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zinātnes dzīve

20. gadsimta ietekmīgākais filozofs Martina Heidegers un viņa darbi joprojām piesaista 
ievērojamu filozofu, vēsturnieku, sociālo un politisko zinātņu speciālistu un daudzu citu 
jomu pārstāvju uzmanību. Kopš 20. gadsimta 90. gadiem vairākkārt mēģināts skaidrot 
filozofa dzīves un darbu, domu un rīcības sadarbību un pretrunas biogrāfiskās apcerēs. 
Par spīti tam, ka joprojām nav izdoti daudzi ar Heidegera dzīvi, viņa laikmetu un filozofiju 
saistīti dokumenti un nav sarakstīta aptveroša domātāja biogrāfija, šobrīd ir iespējams 
daudz detalizētāk un konkrētāk aprakstīt, interpretēt un analizēt Heidegera intelektuālo 
mantojumu nekā jebkad agrāk. Franču vēsturnieks Gijoms Pajens ir publicējis vācu filo-
zofa biogrāfiju, kura tiecas aptvert Heidegera dzīves vēsturisko fonu un viņa domas attīs-
tību vienotā veselumā. Šī biogrāfija, kura franču valodā tika publicēta jau 2016. gadā,  
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par savu īsto filozofēšanas vietu — 
Todnaubergu Švarcvaldē — vācu domā-
tājs Martins Heidegers (Martin Heidegger, 
1889–1976) rakstījis un izteicies daudz, lai 
gan citādi bijis visai atturīgs savas dzīves un 
savam darbam svarīgo apstākļu raksturoju-
mos. Heidegeram veltītājā literatūrā bieži 
var sastapt izteikumu, ka viņš gribējis, lai 
par viņa paša dzīvi tiek runāts pēc iespējas 
mazāk — laikam gan tā, kā viņš pats kāda 
lekciju kursa sākumā reiz izteicies par aris-
toteli (Aristotelēs, 384.–322. g. p. m. ē.): 
proti, aristotelis piedzima, filozofēja un no-
mira. Šādu lakonismu tomēr nav vēlējušies 
akceptēt nedz Heidegera laikabiedri, nedz 
viņa vēlākie lasītāji un interpreti. Galu galā 
arī pats Heidegers — vismaz šajā ziņā — 
nav bijis konsekvents un dažādās sakarībās 
un tekstos pieminējis savas dzīves šķietami 
pat visai “intīmus” notikumus un raksturojis 
plašākai publikai nepieejamu domas apkār
tni. Tā tas ir arī ar 1922. gadā Todnaubergā 
(“nāves kalnā Melnajā mežā”) uzcelto atpū-
tas mājiņu. Heidegera sieva elfrīde (Elfride 
Petri Heidegger, 1893–1992) to ir iece-
rējusi kā savos studiju gados apmeklētās 
studenšu apvienības mājas atveidojumu. 
Todnaubergas mājā Heidegera ģimene būs 
bieži, tomēr biežāk — tikai Heidegers viens 
pats. Māja, kas iekļaujas vietējā ainavā, 
kļūst par viņa domāšanas templi. Heidegers 
tik tiešām saista atrašanos tur ar domāša-
nas jaunajiem vēsturiskajiem uzdevumiem: 
runa nav par vienkāršu atpūtu no steigas 
un spriedzes ielejā — Freiburgas universi-
tātē un publiskajā telpā. runa ir par jaunu 
domas sākumu, kas smeļ savu spēku no 
elementiem un elementārā — no saules pie-

lietām augstieņu pļavām, no ziemas nakts 
spelgoņas, no rudens mijkrēšļa un pavasara 
atnākšanas. 1931. gada rudenī Heidegers 
raksta par miglu, kas apklāj egļu mežus, par 
rudenīgo sauli, kas tomēr vēl parādās starp 
mākoņiem, “taču naktīs te plosās vētra”.1 

lai arī šķiet, ka Heidegers romantizē 
vidi, kurā strādā, tomēr tā tas nav: atliek 
salīdzināt viņa šķietami vienkāršos dabas 
aprakstus ar, piemēram, laikabiedra ernsta 
Jingera (Ernst Jünger, 1895–1998) stilistis-
ki skarbi vienkāršo un tomēr subtili estētisko 
perspektīvu uz dabu un laikmetīgo civilizāci-
ju, lai tūlīt pamanītu, ka Heidegers ir tuvāk 
viņam nekā dzimtenes lauku ainavas pasto-
rālajiem apdziedātājiem un tiecas nonākt 
nevis pie mājīgi iekļaujošā un sargājošā, bet 
gan iziet pie pirmatnējā, pie “elementu va-
rām”, pie punkta, no kura sākt no jauna un 
kurā paveras domas jauna sākuma iespējas. 
Heidegers ir domas revolucionārs.

