Κώζηαο Γεκελεηδήο
Σεκηλάξην ζην Burghoelzli: Σρνιηαζκόο

Απηό ην ζρέδην είλαη κόλν γηα λα θαηαζηήζεη ζαθέο όηη ε αλζξώπηλε
ύπαξμε,
Πνηα ε δηαθνξά αλάκεζα ζην "άλζξσπνο" θαη ζην "αλζξώπηλε ύπαξμε";
Όηαλ ιέκε "ν άλζξσπνο" κηινύκε γηα έλα θάηη, έλα αληηθείκελν (Μ'
απηήλ ηελ έλλνηα θαη ην "ππνθείκελν", θαζόηη επίζεο ζπληζηά έλα "θάηη",
ζηελ θηινζνθία ελλνείηαη σο αληηθείκελν.) Τόηε ηα δεηήκαηα γηα ηνλ
άλζξσπν ζπληζηνύλ άκεζεο ή έκκεζεο απαληήζεηο ζηελ εξώηεζε "ηη
είλαη [απηό ην "θάηη",] ν άλζξσπνο;"
Όηαλ ηώξα κηινύκε γηα ηελ "αλζξώπηλε ύπαξμε", δελ αλαθεξόκαζηε
ζηνλ άλζξσπν σο "θάηη", αιιά σο πξνο ηελ νπηηθή ηνπ όηη ππάξρεη, ότι
είλαη.
Τν θείκελν ηνπ Heidegger έρεη ηελ κνξθή ηεο αληηπαξάζεζεο ησλ δύν
απηώλ νπηηθώλ.
ζην νπζηαθό ηεο ζεκέιην,
Θα πεη: Σηηο πξώηεο πξνϋπνζέζεηο ηεο. Έηζη π.ρ. ε πξνϋπόζεζε ηνπ ηη
είλαη ν άλζξσπνο, ην "νπζηαθό ζεκέιην" γηα θάζε ηη πνπ είλαη ν
άλζξσπνο, είλαη ην ότι ν άλζξσπνο είναι.
Τν "νπζηαθό ζεκέιην" ηνπ αλζξώπνπ είλαη ε "ύπαξμή" ηνπ.
πνηέ δελ είλαη έλα θάπνπ παξόλ αληηθείκελν,
"Πνηέ"; Όηαλ π.ρ. νδεγώληαο ην απηνθίλεην πξνζέρσ λα απνθύγσ ηνλ
πεδό πνπ πεξλάεη ηνλ δξόκν, δελ ηνλ αληηιακβάλνκαη ζαλ έλα θπζθό
ζώκα ζε έλα νξηζκέλν ζεκείν, πνπ θηλείηαη πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε
κε απηήλ ηελ ηαρύηεηα, θαη πξνζαξκόδσ ηελ δηθή κνπ θαηεύζπλζε θαη
ηαρύηεηα αλάινγα;
Καη βέβαηα εδώ αληηιακβάλνκαη ηνλ άλζξσπν σο αληηθείκελν. Όκσο ηόηε
δελ ηνλ αληηιακβάλνκαη "ζην νπζηαθό ηνπ ζεκέιην". Τνλ αληηιακβάλνκαη
ζην "ηη είλαη", δειαδή εδώ σο θπζηθό ζώκα κε νξηζκέλα
ραξαθηεξηζηηθά. Τν ότι είλαη, κέλεη εδώ, θαη πάληα ζρεδόλ ζηηο
θαζεκεξηλέο καο ζπλαιιαγέο, αγλνεκέλν.

Καη πόηε ρξεηάδεηαη λα αληηιεθζώ ηελ "αλζξώπηλε ύπαξμε ζην νπζηαθό
ηεο ζεκέιην";
Όηαλ θη εθόζνλ κνπ γίλεη αλάγθε: Όηαλ θη εθόζνλ κνπ αλνίμνπλ ηα
κάηηα θαη αλαγλσξίζσ πσο ζηνλ άλζξσπν σο αληηθείκελν ν άλζξσπνο σο
άλζξσπνο, δειαδή ζην "νπζηαθό ηνπ ζεκέιην", θηλδπλεύεη λα ραζεί.
