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НЕБОЈША Ј. ЛАЗИЋ1УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМУ КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТКАТЕДРА ЗА СРПСКУ КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИКХАЈДЕГЕР И ДЕКОНСТРУКЦИЈАAus einer groß Verschwiegenheit schrieben.*(Heidegger, Schwarze Hefte 1931–1938)САЖЕТАК. У раду истражујемо и пратимо утицај који је филозофија Мартина Хај-
дегера, посредством Жака Дериде, имала у заснивању постмодерне
мисли о књижевности. Овај процес одвијао се на комплексан начин, по-
што Дерида није настављач, попут Ханса – Георга Гадамера, али ни пу-
ки епигон Хајдегеровог мисаоног пута. Дерида, утицајни мислилац на
размеђи ХХ и ХХI века, искористио је одређене Хајдегерове замисли за
полазне тачке сопствених промишљања. Те идеје су, ако не кривотворе-
не, засигурно измењене у толикој мери да суштински потиру њихов
изворни смисао. Међутим, и те преображене Хајдегерове поставке сна-
жно су утицале на групу критичара књижевне постмодерне, названих
деконструктивистима, од којих смо посебну пажњу посветили делова-
њу Пола де Мана.КЉУЧНЕ РЕЧИ: постмодерна, деконструкција, филозофија језика, херменеутика.1 lazicjnebojsa@yahoo.comРа: је Aримљен 11. новемLра 2017, а Aрихваћен за оLјављивање на сасPанку Ре:акције ЗLорникао:ржаном 6. :ецемLра 2017.* ПисаPи из велико; ћуPања. (Хај:е;ер, Црне %ележнице 1931–1938)



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017164 НЕБОЈША Ј. ЛАЗИЋДеконсPрукција, Aрема Pехници изучавања PексPа, наликујесPрукPурализму, меPо:и која јој хронолошки AреPхо:и. У свомAосPуAању :еконсPрукција феноменолошком меPо:ом из:вајаесPеPске Aре:меPе у PексPу, :ок сPрукPурализам и AосPсPрукPу-рализам Pо чине с елеменPима језичке сPрукPуре. КриPичари :е-консPрукције оPкривају мношPво аAорија2 које онемо;ућавајуунивокносP PексPа. АAорије у PексPу највише је Aроучавао Пол :еМан, оPкривши :а су елеменPи PексPа реPко ка:а у са;ласју, мно-;о чешће су конPрасPирани. У најкраћем, :еконсPрукција Pражии налази семанPику књижевно; PексPа у ње;овој симLоличкојравни, :ок сPрукPурализам Pо чини у лин;висPичкој равни Pек-сPуалносPи.Пре не;о шPо Aокушамо :а на најLољи мо;ући начин оAишемокако је Хај:е;ер уPицао на заснивање :еконсPрукције као је:нео: савремених меPо:а чиPања и Pумачења књижевних PексPова,морамо се осврнуPи на неоLичан Aоложај науке о књижевносPи3:анас. Као шPо је AознаPо, она је изникла :ирекPно из филозофи-је, Pачније АрисPоPелове филозофије. АрисPоPелов сAис О (еснич-кој веш�ини смаPра се Aрвом Pеоријом књижевносPи у цивилиза-цији ЗаAа:а. Прошло је мно;о векова :ок се мисао о књижевно-сPи није оPр;ла из чврсPо; за;рљаја филозофије; Pо се :о;о:илоAочеPком ХХ века с Aојавом руских формалисPа. Њихови Pачни,али чесPо Pерминолошки неAрецизни сPавови о књижевносPи сууAливом лин;висPичких учења Фер:инан:а :е Сосира, ЛуисаХјелмслева, Емила БенвенисPа и :р., за:оLили неоAхо:ну меPо-:олошку имAерсоналносP.Учење руских формалисPа AуPовало је ЕвроAом, Aреко Чехо-словачке (Aрашки лин;висPички кру;), Данске (коAенхашкасPрукPуралисPичка лин;висPика, ;лосемаPика) и Париза, :а Lина крају сPи;ло4 у САД. У време ка:а је :осAело на америчке уни-верзиPеPе, у :ру;ој Aоловини ХХ века, оно је већ Lило Pрансфор-2 ;рч. άπορία – Pешкоћа, AреAрека.3 У ан;лоамеричкој кулPури у уAоPреLи је мање AреPенциозан Pермин, ониAроучавање књижевносPи је:носPавно називају криPиком (critique).4 Ово неоLично, како смо ;а назвали, AуPовање формалне меPо:е ;оPово :а сеAоPAуно AоклаAа с креPањем је:но; о: њених најзначајнијих зачеPника уСовјеPском Савезу, Романа ЈакоLсона. ПошPо је морао :а еми;рира изСССР-а, Lоравио је у Чехословачкој, Норвешкој, Шве:ској, :а Lи се коначноAреселио у САД ;:е је осPао :о краја живоPа. У свим ;ра:овима, у којима сеза:ржао, сарађивао је с во:ећим лин;висPима Pих :ржава (Н. ТруLецкој,Ј. Мукаржовски, Л. Хјелмслев и :р.).



