen, die daher verstellt und somit vergessen werden. So entsteht der Schein der Zeit-losigkeit des eigentlichen  “Seienden”. Heidegger, GA, Bd. 65, s. 192. “... “Dauer” als bloßes Andauern ist erst Folge der Aus-dauer.” Tamtéž, s. 192. Srov.: “Sie (TA EONTA – L.B.) verharren. Denn im Übergang von Herkunft zu Hingang durchgehen sie zögern die Weile. Sie verharren: sie halten an sich. Insofern die Je-Weiligen weilend verharren, folgen sie verharrend  zugleich der Neigung, in solchem Verharren zu beharren und gar auf ihm zu beharren. Sie verstiefen sich auf das beständige Andauern...” Heidegger, GA, Bd. 5, s. 359  a náhlost (Jähe) vykazuje charakter vnitřně napjatého “trvání”, charakter “průtažnosti”, tzn. rozestírá se (Einräumen). “Diese Berückung gibt die Möglichkeit der Schenkung als wesende Möglichkeit der Schenkung als wesende Möglichkeit zu, räumt sie ein. Die Berückung ist die Einräumung des Eriegnisses. Die Verlassenheit ist durch die Berückung eine fest-gestellte, aus zustehende.” Heidegger, GA, Bd. 65, s. 384. Srov. též: “Die Zeit als entrückende-eröffende ist in sich damit zugleich einräumend, sie schafft “Raum”.” Tamtéž, s. 192
 Jako “průtažnost” (zögernde Sichversagen) má náhlost (Jähe) charakter dějící se významové dvojznačnosti přecházení (Über-gang)  naskýtání (Kunft, Kommen) v postup (Gang) “Das gegenwärtig Anwesende weilt jeweils. Es verweilt in Hervorkünft und Hinweggang. Das Weilen ist Übergang aus Kunft zu Gang.” Heidegger, GA, Bd. 5, s. 350, tzn.  “křížení” vzájemného čelení bylého a budoucího (Ausdauern) a neustávání přítomného (Andauern). “Die Einheit von Zeitigung und Einräumung und zwar in der Weise der Anwesung machen das Wesen der Seindheit aus die Überkreuzung.” Heidegger, GA, Bd.  65, s. 192. Srov. též: ““Das Weilen” als Beharren ist, ..., der Aufstand in das bloße Andauern. In Anwesen selbst, das je das Anwesende in die Gegend der Unverborgenheit ver-weilt, steht die Bastädigung auf. Durch dieses Aufständische der Weile besteht das Je-Weilige auf der bloßen Beständigkeit.” Heidegger, GA, Bd. 5, s. 356

Vzhledem k tomu, že se významová souhra (Zuspiel) bylosti, přítomnosti a budoucnosti ustavuje ve významnost naskýtání se souvislosti nosnosti a vyčnívání (§4) a jako tato významová souhra se zároveň v její prospěch skrývá (Entzug) pokud se – vzhledem k tomu, že jako souvislost nosnosti a vyčnívání je smysluplná jen jako specifická orientace umožňující následnost (§5) – následně významově ustavuje průtažnost Pamatujeme: “bylo-jest-bude”, “(významová) souhra” (Zuspiel), “naskýtání se (souvislosti) nosnosti a vyčnívání”, “průtažnost”, to jsou doposud vyzdvižené významové rysy náhlosti (Jähe, Nähe). (vzájemným čelením bylého a budoucího (Ausdauern) významově dotvářené neustávání (Andauern) jako významu přítomnosti (Gegenwart)), dochází nutně v náhlosti k tomu, že přítomné (Gegenwärtige) se nás netýká již jako to vůči nám prodlevší (entgegenweilen) (v) prodlévání (§4), jako to, co “ční z krajiny” (Gegen(d)wart), nýbrž jako to významově rozevřené a tak osamostatnělé neustávající. Jako to, co se ukazuje (Anwesende) a jako takové (tzn. pokud se ukazuje) je stálé (Beständige). Přítomnost nabývá v náhlosti  a dík vnitřnímu významu  náhlosti významu stálosti (a) ukazování se (Beständigkeit des Anwesens), významu bytí, tzn. kladu.  