vēsturnieka un 20. gadsimta procesu 
pētnieka Gijoma pajena (Guillaume Payen, 
dz. 1977) grāmata par Heidegeru —  
Heidegera biogrāfija, kura 2016. gadā 
tika publicēta franču valodā, bet šogad,  
2022. gadā, vācu valodā (2023. gadā tiks 
izdota angliski) — ir mēģinājums parādīt 
to, cik lielā mērā koncepts “Heidegers kā 
domas revolucionārs” ir tā perspektīva uz 
filozofa dzīvi, kura labi parāda to, kā viņa 
dzīvē notiek un saderas domas un rīcības  
pārrāvumi un pārejas, un to, cik lielā mērā 
revolucionāra misija caurstrāvo vācu domā-
tāja dzīves posmus. protams, vārds “revo-
lucionārs” ir jāpaskaidro. pajena grāmata 
to arī dara, un rezultāti varētu šķist diez-
gan pārsteidzoši, taču tam, kas kādu laiku  

2022. gadā izdota arī vācu valodā un 2023. gadā nāks klajā angļu valodā, izraisījusi 
ievērību 20. gadsimta vēstures un filozofijas ekspertu lokā un arī plaši ārpus šī šaurākā 
loka. Pajena sarakstītā biogrāfija ir vēl viens mēģinājums uzlūkot Heidegera dzīvi, viņa 
attiecības ar 20. gadsimta politisko vēsturi, sabiedrību un līdzcilvēkiem sine ira et studio. 
Vai Pajenam tas izdevies, un vai tas vispār var izdoties? Recenzija par viņa grāmatu ieskicē 
atbildes uz šiem jautājumiem.
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nodarbojies ar Heidegera dzīves un darbu 
izpēti, tie nebūt nav negaidīti.

pajena grāmata nav vientuļš mēģinājums 
tuvoties vācu domātājam: kopš 20. gadsim-
ta nogales šādi mēģinājumi ir bijuši vairā-
ki. un tomēr tie palikuši vēl tikai “ceļā pie 
Heidegera biogrāfijas” — šādu apakšvirs-
rakstu savulaik saviem biogrāfiskajiem pē-
tījumiem deva vēsturnieks Hugo ots (Hugo 
Ott, 1931–2022).2 vai to var apgalvot arī, 
lūkojoties uz to, ko piedāvā šodien aktuālā 
biogrāfiskā pētniecība? nesen apmeklējot 
Kulturkaufhaus Dussmann veikalu Berlīnes 
Frīdrihštrasē un pieejot pie filozofijai atvē-
lētajiem plauktiem, prognozējami varēja 
redzēt visai krāšņu ainu. Tomēr, ielūkojoties 
tuvāk, krāsas vismaz nedaudz izbālēja: so-
ciālās zinātnes iekarojušas daļu no filozofi-
jas plauktiem, daļa kādreizējās “filozofijas” 
grāmatu tagad skaitās “sociālās zinātnes”. 
slavojs Žižeks (Slavoj Žižek, dz. 1949) ir 
pārstāvēts gan ar aktuālajām esejām, gan 
ar savu hēgelisko opus magnum “Mazāk par 
neko” (Weniger als nichts: Hegel und der 
Schatten des dialektischen Materialismus, 
2012). alfabētiskā kārtībā sakārtotais grā-
matnīcas piedāvājums, kas dabūjams tūlīt 
uz vietas, pie burta “H” tradicionāli iekļauj 
vairāku “klasiķu” darbus un komentējošos 
tekstus: labi pārstāvēts Hēgelis (Georg Wil-
helm Friedrich Hegel, 1770–1831), taču 
arī Martins Heidegers ir te. Jā, Heidegera 
kopoto rakstu izdevuma — Gesamtausgabe 
simt divi sējumi (!) — publicēšana ir gandrīz 
pabeigta (palikuši tikai daži sējumi, starp 
tiem pāris sējumu ar izvēlētām vēstulēm no 
plašās sarakstes). Šis kopoto rakstu izde-
vums tomēr nav plaši pārstāvēts, tā pelēkos 
sējumus neredz; vai tas tā ir polemikas dēļ 
(izdevums nav vēsturiski kritisks, bet “stiprās 
vēsts” politikas un autora “pēdējo labojumu” 
izdevums) vai citu iemeslu dēļ, nav skaid-
ri pasakāms. Tas, kas redzams, ir daudzie 
Heidegera tekstu t. s. studiju izdevumi rak-
sturīgajos sarkanajos vākos. var iegādāties 
pāris disertācijas par Heidegeru, tomēr Hei-

