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СА ША РА ДОЈ ЧИЋ

ЦР НЕ СВЕ СКЕ

Што је чо век ми са о ни ји,
уто ли ко је ве ћа мо гућ ност за блу де

Мар тин Хај де гер

Одав но се ни је до го ди ло да јед на фи ло зоф ска књи га не са мо 
при ву че па жњу ши ре јав но сти, обич но не баш мно го за ин те ре со
ва не за фи ло зо фе и њи хо ве те шко ра зу мљи ве тек сто ве, не го и да 
иза зо ве пра ве по тре се бар у јед ном де лу струч не јав но сти, као што 
је то не дав но био слу чај са Хај де ге ро вим Цр ним све ска ма.1 О то ме 
ка кве су то све ске и за што су цр не, шта у њи ма из ме ђу оста лог 
пи ше и чи ме су уз бур ка ле јав ност, ов да шњи чи та лац је мо гао да се 
оба ве сти пре ко ин тер не та, па чак и у до ма ћој днев ној и не дељ ној 
штам пи, где су пре но ше ни члан ци из ли сто ва са не мач ког и ен гле
ског го вор ног под руч ја. Го то во да се са мо по се би раз у ме да су се 
ти члан ци окре та ли оним аспек ти ма ко ји од Цр них све за ка чи не 
сен за ци о на ли стич ки „слу чај” или чак скан дал, у сва ком слу ча ју 
ме диј ски атрак тив ну те му – реч је о Хај де ге ро вом на ци о нал со ци
ја ли зму и (по себ но) ан ти се ми ти зму. Од да на шњих све бр жих ме
ди ја се и не мо же оче ки ва ти ви ше од хи трог од го во ра на до га ђај, 
што се за пра во нај че шће сво ди на гре ба ње по по вр ши ни и из вла
че ње оно га што је на њој нај у оч љи ви је. У ме ђу вре ме ну се рас пра ва 
ипак пре се ли ла из жур на ли стич ког у ака дем ски про стор.2

1 Mar tin He i deg ger, Ge sam ta us ga be, IV. Ab te i lung: Hin we i se und Auf ze ic hnun
gen; Band 94 (2014): Über le gun gen II –VI (Schwar ze Hef te 1931–1938); Band 95 (2014): 
Über le gun gen VI I –XI (Schwar ze Hef te 1938/39); Band 96 (2014): Über le gun gen XI I–XV 
(Schwar ze Hef te 1939–1941); Band 97 (2015): An mer kun gen I–V (Schwar ze Hef te 
1942–1948); hrsg. Pe ter Trawny; Frank furt am Main: Vit to rio Klo ster mann.

2 Ко ри стан пре глед пр вих ре ак ци ја да је An dr zej Se ra fin, „A Re cep tion 
Hi story of the Black No te bo oks”, Gat he rings: The He i deg ger Cir cle An nual 5 (2015), 
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Мар тин Хај де гер је од ра них три де се тих го ди на про шлог 
ве ка за пи си вао ми сли у све ске са цр ним ко ри ца ма; ода тле на слов. 
Са чу ва не су 34 та кве све ске, ко ји ма је, по фи ло зо фо вој те ста мен
та р ној же љи, на ме ње но да бу ду за вр шни то мо ви ње го вих Са бра них 
де ла, ко ја ће се уоб ли чи ти као еди ци ја од укуп но 102 то ма. Не до
ста је пр ва све ска (Раз ми шља ња I), ко ју је нај ве ро ват ни је уни штио 
сам Хај де гер, а са чу ва ни за пи си по чи њу ок то бра 1931. и окон ча ва
ју се по чет ком се дам де се тих го ди на. Иа ко би та ко нај пре мо гло да 
се по ми сли, ови за пи си, до Раз ми шља ња XIV ну ме ри са ни, по свом 
са ста ву и са др жа ју ни су пра ви фи ло зоф ски днев ник. Ме ђу њи ма 
се на ла зе и ла пи дар не цр ти це од ре че ни цедв е, као и ми ни ја тур ни 
есе ји ко ји се про сти ру на не ко ли ко стра на. Али ти за пи си ни су ни 
из да нак оног до след но ан ти си сте мат ског ми шље ња у од лом ци ма, 
ка ква је – да се за др жим у окви ру не мач ке фи ло зо фи је – афо ри сти
ка Ни чеа или Адор на. Об лик у ко јем је из ра же на ми сао ни је не у
трал на окол ност, и за то ћу се ка сни је вра ти ти пи та њу о ка рак те ру 
тек ста у Хај де ге ро вим Цр ним све ска ма.

