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ПА НА ЈО ТИС КОН ДИ ЛИС

„БИВ СТВО И ВРЕ МЕ”,  
ЈЕД НА ЗБИР КА РА ФИ НИ РА НИХ  

И НЕ БУ ЛО ЗНИХ ОП ШТИХ МЕ СТА

Хај де ге ро во Бив ство и вре ме (Sein und Ze it) др жим за јед ну 
од нај пре це ње ни јих књи га овог ве ка, бо ље ре че но за збир ку ба нал
но сти на јед ном из ве шта че ном и не ја сном је зи ку. За та кве из ја ве, 
на и ме, спо со бан је са мо не ко ко је спре ман да пре вла да уску фи ло
зоф ску пер спек ти ву и ко мо же пре гле да по вест ду ха у ње ној цело
куп но сти.

По пра ви лу јед но стра но обра зо ва ни или по лу о бра зо ва ни фи
ло зо фи че сто пре у ве ли ча ва ју зна чај до га ђа ја на соп стве ном про фе
си о нал носпе ци фич ном по љу и др же де ло не ког ми сли о ца за пи о
нир ски по ду хват са мо за то што они по пр ви пут од ње га са зна ју 
од ре ђе не ства ри. Све у све му, но во ве ков на фи ло зо фи ја ни је са мо
стал но мо гла од ре ди ти соп стве на по ста вља ња пи та ња, јер су она 
ди рект но или ин ди рект но, бо ље или ло ши је би ла дик ти ра на обра
зо ва њем ма те ма тич ке при род не на у ке у 17. сто ле ћу, за тим успо ном 
ан тро по ло ги је и по ве сне од но сно дру штве не на у ке у до ба про све
ти тељ ства. Са знај но те о риј ски усме ре на фи ло зо фи ја су бјек та об ли
ко ва ла се при на сто ја њу да са вла да епи сте мо ло шке апо ри је ко је 
је отво ри ла ма те ма тич ка при род на на у ка, на при мер пре ко раз ли
ко ва ња при мар них и се кун дар них ква ли те та, при род не узроч но
сти, до во ђе њем у пи та ње пој ма суп стан ци је итд. По ве сне и дру штве
не на у ке и ан тро по ло ги ја, ко је су на ста ле то ком 18. сто ле ћа и у 19. 
сто ле ћу до сти гле зре лост, са тр ле су жи вот ни мит фи ло зо фи је, као 
мит о ау то но ми ји ду ха пре ко утвр ђи ва ња ње го ве за ви сно сти не са мо 
од „ира ци о нал них” и „ег зи стен ци јал них” не го и од „ван ду хов них”, 
би о ло шких, со ци о е ко ном ских и исто риј ских чи ни ла ца. 
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Под при ти ском но вих ду хов них стру ја цен трал но пи та ње фи
ло зо фи је са да по ста је пи та ње ње ног са мо у ки да ња или ба рем уки
да ња ње ног тра ди ци о нал ног, по но си тог и над ме ног са мо ра зу ме ва
ња. Де ла Марк са, Ни чеа, Фрој да, Дил та ја, аме рич ког праг ма ти зма 
и Берг со на су на раз ли чи те на чи не али у до вољ ној ме ри по ка за ла 
да је фи ло зо фи ја од но сно ду хов на про дук ци ја уоп ште уко ре ње на 
у ду бо ким сло је ви ма људ ске ег зи стен ци је. На пи та ње уси дре но сти 
бив ства или он то ло шког уте ме ље ња ни је се мо ра ло ду го че ка ти. 
Хај де гер се при бли жа ва овој про бле ма ти ци пре ко Ху сер ло вог 
фе но ме но ло шког про гра ма: схва та ње кон сти ту ци је пред на уч ног, 
су бјек та у све ту жи во та (le ben swel tlich) као те мељ ног по ља кон сти
ту ци је на уч не сли ке све та. Из та кве пер спек ти ве Хај де гер ни је 
ини ци ја тор јед ног но вог по сма тра ња фи ло зо фи је и ти ме но вог ту
ма че ња фи ло зоф ског фе но ме на. Он та ко ђе не про ши ру је фи ло зоф
ско ис тра жи ва ње уте ме ље ња би ћа фи ло зо фи је, на про тив, он га 
су жа ва. И ко нач но, он не пред ста вља по че так не го крај јед ног 
раз вит ка: на вод но „пре вла да ва ње” фи ло зо фи је све сти је оп шир но, 
за ка сне ло, ви со ко пар ним на чи ном из ра жа ва ња при кри ве но при
зна ва ње ду хов но на уч них тен ден ци ја, ко је су од про све ти тељ ства 
пре у зе ле вођ ство.