ХАЈДЕГЕР И ДЕКОНСТРУКЦИЈАНЕБОЈША Ј. ЛАЗИЋ 165мисано у сPрукPурализам (и AосPсPрукPурализам)5. Ова, на лин-;висPичким уви:има конциAирана наука о књижевносPи, заје:-но с оним њеним :елом који Aочива на филозофији језика,заје:но су саз:але з;ра:у AосPмо:ерно; Pумачења књижевносPи,:еконсPрукцију6.МеђуPим, AосPмо:ерна мисао о књижевносPи (:еконсPрукPи-висPичка криPика), су:ећи Aрема PексPовима њених најзначај-нијих Aре:сPавника7, Aоказује Pежњу :а се враPи у окриље фи-лозофије. Или је, макар, еволуирала у смеру срасPања PеоријекњижевносPи и филозофије у синкреPично је:инсPво. На Aрожи-мање :о међусоLне неAреAознаPљивосPи филозофских и кри-Pичких PексPова, највише је уPицао Жак Дери:а. ЛиPераPуриза-цијом соAсPвених филозофских есеја Дери:а је омо;ућио, на:ру;ој сPрани, Полу :е Ману :а на филозофији заснованом :ис-курсу и њеним речником оLликује PексPове о књижевносPи.На Aриме:Lе AриAа:ника новокриPичара, AреPхо:ника :екон-сPрукционисPа, Aово:ом њихово; хермеPично; сPила, ЏефриХарPман, је:ан о: Aре:сPавника јејлске школе, о:;оворио је насле:ећи начин: „Ове су оAPужLе засноване на симAлификацији и Aовијесном не-знању. Нема разло;а с које;а Lи сва криPика Lила само нека врсPAриказивања и рецензирања. Чак ако и више волимо је:инсPвенисPил Aисања, зар Lисмо PреLали свесPи криPичку Aрозу на је:анузорак или се оLмануPи :а је она чисPо уPилиPаран или инсPру-менPалисPички начин комуницирања?“ (Бекер, 1986, сPр. 212).МарPин Хај:е;ер чесPо се оAисује као мислилац који је начи-нио оLрP у филозофији ЗаAа:а, ма:а је он сеLе Aре :оживљаваокао неко;а ко је филозофију, AошPо су је СокраP и ПлаPон усмери-ли Aрема меPафизици, враPио на Aрави AуP. Хај:е;ер Lи, у Pомсмислу, Lио насPављач :еловања оне ;руAе :ревних мислилаца,5 О овој Pранзицији веома је Aрецизно Aисао ЏонаPан Калер у књизи On Decon-struction. Theory and Criticism after Structuralism (Culler, 1982). Лин;висPичкаоснова :еконсPрукције, иако LиPна колико и она уPемељена на филозофијијезика, неће LиPи оLрађивана у овом ра:у; њој Lи се морао AосвеPиPи PексPслично; оLима.6 У ан;лосаксонским :ржавама она се, мож:а мање AреPенциозно, је:носPав-но назива криPиком (critique).7 Били су Pо Aрофесори с универзиPеPа Јејл, Aа се називају и јејлском школом.Њихова имена су: Пол :е Ман, Џозеф Хилис Милер, Харол: Блум и ЏефриХарPман. Њима се може Aри:о:аPи и Жак Дери:а, јер је чесPо као ;осPујућиAрофесор Aре:авао на њиховом али и на :ру;им универзиPеPима у САД.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017166 НЕБОЈША Ј. ЛАЗИЋAресокраPоваца Анаксиман:ра или Пармени:а. Иначе, у филозо-фији има Pолико „оLрPа“ :а се онима који Aроучавају исPоријуфилозофије мора заврPеPи у ;лави о: њих. Али Хај:е;ер је, AосPа-вивши сPаро AиPање с новом сна;ом, заисPа начинио AреокреP уеAохи :уховне кризе ЗаAа:а. То основно и најоAшPије филозоф-ско AиPање јесPе AиPање LивсPвовања8.