Η ςπρνζεξαπεία θαη ε θαξκαθνζεξαπεία πνπ πξνζβιέπνπλ ζηελ
δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ, εθιακβάλνπλ ηνλ άλζξσπν σο αληηθείκελν.
Η "θαηλνκελνινγηθή-ππαξμηαθή" ςπρνζεξαπεία θαηεπζύλεηαη πξνο ηελ
άιιε δπλαηόηεηα
θαη βεβαίσο δηόινπ δελ είλαη έλα αληηθείκελν θιεηζκέλν ζηνλ εαπηό
ηνπ.
Ο Heidegger εδώ αλαθέξεηαη ζηελ ζεώξεζε ηνπ αλζξώπνπ πνπ ζηελ
θηινζνθία θαιείηαη "κνληζκόο": Ο άλζξσπνο σο "κόλνο".
Κπξίσο ράξε ζην έξγν ηνπ Heidegger θαη ηνπ Wittgenstein, ν κνληζκόο
αλήθεη ζε κηα επνρή ηεο θηινζνθηθήο λόεζεο πνπ πιένλ απνηειεί
παξειζόλ. Παξνιαπηά, ζαλ ζπλεζηζκέλε αλζξώπηλε ζηάζε, παξακέλεη
θπξίαξρνο.
Κπξηαξρεί επίζεο ζηελ επηζηεκνλθή ζθέςε, θαη αθόκε ζην ζύλνιν ησλ
ςπρηαηξηθώλ θαη ςπρνινγηθώλ ζεσξήζεσλ. (Βιέπε παξαθάησ.)
Πνιύ πεξηζζόηεξν απηή ε ύπαξμε ζπλίζηαηαη "απιώο" ζε
δπλαηόηεηεο πξόζιεςεο,
Γειαδή: Απηή, ε αλζξώπηλε, ύπαξμε, θαζόηη κε "θιεηζκέλε ζηνλ εαπηό
ηεο", ζπλίζηαηαη ζε "δπλαηόηεηεο πξόζιεςεο".
Γειαδή καθαστήν δελ είλαη παξά έλα άλνηγκα πξνο ..., κηα δεθηηθόηεηα
γηα ..., κηα έθζεζε ζε ... ό,τι την σσναντά και της μιλάει.
Δδώ δελ ιέγεηαη ην ηη είλαη ν άλζξσπνο αιιά πεξηγξάθεηαη ην ότι ηνπ
Δίλαη ηνπ.
απξόζηηεο νπηηθά θαη απηηθά ,
Οη "δπλαηόηεηεο πξόζιεςεο", θαη νη δηεπθξηληζηηθέο κνπ ιέμεηο
"άλνηγκα", "δεθηηθόηεηα", "έθζεζε", δελ αλαθέξνληαη ζε πεξηζηαζηαθά
γεγνλόηα ή θαηαζηάζεηο πνπ άιινηε ζπκβαίλνπλ θη άιινηε όρη.

Γη' απηό θαη εδώ δελ πξόθεηηαη γηα "πξόζιεςε" κε ηελ έλλνηα ηεο
αηζζεηεξηαθήο, "νπηηθήο, απηηθήο" αληίιεςεο από θάηη: Η άλζξώπηλε
ύπαξμε είναι, ππάξρεη εμ ππαξρήο, ως "δπλαηόηεηεο πξόζιεςεο"
πνπ είλαη ζηξακκέλεο πξνο ό,ηη ηελ ζπλαληά θαη ηεο κηιάεη.
Τν "θαη" πξέπεη λα ην αθνύζνπκε επεμεγεκαηηθά: "ηελ ζπλαληά" ζα πεη
"ηεο κηιάεη".
Όπσο ιέκε πσο απηό θη εθείλν "κνπ κηιάεη", "κνπ ιέεη θάηη".
Κάζε αιεζηλή, δειαδή ζηνλ άλζξσπν σο άλζξσπν πξνζηδηάδνπζα θαη
ηνλ άλζξσπν σο άλζξσπν εθπιεξνύζα ζπλάληεζε άγεηαη από έλα ηέηνην,
άθσλν, κίιεκα.