За чи та ње Цр них све за ка по треб но је мно го и вре ме на и на по
ра, што због њи хо вог фраг мен тар ног са ста ва, што због ау то ро вог 
не сва ки да шњег ми са о ног сти ла и но ве пој мов не апа ра ту ре ко јим 
је хтео да се од у пре уста ље ним ка те го ри ја ма и је зич ким на ви ка
ма чи та ве до та да шње фи ло зо фи је – не из бе га ва ју ћи ни сам пад у 
кли ше и ин ди ви ду ал ни жар гон – што због пу ког фи зич ког оби ма, 
јер до са да су у окви ру Са бра них де ла Мар ти на Хај де ге ра иза шла 
пр ва че ти ри то ма ових за бе ле шки (од 94. до 97. то ма), на укуп но 
око 1.700 стра на. За то ни је те шко са гла си ти се са ду хо ви том при
мед бом Жа на Грон де на, јед ног од во де ћих пред став ни ка хе р ме
не у тич ке ори јен та ци је у са вре ме ној фи ло зо фи ји, да ме ђу они ма 
ко ји го во ре о Цр ним све ска ма по сто је они ко ји је су, као и они ко ји 
ни су чи та ли текст, али има ју ја сно од ре ђе но ми шље ње о ње му. 
Мо жда ни је нео че ки ва но што су ови дру ги ку ди ка мо оштри ји у 
сво јим оце на ма и из ја ва ма: Хај де ге ро ви за пи си из за о став шти не 
су до бар по вод да се ис по љи иде о ло шка ко рект ност.

Не дав но је у Срп ском књи жев ном ли сту Да ни ло Ба ста об ја вио 
упу ћен осврт3 на до га ђа је ко ји су по об ја вљи ва њу Хај де ге ро вих 
за бе ле шки усле ди ли у струч ној јав но сти, тач ни је у Хај де ге ро вом 
дру штву. Пред сед ник овог на уч ног удру же ња Гин тер Фи гал, ко ји 

118–142. Об у хват ни ји пре глед (од кра ја но вем бра 2013. до по чет ка ју на 2016) у: 
Ma ik Pu zić und Gaëtan Pégny, „Bi bli o grap hie zu den Schwar zen Hef ten”, https://www.
unisi e gen.de /phil/phi lo sop hie/ta gung/bi bli o grap hie_zu _de n_schwar zen_hef ten.pdf  
(6. ок то бар 2016).

3 Да ни ло Н. Ба ста, „Ан ти се ми ти зам у Цр ним све ска ма и по трес у Хај де
ге ро вом дру штву”, Срп ски књи жев ни лист, 15/120 (2016), 1 и 3.
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је на Уни вер зи те ту у Фрај бу р гу др жао исту ону ка те дру за фе но
ме но ло ги ју и хе р ме не у ти ку као не ка да Хај де гер, дао је остав ку 
ко ју је обра зло жио ти ме да је био шо ки ран сте пе ном ан ти се ми ти
зма обе ло да ње ним у Цр ним све ска ма. На че ло Хај де ге ро вог дру
штва сту пио је Хел мут Фе тер, та ко ђе углед ни про фе сор, ко ји је 
при том под нео пи са но са оп ште ње,4 све стан осе тљи во сти тре нут ка 
и по ве ћа не ме диј ске па жње. Ње го вим ста во ви ма про фе сор Ба ста 
по све ћу је ве ћи део свог освр та, не устру ча ва ју ћи се ни од кри тич
ких за мер ки. У овом кон тек сту, мо же се по ме ну ти и је дан до га ђај 
ко ји је та ко ђе у из ве сној ве зи са об ја вљи ва њем Цр них све за ка. На
и ме, упра ва фрај бур шког уни вер зи те та је од лу чи ла да по сле пен
зи о ни са ња про фе со ра Фи га ла ви ше не по пу ња ва ње го ву ка те дру, 
већ да уста но ви но ву, на ни жој по зи ци ји – за ло ги ку и ана ли тич ку 
фи ло зо фи ју је зи ка. Струч на фи ло зоф ска јав ност је на то ре а го ва ла 
ме ђу на род ном пе ти ци јом са око 3.000 пот пи сни ка, а уни вер зи тет
ски зва нич ни ци су по ри ца ли ве зу из ме ђу ове, на вод но још ра ни је 
(2013) пла ни ра не од лу ке и об ја вљи ва ња Хај де ге ро вих за бе ле шки 
из за о став шти не. Ме ђу тим, тре ну так у ко ме је та од лу ка са оп ште на 
на про сто на ме ће ути сак, па био он и по гре шан, да та ква ве за ипак 
по сто ји. Ка те дра о ко јој је реч ни је, на по слет ку, би ла ис кљу чи во 
Хај де ге ро ва; њу је пре ње га др жао Ед мунд Ху серл, осни вач фе
но ме но ло шке фи ло зо фи је, ко ји је по до ла ску на ци ста на власт био 
от пу штен са уни вер зи те та као по кр ште ни Је вре јин.