degeram atvēlētajos plauktos izceļas nesen 
publicētās apjomīgās biogrāfijas: lorenca 
Jēgera (Lorenz Jäger, dz. 1951) “Heidegers. 
kāda vācu dzīve” (Heidegger. Ein deutsches 
Leben, 2021) un Gijoma pajena “Heidegers. 
Biogrāfija”.

par Jēgera sarakstīto darbu žurnāla “lat-
vijas Zinātņu akadēmijas vēstis” lasītājs var 
lasīt recenziju nesenā numurā.3 Gijoms pa-
jens — 20. gadsimta vēstures izpētes centra 
pētnieks parīzē un vēsturnieks sorbonnas 
universitātē — ir strādājis paralēli Jēgeram 
un savu vairāk nekā desmit gadu ilgo pētīju-
mu rezultātus franču valodā ir publicējis jau 
iepriekš. Tagad viņa spalvas radītā Heidegera 
biogrāfija ir lasāma arī vācu valodā, tiesa, ar 
izmainītu nosaukumu: radikālāk skanošais 
franču izdevuma apakšvirsraksts (“katoli-
cisms, revolūcija, nacisms”) nomainīts pret 
surdinēto un vienkāršo “biogrāfija”. pajens 
nav vairījies no filozofijas, lai gan viņa kā 
vēsturnieka pieejas veidu drīzāk varētu rak-
sturot kā pozitīvistisku, proti, viņa sarakstītā 
biogrāfija ir mēģinājums interpretēt Heidege-
ra izteikumus laika un vietas kontekstos, 
vairāk tomēr turoties uz laika hronoloģijas 
sliedēm, pēc iespējas neignorējot nevienu 
kaut cik biogrāfijas izpratnei relevantu faktu. 
pētnieks ir centies aizpildīt robus Heidegera 
dzīves un darbu izpētē, kurā, par spīti dau-
dzām publikācijām, Heidegers parādījies vai 
nu tikai kā domātājs savu izteikumu gaismā, 
vai nu kā vēsturisku procesu personāžs, kura 
izteikumiem ir tikai vēsturisko procesu papil-
dinoša, nevis veidojoša nozīme. veids, kādā 
pajens ķeras pie šī uzdevuma risināšanas, 
nav imūns pret kritiku un autora paša ne-
kontrolētiem īssavienojumiem: pozitīvismam 
vienmēr reiz jānonāk pie robežas faktu izvēlē 
(un faktu definēšanā). autors šo problēmu 
labi apzinās, tomēr biogrāfiskais materiāls 
ne vienmēr pakļaujas apziņai.

abi jaunākie un apjomīgākie pēdē-
jo gadu darbi par Heidegeru — pajena un 
Jēgera monogrāfijas — atšķiras: pajens iet 
daudz polemiskāku (mazāk apcerīgāku) 
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ceļu. Taču tas ļauj labāk saprast Heidegera 
dzīves pārrāvumus, kurus Jēgera grāmata 
drīzāk harmonizē (vai poetizē) no sub spe-
cie aeternitatis retoriskajām pozīcijām. Hei-
degers sāka savu apzināto un akadēmisko 
dzīvi kā katolis, pieredzēja revolucionāros 
kultūras gadus ap un pēc pirmā pasaules 
kara, domāja par revolūciju arī nacisma 
laikā un līdz pat dzīves galam nepārtrauca 
būt revolucionārs. Šī shēma pajena versijā 
izrādās ne tikai vienkārša, bet dažos aspek-
tos pat ļoti produktīva: nekad līdz šim pē-
tījumos par Heidegeru nav tik pamatīgi un 
faktoloģiski kompleksi aprakstīts viņa dzīves 
posms nacionālsociālisma diktatūras laikā. 
pajens var balstīties daudz plašākā avotu 
klāstā, nekā tas savulaik bija iespējams 
rīdigeram safranskim (Rüdiger Safranski, 
dz. 1945), arī Hugo otam, Holgeram Ca-
borovskim (Holger Zaborowski, dz. 1974) 
un citiem līdzšinējo Heidegera biogrāfisko 
skiču autoriem. Tāpēc pajena darba vācu 
izdevuma veltījums 2022. gadā mirušajam 
vēsturniekam Hugo otam4 ir likumsakarīgs: 
atgādinājums par ota grāmatu liek pārlū-
kot pēdējos divus gadu desmitus un tajos 
publicēto un konstatēt, ka patlaban mēs tik 
tiešām zinām par Heidegeru tik daudz, lai 
uzdrošinātos ķerties pie sarežģītākajām un 
ambivalentākajām viņa dzīves un darba pe-
ripetijām.