Όιεο νη κέρξη ηνύδε ζπλήζεηο ζηελ Ψπρνινγία θαη Ψπρνπαζνινγία
αληηθεηκελνπνηνύζεο θπζηνεηδείο παξαζηάζεηο κηαο ςπρήο, ελόο
ππνθεηκέλνπ, ελόο πξνζώπνπ, ελόο Εγώ, κηαο ζπλείδεζεο,
Ο κνληζκόο ζηελ ςπρνινγία θαη ζηελ ςπρνπαζνινγία δειώλεηαη ζηηο
βαζηθέο ηνπο έλλνηεο, πνπ έρνπλ κνξθή αληηθεηκέλνπ θαη "θύζηεο":
-Η ςπρή, έλα αληηθείκελν "κόλν", σο π.ρ. ην "καύξν θνπηί" κεηαμύ
εξεζίζκαηνο θαη αληίδξαζεο, σο ην θιεηζηό ζύζηεκα ελόο "ςπρηθνύ
νξγάλνπ", σο γεληθό όλνκα γηα θύθινπο επαλαηξνθνδόηεζεο, ζηελ
"ζπζηεκηθή", ζηελ γλσζηαθή-λεπξνρεκθή ζεώξεζε θιπ.
-Τν ππνθείκελν, έλα αληηθείκελν "κόλν", σο ηζηάκελν από ηελ κία
πιεπξά θη έρνληαο απέλαληί ηνπ ηα "αληηθείκελα", πξνο ηα νπνία πξέπεη
λα θαηαζθεπάδεη γέθπξεο.
-Τν πξόζσπν, έλα αληηθείκελν "κόλν", θζόζνλ ελλνεί ηνλ εαπηό ηνπ
κέζα από ην "πξνζσπηθό", απ' απηό πνπ είλαη κόλν δηθό ηνπ.
-Τν Δγώ, έλα αληηθείκελν "κόλν", σο ηζηάκελν απέλαληη ζ' έλα Δζύ θαη
ρσξηζκέλν απ' απηό.
-Η ζπλείδεζε (θαη, άξξεθηα δεκέλν κ' απηήλ, ην "ππνζπλείδεην"), έλα
αληηθείκελν "κόλν", σο ή έδξα ηνπ "κέζα κνπ", ηνπ εζσηεξηθνύ θόζκνπ
απέλαληη ζ' έλαλ εμσηεξηθό θόζκν θαη ρσξηζκέλε απ' απηόλ.
ζηελ νπηηθή ηεο Αλαιπηηθήο ηνπ Dasein
δειαδή ζηελ νπηηθή ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο, ηνπ ότι ν άλζξσπνο είναι,
θαη όρη ζηελ νπηηθή ηνπ τι είλαη

πξέπεη λα εμαθαληζηνύλ
σο αλαξκόδηεο
ράξηλ κηαο ηειείσο άιιεο θαηαλόεζεο. H λέα ζεκειηαθή νληόηεηα
πνπ έρεη λα ηδσζεί, πξόθεηηαη λα νλνκαζηεί Da-sein
Τν Da είλαη δεηθηηθό επίξξεκα ηνπ ηόπνπ: Να! Δδώ!, ή: Να! Δθεί!).
Sein ζα πεη: Δίλαη.
Σηελ θαζνκηινπκέλε γεξκαληθή Dasein ζα πεη θάηη ζαλ "ύπαξμε".
ή Είναι-στον-κόσμο.
Τν δεηθηηθό Da δείρλεη ζηνλ θόζκν.
Τν Δίλαη-ζηνλ-θόζκν θαηαξρήλ ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηνπ κνληζκνύ θαη,
όζν καο αθνξά ηδηαίηεξα, ελαληίνλ ησλ "αληηθεηκεληθώλ-θπζηνεηδώλ
παξαζηάζεσλ" ςπρήο, ππνθεηκέλνπ, πξνζώπνπ, Δγώ, ζπλείδεζεο.
