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zinātnes dzīve
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Raksta autors pievērš uzmanību 2021. gadā iznākušajai ģermānista Lorenca Jēgera 
apjomīgajai un avotos balstītajai grāmatai, kas veltīta vācu filozofa Martina Heidegera 
biogrāfijai. Kopš Ridigera Safranska grāmatas “Meistars no Vācijas. Heidegers un viņa 
laiks” neviens nav ķēries pie Heidegera dzīves kopainas atainojuma, lai gan netrūkst vai-
rāku mēģinājumu, kas dodas šajā virzienā. Tāpēc Lorenca Jēgera darbs ir īsti vietā — tajā 
izstāstīta tāda versija par Heidegera dzīvi un laikmetu, kas ietver atsevišķus dzīves posmus 
un notikumus lielākā veselumā, turklāt tas darīts, ņemot vērā pēdējo gadu diskusijas un 
strīdus par Heidegera personu un domu, rīcību laikmetu griežos un domātāja atbildību.
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Ģermānists Lorencs Jēgers (Lorenz 
Jäger, 1951) ir publicējis apjomīgu un 
avotos balstītu vācu filozofa Martina Hei-
degera (Martin Heidegger, 1889–1976) 
biogrāfiju.1 Tās apakšvirsraksts “Kāda vācu 

dzīve” ir lakonisks un lapidārs: runa grāmatā 
tik tiešām ir ne tikai par “kādu” filozofu 
(lai arī daudzkārt atzītu par ietekmīgāko 
20. gadsimta filozofu), bet par filozofa un 
nācijas, sabiedrības un vesela laikmeta 



2022. gads    76. sējums    2. numurs

114

attiecībām — par filozofa vietu un laiku Vā-
cijā, Eiropā un pasaulē.

Grāmata nav pirmais L. Jēgera mēģinā-
jums biogrāfijas žanrā. Viņš publicējis arī 
Teodora V. Adorno (2003) un Valtera Ben-
jamina (2017) biogrāfijas,2 kā arī virkni 
kultūrvēsturisku un intelektuālajai vēsturei 
pievērstu darbu. Jēgera sarakstīto Heidegera 
biogrāfiju lasītāji un kritiķi jau paspējuši at-
zīt par viņa līdz šim labāko veikumu. Ņemot 
vērā šīs pozitīvās atsauksmes no dažādu hu-
manitāro un sociālo zinātņu pārstāvju puses 
un pēdējās desmitgades asās diskusijas par 
Heidegera vietu un lomu 20. gadsimta Vā-
cijas vēsturē, šķiet svarīgi norādīt uz Jēgera 
grāmatu un izteikt pamudinājumu tai pie-
vērsties arī filozofiem un 20. gadsimta ideju 
vēsturniekiem Latvijā. Turklāt biogrāfija ir 
žanrs, kas lieliski vieno lasītājus, nesašķe-
ļot tos jomas ekspertos un “lajos”: ikviena 
biogrāfiska apcerējuma centrā ir “dzīve” 
visā tās daudzslāņainībā un neviennozīmī-
bā, kontekstu daudzveidībā un pieredzes 
spektrālumā. Labi uzrakstīta biogrāfija ir arī 
viens no labākajiem veidiem, kā sākt iepa-
zīt kāda filozofa domas un nonākt uz viņa 
domas ceļa. Lorencs Jēgers to apzinās, kad 
par grāmatas moto izvēlas vārdus “Pat vie-
nā dzīvē ceļo cauri daudziem laikmetiem” 
(HVDz 7).3 Heidegera dzīve ir bijusi šāds 
ceļojums: no katoliskās vides dzimtajā Me-
skirhē pie modernās kultūras aicinošajiem 
plašumiem un šausminošajiem strupceļiem 
Freiburgas un Marburgas universitātēs, 
no pirmajiem studenta gadu rakstiem pie 
priekšlasījumiem un lekcijām, kas satri-
cināja vācu filozofu elitāro pasauli, un pie 
vēlīno gadu tekstiem, kas pievērsti valodai 
un tehnikai un kurus joprojām oriģinālā un 
daudzos tulkojumos lasa dažādās pasaules 
malās.