Gijoms pajens turas pie visai skaidras un 
vienkāršas sava darba ievadā pieteiktās pa-
matstruktūras: katoliskā izcelsme, filozofiskā 
revolūcija un nacionālsociālisma laiks ir trīs 
lielie Heidegera dzīves posmi, starp kuriem 
ir pārrāvumi un diastāzes. Tos atainojošajām 
nodaļām seko nodaļa par laiku pēc otrā pa-
saules kara.

pajenam izdodas vācu filozofa dzīves 
un domu pārrāvumus nevis vienkāršot, 
bet gan parādīt tajās valdošo iekšējo kon-
tinuitāti. Tomēr tās vārdā viņam nākas arī 
ko zaudēt. Tiesa, pieminētās pēdējās —  
ceturtās — nodaļas teksts noteikti ir pama-
tīgs ieguvums Heidegera pētniekiem. paras-

ti līdzīga rakstura darbos pēdējās nodaļas ir 
veltītas doksogrāfijai un bieži aprobežojas ar 
visai selektīvu pieeju, kuras mērķis pamatā 
ir parādīt, ka un kā izvēlētais domātājs ir 
ticis lasīts un uztverts dzīves laikā un pēc 
viņa nāves. Šoreiz šī grāmatas daļa ir pat 
ļoti svarīga un ietver būtiskas pasāžas par 
Heidegera recepciju Francijā. Šīs recepci-
jas izpēte ir svarīga, lai saprastu to milzī-
go ietekmi, kura uz franču filozofu prātiem 
pēc otrā pasaules kara bija Heidegeram. 
Francijā viņš kļūst par “nepārkāpjamu ho-
rizontu”, pat izstumjot no šī statusa Mar
ksu5. pajens burtiski izstaigājis franču aug-
stākās izglītības mācību un studiju iestāžu 
gaiteņus un apzinājis personālijas. viņa 
izstrādātā Heidegera biogrāfija ir arī pētī-
jums par “franču Heidegeru”. Grāmatas 
franču izdevuma priekšvārda autors vēs-
turnieks Žans pols Bleds (Jean-Paul Bled,  
dz. 1942) — vācu kultūras un vēstures zi-
nātājs, Marlēnas Dītrihas (Marie Magdalene  
(Marlene) Dietrich, 1901–1992) un pau-
la fon Hindenburga (Paul von Hindenburg, 
1847–1934) u. c. biogrāfiju autors —  
raksta, ka pajens izvēlējies Tacita pieeju 
rakstīt sine ira et studio,6 slavē kolēģa attu-
rību spriedumos un izceļ biogrāfijas nozīmi 
franču intereses par Heidegeru izpratnei. 

rainers Hudemanis (Rainer Hudemann, 
dz. 1948) pajena darbu nodēvē pat par 
epohālu7; pašreizējais Heidegera Biedrības 
(Martin-Heidegger-Gesellschaft) priekšsē-
dētājs Haralds Zoiberts (Harald Seubert, 
dz. 1967) — par jaunas ēras sākumu Hei-
degera dzīves un darbu izpētē. “Šo grāma-
tu nevar ignorēt” — rakstīts uz grāmatas 
aizmugurējā vāka. Šie vārdi izraisa īpašu 
rezonansi Heidegera Biedrībā. Heidegera 
biedrības ievērojami biedri kritizē Zoibertu, 
protestējot pret viņa publiskoto grāmatas ie-
teikumu, jo, viņuprāt, grāmata kārtējo reizi 
sajauc filozofa darbu — devumu nākotnei — 
ar viņa dzīves (ierobežotajiem) apstākļiem 
un cīņām. Heidegera Biedrības vadītājs arī 
atsaucis šos vārdus no grāmatas vāka un  
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ķēries pie plašas kritiskas recenzijas, kura 
tiks publicēta pavisam drīz.