Da-sein σο Δίλαη-ζηνλ-θόζκν ζα πεη όηη ν άλζξσπνο ζην Δίλαη ηνπ είλαη
ήδε από πάληα "έμσ", αλνηρηόο θαη κέηνρνο ζηνλ θόζκν.
Απηό γηα ηνλ Heidegger δελ ζα πεη όηη θαλείο δελ κπνξεί θαη λα
απνζύξεηαη, λα θιείλεηαη "ζηνλ εαπηό ηνπ", λα είλαη κόλνο, "ζηνλ θόζκν
ηνπ", θιπ. Θα πεη όηη, όπσο κόλνλ έλαο βιέπσλ κπνξεί θαη λα είλαη
ηπθιόο, μόνον εκείνος ποσ καταρτήν είναι-στον-κόσμο κπνξεί θαη λα
απνζύξεηαη, λα θιείλεηαη, λα είλαη κόλνο, "ζηνλ θόζκν ηνπ".
Όπνπ πάλησο ην Da απηνύ ηνπ Da-sein αθξηβώο θαη δελ ελλνεί, όπσο
απιντθά ζπκβαίλεη, έλα γηα ηνλ παξαηεξεηή θνληηλό ζεκείν ηνπ
ρώξνπ. Πνιύ πεξηζζόηεξν ε ύπαξμε σο Da-sein ζεκαίλεη ην θξάηεκα
αλνηρηήο κηαο πεξηνρήο,
Απηό ην "θξάηεκα" δελ είλαη πνηέ απόθαζε θαη πξάμε, όπσο όηαλ
θξαηάσ κηα ζέζε ζην ηξαπέδη ή ζηελ θεξθίδα γηα ηνλ θίιν κνπ. Ο
άλζξσπνο σο άλζξσπνο ζα πεη: "Κράτημα αλνηρηήο κηαο πεξηνρήο ..."
Καη απηή ε πεξηνρή πάιη δελ είλαη έλα αληηθείκελν, δελ είλαη ε κηα θαη ε
άιιε "πεξηνρή", όπσο ρξεζηκνπνηνύκε ηελ ιέμε αλαθεξόκελνη ζε έλαλ
γεσγξαθηθό ή ηδεαηό ηόπν ηνλ νπνίν κπνξνύκε λα πιεζηάδνπκε, λα
απνθεύγνπκε, λα αγλννύκε θιπ.

Η εδώ ελλννύκελε πεξηνρή είκαζηε εκείο νη ίδηνη, αθξηβώο όπσο ην
εθάζηνηε νπηηθό καο πεδίν είλαη ην ίδην ην βιέκκα καο.
Ο άλζξσπνο σο άλζξσπνο ζα πεη: "Κξάηεκα αλνηρηήο μιας περιοτής ..."
Απηή αθξηβώο ε πεξηνρή είλαη ην Da ηνπ Da-sein, είλαη ν "θόζκνο" ηνπ
Δίλαη-ζηνλ-θόζκν.
πνπ κέζα από ηελ δηαύγαζή ηεο
Η ελ ιόγσ πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη από έλα Γηαπγέο [Lichtung]. Όκσο
θαη πάιη όρη κε ηελ έλλνηα κηαο αηκόζθαηξαο, κηαο λύρηαο θιπ. πνπ
κπνξεί λα είλαη δηαπγήο, κπνξεί θαη όρη.
Δδώ ην Γηαπγέο νλνκάδεη αστήν τούτη την περιοτή, είλαη ην πξνρσξεκέλν
όλνκα ηνπ Heidegger γηα ην Da- ηνπ Dasein, γηα ηνλ θόζκν ηνπ Δίλαηζηνλ-Κόζκν.
Ο άλζξσπνο, θαιύηεξα: ε αλζξώπηλε ύπαξμε, έηζη ιέγεηαη ζην όςηκν
έξγν, είλαη ε Έν-σταση στο Διασγές.
Απηό ζα πεη ην "αλνηρηό", ην "έθζεην", ην "δεθηηθό" ηνπ αλζξώπνπ σο
αλζξώπνπ.