Тре ба од мах ја сно ре ћи две ства ри. Пр во, да у Цр ним све ска ма 
за и ста по сто је ис ка зи ко ји се ни уз нај ма што ви ти ју ин тер пре та
тив ну до ми шља тост не мо гу раз у ме ти дру га чи је до као из ра зи 
Хај де ге ро вог ан ти се ми ти зма, од но сно као по твр де ње го ве при вр
же но сти на ци о нал со ци ја ли зму. И дру го, да с об зи ром на оно што 
се и до са да зна ло о Хај де ге ру, ти ис ка зи ни ко ме не би тре ба ло да 
бу ду пре ви ше из не на ђу ју ћи. Они су штин ски не ме ња ју, већ са мо 
из о штра ва ју и ни јан си ра ју не баш бли ста ву сли ку ко ју смо и до са да 
мо гли да стек не мо о лич но сти овог фи ло зо фа и ње го вом по ли тич
ком ан га жма ну.5 Због тог ан га жма на, уо ста лом, по сле Дру гог свет
ског ра та, у окви ру про це са де на ци фи ка ци је, би ло му је на не ко ли
ко го ди на, до мар та 1949, за бра ње но да об ја вљу је и пре да је. Ни шта 
из у зет но; слич ним ме ра ма су ка жње ни мно ги дру ги не мач ки про

4 Текст са оп ште ња дат је на: http://www.he i deg gerge sellschaft.de /an kla en ge/
stel lung nah medesvor sit zen dender mar tinhe i deg gerge sellschaft/ (10. ок то бар 2016).

5 Чи та о цу у Ср би ји одав но су до ступ не књи ге: Сло бо дан Жу њић, Мар тин 
Хај де гер и на ци о нал со ци ја ли зам: до ку мен ти и ин те р пре та ци је, Књи жев на 
за јед ни ца Но вог Са да, Но ви Сад 1992. и Вик тор Фа ри јас, Хај де гер и на ци зам, 
Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Но ви Сад 1994. (Пр во из да ње Фа
ри ја со ве књи ге иза шло је 1987. на шпан ском, а убр зо су се по ја ви ли пре во ди, 
али и озбиљ ни при го во ри ње го вом при сту пу и ин тер пре та ци ја ма.)
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фе со ри бли ски на ци сти ма, а ме ђу њи ма и три од че ти ри Хај де ге ро
ва на след ни ка на функ ци ји рек то ра фрај бур шког уни вер зи те та у 
пе ри о ду 1934–1945, ко ји су би ли ва тре не при ста ли це на ци зма.

Чи ње ни ца је да је Хај де гер био, ма кар и на крат ко, са мо го
ди ну да на, укљу чен у на ци стич ки про грам „глај хшал то ва ња” не
мач ких уни вер зи те та6 и да је у сво јим за бе ле шка ма из ри цао ан ти
се мит ске ста во ве; та чи ње ни ца се са да мо же ин тер пре ти ра ти и 
ре ла ти ви зо ва ти на раз ли чи те на чи не, мо гу се, на при мер, тра жи ти 
спе ци фич но сти ње го вог схва та ња на ци о нал со ци ја ли зма, укљу
чу ју ћи и број не кри тич ке но те (број ни је од ан ти се мит ских!), мо же 
се ука зи ва ти на ње го во уда ља ва ње од NSDAP већ од 1934, или нај
ка сни је 1936. го ди не (иа ко је члан остао до 1945, од но сно до са мог 
кра ја), мо гу се у ње го вом ан ти се ми ти зму пре по зна ва ти ме та и сто
риј ски мо ти ви уме сто ра сних, а мо гу ће је и по зва ти се на ње го ве 
ис так ну те је вреј ске сту ден те као по твр ду да у лич ним од но си ма 
ни је био оп те ре ћен ра си стич ким пред ра су да ма (Ха на Арент, Карл 
Ле вит, Хер берт Мар ку зе, Ханс Јо нас)... Ле ги тим но је и оно што 
чи ни Фон Хер ман, не ка да шњи Хај де ге ров аси стент, ка да твр ди 
да ци гло 13 ме ста, ко ја у зби ру за хва та ју око две и по стра не, на 
ко ји ма се у Цр ним све ска ма по ја вљу ју ан ти се мит ски мо ти ви, ни је 
до вољ но за од ба ци ва ње Хај де ге ро вог ми шље ња у це ли ни, те да 
та кав по ку шај не мо же да се оправ да фи ло зоф ском ар гу мен та ци
јом, не го пред ста вља иде о ло шкопо ли тич ки го вор.7

Сва та пи та ња, са ма по се би за ни мљи ва и вред на тру да да се 
на њих на ђе од го вор, од ла зе у дру ги план пред пи та њем ко је ћу 
фор му ли са ти ова ко: да ли за и ста сен ка Хај де ге ро ве лич но сти па да 
и на ње го ву фи ло зо фи ју? О овом пи та њу по сто је ве о ма раз ли чи та 
ми шље ња, од оних ко ји су спрем ни да сва ки Хај де ге ров спис ви де 
као из раз ње го вог на ци зма, до оних ко ји би да раз дво је де ло и лич
ност ау то ра. Да ли је ње го ва фи ло зо фи ја, ка ко то ми сли при ре ђи вач 
до са да об ја вље них Цр них све за ка Пе тер Трав ни, кон та ми ни ра на 
ње го вим ра сним пред ра су да ма и по ли тич ким по гле ди ма – за пра во 
сле пи лом? По твр дан од го вор на ово пи та ње8 на ла гао би пре и спи

6 О Хај де ге ру као рек то ру в. Al fred Den ker und Hol ger Za bo row ski (hrsg.), 
He i deg ger und Na ti o nal so zi a li smus II, He i deg gerJa hr buch 5 (2009).