Dodatek “významu bytí, tzn. kladu” chce říci: V povaze náhlosti (§5) a tzn. v povaze “významové souhry (Zuspiel) bylosti, přítomnosti a budoucnosti” (§4) a tzn. v povaze záležitosti myšlení (§3), je vnitřně významově obsaženo (§§ 4, 5), že se přítomnost (Gegenwart, Anwesenheit) musí člověka “dotknout” (tzn. vůči němu významově ustavit) jako stálost ukazování se toho, co, pokud se ukazuje, je stálé a pokud je stálé, ukazuje se, kteroužto stálost ukazování se, stabilitu, nazýváme zpravidla bytím, kladem. “Z druhé strany” vyjádřeno: To, co obvykle zakoušíme (a následně teoreticky interpretujeme) jako bytí, klad – fakt stálosti (a) ukazování se toho, co se ukazuje a pokud se ukazuje, je stálé – a co tematizace jsoucího (§2) nutně má za poslední elementaritu a zkoumá jeho identitu a diferenci s vykazujícím je “jsoucím” (Leitfrage - §2), je nikoli elementarita, “Daß im ersten Anfang die Zeit als Anwesung sowohl wie als Beständigkeit  (in einem gedoppelten und vesch..genen Sinne von “Gegenwart”) das Offene bildet, aus dem her das Seiende als Seiendes (das Sein) die Wahrheit hat. Der Größe des Anfangs entspricht es, daß “die Zeit” selbst und sie als die Wahrheit des Seins gar nicht des Fragens und Erfahrens gewürdigtwerden. Und ebensowenig wird gefragt, warum die Zeit als Gegenwart und nicht auch als Vergangenheit und Zukunft für die Wahrheit des Seins ins Spiel kommt? Diese Ungefragte verbirgt sich selbst als solches und läßt für das anfängliche Denken einzig das Un-geheure des Aufgehens, der Ständigen Anwesung in Offenheit (ALETHEIA) des Seienden selbst die Wesung  ausmachen. Wesung, ohne als solche begriffen zu werden, ist Anwesung.” Heidegger, GA, Bd. 65, ss. 188 – 189. Srov. též: “Metaphysik ist (seinsgeschichtlich gedacht) das Gefüge der Entbergung des Seienden ins Unverlorgene seines Wesens, das, als Seiendheit entworfen, im Sinne von Beständigung der Anwesung ohne Wissen vom Zeitcharakter dieser begriffen wird.a  ( a  Der Ursprung des Was und Daß aus der Unterscheidung des Seienden als solchen und des Seienden im Ganzen. Diese Unterscheidung selbst ungegründet.  Was und Daß als Unterschied in der Anwesung und Beständigkeit.” GA, Bd. 66, s. 372. Srov.: “Der Spruch des seynsgeschichtlichen Denkens. Er lautet: Das Seyn ist, das Seiende ist nicht. Nur schwer und langsam überwinden wir das Vorurteil aller Metaphysik, daß das Seiende es “sei”, was allein “ist” und “sein” kann. Das “ist” und das “sein” entstammt hierbei  stetts der Aussage, die sagt, daß etwas überhaupt “ist” (vorkommt und vorhandet), daß Solches immer auch so und so “ist” (anwest und gegensteht). Das dem Seienden gleichsam eingeborene “ist” bedeutet das Sein im Sinne der beständigen Anwesung.... Das Sein als “nomen” des gewöhnlichen “ist” enthüllt sich aber als die Seiendheit, die vom “Seienden” her entworfen wurde. Dieser Entwurf kennt nicht die Erfragung der Wahrheit des Seyns selbst, hält sich außerhalb jeder Erfahrung einer  möglichen Notwendigkeit der Erfragung dessen, was hier Wahrheit des Seyns gennant ist.” Tamtéž, ss. 89 – 90.  Vyostřeně řečeno: Žádné bytí, žádné jsoucno fakticky není.