γίλεηαη δπλαηή ε πξόζιεςε
Καη εδώ πάιη δελ πξόθεηηαη γηα ηελ κηα ή ηελ άιιε πξόζιεςε, αιιά γηα
ην ότι ζ' απηό ην Γηαπγέο αλήθεη ε πξόζιεςε.
Καη ηνύην όρη ζαλ ρξνληθή αθνινπζία, όπνπ πξώηα είλαη ην Γηαπγέο θαη
κέζα απ' απηό κπνξνύκε λα πξνζιακβάλνπκε, αιιά Γηαπγέο θαη
Πξόζιεςε είλαη το αστο, κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ ΤΟ ΑΥΤΟΝ είλαη,
Παξκελίδεο, ην ΝΟΔΙΝ (πξόζιεςε...) θαη ην ΔΙΝΑΙ (δηαπγέο ...), κε ηνλ
ίδην ηξόπν πνπ "βιέκκα" θαη "νπηηθό πεδίν", γηα ηελ ειεύζεξε εκπεηξία
θαη όρη γηα ηελ επηζηεκνληθή ζθέςε, είλαη ην απηό.
Σηελ "νπηηθά, απηηθά απξόζηηε" πεξηνρή ηνπ Απηνύ "γίλεηαη δπλαηή ε
πξόζιεςε", γίλεηαη δπλαηή απηή ηνύηε ε αλζξώπηλε ύπαξμε,
Έηζη πξόζιεςε ζα πεη δηαύγαζε, θαη δηαύγαζε ζα πεη αλαθύεζε θαη
εκθάληζε: ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ.Τίπνηα ιηγόηεξν θαη ηίπνηα πεξηζζόηεξν.
ΗΦαινομενολογία, θαζόζνλ έρεη γηα κέιεκά ηεο ην θαηλνκελν, δελ είλαη
κέζνδνο. Δίλαη ν ηξόπνο ελλόεζεο πνπ αξκόδεη ζηελ αλζξώπηλε ύπαξμε,
θαζόζνλ "ελ-ίζηαηαη ζην Γηαπγέο".

ησλ ζεκαζηνηήησλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ ηεο κηινύλ.
Τη ζα πεη "ζεκαζηόηεηα";
Δίλαη κηα ιέμε από ην Είναι και Χρόνος ηνπ Heidegger. Δθεί γξάθεη [ζ.
87]:
"Σπιιακβάλνπκε ηνλ αλαθνξηθό [κε ηελ έλλνηα ηνπ "Τν Απηόλ"
"κηιήκαηνο" θαη "πξόζιεςεο"] ραξαθηήξα ησλ παξαπεκπηηθώλ
αλαθνξώλ [ησλ "δεδνκέλσλ πνπ καο κηινύλ"] σο σημασία. Σηελ
νηθεηόηεηα κ' απηέο ηηο αλαθνξέο ην Dasein 'απηνζεκαίλεηαη'
[Γηαθνξεηηθά "απηνζεκαίλνκαη" απέλαληη ζηελ γπλαίθα κνπ θαη
δηαθνξεηηθά απέλαληη ζηελ ζεξαπεπηηθή ζπλάληεζε.] Γίλεη ηνπ εαπηνύ
ηνπ λα θαηαιάβεη πξσηνγελώο [όρη δηαλνεηηθά αιιά ςπρή ηε θαη ζώκαηη,
όπσο π.ρ. ζηελ έθθξαζε "ηνπ έδσζα λα θαηαιάβεη"] ην Δίλαη ηνπ θαη ην
δπλεηηθό Δίλαη ηνπ σο πξνο ην Δίλαη ηνπ-ζηνλ-θόζκν. Ολνκάδνπκε ην
όινλ ησλ αλαθνξώλ απηήο ηεο ζεκαζίαο σημασιότητα. Σπληζηά ηελ
θνζκηθόηεηα ηνπ θόζκνπ."