7 Fri e drichWil helm von He rr mann, „The Ro le of Mar tin He i deg ger’s No te bo oks 
wit hin the Con text of His Oe u vre”, у: In go Fa rin and Jeff Mal pas (eds.), Re a ding He i deg
ger’s Black No te bo oks 1931–1941, Cam brid ge, MA: The MIT Press, 2016, 91. и д.

8 У при ка зу Цр них све за ка, Ри чард Во лин, је дан од нај о штри јих Хај де
ге ро вих кри ти ча ра, про на ла зи не ко ли ко та ча ка у ко ји ма по ве зу је ва жне ми сли 
Хај де ге ро ве фи ло зо фи је са ан ти се мит ским пред ста ва ма; на при мер, да Је вре ји, 
као без дом ни, не у ко ре ње ни и ко смо по ли ти, за о штра ва ју тен ден ци је чи та вог но
во ве ко вља и пред ста вља ју су прот ност Хај де ге ро вом зах те ву за уко ре ње но шћу 
и ста ја њем на (сво ме) тлу [Bodenständigkeit]; они су за ње га глав ни но си о ци 
ду ха кал ку ла бил но сти и спра вља ња [Mac hen schaft], што су ма ни фе ста ци је 
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ти ва ње Хај де ге ро вих ра до ва, по чев са они ма из пр ве по ло ви не 
три де се тих го ди на про шлог ве ка, ка да је ње го ва ве за са Хи тле ро
вом пар ти јом би ла не сум њи ва, па до кра ја жи во та, али и оних пи
са них ра ни је, јер пред ста вља ју ва жне ета пе у ге не зи фи ло зо фо вих 
схва та ња и мо жда су де ли мич но од го вор ни за са др жај тих схва
та ња. Би ће и вре ме, по овој су ге сти ји, иа ко је об ја вље но још 1927. 
го ди не, не мо же да бу де из у зе то из ми са о ног ка ран ти на у ко ме би 
Хај де ге ро ва де ла мо ра ла да бу ду те сти ра на на смр то но сне ви ру се 
наци зма и ан ти се ми ти зма. Али ту ни је крај; ако се по сма тра да ле
ко се жно, мо ра ла би да на сли чан на чин бу де пре и спи та на и чи та
ва са вре ме на фи ло зо фи ја, у оној ме ри у ко јој је на ње не то ко ве 
ути цао ми сли лац из Швар цвал да. Јер, „кон та ми на ци ја” се мо жда 
ни је огра ни чи ла на са мо јед но де ло и са мо јед ног ау то ра. Мо жда 
са вре ме но ми шље ње сто ји у не кој чуд ној, тај ној ве зи са јед ним од 
нај ве ћих мрач них ме ста чи та ве исто ри је, оли че ним у на ци стич кој 
Не мач кој, ње ном во ђи и ње го вим што за ве де ним, што при си ље ним, 
што вољ ним след бе ни ци ма, и ма ши не ри јом де струк ци је ко ју су 
по кре та ли. У том ис тра жи ва њу се не сме из гу би ти из ви да да ко
ре ни европ ског ан ти се ми ти зма сва ка ко ни су у Хај де ге ро вом ми
шље њу, и да је, упра во су прот но од то га, ње гов ан ти се ми ти зам 
из ра стао из уско гру де кул тур не ат мос фе ре он да шњег не мач ког 
на род ња штва, до дат но хра ње ног осе ћа њем по ни же ња по сле по
ра за у Пр вом свет ском ра ту, вред но сном дез о ри јен та ци јом ка рак
те ри стич ном за дру штва два де се тог ве ка и по тре бом да се пре ва
зи ђе акут на еко ном ска и со ци јал на кри за. Исто та ко, да не мач ки 
ан ти се ми ти зам, ма да је био нај зло ћуд ни ји и раз вио се у чи тав 
је дан по ре дак зла, ни у ком слу ча ју ни је је ди ни европ ски ан ти се
ми ти зам. Ове при мед бе ни су ту да ума ње Хај де ге ров ак тив ни 
до при нос одр жа њу тог зла, јер он је као рек тор фрај бур шког уни
вер зи те та уче ство вао у гу ше њу ака дем ских сло бо да и на ме та њу 
на ци о нал со ци ја ли стич ке иде о ло ги је.