МарPин Хај:е;ер, уважаван у Вајмарској реAуLлици AоAуP не-какво; нововековно; Aророка9, Aосле њено; слома Lива изоAшPениз ;лавно; Pока немачке кулPуре и науке. ЗLо; Pо;а је Aисмо ЖанаБофреа, значајно; AораPно; мислиоца филозофије е;зисPенције уФранцуској, у којем он Pражи Хај:е;ерово виђење хуманизма Aо-сле сPрахоPа Дру;о; свеPско; раPа, Lила шанса :а се велики ми-слилац враPи у ака:емске Pокове. Мож:а је Aисмо уAућено Хај:е-;еру имало за циљ Aружање Aрилике :а се овај ослоLо:и соAсPве-них :емона који су ;а AриPискали? А мож:а је Бофреа заисPа самозанимао Хај:е;еров сPав о овом важном AиPању које је заокуAља-ло ЕвроAу Pих ;о:ина, конPиненP AоPонуо у маPеријалну Lе:у алисAреман :а се :уховно уз:и;не? Процес „:енацификације“10 – на-силна каPарза којој су Aо:вр;нуPи мно;и ;енијални љу:и, о: Вил-хелма ФурPвен;лера11, Aреко Езре Паун:а и Луја Фер:инан:а Се-лина :о КнуPа Хамсуна – лелујао је AоAуP мача и изна: ;лаве Мар-Pина Хај:е;ера :ок је о:;оварао Бофреу. А Pо AиPање Lило јенаиз;ле: је:носPавно: шPа значи хуманизам ;енерацијама AослеДру;о; свеPско; раPа, раPа који се Aонека: чини :ру;им :еломоно; Прво; који је окончан 1918? После масовних унишPења чиPа-вих ;ра:ова, чак ни ЕрнсP Јин;ер није мо;ао исPим жаром :а Aо-навља како раP, на неоLичан начин, чини човека Lољим. Машинесу AоLе:иле виPешPво. О: Pа:а :о :анашњих :ана, раPови више8 Овај се Pермин у нашој лиPераPури јавља неује:начено; срећемо ;а као Lиће,LиPак, LивсPво и :р. БивсPвовање се чини наја:екваPнијим оLликом, ова;ла;олска именица је реч која у сеLи носи :војни смисао: именовање и кре-Pање исPовремено. А Pо су, Aрема нашем :оживљају, основне о:лике Lив-сPвовања само;.9 Данило БасPа Aо:сећа на речи Хане АренP изречене Aово:ом осам:есеPо;рођен:ана МарPина Хај:е;ера. Присећајући се МарLур;а на AочеPку :ру;е:ека:е ХХ века, она Хај:е;ера из Pо; времена назива „AоPајним краљем уцарсPву мишљења“ (БасPа, 2012, сPр. 311).10 ОсPаје нејасно како је мо;уће :а неко ко је је:ном Lио нацисPа AресPане Pо :аLу:е?11 Во:ећи :ири;енP у Немачкој између :ва раPа, :ири;овао Берлинском фил-хармонијом. Велико ривалсPво с ХерLерPом фон Карајаном окончало сеФурPвен;леровом смрћу 1954.



ХАЈДЕГЕР И ДЕКОНСТРУКЦИЈАНЕБОЈША Ј. ЛАЗИЋ 167личе на инсценације у којима сPра:ају сPаPисPи, не;о на херојскожрPвовање ин:иви:уе за колекPив, онако како је Pо Aриказао Хо-мер у Илија�и или ТолсPој у Ра�у и миру. Мож:а се AиPање чинило је:носPавним, али оAширан о:;оворМарPина Хај:е;ера Pо заси;урно није Lио. О: ње;а се, иAак, нијемо;ло очекиваPи :а, у маниру франкфурPске школе, заваAи какоје немо;уће AеваPи (мислиPи) у сенци Аушвица. СPановишPе оPоме :а је Хај:е;ер есејом О хуманизму (1949)12 AроAусPио шансуза Aокајање, суLлимисао је Џорџ СPајнер у књизи Martin Heidegger(1991) речима:“The Letter on 'Humanism' breaks explicitly with the logic of argumentwhich has structured Western philosophical and scientific thoughtfrom Aristotle to modern positivism. Heidegger challenges the veryterm. If 'logic' derives from logos, it derives, even more radically, fromlegein. The latter, claims Heidegger, does not signify a discursive, se-quential saying, but an in-gathering, a harvesting, a collecting and rec-ollecting (remembering) of the dispersed vestiges of Being“.  (Steiner, 1991, сPр. 129)„Писмо о ’хуманизму’ јасно Aреки:а с ло;иком ар;уменPа која јеформирала чиPаву заAа:ну филозофску и научну мисао о: Ари-сPоPела :о мо:ерно; AозиPивизма. Хај:е;ер AреисAиPује сам Pер-мин. Ако се ло$ика изво:и из logos, он:а се она, и:ући још :аље, из-во:и из legein13. ПоPоњa реч, Pвр:и Хај:е;ер, не означава :искур-зивно, секвенцијално казивање, већ окуAљање, AрикуAљање, саку-Aљање и Aамћење расAршених Pра;ова LивсPвовања.”  (СPајнер, 1991, сPр. 129)14Малициозни СPајнеров Pон Aрема Хај:е;еру, AрисуPан на сPра-ницама књи;е, :елом се :â оLјасниPи Aословичном неPрAељиво-шћу коју ан;ломерички мислиоци ;аје Aрема, како је с неоLич-ном уAорношћу15 називају, конPиненPалној филозофији. Разлози12 Хај:е;ер је коресAон:енцију с Бофреом во:ио 1946, само ;о:ину :ана наконкраја раPа. Есеј је Aрви AуP, заје:но с PексPом Пла�оново учење о ис�ини,шPамAан 1947, а као засеLно из:ање 1949.13 Ов:е је AоPреLно краPко Aојашњење. Грчка реч ло;ос (λόγος) Aрево:и се каореч или ум; ова именица Aак AоPиче о: ;ла;ола ле;еин (λέγειν), који значиокуAиPи, сакуAиPи или саLираPи. СPајнер су;ерише :а је Хај:е;ер корисPи уњеном архаичнијем оLлику, Aри:ајући јој мисPичније значење.14 Прев. Бранислава ДилAарић.15 Сама формулација LриPанских филозофа о најзначајнијем врелу цивилиза-ције све:очи о јазу између :веју кулPура, :ок је њихов Aомало на:мени сPаввероваPно рефлекс имAеријалне AрошлосPи.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017168 НЕБОЈША Ј. ЛАЗИЋза њихово не;о:овање Aово:ом „нечиPљиво;“ сPила Aоје:инихфилозофа, AосеLно Хе;ела и Хај:е;ера, леже иAак у :уLљим Aо-ривима. Наиме, LриPански и амерички филозофи, иако већинањих :ели с Немцима исPо ;енеалошко сPаLло, ника:а нису усво-јили оно шPо смаPрају ;ерманским мисPицизмом. Иначе, овајсенPименP у најAлемениPијем ви:у срећемо у Ва;неровој музи-ци, Aоезији Хел:ерлина и Рилкеа или у Ничеовој и Хај:е;еровојфилозофији. НешPо о: ове, LриPанском :уху сPране фасцинацијемрачнијим свеPоназором, за:ржало се и у мишљењу Лу:ви;аВиP;еншPајна, иако је он свој филозофски развој везао за Расела икемLрички ТриниPи колеџ.ПоменуPа неPрAељивосP, скоро нескривено инPелекPуално не-AријаPељсPво Aрема „конPиненPалној филозофији“, најочи;ле:-нија је у књизи Карла ПоAера О�ворено �руш�во и ње$ови не(рија-�ељи (1945) у којој он Lез за:ршке Хе;ела Aовезује с фашизмом.Према ПоAеровом са;ле:авању исPорије и:еја, Хе;елова филозо-фија је мисаона „сAона“ између ПлаPонове визије PоPалиPарне:ржаве и милиPарисPичке Пруске ХIХ века.16Но враPимо се на есеј О хуманизму. Хај:е;еров о:;овор се, :а-кле, AроPе;ао на Aе:есеPак сPрана, Aа је Жану Бофреу, као и заин-Pересованој филозофској јавносPи у Француској AосPало јасно,AошPо су Aомно ишчиPали Хај:е;ерово Aисмо, :а се велики ми-слилац није о:рекао није:не сPоAе сво; мисаоно; AуPа. НаAро-Pив, Хај:е;ер је, с оLзиром на сиPуацију у којој се нашао, храLро исамоуверено Aоновио :оLро AознаPе сPавове, :о:аPно их Aоја-снивши акценPовањем најLиPнијих се;менаPа соAсPвено; ми-шљења. Појачао је криPику AревласPи меPафизике у свеPу AослераPа која, ово;а AуPа у лику оPуђене Pехноло;ије, AреPи :а AоPAу-но оLесмисли :уховну е;зисPенцију човека.ПосPмо:ерна се као кулPурна еAоха формирала у САД, о:аклесе, Lу:ући хиPнуPа из ЕвроAе, AоAуP инPелекPуално; Lумеран;авраPила на сPари конPиненP. Иако означаван хермеPичним иирационализму наклоњен, иAак је Хај:е;ер Lио онај мислилацкоји је о:лучујуће :оAринео заснивању :еконсPрукције у ан;ло-америчкој кулPурној сфери. Чини се :а изворни Хај:е;ер нијемо;ао :осAеPи у фокус инPересовања Pамошњих инPелекPуал-них кру;ова Aре не;о шPо ње;ове и:еје нису AроAушPене кроз16 А Пруска, као мо:ерна СAарPа, Aослужила је ХиPлеру :а на сличан начинусPроји међураPну Немачку, Трећи рајх. „Формула за фашисPички наAиPак“– Pвр:и ПоAер – јесPе „Хе;ел зачињен маPеријализмом 19. сPолећа“ (ПоAер1993: 78, :ру;и Pом).