Pirms pāris gadiem — 2020. gada  
25. janvārī — Lorencs Jēgers izdevumā 
“Frankfurter Allgemeine Zeitung” publicē-
ja vienu no pirmajiem Heidegera dzejoļiem, 
kas datēts ar 1910. gada 19. novembri.4 

Dzejolis saucas “Tālā zeme”, un tā nedau-
dzajās rindās tēlota pāreja no bērnības pa-
saku pasaules un piesātinātās “sudrabotās 
mēnessgaismas” pie “aukstās mēnessgais-
mas”, kura krīt pār bālu galvaskausu un 
kurā dzejoļa liriskajam varonim (un lasītā-
jam) jāatmostas tad, kad “ass vējš” aizrauj 
viņus prom no bērnu dienu un jaunības 
zemes. Jēgers saskata dzejolī analogu tek-
stam, kas padarīja Heidegeru par ievēroja-
māko 20. gadsimta filozofu, — nepabeigta-
jam traktātam “Esamība un laiks” (1927). 
Tik tiešām, dzīves prakšu, noskaņojumu un 
nozīmju vijumi, mūsu būšanas daudzveidī-
gās dimensijas un savstarpēji saistītie slāņi, 
dzīves aizmiršanās un pārņemtība ar sevi, 
ko filozofs cenšas atklāt un aprakstīt “Esamī-
bā un laikā”, šajā epohālajā darbā sadzīvo 
un satiekas ar domu par nāvi, ar savas bū-
šanas apzināšanās skaudrumu un ar dzīves 
izvēli. Uz šīs Jēgera analoģijas fona nebūt 
nepareiza nebūtu analoģija starp Heidegera 
“Esamību un laiku” un Gustava Klimta “Nāvi 
un dzīvi” (1908–1916). Heidegera filozofi-
jas pavediens tik tiešām ir dzīves un nāves 
pretrunas un saderības mīkla. Šī mīkla dzen 
viņu pie jautājuma par esamību. Reiz, bei-
dzoties dižajam vācu ideālisma laikmetam, 
filozofs Frīdrihs Vilhelms Jozefs Šellings vie-
nā no savām “Atklāsmes filozofijas” lekcijām 
izteicās šādi: “Tieši viņš, cilvēks, dzen mani 
pie pēdējā izmisīgā jautājuma: Kāpēc vispār 
ir kaut kas, bet nevis nekas?”5 Pirms tam 
Imanuels Kants “Tīrā prāta kritikā” (1781) 
nosauktos jautājumus — “ko es varu zi-
nāt?”, “kas man jādara?”, “uz ko es varu 
cerēt?” (TPK B 833)6 — apvienoja vienā: 
“kas ir cilvēks?”, tādējādi atzīstot, ka tieši 
cilvēks ir filozofijas galvenais un centrālais 
jautājums. Šellingu — un gadsimtu vēlāk arī 
Heidegeru — cilvēka būšana starp dzīves 
piesātināti daudzveidīgo plūsmu un nāves 
neapejamo faktiskumu liek atgriezties pie 
Rietumu metafizikas mācībām par esamību 
un esošo, par būšanu un Neko un minēt me-
tafizikas uzdoto mīklu no jauna.
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Kopš Ridigera Safranska grāmatas 
“Meistars no Vācijas. Heidegers un viņa 
laiks”7 neviens nav ķēries pie Heidegera 
dzīves kopainas atainojuma. Ir bijuši vairā-
ki biogrāfiski pētījumi un biogrāfiskas ski-
ces, kas iezīmē to vai citu filozofa dzīves 
posmu vai domas ceļa nogriezni; ir bijuši 
mēģinājumi paraudzīties uz Heidegera dzīvi 
kādas atsevišķas idejas vai specifiski savu 
filozofisko refleksiju gaismā.8 Nīderlandiešu 
Heidegera lasītājs, kuram lemts šobrīd 
dzīvot un strādāt Spānijā, — Alfreds Den-
kers — jau gadiem strādā pie lielas Hei-
degera biogrāfijas trīs sējumos. Draugi un 
sarunbiedri gan īsti vairs netic tam, ka šis 
monumentālais apcerējums jebkad ierau-
dzīs dienasgaismu. Kopš 2014. gada Hei-
degera “Kopoto rakstu” (“Gesamtausgabe”) 
izdevuma ietvaros publicētās “Melnās burt-
nīcas” (filozofa piezīmes 1931–1970) ļoti 
krasi novirzīja publikas uzmanību atkal un 
vienīgi tikai uz filozofa un politiskā režīma 
attiecībām 20. gadsimta 30. un 40. gados.  
Šajā situācijā Lorenca Jēgera darbs ir īsti 
vietā — tajā izstāstīta tāda versija par Hei-
degera dzīvi un laikmetu, kas ietver atseviš-
ķus dzīves posmus un notikumus lielākā ve-
selumā. Lai gan Jēgers savam stāstījumam 
neizmanto līdz šim nepublicētus materiālus 
un nenāk klajā ar jauniem faktoloģiskiem 
atklājumiem, viņa grāmata lieliski savieno 
atstatus esošo un kontekstualizē jau zinā-
mo. Var teikt, ka līdz ar Heidegera “Kopoto 
rakstu” izdevuma noslēgumu 2022. gadā9 
šim izdevumam ir dots pamatīgs komen-
tārs Jēgera monogrāfijas veidolā. Tas tā ir 
ne tikai tāpēc, ka autors demonstrē pārstei-
dzošu milzīgā “Gesamtausgabe” izdevuma  
102 sējumu pārzināšanu, bet arī tāpēc, ka 
šīs zināšanas veiksmīgi papildina, iedziļino-
ties jaunākajos Heidegera vēstuļu un citu 
liecību izdevumos.10