И у Цр ним све ска ма се ви ди да од по кре та он ис пр ва не оче
ку је ни шта ма ње не го уче шће у „но вом по чет ку”,9 у об но ви за пад ног 
чо ве ка,10 а то је за Хај де ге ра пре све га об но ва ми шље ња и фи ло зо
фи је, по вра так пре со крат ском пи та њу о би ћу, па тек он да об но ва 

тех но ло шки ори јен ти са не мо дер не ци ви ли за ци је и па да за пад ног ми шље ња; 
бољ ше вич ка Ру си ја (не и Ру си ја као та ква), Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве и Ен
гле ска, као оте ло вље ња спра вља ју ћег од но са пре ма све ту, из ра зи су „свет ског 
је вреј ства” итд. Ric hard Wo lin, „Na ti o nal So ci a lism, World Je wry, and the Hi story 
of Be ing: He i deg ger’s Black No te bo oks”, Je wish Re vi ew of Bo oks (Sum mer 2014); 
http://je wis hre vi e wof bo oks.co m/ar tic les/993/na ti o nalso ci a lismworldje wryan dth e
hi storyof be inghe i deg gersblackno te bo oks/ (9. ок то бар 2016).

9 GA 95, 408. (На во ди из Цр них све за ка озна че ни су бро је ви ма то ма и стра не.)
10 GA 95, 96.
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у сми слу со ци јал ноисто риј ских од но са. Већ на јед ној од по чет них 
стра на Цр них све за ка сто ји (про грам ски) ус клик: „По че так и но ви 
по че так фи ло зо фи је!”11 И као што је за ње га чи та ва исто ри ја ме та
фи зи ке, од Пла то на на о ва мо, исто ри ја за бо ра ва би ћа, та ко и у свет
ској исто ри ји по сле Гр ка он не ви ди дру ги исто риј ски на род сем 
Гер ма на, на ко ји ма је, да кле, суд бин ски те рет „но вог по чет ка”.12 
Исти на, Цр не све ске све до че и о не сум њи вом уда ља ва њу од по кре
та, и са др же став да је на ци о нал со ци ја ли зам „вар вар ски прин цип”13 
и да та ко ђе при па да спра вља ју ћој тех но ло шкој ци ви ли за ци ји, ко ја 
је глав на ме та Хај де ге ро ве кри ти ке. 

Али Цр ним све ска ма не мо ра да се при сту пи са мо из угла ко ји 
обе ло да њу је пад њи хо вог ау то ра као чо ве ка и као ми сли о ца. Раз
ма тра ње те мат ских окви ра Хај де ге ро вих за пи са, њи хо вог об ли ка 
и по ступ ка, по мо гло би нам да их лак ше ло ци ра мо у це ли ни ње го
вог ми шље ња и да пре ци зни је од ре ди мо њи хов основ ни ка рак тер. 
Тај за да так је, на из глед, олак шан ти ме што у Цр ним све ска ма по
сто је ре ги стри. Ствар се знат но ком пли ку је ка да са зна мо да је ре
ги стре са чи нио сам Хај де гер, као и да у сво јим об ја вље ним де ли
ма то ни је чи нио. Ода тле сле ди не ко ли ко за кљу ча ка: да су Цр не 
све ске од по чет ка би ле на ме ње не об ја вљи ва њу и да, пре ма то ме, 
не мо гу да бу ду опи са не као ми сли о чев при ват ни те рен за те сти
ра ње иде ја пре не го што бу ду укљу че не у но ве тек сто ве; за тим, 
да су му оне би ле ва жне, мо жда ва жни је од мно гих пу бли ко ва них 
де ла; и ко нач но, да је Хај де гер же лео да у из ве сном сми слу усме
ри бу ду ћег чи та о ца тих за пи са.

Фраг мен тар ни текст Цр них све за ка укљу чу је број на по на вља
ња и ва ри ра ња истих мо ти ва. То је и ра зу мљи во, уто ли ко што Хај
де гер упор но пре и спи ту је од ре ђе ни круг пи та ња, не сма тра ју ћи 
да до ла зи до ко нач ног од го во ра на њих, већ пре до осве тља ва ња 
пи та ња из из ме ње ног кон тек ста. Ме ђу та пи та ња ула зе: за сни ва ње 
и ка рак тер ми шље ња по ве сти би ћа [se in sgeschic htlic he Den ken] 
као неме та фи зич ког, исти на би ћа, до га ђај [E re ig nis] као на чин са
мо от кри ва ња ове исти не, но ви по че так, суд би на За па да и за пад њач
ког ми шље ња, Нем ци и нем ство, уни вер зи тет, кул ту ра и дру го. 
То што епо хал ну кри зу же ли да ре ши ми шље њем, из угла Хај де ге
ро ве фи ло зо фи је ни је иде а ли стич ка илу зи ја, по што он сма тра да 
ко рен кри зе За па да ле жи у за бо ра ву би ћа, од но сно у пре не бре га
ва њу он то ло шке ди фе рен ци је би ћа (Sein; Хај де гер ову реч от при

11 GA 94, 7. 
12 GA 95, 186; в. та ко ђе GA 94, 27: „Са мо Не мац мо же из вор но да спе ва и 

ис ка же би ће.” Хај де гер ни је пр ви ко ји из јед на ча ва Нем ца и фи ло зо фа. Пре ње га 
је то чи нио Фих те, у Пи сми ма не мач кој на ци ји.