ХАЈДЕГЕР И ДЕКОНСТРУКЦИЈАНЕБОЈША Ј. ЛАЗИЋ 169„филPер“ :искурсȃ ње;ових е;зе;еPȃ, Дери:е и Фукоа Aре свих.НеPрAељивосP између конPиненPалне и ан;лосаксонске филозо-фије није :олазила само о: ових :ру;их, Lила је оLосPрана. Иакосе на;лашава Хај:е;еров анPикомунизам и анPисовјеPизам, онније Lла;онаклоњеније ;ле:ао ни на намеру САД :а, на је:номнижем сPуAњу о: оно;, Aрема Хај:е;еру, Aожељно;, нивелишесвеP Aрема соAсPвеним мерилима. ОPу:а се значење ње;ово; ис-каза из есеја О хуманизму, уколико се не AосмаPра у овом конPек-сPу, лако може Aреви:еPи. Он ;ласи:„Мишљење [у Бивс�вовању и времену] се усмерава AроPив хумани-зма заPо шPо он човеков humanitas не AосPавља :овољно високо“(Хај:е;ер, 2003, сPр. 293).Из;ле:а :а Хај:е;ер није имао :илеме о о:носу нека:ашње ме-PроAоле и колоније, колоније која се оPр;ла :а Lи у ХХ веку завла-:ала нека:ашњом меPроAолом. МеђуPим, Aо ње;овом мишљењу,амерички :ух (американизам) није :осAео чак ни :о сPа:ијумамеPафизике, коју је он смаPрао AоPреLном али, ње;овим учењем,Aревла:ану еPаAу развоја филозофије.„Американизам је нешPо евроAско. Он је још несхваћена варијанPао;ромносPи која је још разоLручена и која још никако не AроисPичеиз Aуне и саLране меPафизичке сушPине ново; века. Америчка ин-PерAреPација американизма Aомоћу Aра;маPизма осPаје још изваноквира меPафизике“ (Хај:е;ер, 2000, сPр. 89).АAо:икPични су: о Pоме :а је AосPмо:ерна мисао у САД фор-мирана на и:ејама увезеним из ЕвроAе релаPивно је лако :ока-зив; овај „Pрансфер“ оLавили су Жак Дери:а и Мишел Фуко17.17 Нећемо се оAширније LавиPи овим Aроцесом, о њему AосPоји Lројна лиPера-Pура. За AочеPак PреLа консулPоваPи краPку али сјајну сPу:ију КрисPофераНориса Деконс�рукција (Норис, 1990). На насPанак :еконсPрукPивисPичкекриPике Aоре: Дери:е значајну уло;у имао је и Мишел Фуко. Ми ово;а AуPанећемо размаPраPи овај, у о:носу на :ирекPнији и очи;ле:нији Дери:ин,Aосре:нији Фукоов уPицај. Веза, :уLока скоро као и она која Aоевезује Дери-:у и Хај:е;ера, AосPоји и између Фукоа и Хај:е;ера. У је:ном инPервјуу Фукоје Aро;оворио о њој: „My whole philosophical development was determined bymy reading of Heidegger. But I’ve never written anything on Heiddeger and onlya very short article on Nietzsche. Yet these are two authors whom I’ve read themost” (Foucault, 1996, сPр. 326). „ЧиPав мој филозофски развој о:ре:ило је чи-Pање Хај:е;ера. Али ја ника: нишPа нисам наAисао о Хaј:е;еру, а о Ничеусам наAисао само је:ан врло краPак чланак. ИAак, ово су :ва ауPора које самнајвише чиPао” (Aрев. Бранислава ДилAарић).



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017170 НЕБОЈША Ј. ЛАЗИЋДу;оPрајно и Aло:но мишљење МарPина Хај:е;ера није се зау-сPавило на и:ејама, иако су оне у мно;о чему AревраPничке у о:-носу на :оPа:ашњи развој филозофије, оLјављеним у Бивс�вова-њу и времену (1927). Ма:а се чесPо Aозивао на своје најAознаPије:ело, Хај:е;ерово мишљење иAак је еволуирало, :а Lи се, AослеДру;о; свеPско; раPа, усре:сре:ило на AроLлемаPику језика и Pу-мачење Aоезије. Износећи нове замисли, Хај:е;ер је насPојао, же-лећи :а сачува монолиPносP оAуса, :а их :ове:е у везу с Lазич-ним PексPом сво; мишљења, Бивс�вовањем и временом. ЗLо; Pо;асу ње;ови каснији PексPови, нарочиPо краћи о;ле:и, својеврснаразра:а :елова Бивс�вовања и времена, је:не о: најзначајнијихкњи;а у исPорији љу:ско; мишљења.ЗLо; конPроверзи око уло;е у нацисPичком AокреPу, Хај:е;ер јеAосле окуAације и Aо:еле Немачке AроPеран из универзиPеPскенасPаве, али му није заLрањено :а оLјављује ра:ове. С Хај:е;ероми ње;овим филозофским и:ејама :есило се оно шPо се оLично :е-шава с мисаоним наслеђем великих љу:и, за:оLио је мно;о ;ор-љивих аAоло;еPа али и Aриличан Lрој оAоненаPа. Ови :ру;и, AоAравилу, нису су:или о ње;овој филозофији, сисPемаPски изло-женој у великом Lроју Pомова, на основу ње саме, не;о на основуње;ово; сPварно; или измишљено; :рушPвено; ан;ажмана.