Jēgera biogrāfiskā monogrāfija turklāt 
tiek publicēta laikā, kad Heidegera biedrība11 
sper vairākus ievērojamus soļus Heidegera 
domas pētniecības līmeņa uzturēšanā: jauni 

izdevumi, biedrības konferences, starptau-
tiskas zinātniskās padomes izveide un citas 
aktivitātes ir vērstas uz to, lai nesašaurinā-
tos skatleņķis, kādā raugāmies uz Meskirhē 
dzimušo vācu domātāju. Cilvēki, kuri šobrīd 
vada Heidegera biedrības darbu (vairāki no 
viņiem ir Hansa Georga Gadamera skolnieka 
Karla Heinca Folkmana-Šluka (1914–1981) 
skolnieki) un ar kuriem bijusi iespēja strādāt 
kopā biedrības pasākumos, labi saskata to, 
cik vajadzīgi šobrīd ir Jēgera grāmatai līdzī-
gi darbi, — tādi, kas neglorificē Heidegeru, 
taču arī “nerīko tribunālu” Heidegeram. 
Šo tendenci labi var pamanīt arī biedrības 
pašreizējā priekšsēdētāja Haralda Zoiberta 
izteikumos un tekstos, starp kuriem noteik-
ti jāizceļ viņa Heidegera domas biogrāfijas 
mēģinājums “Filozofijas gals vai domāšanas 
sākums”12. Lorenca Jēgera grāmata ir saska-
nīga ar šiem Heidegera biedrības akcentiem.