13 GA 94, 194.
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ли ке од 1934. пи ше као Seyn) и бив ству ју ћег [Se i en des].14 На уч но
тех но ло шка за пад на ци ви ли за ци ја по чи ва на за ме њи ва њу би ћа 
не ким бив ству ју ћим; тај њен ме та фи зич ки грех је ујед но и раз лог 
ње ног не ми нов ног па да. По се бан те мат ски слој при па да Хај де ге
ро вом ко мен та ри са њу соп стве них об ја вље них спи са, ко ји об ра ђу ју 
иста ова пи та ња. Нај ви ше фраг ме на та је по све ће но књи зи Би ће и 
вре ме, и у њи ма је фи ло зоф нај и зри чи ти ји у оце на ма, по чев од оне 
да је та књи га „не са вр шен по ку шај да се по но во по ста ви пи та ње 
о би ћу”.15 Пре о крет у Хај де ге ро вом ми шље њу, оче ви дан у но вој 
пој мов но сти ак ти ви ра ној у де ли ма ко ја об ја вљу је то ком три де се
тих го ди на, сва ка ко је мо ти ви сан и све шћу да је по зи ци ја Би ћа и 
вре ме на ипак оста ла без успе ха у на сто ја њу да пре ва зи ђе до та да
шњу он то ло ги ју, мо жда баш за то што се ко ри сти ла тра ди ци о нал
ном пој мов ном апа ра ту ром. Још је дан по се бан те мат ски слој ко ји 
се мо же де тек то ва ти у Цр ним све ска ма од но си се на Хај де ге ро во 
су че ља ва ње са дру гим фи ло зо фи ма (нај број ни ја су ме ста на ко ји
ма се ди ску ту је са Ни че ом, а ту су и Де карт, Кант, Ше линг, Хе гел, 
Кјер ке гор, Ја сперс и дру ги), као и пе сни ци ма (пре свих реч је о 
Хел дер ли ну). Хај де ге ру је би ло ве о ма ва жно да на гла си, у раз ли
чи тим кон тек сти ма, раз ли ку из ме ђу соп стве не по зи ци је и фи ло зо
фи је Кар ла Ја спер са, јер су у јав но сти и јед на и дру га озна ча ва не 
истим тер ми ном – фи ло зо фи ја ег зи стен ци је. Лич ни од но си ове дво
ји це фи ло зо фа су при ча за се бе.

За ни мљи во је да су у тек сту Цр них све за ка рет ки тра го ви 
сва ко днев них по сло ва и од но са, им пре си је о при род ном ам би јен
ту, бе ле шке о лич но сти ма са ко ји ма је Хај де гер до ла зио у до дир 
(из у зи ма ју ћи пар сен ти мен тал них за пи са о мај ци и јед ну уз гред
ну ре че ни цу из 1942. о ста ри јем си ну ко ји је та да у вој ној слу жби, 
ско ро ни шта се не ка же о по ро ди ци), па чак и нај зна чај ни ји до га
ђа ји у Не мач кој или Евро пи са мо рет ко на и ла зе на фи ло зо фов 
од го вор (ре ци мо, до ла зак Мо ло то ва у Бер лин но вем бра 1940), а и 
та да се то де ша ва ма хом у за ку че ном, ши фро ва ном ви ду. Сва ка ко, 
Дру ги свет ски рат је то ли ко кру пан до га ђај да га ни је би ло мо гу
ће иг но ри са ти,16 и о ра ту Хај де гер че сто ме ди ти ра – али ка да је 
реч о ак ту ел ним со ци јал ним про це си ма, а они су у исто риј ском 

14 Уп. GA 96, 79: „Исти на би ћа је основ по ве сти.”
15 GA 94, 9.
16 „Из би ја ње ра та про тив бољ ше ви зма” је Хај де ге ра на ве ло на је дан од 