Су жа ва ње хо ри зон та ана ли ти ке ту бив ство ва ња (Da se in sa na
lyti k) је тро стру ко усло вље но, на и ме пре ко: а. за сни ва ња „фун да мен
тал не он то ло ги је” у пе р спек ти ви је ди но по је ди нач ног ту бив ство
ва ња, б. пре и на ча ва ња (Zwec ken tfrem dung) хри шћан скоте о ло шке 
ми сли, в. но р ма тив но мо ти ви са ног раз два ја ња оно стра ност – ово
стра ност уз по моћ пој мов не де о бе на ба зи „ег зи стен ци јал не” ана
ли зе. Пр во: „фун да мен тал на он то ло ги ја” је у осно ви „фи ло зоф ска 
ан тро по ло ги ја”. Тра же ни ду бљи слој је ло ци ран у не про мен љи вој 
људ ској ег зи стен ци јал ној струк ту ри, у људ ском бив ству као јед ном 
по је ди нач ном ту бив ство ва њу (Da sein). Иа ко су уну тар те ег зи стен
ци јал не струк ту ре пре ма де фи ни ци ји са др жа ни бив ство ва њеу 
све ту (InderWeltSein) и са бив ство ва ње (Mit sein), од но сно са ту
бив ство ва ње (Mit da sein), оба су ви ђе на ис кљу чи во у пе р спек ти ви 
уса мље ног по је ди нач ног ту бив ство ва ња, док су кон сти ту ци ја 
со ци јал ног ту бив ство ва ња (су бјек та) и са бив ство ва ња (со ци јал ног 
бив ства од но сно дру штва) по ти сну ти на иви цу и де гра ди ра ни до 
ма р ги на ли ја. Хај де гер, да кле, не пре ко ра чу је тра ди ци о нал ну фи
ло зо фи ју су бјек та од но сно фи ло зо фи ју све сти у прав цу со ци јал не 
он то ло ги је, ка ко ве ћи на још увек ве ру је. Јер – очи глед но су две раз
ли чи те ства ри пој мов но схва ти ти со ци јал но бив ство у ње го вој над
су бјек тив ној (übe r su bjek ti ven) ди мен зи ји и ис та ћи со ци јал ноон
то ло шки аспект или ка рак тер по је ди нач не ег зи стен ци је. Ана ли за 
со ци јал них људ ских ин тер ак ци ја, ко ја се код Хај де ге ра ис цр пљу је 
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у не ко ли ким по вр шним на го ве шта ји ма, пру жа са мо он да (со ци
јал ноон то ло шки) сми сао ка да се пре ду зме уну тар од но сно из 
по за ди не јед ног већ кон сти ту и са ног дру штва.

Дру го: од ре ђе ње бив стве ног ка рак те ра ту бив ство ва ња (Se in
scha rak ters des Da se ins), на и ме ег зи стен ци ја ли ја, је сво је вољ но и 
јед но стра но. У он то ло ги зо ва њу ка те го ри ја или пој мо ва, ко је сво
јим са др жа јем за пра во при па да ју ан тро по ло ги ји, Хај де гер сле ди 
Кјер ке го ра. Овај опи су је цен трал не ег зи стен ци јал не по ло жа је чо
ве ка као функ ци је ње го вог он тич ког од но са са јед ним ви шим и 
пре се за ју ћим, а не, ре ци мо, као пу ке пси хо ло шке да то сти. По врх 
то га, Хај де гер узи ма сво је те мељ не он то ло шке ка те го ри је, не из ме
ње не и нео бра зло же не, нај ве ћим де лом из хри шћан скоте о ло шке 
тра ди ци је, при че му по ла зи од Ав гу сти на. 

