
Dasein 

 

     Πνόθεηηαη γηα ζεμειηώδε έκκμηα πμο μκμμάδεη ημκ άκζνςπμ. Η ιέλε 

Dasein είκαη ζύκζεηε θαη απμηειείηαη από ημ επίννεμα “da” πμο ζεμαίκεη 

«εδώ» ή «εθεί» θαη ημ απανέμθαημ “sein” πμο ζεμαίκεη «κα είκαη». Σηεκ 

θμηκή Γενμακηθή ζεμαίκεη ηεκ «ύπανλε», αιιά μ Heidegger ζα ηεξ πνμζδώζεη 

ηεκ εηδηθή ζεμαζία ηεξ «ακζνώπηκεξ ύπανλεξ». Σοκήζςξ ημ “Da-sein” ημ 

μεηαθνάδμομε ζηα ειιεκηθά ςξ «ώδε-είκαη» ή «εδώ-είκαη». Πνόθεηηαη όμςξ 

γηα έκακ όνμ πμο ζηεκ πναγμαηηθόηεηα είκαη δύζθμιμ κα μεηαθναζηεί ζε 

μπμηαδήπμηε λέκε γιώζζα. Πενηθναζηηθά, ζα μπμνμύζαμε κα πμύμε όηη μ 

άκζνςπμξ ςξ Da-sein, είκαη ημ Da ημο Sein, δειαδή, ημ «λέθςημ» 

(ακμηθηόηεηα, αίζνημ), ζημ μπμίμ πανμοζηάδεηαη Είκαη, ημ «λέθςημ» ζημ μπμίμ 

πανμοζηάδεηαη Νόεμα. 

        Η εκκόεζε ημο ακζνώπμο ςξ Da-Sein οπμδειώκεη ημκ μοζηώδε 

μκημιμγηθό δεζμό Είκαη θαη ακζνώπμο, όπμο μ άκζνςπμξ γίκεηαη ημ αίζνημ 

θάζε «δηάκμηλεξ» κμήμαημξ, δειαδή μηα ύπανλε πμο είκαη ακμηθηή ζημ Είκαη 
θαζώξ ζπεηίδεηαη δηανθώξ με αοηό θαη μπμνεί κα ζέηεη θαη κα θαηακμεί ημ 

ενώηεμα γηα ημ κόεμα ημο. Η ιέλε Da-Sein οπμγναμμίδεη όηη ημ ηδηαίηενμ πμο 

παναθηενίδεη ημκ άκζνςπμ ςξ άκζνςπμ, ζοκίζηαηαη ζηε ζπέζε ημο με ημ 

Είκαη. Ο άκζνςπμξ είκαη ε ακμηθηόηεηα ζηεκ μπμία μπμνεί κα εμθακίδεηαη 

Είκαη, δειαδή μπμνμύκ κα ένπμκηαη ζε πανμοζία –ηεκ ίδηα ζηηγμή– θαη ηα 

πνάγμαηα θαη μ εαοηόξ ημο. Επί πιέμκ όμςξ, μ άκζνςπμξ είκαη ημ μόκμ μκ 

πμο μπμνεί κα ακανςηηέηαη γηα ημκ ηνόπμ πμο ημο πανμοζηάδμκηαη ηα 

πνάγμαηα θαη μ εαοηόξ ημο, κα ημο γίκεηαη ζέμα δειαδή μ ηνόπμξ ηεξ 

πανμοζίαξ, θαη αθόμα, κα ημο γίκεηαη ζέμα (θαη ενώηεμα) ε πανμοζία 

θαζεαοηή (ημ ενώηεμα γηα ηεκ εκκόεζε ημο «Είκαη»). Καζμνηζηηθήξ ζεμαζίαξ 

εδώ, είκαη όηη ζηεκ έκκμηα Da-sein μηιά μηα δηαθμνεηηθή εμπεηνία ζπεηηθά με 

ημ είκαη ηεξ ακζνώπηκεξ ύπανλεξ, μαθνηά πμιύ από θάζε αίζζεζε 

ζηαηηθόηεηαξ. Η ακζνώπηκε ύπανλε μηιά ςξ μ ηόπμξ (ακμηθηό, αίζνημ, “Da”) 

εκόξ δηανθμύξ παηπκηδίζμαημξ (ή δηανθμύξ έκηαζεξ) πανμοζίαξ/απμοζίαξ, 

θάιορεξ/εθθάιορεξ. 