 nýbrž vnitřně významově členěné a tuto svou konstituci zamlčující temporální konstitutivum. Slovem  “temporální” musí být ovšem míněn nikoli čas v běžném slova smyslu, nýbrž právě náhlost: “Seiend ist, was so, in Beständigkeit und Anwesenheit, sich zeigt. Die Seiendheit wird mit dieser  Hervorhebung ihres verborgenen Entwurfbereiches der Zeit zugeweisen. Wie hier aber “Zeit” zu verstehen und in welcher Rolle die recht verstandene Zeit hier zu begreifen sei, bleibt zunächst dunkel. Die Antwort auf diese beiden Fragen lautet aber: Zeit ist hier verhüllt erfahren als Zeitigung, als Entrückung und somit Eröffnung, und sie west als solche im Wesen der Wahrheit für Seiendheit.” Heidegger, GA, Bd. 65, ss. 191, 192. Srov.: “... “Temporalität”: das Geschehnis der Gewesend-bewahrenden und der Künftigend-vorausnehmenden Entrückung und d.h. Eröffnung und Gründung des Da und somit des Wesens der Wahrheit. “Temporalität” ist nie gemeint als Verbesserung des Zeitbegriffes, als landläufige Ersetzung der rechnerischen Zeitbegriffes durch die “Erlebniszeit” (Bergson – Dilthey) ... “Zeit” ist in “Sein und Zeit” die Anweisung und der Anklang auf jenes, was als Wahrheit des Wesung des Seyns geschieht in Einzigkeit der Er-eignung.” Heidegger, GA, Bd. 65, s. 74 
Oné významnosti “stálost (a) ukazování se” (Beständigkeit und Anwesenheit), jejíž temporální konstituce byla právě naznačena, je ovšem zapotřebí rozumět vskutku jako samostatné významnosti  klad (bytí) Ve větách o bytí a jsoucnosti snad jako nezvyklý znějící termín “klad” užívám ve snaze akcentovaně čtenáře upozornit na to, oč v těchto převážně jen s filosofickým diskurzem spojených určeních jde z hlediska všeobecné zkušenosti., jakkoli se takové rozumění může odehrávat jen “ve všeobecnosti” Podrobnější rozpracování jednotlivých významových vrstev (a tedy i subtilnější vhled do významové vrstevnatosti “stálosti”)  a tedy i  analytičtejší vhled do identifikace a diferenciace stálosti (a) ukazování se sr. oddíl III. této studie..  Podstatné je, že stálost (Beständigkeit) je zapotřebí zakoušet a myslet jako onen rys významové stability, neustávání (Andauern), bytostně charakteristický právě pro to, čemu obvykle – právě proto, že jej vykazuje – rozumíme jako jsoucímu (Seiende), nyní ovšem s vědomím, že jde o významové konstitutivum ustavené tím, že ve svém sebeskrytí vůči přítomnosti si budoucnost a bylost vzájemně významově čelí (Ausdauern) a umožňují tak přítomnosti významově zazářit v samostatnost v oboru blízkého (An-dauern) a nabýt tak významového rysu “nečasovosti”, “věčnosti” “Beständigkeit ist Ausdauer der Entrückung  in Gewesenheit und Zukunft, und die “Dauer” als bloßes Andauern ist erst Folge der Ausdauer. ... Beständigkeit ist, raumhaft begriffen, die Ausfüllung und Erfüllung des selbst nicht eigens erfahrenen Raumes, somit eine Einräumung.” Heidegger, GA, Bd. 65, s. 192. “Beständigkeit (z) als Ausdauer und Andauer – daß das Aussehen nicht abwest. Beständigkeit (r) das Ausfüllende, Bestandausmachende.” Tamtéž, s. 272,  “Die Beständigung der Anwesung  (als Wesen des Seins) kann metaphysisch noch ausgedrückt werden als AEI ON, das nunc stans – das stehende, beständige Jetzt (d.h. Gegenwart = Anwesenheit).  