Ипак, да се иде је, ко је су се обра зо ва ле уну тар кон крет них 
исто риј ских окол но сти и под од ре ђе ним све то на зор ним прет по
став ка ма из вла че као од го ва ра ју ћи ко ор ди на ци о ни си стем јед не 
над и сто риј ске, тј. он то ло шке ана ли зе, све је дру го пре не го са мо
ра зу мљи во. И ок си мо рон по ста је ве ћи сто га што Хај де гер те жи 
да хри шћан ске са др жа је упо тре бља ва у јед ном на чел но не ре ли
ги о зном, чак ате и стич ком окви ру. Али за што би „кри ви ца”, на 
при мер, тре ба ло да при па да основ ној устро је но сти јед ног ту бив
ство ва ња ко је је јед но став но „ба че но” у свет без сми сла, јед ног 
ту бив ство ва ња ко је је од се че но од сва ке етич ки оп те ре ће не тран
сцен ден ци је? (А то зна чи да је сми сао ба рем га ран то ван од стра не 
не ко га, пре ма ко ме би чо век тре ба ло да осе ти „кри ви цу”.)

Тре ће: иа ко он то ло ги ја ту бив ство ва ња из и ску је схва та ње 
ду бљих сло је ва ег зи стен ци је, и то без ко ри шће ња са знај но те о риј
ске фи ло зоф ске пој мов но сти (Be grif flic hke it) и с оне стра не сва ке 
мо рал не пре фе рен ци је вред но сти, јед на ко је не мо гу ће пре чу ти 
етич конор ма тив не при зву ке, а етич ке на кло но сти или од бој но сти 
су не пре ви ди ве. Сам Хај де гер од би ја од се бе сва ку мо ра ли зу ју ћу 
и кул тур но фи ло зоф ску на ме ру. Ко је ипак упо знат са ду хов но 
фи ло зоф ском, кул тур нокњи жев ном и по ли тич коно ви нар ском 
пу бли ци сти ком и ат мос фе ром Не мач ке у два де се тим го ди на ма, 
сме ста ће уо чи ти да се он оби ла то слу жи ти пич ним во ка бу ла ром 
и пре о вла ђу ју ћим ми сли ма во ди ља ма тог вре ме на. Мо рал на же ља 
не сле ди ста ру, на пу ште ну ста зу кон вен ци о нал не ети ке – на про
тив, по зна ти гра ђан ски мо рал се оштро на па да – не го се фор му
ли ше као су прот ста вља ње „ау тен тич но сти” (Ei gen tlic hke it) и „не
а у тен тич но сти” (Une i gen tlic hke it), ко ја на вод но пра ви не ред у 
ано ним ној ма си vul gus pro fa numa. Око осо ви не овог су прот ста
вља ња гру пи шу се до дат на ка те го ри јал на раз ли ко ва ња, нпр. из
ме ђу „од луч но сти” /Entschlos sen he it/ (ка да се се би по ста вља ју 
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по след ња ег зи стен ци јал на пи та ња) и „нео д луч но сти” /Unentschlos
sen he it/ (ка да се да ље ег зи сти ра у мо ду су „не а у тен тич но сти”). Са 
та квим пој мов ним де о ба ма уско су по ве за ни ка сни ји Хај де ге ро ви 
кул тур но кри тич ки по гле ди о „угро жа ва њу чо ве ко ве су шти не” 
услед на уч нотех нич ке ци ви ли за ци је. 

Са да смо у по ло жа ју да на кон крет ном при ме ру по ка же мо 
ка ко три ис так ну та аспек та ко ја огра ни ча ва ју ана ли ти ку ту бив
ство ва ња ути чу на ре зул та ту Бив ства и вре ме на. У тре ти ра њу 
про бле ма смр ти по ве зу је се об ра да фун да мен тал не он то ло ги је у 
пер спек ти ви уса мље не ег зи стен ци је, по је ди нач ног ту бив ство ва ња, 
те о ло шке ре ми ни сцен ци је и етич конор ма тив но мо ти ви са ног раз
два ја ња „ау тен тич ног” и „не а у тен тич ног”. Кра сан ре зул тат фи ло
зоф ске ана ли зе смр ти је сте до ду ше пом пе зан, али ње гов со ци јал
ноон то ло шки при нос јед нак је ну ли. Смрт је од ин те ре са са мо као 
оки дач сва ког стра ха и оног оче ки ва ња ко ји за јед но тре ба да да ју 
„све до чан ство” „ау тен тич но сти” ег зи стен ци је. „Ау тен тич но” ту
бив ство ва ње се су о ча ва са стра хом од смр ти и на ла зи у то ме сво је 
„ис так ну то мо ћиби ти” (aus ge ze ic hne tes Seinkönnen). 