Наравно, Хај:е;ер није Lио неAо;решив, и он је, AоAуP свих,имао Aраво на своју Aорцију заLлу:а. Данас, с ове временске у:а-љеносPи, AосеLно се чине сAорним ње;ови сPавови, којих сеуAорно :ржао :о краја, о, на Aример, AоPреLи изоAшPења ло;икекао ;лавно; оруђа мишљења. МеђуPим, Хај:е;ер се, с Aравом, су-AроPсPавио слици свеPа Aрема којој се човек налази у ценPру (са-мо)Aромишљања, чиме се филозофија AреPворила у анPроAоло-;ију. Хај:е;ерово о:ређење меPафизике, онако како ју је он са;ле-:ао и Pерминолошки омеђио, осPаће неAролазна вре:носPње;ово; мишљења.Полазећи о: ове и:еје, Дери:а је у свом концеAPу мишљења,као шPо је Хај:е;ер „:еPронизовао“ човека, учинио Pо с ло;осом,о:ричући му Aривиле;овани Aоложај у мишљењу ЗаAа:а. „Де-ценPрализовање“ ло;оса омо;ућило је :ислокацију и већинеосPалих Aојмова којима је :о Pа:а LараPала филозофија. У Дери-:ином новом мо:елу заAа:но; мишљења, Aојмови, налик елек-Pронима у аPому, осцилирају око има;инарно; ценPра, јер је ло-;ос из;уLио Pо месPо. То је, :аље, омо;ућило Дери:и, а још вишење;овим сле:Lеницима, неслућене мо;ућносPи релаPивизацијâи имAровизацијâ свих врсPа. О:је:ном је, у Pако сPрукPурисаном



ХАЈДЕГЕР И ДЕКОНСТРУКЦИЈАНЕБОЈША Ј. ЛАЗИЋ 171свеPу, све AосPало LиPно и неLиPно исPовремено; је:ино је о: Aо-смаPрача зависило који ће елеменP уз:ићи а који AоPиснуPи. ПриPом је Жак Дери:а филозоф заво:љиво; сPила18, њиме је засениоAословични common sense значајно; Lроја ан;лоамеричких инPе-лекPуалаца, усAевши AриPом :а о: сво; имена (и :ела) наAрави;оPово миPску фи;уру. Али и у време највеће славе, нису сви Де-ри:ини PексPови изазивали усхићење. КрисPофер Норис Lио јеAрилично скеAPичан у о:носу на :омеPе Aоје:иних о;ле:а ово;филозофа, Aа је Pако у шесPом о:ељку књи;е Деконс�рукција Aо:насловом Америчка веза наAисао:„У неким о: ових есеја склоносP ка и;ри – већ веома изражена уPексPовима о Ничеу – као :а Aреовла:ава наушPрL сваке озLиљнеар;уменPације. Али, човек PреLа :а Lу:е веома оAрезан ка: овакоконвенционална мерила вре:носPи Aримењује на PексPове који Pамерила ексAлициPно :ово:е у AиPање. Мож:а је најра:икалнијаAосле:ица Дери:ино; Aисања Pрансформација Aојма оно;а шPо ва-жи за ’озLиљну’ криPичку мисао“ (Норис, 1990, сPр. 119). Дери:а је, враPимо се још је:ном на Pо, Хај:е;еров ;енијалниуви: о нео:рживосPи ценPрално; Aоложаја човека у свим сисPе-мима мишљења, кривоPворио Pако шPо је у својој филозофскојAракси :о крајњих ;раница релаPивизовао мо;ућносP сAознајеоно;а шPо, уз сва о;раничења које имамо као врсPа, можемо зна-Pи.Како је Pо, :акле, Дери:а „:еконсPруисао“ Хај:е;еров наук?Дери:а се филозофски оLликовао у AораPној Француској, ;:есу највећи уPицај на мла:е инPелекPуалце имали СарPр и Мер-ло-ПонPи. После Aрево:а Хај:е;ерово; есеја О хуманизму и :ру;ихфилозофских :ела, он се сусрео с учењем МарPина Хај:е;ера. По-шPо је у маPичној :ржави Aролазио кроз мучан Aроцес AреисAи-Pивања и сумњичења, инPерес француске јавносPи Aомо;ао јеХај:е;еру :а насPави мисију коју је заAочео крајем Прво; свеP-ско; раPа. И Aоре: сенке сумње у Хај:е;ерово :ржање Aрема и:е-ји националсоцијализма, ње;ов уPицај у Француској и :ру;им зе-мљама ЕвроAе сPално је расPао.О:нос имеђу Хај:е;ерове и Дери:ине филозофије не може сеоAисаPи као Aуко кривоPворење19 Хај:е;ерових AосPулаPа. О: PеLлиске инPеракције мишљењȃ оLојица су имали корисPи. Дери-:ина слоLо:на Aрера:а Хај:е;ерових (Aосре:но и Ничеових) и:е-18 Дери:у и Фукоа РоLерP Д’Амико у књизи Савремена кон�инен�ална филозофи-ја назива „новим софисPима“ (Д’Амико, 2006, сPр. 301–302).