       Η θανηεζηακή μεηαθοζηθή, δεκ είκαη ζε ζέζε κα εθθνάζεη αοηή ηεκ 

εμπεηνία θαζώξ λεθηκά από ηεκ πνμ-οπόζεζε όηη ε ακζνώπηκε ύπανλε είκαη 

θαηά βάζε μηα ζηαζενή (παν)μοζία, μηα δεδμμέκε ιίγμ πμιύ οπόζηαζε, πμο 

μπμνεί κα πνμζεγγηζηεί θαη κα μειεηεζεί όπςξ όια ηα οπόιμηπα ακηηθείμεκα 

πμο ενεοκά μ άκζνςπμξ. Έηζη όμςξ, μέζα ζε αοηήκ ηεκ μπηηθή, θαζίζηαηαη ε 

ακζνώπηκε ύπανλε έκα αθόμα ακηηθείμεκμ μεηαλύ ηςκ οπμιμίπςκ 

ακηηθεημέκςκ, έκα πνάγμα μεηνήζημμ, πνμζδημνίζημμ θαη εκ ηέιεη ειέγλημμ. 

Πνόθεηηαη γηα μηα πνμ-οπόζεζε πμο μαξ εκζέηεη ζε έκακ ζογθεθνημέκμ 

μνίδμκηα κμήμαημξ θαη έκακ ζογθεθνημέκμ ηνόπμ εμπεηνίαξ ημο ακζνώπμο. Η 

εμπεηνία όμςξ ηεξ ύπανλεξ ςξ Da-sein, ςξ ημο ηόπμο «πανμοζίαξ-



απμοζίαξ» δηακμίγεη ζε μηακ άιιε ιμγηθή. Μηα μεηά-ιμγηθή πμο ακηαπμθνίκεηαη 

ηόζμ ζηε πανμοζία όζμ θαη ζηεκ απμοζία θαη δηαθοιάηηεη ηεκ θάιορε ςξ ημκ 

θνομμέκμ πιμύημ ηεξ εθθάιορεξ, ηε ζηςπή ςξ ημκ θνομμέκμ πιμύημ ημο 

ιέγεηκ – πςνίξ όμςξ κα πνεηάδεηαη κα θαηαθεύγεη ζημ πανα-ιμγηθό θαηζημ ά-

ιμγμ. 

      Η εκκόεζε, ημο ακζνώπμο ςξ Da-sein ακαθένεηαη ζε μηα εμπεηνία ηεξ 

ακζνώπηκεξ ύπανλεξ πμο ένπεηαη ζε νήλε όπη μόκμκ με ηεκ θανηεζηακή-

κεςηενηθή εμπεηνία ημο οπμθεημέκμο αιιά θαη με ηηξ μεηακεςηενηθέξ 

εμπεηνίεξ απμδόμεζήξ ημο. 

Τόζμ μη οπένμαπμη ημο Cogito όζμ θαη μη οπεναζπηζηέξ μηαξ νηδηθήξ 

απάιεηρεξ ηεξ οπμθεημεκηθόηεηαξ εθθηκμύκ από μηα θμηκή πνμϋπόζεζε: 

εθιαμβάκμοκ ηεκ ύπανλε απμθιεηζηηθά ςξ έκα «θάηη» (ςξ μοζία) ημ μπμίμ 

είηε πνέπεη κα πνμζπειαζηεί από ηε γκώζε είηε κα απμθαιοθζεί ςξ 

ρεοδαίζζεζε. Εκώ δειαδή ε κεςηενηθή ζθέρε εθιαμβάκεη ηεκ ύπανλε ςξ έκα 

μοζηαθό εγώ ημ μπμίμ αοημηίζεηαη, ε μεηακεςηενηθή απμδόμεζε επηπεηνεί κα 

ημ απμθαζειώζεη. 