It īpaši biogrāfijas autoram padodas at-
ainot personiskās sarunas un sarunas starp 
tekstiem, kuras pavada Heidegera dzīvi:  
vai runa būtu par filozofiem E. Huserlu,  
K. Levitu, H. Ārenti, K. Jaspersu, E. Kasīre-
ru, Ž. Bofrē, vai par laikmetīgajiem rakstnie-
kiem un dzejniekiem E. Jingeru, M. Komme-
relu, P. Selānu, R. Šāru, — it visur Lorencs 
Jēgers labi parāda šo sarunu izdošanos, gan 
arī neizdošanos; viņa biogrāfija nav raks-
tīta no vienmēr visu labāk zinoša un labu 
griboša simplificēta galvenā varoņa fiktīvās 
pozīcijas. Turklāt Jēgers labi zina to, ka, par 
spīti Heidegera harizmātiskajam stilam lek-
cijās un semināros, par spīti viņa daudzkārt 
veltīgajiem mēģinājumiem produktīvā veidā 
pārstrādāt savas dzīves pieredzi, vācu filo-
zofs nav centies ātri un nesāpīgi “tikt galā” 
ar tiem, kurus patiešām uzskatījis par īstā 
un būtiskā nesējiem un domātājiem.

Ernsta Jingera piemērs te ir daudz izsa-
košs. Jēgers atzīmē to, cik lielu nozīmi Jin-
gera “Strādnieks” (1932)13 iegūst Heidegera 
domā 30. un 40. gados, — satikšanās ar citu 
domātāju var būt gan graujoša (Heidegers, 
piemēram, pēc ilgu gadu Nīčes lasījumiem 
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pats atzīst, ka ar Nīči viņš nav spējis “tikt 
galā”), gan palīdzēt īpaši grūtā dzīves mirklī. 
Šāds mirklis jeb posms noteikti ir 30. gadi. 
Ernsta Jingera darbos Heidegers meklē un 
atrod gan laikmeta raksturojumus, gan arī 
mājienus uz to, kur meklēt alternatīvas laik-
metam. “Melnajās burtnīcās” viņš ieraksta: 
“Vienīgais un visādā ziņā pirmais “literāts” 
šobrīd Vācijā ir Ernsts Jingers. [..] Uz tās ne-
domāšanas fona, kas patlaban valda masās, 
nav nekāda liela māksla ar pusdomu, kas 
varbūt ir pat postošāka par “nekādu domu”, 
iegūt “rakstnieka” slavu un atrast “lasītāju”. 
[..] Un tomēr…” (HVDz 334). Heidegers 
nepabeidz piezīmi. Tā ir negaidīti asa; vār-
di “un tomēr”  norāda, ka būtu kas piebils-
tams. Tas, kas ir piebilstams, tiek piebilsts 
citviet, piemēram, tur, kur Špenglera cēza-
risma vēstures metafizika un Jingera “Strād-
nieka” metafizika tiek raksturotas kā jaun-
laiku tiecības un vienlaikus (un līdz ar to) 
Nīčes metafizikas stumbra zari (HVDz 334). 
Jingers “redz”, tomēr tikai Nīčes pavērtā ap-
vāršņa ietvarā (HVDz 335); Jingers ir “pazi-
nējs” un “atpazinējs”, tomēr nav “domātājs” 
(HVDz 336) — visi šie izteikumi un vārdi 
rāda, ka attiecības domas laukā nevar būt 
vienkāršas un, par spīti gadiem ilgai draudzī-
gai sarakstei14 un kopīgu izdevumu plāniem 
(HVDz 418–419), Heidegers netiecas pēc 
pārlieku steidzīgas “domu sakritības”. Doma 
nepazūd personiskajā, lai gan nav te bez tā: 
uz Jingera jautājumu par nihilisma laikmeta 
beigām tekstā “Pāri līnijai” Heidegers atbild 
ar tekstu “Par “līniju”” (HVDz 421), nestei-
dzoties ātri pārkāpt līnijai, kas šķir nihilisma 
laikmetu no iespējamās nākotnes, bet gan 
vēlreiz un vēlreiz pārdomāt to, kas un kāda ir 
pati “līnija”, ko nav viegli pārkāpt un — kas 
ir Nīčes prognozētā un aprakstītā nihilisma 
būtība.