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017172 НЕБОЈША Ј. ЛАЗИЋја AроLу:ила је нови инPерес за изучавањем ње;ових ори;инал-них PексPова. Још Aара:оксалније је Pо шPо је ње;ова мисао Aре-су:но уPицала на заснивање филозофске AосPмо:ерне иAосPмо:ерне криPике (:еконсPрукције) у инPелекPуалној сре:и-ни Pра:иционално несклоној мислиоцима с „конPиненPа“. Пара-:оксалносP коју смо Aоменули Pиче се и:еолошко; усмерењаAосPмо:ерне мисли. У новим околносPима, Хај:е;ерова мисаоAосPала је, ако не левичарска, оно си;урно леволиLерална20; :а је:уже живео и сам Lи се чу:ио овом, сAоља ин:укованом, „оLрPу“у ње;овом мишљењу.Дери:ин аAел за Aисање ра:и Aисања само;, карикаPурално јереализован у :еловању Славоја Жижека. На самом AочеPку својеусAешне међунаро:не каријере – :анас има сPаPус инPелекPуал-не AоA звез:е у најширој (суA)кулPурној јавносPи – оLјављивао јеакриLичне ма:а не и скриLоманске PексPове, као шPо је Знак,означи�ељ, (исмо (1975). У Aосле:ње време, Жижек :елује мулPи-ме:ијално, оLјављује књи;е као на AокреPној Pраци, снима фил-мове, во:и ТВ емисије. У ње;овој визији свеP, из;рађен на су-шPинској неAрав:и и неје:накосPи21 а оAисан невероваPним ло-;ореичним AолеPом, Aомаља се, ма:а он Pо Aокушава :аAрикрије, у форми ;лоLалне анPиуPоAије. Жижек је је:ан о: ;ла-сова оних који уAрављају овом не;аPивном уPоAијом. Он, нарав-но, чесPо „криPикује“ вла:аре Pо; коначно осPварено; ПлаPоно-во; наума о сPаLилној :ржави, желећи :а Aоверујемо како јење;ов акPивизам моPивисан алPруизмом а не нечим мно;о Aри-земнијим о: Pо;а.А;ресивним насPуAом Жижек свеP и реалносP оLликује као ка-леи:оскоA ;:е, у Lизарној равноPежи, PиPрају и LлешPе Маркс ихерменуPика wc шоља, НАТО као „лева рука Lо;а“ и Лакан, ура;анИрма и Тарковски, све шPо се уоAшPе може и не може замислиPи.Као и оно шPо неко, мање ;енијалан о: Жижека, може смаPраPи19 Не можемо се оPеPи уPиску :а о:нос Дери:е (и Фукоа) Aрема Хај:е;еруумно;оме Aо:сећа на онај који су Маркс и Ен;елс имали Aрема Хе;елу уХIХ веку.20 Сличном сукцесивношћу исPорије и фарсе, Фолксва;енов ауPомоLил „LуLа“,иако је ХиPлер сȃм учесPвовао у ње;овом :изајну, AосPао је 60-их ;о:инаомиљен међу левим инPелекPуалцима у заAа:ном свеPу.21 ЗаAреAашћује с колико LескруAулозносPи (и вешPине) марксисPа Жижек за-сPуAа и оAрав:ава циљеве и меPо:е мулPинационално; каAиPала, као и ње-;ове неселекPивне војне инPервенције широм AланеPе. Грозничаво заоку-Aљен рециклажом Pуђих и:еја, Жижек Aри Pом Lалансира на линији изме-ђу AацифисPе и милиPарисPе.



ХАЈДЕГЕР И ДЕКОНСТРУКЦИЈАНЕБОЈША Ј. ЛАЗИЋ 173Pривијалним. На Aримеру Жижеково; развоја ви:е се – :а Aара-фразирамо наслов AознаPе књи;е Ричар:а РорPија – консеквенцеAосPмо:ерне, њених Aозива на инPелекPуалну „и;ру и Aои;рава-ње“. Жижек је Aро:укP :исAерзивне PексPуалносPи (Дери:а) и„Aревла:авања“ човека у име Lоље; свеPа Lез љу:и (Фуко).На срећу AосPмо:ерна није рађала само овакве „Aло:ове“, онекоје нам ну:и весела наука Славоја Жижека. ПосPоје и :ру;ачијиAримери, сPо;а ћемо се осврнуPи на, како се нека:а ;оворило,лик и :ело Пола :е Мана. Ње;ова Lио;рафија, оPкрива Евелин Бе-риш у књизи Двос�руки живо� Пола �е Мана (Barish, 2014), крајњеје неPиAична за је:но; о: во:ећих Aрофесора књижевносPи наAресPижним америчким универзиPеPима Корнелу, Џонсу ХоA-кинсу и Јејлу. ЧиPајући ову књи;у, коју је Беришова зачинилазлоLним AреPеривањима, оPкривамо аванPурисPички :ух Пола:е Мана, а ње;а само; као инPелекPуално; :војника Лоренса о:АраLије. Де Манове Aреваре око :иAлома, чекови Lез Aокрића,иле;ални уласци у САД, Lи;амија и занемаривање Aоро:ице, оP-кривају заисPа :ру;у, љу:ску сPрану :е Мана. А она није увекLила у хармонији с високим еPичким захPевима које налазимо уње;овим PексPовима. Из;ле:а :а је Де Ман оно најLоље у сеLи са-чувао за ра: на Aољу књижевне криPике.