ње го вих нај го рих ан ти се мит ских из ли ва; као да му ни је до вољ но што ко мен
та ри ше из ја ве „Је вре ја Ли тви но ва” [совјетск и по ли ти чар, ка сни је ам ба са дор у 
Вашингтону], за пис је окон чао ре че ни цом: „Пи та ње о уло зи свет ског је вреј ства 
ни је ра сно, већ ме та фи зич ко пи та ње о вр сти чо ве чан ства ко је пот пу но не ве за но 
мо же као свет ско и сто риј ски за да так да пре ду зме ис ко ре њи ва ње све га бив ству
ју ћег”, GA 96, 242.
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пе ри о ду 1931–1945. би ли бур ни и тра гич ни, он се углав ном др жи 
на дис тан ци, или пре во ди те про це се на жар гон сво је фи ло зо фи је. 
Из у зе ци, на рав но, по сто је, а нај у па дљи ви ји ме ђу њи ма је Хај де ге
ро во че сто те ма ти зо ва ње пи та ња уни вер зи те та, ње го вог ста ту са 
и ње го ве бу дућ но сти. За пи си на ту те му су на ро чи то број ни у 
го ди ни ко ју је Хај де гер про вео као рек тор у Фрај бур гу (1933–1934) 
и не по сред но по ње ном окон ча њу. Са др жај и ин то на ци ја за пи са 
то ком те го ди не дра стич но се раз ли ку ју од ка сни јих за пи са. При
ка за ћу то ма ло де таљ ни је, из ме ђу оста лог за то што је ин сти ту ци ја 
уни вер зи те та да нас пред слич ним иза зо ви ма као што су они ко је 
Хај де гер (до ду ше на кнад но) пре по зна је у свом вре ме ну: и он да и 
да нас, уни вер зи тет је угро жен иде о ло шки ко рект ним по лу о бра
зо ва њем и нео бра зо ва њем.

При хва та ње функ ци је рек то ра Хај де гер ко мен та ри ше ре чи ма 
у ко ји ма се чу ју то но ви ко ле ба ња и сум ње, мо гу ће уз алу зи ју на 
Со кра та у пр вој ре че ни ци: „При ти снут да се при хва тим рек то ра та 
пр ви пут де лу јем су прот но свом уну тра шњем гла су. На тој ду жно
сти ћу сва ка ко мо ћи да из бег нем ово или оно. За не ку из град њу 
– ако је то уоп ште мо гу ће – не до ста ју љу ди.”17 Ко ле бљи вост се, ме
ђу тим, ве о ма бр зо из гу би ла, и на ње но ме сто до ла зе ис ка зи пу ни 
бор бе ног ела на: „Фи рер је про бу дио јед ну но ву ствар ност ко ја 
на шем ми шље њу да је пра ви пут и сна гу (...) но ви уни вер зи тет ће 
до ћи са мо ако се за ње га жр тву је мо (...) но ва хра брост за суд би ну 
као основ ну фор му исти не.”18 У то вре ме је за Хај де ге ра до та да шњи 
уни вер зи тет мр тав, или на пу ту да то по ста не, ка да ће га за ме ни
ти „бу ду ћа ви со ка шко ла вас пи та ња и зна ња Не ма ца”.19 Он упо
зо ра ва на „опа сност од па да уни вер зи те та у до са да шњи гра ђан ски 
на чин функ ци о ни са ња – упр кос свом пред у зе том глај хшал то ва њу 
и до дат ном за у зи ма њу по ли тич ког чи ни о ца”.20 То зву чи зло коб но, 
баш као и сле де ће ре че ни це: „Где се на ла зи не при ја тељ и ка ко је 
он ство рен? Ода кле на пад? Ко јим оруж јем?”21 Ка да је не при ја тељ 
та ко не ви дљив и не по знат, не ма дру ге не го ство ри ти га. Хај де гер 
је у то ме био при лич но успе шан – ме та фи зи ка, тех но ло ги ја, аме
ри ка ни зам, бољ ше ви зам, „свет ско је вреј ство”, хри шћан ска цр ква, 
али и на ци стич ки фи ло зо фи Бојм лер и Крик, све се то на ла зи на 
ли сти ње го вих про тив ни ка. По сле на пу шта ња рек тор ског по ло жа
ја ин то на ци ја се по но во ме ња, а фи ло зоф се по вла чи у сво ју ку лу 
од сло но ва че – у ствар ном жи во ту, би ла је то брв на ра на обо ду 

17 GA 94, 110.
18 GA 94, 111.
19 GA 94, 125.
20 GA 94, 136–137.
21 GA 94, 141.
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Тод на у бер га на Швар цвал ду. Хај де гер осу ђу је пре тва ра ње уни
вер зи те та у струч ну шко лу [Ver schu lung] за то што се ти ме ра за ра 
сва ко пра во зна ње, а свој рек тор ски го вор са но во ство ре не дис тан
це оце њу је као „ме ђу и гру јед не ве ли ке за блу де”.22 У во ка бу ла ру 
Цр них све за ка се по ја вљу ју тер ми ни „по лу о бра зо ва ње” [Halb bil dung] 
и „нео бра зо ва ње” [Un bil dung], мно го пре не го што ће те тер ми не 
као сиг на ле сво је оштре кри ти ке са вре ме ног обра зо ва ња упо тре
би ти нај пре Адор но [Halb bil dung], а по том, у 21. ве ку, Ли сман 
[Un bil dung]. Још јед ну про ме ну то на у Хај де ге ро вом раз ми шља њу 
о уни вер зи те ту сре шће мо по сле ра та, по што је уда љен из на ста ве. 
Ње го ве ре че ни це по ста ју огор че не и за је дљи ве, и све су че шћа при
се ћа ња на три де се те го ди не, уз на сто ја ње да ти ме ис так не оне де
та ље ко ји му иду у при лог. Не ма у ње го вим ре чи ма ме ста за ка ја ње. 