Dergestalt erhebt sich aus dem Wesen der so begriffenen Seiendheit  die “Ewigkeit” ...” Heidegger, GA, Bd. 66, s. 374. Srov.: “Weil Sein für alle Metaphysik seit dem Anfang des abendländischen Denkens besagt: Anwesenheit, muß das Sein, wenn es in höchster Instanz gedacht werden soll, als das reine Anwesen gedacht werden, d.h. als die anwesende Anwesenheit, als die bleibende Gegenwart, als das stätige stehende “jetzt”. Das mittelalterliche Denken sagt: nunc stans. Das aber ist die Auslegung des Wesens der Ewigkeit.” Heidegger, WhD, ss. 41 – 42 												 nabýt charakteru stálosti a stability, charakteru sugerujícího ne-časovost, či (nebo, a) Dle jednotlivých epoch nečasovost, nikoli však neustálost, nečasovost a neustálost, nečasovost nebo neustálost atd. Srov. oddíl II. neustálost.
Právě tak “ukazování se” (Anwesenheit) je zapotřebí zakoušet a myslet jako vnitřně významově se stálostí (Beständigkeit) spjatý rys ukazování se charakteristický pro to, čemu obvykle rozumíme jako jsoucímu (Seiende), nyní ovšem jako rys povstavší tímtéž “průtažnostním” charakterem náhlosti “Anwesenheit ist Gegenwart im Sinne der Gesammeltheit der Ausdauer gemäß ihrem Rückzug aus den Entrückungen, die daher verstellt und somit vergessen werden. So entsteht der Schein der Zeit-losigkeit des eigentlichen “Seienden”. ... Anwesenheit ist Einräumung  im Sinne des Raumgebens für das in sie zurückgestellte und so ständige Seiende.” Heidegger, GA, Bd. 65, s. 192  “Anwesung (z)  als Versammlung des Aufscheinenden, des Aussehens-was ... Anwesung (r) Raum geben, das Wohin der Zurückstellung, daß es besteht.” Tamtéž, s. 272 specifikovaný “vykazováním jednoznačné kontury”, “věcného obsahu”.

Bližší analytika stálosti (a) ukazování se (Beständigkeit und Anwesenheit), tzn. konkrétněji  provedená analytika bytí (Sein) je proveditelná jen jako sledování konkrétních významových zadržení temporality (náhlosti). Srov. oddíl II. Její všeobecný – a již zde nahlédnutelný – smysl spočívá v teoretickém prozkoumání možných významových identit “Beständigkeit und Anwesenheit in ihrer Einheit..” Heidegger, GA, Bd. 65, s. 192 a diferencí stálosti (Beständigkeit) a ukazování se (Anwesenheit), stanovovaných obvykle co do svého původu neobjasněným “Die Unterscheidung bleibt grundlos, wenn die Metaphysik sich nur immer wieder  um  eine Ausgrenzung der Unterschiedenen  abmüht und mit einer Aufzällung von Weisen der Möglichkeit und von Arten der Wirklichkeit aufwartet, die samt dem Unterschied, in den sie schon gestellt bleiben, ins Unbestimmte verschweben.” Heidegger, Nietzsche, II., c.v. s. 42 a významově se proměňujícím rozlišením “co-bytí” (Was-sein, IDEA, essentia) a “že-bytí” (Daß-sein, ENERGEIA, existentia) “Je jede Bestimmung, Anwesenheit und Beständigkeit, zumal zeithaft und räumlich und jedesmal von der Zeitigung her ebenso wie aus der Räumung dienige Unterscheidung, die und als Was und Daß des Seienden allzu geläufig und fraglos ist.” Heidegger, GA, Bd. 