Heidegers pieder pie tām paaudzēm, ku-
ras ne tikai pieredzēja Pirmo pasaules karu 
un pēc tam dzīvoja Veimāras republikas ide-
jisko, politisko, ekonomisko un sociālo sprie-
džu laikā; viņš pieder pie paaudzes, kura 

skaudri izjuta laikmeta turbulences, taču arī 
meklēja jaunus ceļus un jautāja par jēgas  
iespējamību apjukuma, neziņas un izmisu-
ma laikmetā. Var mēģināt iztēloties jauno 
Heidegeru, kurš nācis no strikti katoliskas 
ģimenes, lasa dāni Kirkegoru, visu vērtību 
pārvērtētāju Nīči, iepazīstas ar laikmetīgo 
mākslu. Jēgeram izdodas attēlot šo dīvai-
no un tomēr likumsakarīgo laikmeta ainu, 
nesamazinot tās paradoksalitāti, nenotušē-
jot tās neiespējamību un faktisko reālumu. 
Paradoksalitāte rada radošus efektus, tomēr 
arī un varbūt vēl vairāk — negatīvas, entro-
piskas izvairīšanās un racionalizēšanas spi-
rāles. Heidegers tajās iekrīt, it īpaši — Otrā 
pasaules kara pēdējā posmā un pēckara 
pirmo gadu apjukumā. No došanās tik tā-
los ceļos kopā ar Nīči, Kirkegoru, Hērakleitu 
un Hēlderlinu Heidegers tad atgriežas pie  
19. gadsimta Viduseiropas autoriem, tādiem 
kā Adalberts Štifters, lai ar viņu literāro teks-
tu palīdzību nojaustu laikmetu griežus, bet 
arī pārrakstītu pārāk sāpīgo un pārāk tiešo. 
Viņš minēs Štifteru savā 1957. gada runā, 
ko notur sakarā ar uzņemšanu Heidelbergas 
Zinātņu akadēmijā. Tomēr Štiftera “Krāsainie 
akmeņi”,15 cildenie dabas tēlojumi, uz ku-
riem viņš runā atsaucas, ir “rediģētas atmi-
ņas”, kurās tā laika dvēseles cīņas ir nevis 
atklātas, bet gan “labi noslēptas” (HVDz 35). 
Jēgers izceļ — bet nepārspīlējot — autorus 
un epizodes, kuru gadījumā nesaprašanās, 
pārprašana un gribēta distance asāk konturē 
laikmeta tendences un Heidegera pašcen-
zūru, vienlaikus pienācīgi relativizējot Hei-
degeram veltīto kritiku: grāmatā plašāk nekā 
pirms tam citviet parādās Levita, Markūzes, 
Adorno, Karnapa un Grasa figūras un tām 
blakus Heidegers — šo personāžu izsmiets, 
kritizēts, ņemts nopietni, apsaukts, atdari-
nāts, kariķēts, apbrīnots. Uz šo figūru fona 
Jēgers labāk pamana Heidegera “iekšējo re-
dakciju” un tās darbu, tādējādi parādot vācu 
domātāju dzīvāku, ievainojamāku un uztve-
ramāku, nekā to savos lakoniskajos biogrā-
fiskajos izteikumos dara pats filozofs. Padarīt 
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saprotamāku nebūt nenozīmē attaisnot. Lo-
rencs Jēgers arī nemeklē attaisnojumu — 
viņa sarakstītā Heidegera biogrāfija nav “tie-
sas un taisnības” meklējums. Taču tā noteikti 
ir tā meklējums, kas dzinis domātāju pa viņa 
domas taku. Piešķirt šim “dzenošajam” vai-
rāk redzamības, vairāk miesas, vairāk iespē-
ju parādīties, vienlaikus nepadarot to triviā-
lu un neizvedot tirgus laukumā, — tāda ir 
labas, ir izdevušās biogrāfiskas apceres sāls.