      Απεκακηίαξ, ε θαηκμμεκμιμγηθή ενμεκεοηηθή ηεξ ύπανλεξ πεγαίκεη πένα 

από ηηξ δομ πνμακαθενόμεκεξ ηάζεηξ. Δεκ ακαθένεηαη ζε μηακ άμεζε 

πανμοζία ημο εγώ ζημκ εαοηό ημο (Cogito), θάπμηα μοζηαθή ηαοηόηεηα πμο ζα 

έπαηδε ημ νόιμ εκόξ ζηαζενμύ αθεηενηαθμύ ζεμείμο θαη πμο ζα πνμζθενόηακ 

ςξ ακηηθείμεκμ γκςζηηθήξ δηενεύκεζεξ ή ςξ ακηηθείμεκμ απμδόμεζεξ. 

Ακηίζεηα, ακαθένεηαη ζηεκ ηδηαίηενε «πνμκηθόηεηα» ηεξ ακζνώπηκεξ ύπανλεξ 

όπμο ημ μεηαβιεηό, αζοκεπέξ θαη δηαθμνεηηθό, εγγνάθεηαη ζηεκ δοκαηόηεηα 

κα οπάνπς θαη κα δηαηενμύμαη ςξ ύπανλε πμο έπεη μηα δηάνθεηα. Καη’ αοηόκ 

ημκ ηνόπμ, ε μεηαβιεηόηεηα δεκ απμηειεί ελςηενηθό ζημηπείμ ηεξ ύπανλεξ 

αιιά, αθνηβώξ, αοηή ημύηε ηεκ πναγμάηςζή ηεξ.  

       Πάκς απ’ όια όμςξ, ζα πνέπεη κα οπμγναμμηζηεί όηη ζηεκ εμπεηνία ηεξ 

ακζνώπηκεξ ύπανλεξ ςξ Da-sein, ε αιήζεηα ηεξ ύπανλεξ δεκ αθμνά ζε 

θάπμημ δηακμεηηθό, ηδεμιμγηθό ή θμζμμζεςνεηηθό ζπήμα πμο πνμζθένεηαη γηα 

ζέα αιιά όπη γηα θαημίθεζε. Η αιήζεοζε ημο Da-sein, δεκ είκαη οπόζεζε 

μπμημοδήπμηε έλςζεκ ελεγεηηθμύ μμκηέιμο, μπμηαζδήπμηε ακάιοζεξ, 

ζηενηδόμεκεξ ζε δεδμμέκα ή θαηκόμεκα πμο δεκ εγγίδμοκ ημ Da-sein, πμο ημο 

είκαη πακηειώξ λέκα θαη αιιόηνηα. Δεκ μπμνεί κα βνίζθμομε θαηαθύγημ ζε 

γεκηθέξ θαη αθενεμέκεξ έκκμηεξ θαη επελεγήζεηξ, απμθεύγμκηαξ κα 

κμηώζμομε ημκ ηνόπμ ηεξ δηθήξ μαξ ύπανλεξ. Τμ κα θαημηθώ αιεζηκά ηεκ 

ύπανλή μμο θαη κα μενημκώ γη’ αοηήκ, δεκ είκαη θάηη ημ αοημκόεημ θαη 

πνμθακέξ, θαζώξ ε ακζνώπηκε ύπανλε αθακίδεηαη θαζεμενηκά μέζα ζηεκ 

ακελέιεγθηε μαδμπμίεζε. Παγηδεομέκε ζηε δηπαζηηθή θαη πμιςηηθή ακηίζεζε 

οπμθεημεκηθόηεηαξ θαη ακηηθεημεκηθόηεηαξ, μεηαηνέπεηαη ζε πνάγμα - ςξ 

μηθμκμμηθό μέγεζμξ, ςξελάνηεμα μεπακώκ θαη μεπακηζμώκ, ςξ οπήθμμξ εκόξ 

ηζμπεδςηηθμύ ζοζηήμαημξ… 