65, s. 272 (srov. tamtéž, s. 149). Srov. dále: “Das Wort (IDEA – L.B.) will gerade nicht, neuzeitlich gedacht den Bezug zum “Subjekt” anzeigen, sondern die Anwesung, das Aufscheinen der Aussicht im Aussehen und zwar als das, was anwesend zugleich Bestand gibt. Hier ist der Ursprung der Unterscheidung in das TI ESTIN (essentia, quidditas) und HOTI (existentia) in der Zeitlichkeit der IDEA (...). Das Seiende ist seiend in der beständigen Anwesenheit, ...” GA, Bd. 65, ss. 208 – 209. Srov.: “Die essentia antwortet auf die Frage TI ESTIN: was ist (ein Seiendes)? Die existentia sagt von einem Seienden HOTI ESTIN: das es ist.  Die Unterscheidung nennt ein verschiedenes ESTIN. Darin bekundet sich das EINAI (Sein) in einem Uterschied. Wie kann das Sein in diese Unterscheidung auseinandergehen? Welches wesen des Seins offenbart sich in diese Unterscheidung hinaus als in das Offene jenes Wesens? Im Anfang  seiner Geschichte lichtet sich Sein als Aufgang (FYSIS) und Entbergung (ALETHEIA). Von  dort her ge... es in das Gepräge von Anwesenheit und Beständigkeit im Sinne des Verweilens (USIA). Damit beginnt die eigentliche Metaphysik.” Heidegger, Nietzsche, II., s. 403 a v odhalení jejich konkrétního temporálního smyslu “Man könnte versuchen, die Unterscheidung des Seins in das Was-sein und in das Daß-sein zu begreifen, indem man nach dem Gemeinsamen fragt, das die Unterscheidenen noch bestimmt. Was bekundet sich noch als “ -sein”, wenn je zugleich vom Was und vom  Daß abgesehen wird?  Wenn jedoch diese Suchen nach dem Generellsten ins Leere führt, muß dann das Was-sein als eine Art des Daß-seins oder umgekehrt dieses als eine Abartung von jenem begriffen werden? Gelange dies, dann bliebe immer noch aus dem Sein selbst? Was “ist” das Sein?  Wie ergibt sich aus ihm Kommen der Unterscheidung, ihre Herkunft?” Heidegger, Nietzsche, II., s. 401  v naskýtání se náhlosti V tomto smyslu je naskýtání (Lassen) (§3) Heideggerem charakterizováno jako “nejvyšší čin”. Srov. např.: “Der Ursprung des Kunstwerkes”, c.d. s. 88: “Denn einmal ist dieses “lassen” keine Passivität, sondern höchstes Tun (...)”.. Z povahy přítomnosti, vystupující významově jako stálost (a) ukazování se, je nicméně zjevné, že vždy nese významové rysy kladení, spočívání, stability , vyvstávání, ukazování se, “stání” Srov. např. Heideggerovo souhrnné vysvětlení  “Dodatku” k “Der Ursprung des Kunstwerkes”: “Mit “stellen” und “setzen” gehört auch “legen” zusammen, die alle drei  noch einheitlich im lateinischen ponere gemeint sind. “Stellen” müssen wir im  Sinne von THESIS denken... Das griechische “Setzen” besagt: Stellen als Erstehen lassen, z.B. ein Standbild,  besagt: Legen, Niederlegen eines Wei...geschenkes. Stellen und Legen haben den Sinn von: Her – ins Unverborgene, vor – in das Anwesende bringen, d.h. vorliegen lassen.. . “Stehen” ist (...) die Ständigkeit des Scheinens.” Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes, Reclam, 1986, ss. 87.  (Předběžně jednu z takových syntéz může čtenář zakusit v §1. této práce – actualitas.  v různých významových spodobách.