"Σεκαζηόηεηα": Η ζεκαζία, η αστή γηα ηα πξάγκαηα ηνπ θόζκνπ και γηα
ηνλ επξηζθόκελν ζε αλαθνξά πξνο απηά ηα πξάγκαηα. Έηζη είλαη
δνκεκέλνο ν θόζκνο ζηνλ νπνίν βξηζθόκαζηε ήδε από πάληα θαη αλα
πάζα ζηηγκή. Απηή είλαη ε "θνζκηθόηεηα" ηνπ θόζκνπ. Τν θξάηνο ηνπ
ΤΟ ΑΥΤΟΝ.
Τν αλζξώπηλν Da-sein είναι σο πεξηνρή δπλεηηθήο πξόζιεςεο, θαη
πνηέ έλα απιά παξόλ αληηθείκελν. Μάιηζηα δελ είλαη δηόινπ θαη ζε
θακηά πεξίπησζε θάηη πνπ κπνξεί λα αληηθεηκελνπνηεζεί.
Τν κε αληηθεηκελνπνηήζηκν ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο θαη ηνπ θόζκνπ
ζηελ πξώηε αξρή ηνπο, απνδίδεηαη ζπλήζσο κε ηελ εηθόλα ηνπ δξόκνπ ζηελ πξώηε ειιεληθή λόεζε (ΟΓΟΣ), ζηελ απσαζηαηηθή λόεζε (Tao) -,
όπνπ ν ηνληζκόο δελ είλαη ην ζηαηηθό-αληηθεηκεληθό αιιά αθξηβώο ην
θαζνδόλ σο ν αιεζηλόο ηόπνο ηεο δηακνλήο καο, ε αιεζηλή καο δηακνλή.
Πξόθεηηαη γηα ό,ηη ιέεη ε ιέμε "πνξεύνκαη", αλ ηελ αθνύζνπκε ζηελ κέζε
θσλή ηεο: Αλήθσ ζηνλ "πόξν", ζηνλ δξόκν ζηνλ νπνίν βξίζθνκαη, έηζη
πνπ λα είκαη έλα καδί ηνπ, ζηηο ζηξνθέο ηνπ λα ζηξέθνκαη θαη λ' αιιάδσ
ν ίδηνο, ζηελ άζθαιην θαη ζην θαθνηξάραιν, ζην απηνθίλεην θαη θαη ζην
πεξπάηεκα λα είλαη ε ίδηα κνπ ε ύπαξμε απηνύ ηνπ είδνπο.
Οπσζδήπνηε κέλεη εξώηεκα, θαηά πόζνλ ην κε αληηθεηκελνπνηήζηκν
κπνξεί πνηέ λα απνδνζεί κε ιέμεηο πνπ έρνπκε ζπλεζίζεη λα
ρξεζηκνπνηνύκε γηα αληηθείκελα ("δξόκνο", "πεξηνρή", "δηαπγέο",
"θόζκνο").

Ο Heidegger γλσξίδεη ην πξόβιεκα, θαη κάιηζηα ζαλ ηελ βαζηθή
πξόθιεζε
ηεο
ζθέςεο
ηνπ.
Ο Wittgenstein ην γλσξίδεη επίζεο, θαη ζεσξεί πσο εδώ δελ ππάξρεη άιιε
δπλαηόηεηα από ην λα ζσπαίλεη θαλείο.
Η Φαηλνκελνινγία, θη εθεί πνπ αζθείηαη ζηελ κνξθή ηεο ζεξαπεπηηθήο
ζπλνκηιίαο, είλαη δνθηκαζία ζηα όξηα ηεο γιώζζαο, απηνύ πνπ κπνξεί,
θαη πξέπεη λα εηπσζεί, ηνπ "ιεθηένπ", θαη απηνύ γηα ην νπνίν νη ιέμεηο
δελ ππάξρνπλ.
Η ίδηα ε δνθηκαζία εθθξάδεηαη πνιύ ζπρλά κε ηνλ επαξθέζηεξν ηξόπν
παίξλνληαο κνξθή απνξίαο θαη εξσηήκαηνο.
Heidegger: "Τν εξώηεκα είλαη ε επιαβηθόηεηα ηεο λόεζεο".