Шта ви ше, у по след њем до са да об ја вље ном то му Цр них све
за ка (97, ко ји об у хва та пе ри од 1942–1948) на ла зи се и је дан па саж 
ко ји се не мо же пре ћу та ти. Свет ске ра то ве Хај де гер схва та као са
мо у ни ште ње за пад не тех но ло шке ци ви ли за ци је; тој ци ви ли за ци
ји у осно ви, по ње му, на ла зи се кал ку ли шу ћи и спра вља ју ћи од нос 
пре ма бив ству ју ћем, а овај од нос он по ве зу је са ко смо по лит ским 
„је вреј ством”. Али чи тав тај ра си стич ки сте ре о тип вр ху ни у ре чи
ма да је „вр ху нац са мо у ни ште ња у по ве сти до сег нут тек кад су
штин ски ’је вреј ско’ у ме та фи зич ком сми слу сту пи у бор бу про тив 
је вреј ског”.23 Ре ал ност рат ног по ра за Хај де гер пре во ди у апо ка лип
тич ке пред ста ве, без ијед не на по ме не о ре ал но сти по ку ша ја да се 
уни ште Је вре ји у Евро пи. Он, ко ји је ети мо ло ги ју исти не об ја шња вао 
као су прот ност за бо ра ву, био је спре ман да (се лек тив но) за бо ра ви.

* * *

Ако ни су фи ло зоф ски днев ник, ни ти при прем ни ра до ви за 
де ла у на ста ја њу, шта су он да тек сто ви у Цр ним све ска ма? Ка ко 
да бли же од ре ди мо њи хов ка рак тер? Ис пр ва ну ме ри са ни, опре мље
ни ре ги стри ма, на ме ње ни об ја вљи ва њу – а опет та ко ре пе ти тив ни, 
по кат кад не ја сни или чак не бу ло зни, ве о ма че сто хо ти мич но не
до вр ше ни, са за вр шним ис ка зи ма у упит ној фор ми, ови тек сто ви 
се опи ру сме шта њу у окви ре ста бил них фи ло зоф ских жан ро ва. 
Са мо на пр ви по глед они асо ци ра ју на са став Ни че о вих књи га. У 
њи ма углав ном не ма оне Ни че о ве бри ге за стил, па жљи вог об ли
ко ва ња сва ког ис ка за; не ма Ни че о ве ра зно вр сно сти, ни ти бр зе 
ди јаг но сти ке про бле ма. Хај де ге ро ве Цр не све ске сво је про бле ме 

22 GA 94, 198–199.
23 GA 97, 20.
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ва ри ра ју, про ду бљу ју пре не го што их про ши ру ју, по ве зу ју сво ја 
пи та ња, ако већ не мо гу сво је од го во ре. Оно на шта ми ли чи њи
хов текст фор му ли са ћу под се ћа ју ћи на Пла то нов ар гу мент про тив 
за пи си ва ња фи ло зоф ског ло го са: та кав, у текст фик си ран ло гос 
ви ше не мо же да се бра ни. Текст Цр них све за ка ли чи ми на бе ле
же ње не фик си ра ног ло го са, на фи ло зо фи ју у не по сред ном ста њу, 
на про то текст – или на си ро ву ми сао (при че му у озна ци „си ро во” 
не тре ба за ми шља ти би ло ка кву, по го то во не не га тив ну, вред но сну 
ни јан су). На слич но од ре ђе ње упу ћу ју и из ја ве ко је је сам Хај де гер 
дао о ка рак те ру сво јих за пи са.

„Ова, и сва прет ход на ’раз ми шља ња’ ни су ’афо ри зми’ као 
’живот на му дрост’, не го не у па дљи ве пред стра же и за штит ни по
ло жа ји у це ли ни по ку ша ја јед не још не ис ка зи ве све сти да осво ји 
пут ка пи та њи ма ко ја по но во по чи њу, све сти ко ја се, за раз ли ку 
од ме та фи зич ког, на зи ва ми шље њем по ве сти би ћа, јер оно што 
од лу чу је ни је то шта је пред ста вље но и уне то у не ку гра ђе ви ну 
пред ста ва, не го са мо ка ко се пи та мо, то што се уоп ште пи та мо о 
би ћу.”24 По ред сво јих цр них, Цр не све ске има ју и број ни је, бли ста
ве стра ни це. 

24 GA 95, 274.