Právě tak je nyní nahlédnutelné, že to, co je smysluplné jako jsoucí (Seiende), tzn. stálé (a) ukazující se (a v tomto smyslu přítomné), může v různosti  svých -    konkrétností významových zadržení temporality určených – podob Srov. oddíl II. vystoupit  vždy jen jako to, co je (specificky) “stojící v sobě”, “Insich stehen” srov. Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes, c.v. s. 35 (dále DudK), Heidegger, GA, Bd. 79, s. 6 a násl. to, co je samo-statné (Selbstand) “Das Insichstehen kennzeichnet den Krug als etwas Selbständiges.” Heidegger, GA, Bd. 7, s. 168 po způsobu vyvstávajícího (Herstand)  v dvojakém smyslu. Ve smyslu vyvstalého (Herstand) a takto protějšku a shrnutí (Gegenstand) vyvstávání (Herstellen) Rys stálosti (Beständigkeit). a ve smyslu vyvstávajícího jako člověku se (svou samostatností) ukazujícího (Hereinstehens des Hervorgebrachten).  “Im vollen Wesen des Her-Standes waltet ein zwiefaches Her-stehen; einmal das Her-Stehen im Sinne des Herstammen aus..., sie dies ein Sichhervorbringen oder ein Hergestellwerden; zum andern das Her-Stehen  im Sinne  des Hereinstehens der Hervorgebrachten in die Unverborgenheit des schon Anwesenden.” Heidegger,  GA, Bd. 7, s. 170  V této dvojakosti “samostatného” (Selbstand) jako které se podává jsoucí (Seiende) spočívá možnost onoho trojího zvýznamění  věci (zde = jsoucna) v metafysice: “Die drei aufgeführten Weisen der Bestimmung der Dingheit begreifen  das Ding als der Träger von Merkmalen, als die Einheit einer Empfindungsmannigfaltigkeit, als den geformten Stoff.” Heidegger, DudK, s. 23, celková analýza 11 – 23. Etymologicky  je dle Heideggera tato temporální syntéza toho, co se nás týká (res) zachována v latinském “res” odkazujícím k “realitas” (essentia) a “ens” (existentia).  Srov.: “Dem Zufolge werden die alten deutschen Wörter thing und  Dinc zu den Namen für Angelegenheit. Sie nennen jegliches, was den Menschen in irgendeiner Weise anliegt, sie angeht, was demgemäß in Rede steht. Das in Rede Stehende nennen die Römer res: EIRÓ (RÉTOS, RÉTRA, RÉMA) heißt griechisch: über etwas reden darüber verhandeln ... Aber: die Römer haben ihr so Erfahrens niemals eigens in seinem Wesen gedacht. Vielmehr wird die römische realitas der res aus der übernahme der spätgriechischen Philosophie im Sinne des griechischen ON vorgestellt;  ON, lateinisch ens, bedeutet das Anwesende im Sinne des Herstandes. Die res, wird zum ens, zum Anwesenden im Sinne des Her- und Vorgestellten.” Heidegger, GA, Bd. 7, ss. 176 - 178
V povaze náhlosti (Jähe), v povaze toho, oč běží (Sache des Denkens), resp. přesněji řečeno v tom, že jako významová souhra (Zuspiel) extází se ustavuje do významu “naskýtání se souvislosti nosnosti a vyčnívání”, jako taková nabývá významu “čelením” bylého a budoucího (Ausdauer) konstituovaného neustávání (Andauer) přítomného, významu “průtažnosti”, v této povaze náhlosti spočívá, že se nás přítomnost může týkat jako bytí a přítomné jako jsoucno. Zároveň zakoušíme: Bytí je – pokud časem rozumíme čas “původní”, čas “extatický” – temporální syntéza, je určeno časem, je časem. To znamená: Není nic takového jako bytí. 
