Иза дра ма тич ног ин сце ни ра ња јед ног ту бив ство ва ња, ко је се 
на ла зи у стал ној и нај ве ћој ег зи стен ци јал ној на прег ну то сти, ко је 
из др жа ва на ру бу про ва ли је („гра ни ца ка смр ти” /Gren ze zum Tod/) 
и ти ме от кри ва сво ју „пра ву” су шти ну, зја пи ап со лут на пра зни на. 
Хај де гер – и мно ги пре ње га – ни је у ста њу да са оп шти ни шта од
лу чу ју ће о фак ту смр ти по се би. Та ко ђе, мо же из гле да ти па ра док
сал но, али чо век ни је у мо гућ но сти да за смрт по се би и ис кљу чи во 
за њу ве же ика кве ми сли. Ка да се го во ри о смр ти, мо же се мо жда 
ми сли ти на жи вот ко ји се не же ли на пу сти ти, или мо жда на не што 
што не ко га оче ку је на кон овог жи во та. Али „фи зи кал но”вре мен ско 
пре се ци ште (Schnit tpunkt) ста ња жи вот – смрт, мо ме нат смр ти, 
њен мо мен тал ни до жи вљај, из ми че сва ком мен тал ном схва та њу 
– мо жда је не до ку чи во.

Он то ло шко по ста вља ње пи та ња се не ис цр пљу је у од но су 
„ау тен тич не” ег зи стен ци је пре ма јед ној фло ску ли („бив ство ка 
смр ти” /Sein zum To de/). Оно се са сто ји у ис тра жи ва њу по сле ди ца 
фак та смрт но сти чо ве ка за кон сти ту ци ју ње го ве со ци јал не ег зи
стен ци је. Од нос чо ве ка пре ма смр ти не ре гу ли ше ње гов од нос пре
ма дру гим љу ди ма. На про тив, ње го ви од но си пре ма ње го вим бли
жњи ма об ли ку ју чо ве ков од нос пре ма смр ти: ка ко се по је ди на чан 
чо век са њом раз ра чу на ва, по на ша пре ма ње ној нео по зи во сти, 
све јед но да ли он као при пад ник не ке по ли тич ке ор га ни за ци је 
сто ји пред стре љач ким стро јем или на са мрт ној по сте љи ве ру је 
да ће се упо ко ји ти у Го спо ду – чак и та ве ра је ве ра за јед ни це ко јој 
уми ру ћи при па да. 
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Та ква и слич на пи та ња, ко ја чи не глав ни пред мет со ци јал не 
он то ло ги је у Бив ству и вре ме ну, је два да су до так ну та. Ње го ва 
оп ти ка пру жа са мо уску и скра ће ну пер спек ти ву. Упр кос ње го вим 
број ним чи та о ци ма и ко мен та то ри ма, то де ло је два да је под ста кло 
ан тро по ло шко, од но сно со ци о ло шко или чак фи ло зоф ско ис тра жи
ва ње. Не на ла зим у ње му ни шта што се дру где бо ље, јед но став
ни је и ја сни је фор му ли са но та ко ђе не би мо гло на ћи. При род но, ка да 
не ка књи га до ђе у цен тар ин те ре со ва ња, ла ко се на ла зи при кљу чак 
на те ку ће ди ску си је. Та да се ства ра ути сак да је ње но са др жин ско 
бо гат ство мно го ве ће не го што је за пра во слу чај. Исто ва жи и за 
Хај де ге ров ка сни ји рад. У дру гим при ли ка ма (Die Me taphysik kri tik 
der Ne u ze it, 1990) по ка зао сам да ње го ва кри ти ка ме та фи зи ке, као 
и ње го ва кри ти ка но вог тех нич кона уч ног ду ха од но сно ци ви ли
за ци је, мо же по ла га ти пра во на ма ло ори ги нал но сти. Али још су 
ста ри зна ли: суд би на књи га од ре ђе на је ра зним хе те ро ге ним окол
но сти ма: ha bent sua fa ta li bel li.*  

Пре вео с не мач ког 
Ду шан До ста нић

* Из вор: „Sein und Ze it – ei ne Sam mlung raf fi ni e r ter und nebulöser Gemeinplätze”, 
Tu mult. Vi er te lja hresschrift für Konsensstörung, Som mer 2014, S. 45–47.