Savu grāmatu Lorencs Jēgers noslēdz ar 
norādi uz Heidegeram personīgi pazīstamā 
franču mākslinieka Žorža Braka (1882–
1963) gleznu, kas atradusies istabā, kurā 
Heidegers 1976. gada 26. maijā mirst. Ie-
spējams, ka runa ir par kādu no mākslinie-
ka lapām, kuras Heidegers apraksta vēstulē 
Hannai Ārentei; visvairāk viņa uzmanību 
piesaistījušas tās, kurās redzamas margrieti-
ņas, saulespuķes un zilā krūze — “bet visvai-
rāk tajā visā izteikti spilgtās krāsas” (HVDz 
552). Krāsas (un to medijā — māksla) 
ir būtisks motīvs, kuru Jēgers izmanto, lai 
radītu lasītājam pieeju, piekļuvi Heidegera 
domai. Tā viņš apraksta to, ka reiz pēc Nī-
derlandes apmeklējuma Heidegers vēstu-
lē sievai Elfrīdei izteicies par Vinsenta van 
Goga darbu izstādi, kuru redzējis un kura 
atstājusi uz viņu spēcīgu un dziļu iespaidu 
(HVDz 245). Īpaši viņš izceļ kviešu lauku un 

virs tā vējā izkliedēto kraukļu baru: pārva-
rīgs dzeltenums, zilimelnas debesis, smaga 
zemes brūnā krāsa, kuras malās spilgti zaļo 
zāle: spilgtums un spozme, pie kuras piede-
ras tumšais, dzīle un noslēgtība sevī.

Lorenca Jēgera grāmata nav iecerēta kā 
ievads Heidegera filozofijā. Taču tā noteikti 
paveic vairāk par virkni akadēmiski sholas-
tisku ievadu. Tas tā ir, jo Jēgers rakstot sa-
redzējis to, par ko pats biogrāfiskajā apcerē 
norāda, aprakstot dzejnieka Maksa Komme-
rela ciemošanos pie Heidegera Švarcvaldes 
Todnaubergā — Melnā meža Nāves kalnā, 
kur Elfrīdes plānotajā mājiņā Heidegers bie-
ži uzturas un — domā. “Tā bija lieliskākā 
šīs nedēļas sestdiena — augstieņu un meža 
gravu skarbā vientulība, [..] ar skatienu 
skaidri izsekojamās ielejas.” Uz šī dabas 
un ainavas fona pats Heidegers gandrīz nav 
īpaši pamanāms; tikai tad, kad sarunas vidū 
iesmejas — paklusi, “dažreiz nedaudz pat 
neapvaldīti”. Tad Kommerels viņu vēro un 
raksta: “Tev ir pašam savs īpašs mājošanas 
veids, pie kura piederas ne tikai šī māja, bet 
arī ainava. [..] Tu esi .. savas dzīves viducī 
spējis izcīnīt sev nepieciešamo vientulības 
devu” (HVDz 146). Tas viņam šķitis pat no-
zīmīgāks atklājums, svarīgāka atziņa, tieko-
ties ar Heidegeru, nekā tas, vai viņš, Kom-
merels, spējis sekot viņa esamības domai.
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Summary
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The author of the article focuses on the voluminous and source-based book by Germanist 
Lorenz Jäger, published in 2021, which is dedicated to the biography of the German philoso-
pher Martin Heidegger. Since Rüdiger Safranski’s book, A Master from Germany. Heidegger 
and his Time, no one has approached the big picture of Heidegger's life. That is why Lorenz 
Jäger’s work is really in place — it tells a version of Heidegger's life and his epoch that incor-
porates certain stages and events of life in a larger whole, and moreover, this is in the light 
of the discussions and disputes of recent years over Heidegger's person and thoughts, his 
actions during the turn of the century, and the responsibility of a thinker.