Иако је касније сарађивао с Дери:ом на Јејлу, Де Ман је :о Хај-:е;ера и ње;ових и:еја :ошао самосPално. ПошPо је 1955. LиоAринуђен :а наAусPи САД, оPишао је у Париз; Pамо се сAријаPе-љио са Жаном Валом Aреко ко;а је и :осAео :о Хај:е;ерово; уче-ња. ЗаPо шPо су с различиPих Aозиција AрисPуAили Хај:е;еровоммишљењу, између Де Мана и Дери:е морало је Aре или касније:оћи :о меPо:олошко; Pрвења. Пол :е Ман није :елио Дери:иненPузијазам за неконPролисаним Aисањем и :икPаPуром PексPу-алносPи. Приликом Pумачења књижевно; :ела, захPевао је сPро-жи AрисPуA о: оно; који је Aре:ла;ао и AракPиковао Дери:а уLројним PексPовима који су на ;раници филозофије и (Pеорије)књижевносPи.„The code is unusually conspicuous, complex, and enigmatic; it attractsan inordinate amount of attention to itself, and this attention has to ac-quire rigor of a method“ (de Man, 1979, сPр. 4).„Ко: [књижевни] је изразиPо уAа:љив, сложен и за;онеPан; он Aри-влачи на сеLе неоLичну Aажњу, а Pа Aажња мора сPећи сPро;осP ме-Pо:е“ (Де Ман, 1979, сPр. 4).2222 Превео Н. Лазић. 



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017174 НЕБОЈША Ј. ЛАЗИЋВарница неразумевања између њих :војице расAламсала сеAово:ом Дери:ино; чиPања и Pумачења О$ле�а о (ореклу језикаЖан-Жака Русоа; Pо чиPање Aре:сPавља окосницу23 Дери:инемож:а најуPицајније књи;е О Грама�оло$ији (1976). Де Ман у есејуРе�орика засле(љенос�и: чи�ање Русоа Жака Дери�е24 вешPо – некоLи рекао Aерфи:но – :ово:и у AиPање исAравносP AрисPуAа Ру-соу, чиме AоPкоAава Pезу не само ове књи;е не;о и осPале AосPав-ке Дери:ино; мисаоно; з:ања. „Мало је важно :а ли је Дери:а у Aраву или није у Aо;ле:у Русоа,AошPо ње;ов PексP Pолико личи на PексP О$ле�а Aо својој реPориции Aо начину изла;ања. У ње;овом PексPу се ;овори о AоPискивањуAисано; језика оним шPо се ов:е назива ’ло;оценPричном’ заLлу-:ом фаворизовања ;ласа у о:носу на Aисање, шPо се Aриказује каоконсекуPивни, исPоријски Aроцес. У чиPавом PексPу Дери:а уAо-PреLљава Хај:е;ерову и Ничеову фикцију меPафизике као је:ан (е-рио� у заAа:ној мисли :а Lи :рамаPизовао, сPворио наAеPосP и не-извесносP у ар;уменPу, уAраво као шPо је Русо унео и неизвесносPу Aричу о језику и :рушPву чинећи их Aсеу:оисPоријским. Дери:асе не заварава PеаPралношћу своје ;есPикулације ниPи фикцијомсвоје AриAовесPи, Lаш као шPо нам Русо каже нимало оPворено,али :осле:но :а је Aре: нама фикција, а не исPорија“ (Де Ман, 1976,сPр. 208).ДеконсPрукPивисPичка криPика Пола :е Мана усAелија је о::ру;их сличних Aокушаја, јер је он своје криPичке сPавове из;ра-:ио на филозофским AосPавкама МарPина Хај:е;ера, а не Aо-сре:но AоAуP неких :ру;их. КриPичари :еконсPрукције који су:о херменеуPичких уви:а :олазили сAоре:ним AуPем, :осAева-ли су на меPо:олошки слеAи колосек који их је во:ио :о формал-но савршених али суAсPанцијално Aразних :искурсȃ о лиPерар-ним :елима.ДеконсPрукција као је:ан он начина AрисPуAа – изLе;авамореч меPо:а – књижевном :елу, сAецијализована је варијанPа Aресве;а филозофске AосPмо:ерне, али и на лин;висPици заснова-но; AосPрукPурализма. Иако криPикована с разних меPо:оло-шких, AоеPичких или и:еолошких Aозиција, иако јој је о:рицанасамосвојносP и научносP, :еконсPрукција осPаје мо:ус PумачењакњижевносPи с којим се свако ко AраPи исPоријски Aре;ле: књи-жевних Pеорија Aре или касније мора сусресPи и суочиPи.23 Дру;и :ео сPу:ије насловљен Приро�а, кул�ура, (исмо.24 Књи;а Пола :е Мана Blindness and Insight, ко: нас је, из неразумљивих разло-;а, Aреве:ена као Про%леми мо�ерне кри�ике.
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