Taču, atgriežoties pie zaudējumiem, kas 
izriet no pajena vairāk faktoloģiskās pie-
ejas, man šķiet labi teikts, ka Heidegera 
Meskirhes dzimtene, kurā viņš aizvien at-
griežas, pēc otrā pasaules kara, drīzāk sāk 
atgādināt Marsela prusta (Marcel Proust,  
1871–1922) zudušā laika meklējumu “ob-
jektu”, un laikam, vietai un ļaudīm, kas tur 
dzīvojuši, Heidegera tekstos un retrospektī-
vās parādās iezīmes un vienotība, kura diez 
vai jebkad bijusi, arī ne tad, kad Heidegers 
šo vietu jaunībā pameta8. Taču Meskirhes 
(arī Todnaubergas) pieredze nav viegli ap-
rakstāma; lasot grāmatu, dažbrīd šķiet, ka 
nevis Heidegers bērnības un jaunības vietas 
redzējis vēlīno dzīves gadu acīm apskaidro-
tas, bet gan biogrāfijas autors pārāk paļā-
vies, ka saprot, par ko ir runa.

pajens uzsver, ka vēlējies padarīt Hei-
degeru par vēstures rakstības priekšmetu; 
līdz šim tas, pēc viņa domām, īsti nav izde-
vies: filozofs un cilvēks, domātājs un indi-
vīds tikuši nošķirti9 — it īpaši 20. gadsimta 
30. un 40. gadu kontekstā. Tomēr to, ka 
Heidegers “redzēja nacionālsociālismā ins-
trumentu, ar kura palīdzību īstenot pašam 
savu revolūciju”,10 un to, ka viņš palicis re-
volucionārs līdz pat mūža galam, neizdodas 
izskaidrot tikai ar norādi uz domātāja ha-
rismu, kurai sekoja daudzi, lai cik atšķirīgi 
tie bija, — Hanss Georgs Gadamers (Hans 
Georg Gadamer, 1900–2002) un Han-
na ārente (Hannah Arendt, 1906–1975), 
karls levits (Karl Löwith, 1897–1973) un 
valters Šulcs (Walter Schulz, 1912–2000), 
un daudzi citi studenti, kuri ilgojās pēc jauna 
laikmeta un nesa “tāļu aicinājumu sevī”.11

pajens daudz objektīvāk nekā sidoni-
ja kellerere (Sidonie Kellerer, dz. 1978), 
emanuels Fajs (Emmanuel Faye, dz. 1956), 
viktors Fariass (Víctor Ernesto Farías Soto, 
dz. 1940) u. c. Heidegera kritiķi runā par 
nacionālsociālisma laiku un Heidegera attie-
cībām ar to. un viņš pats min īsto iemeslu 
šai objektivitātei: pētīt bez negatīvisma un 
sensācijas kāres šodien tik tiešām var labāk, 
ja vien to vēlas: Heidegers pēc 1933. gada, 
t. i., pēc viņa kļūšanas par Freiburgas uni-
versitātes rektoru nav jāaizstāv — tā tikai 
radām maldīgu viņa domāšanas ceļa ainu 
un modinām pamatotu “aizdomu hermenei
tiku”; taču, paveroties uz šodien pieejamo 
avotu daudzumu, domātāja un politiskā 
režīma attiecības nevajag arī mistificēt un 
pārspīlēt.12 pajens raksta, ka Heidegers bija 
“pārliecināts par nacionālsociālisma lomu, 
proti, par tā kā “aktīvā nihilisma” vēsturis-
ko lomu, kura novedīs modernitāti līdz pat 
tās galam, lai tad, pateicoties jaunam filo-
zofiskam runas veidam, ar kuru viņš sevi 
identificēja, sāktos jauna vēsture”,13 un 
uzsver, cik lielā mērā Heidegers sapņoja 
par sengrieķu kultūras līnijas turpinājumu 
jeb jaunu aizsākumu, bet asi kritizēja “la-
tīniskiromisko un judeokristīgo” tradīciju. 
Tomēr šo konstelāciju un tās iemeslus grūti 
atklāt, ja ārpus biogrāfiskā pētījuma uzma-
nības loka paliek virkne svarīgu Heidegera 
tekstu. Gijoma pajena grāmata noteikti ir 
vairākos aspektos nozīmīgs devums Hei-
degera pētniecībai, tomēr tā pārāk pozitī-
vistiski vēlas jau zināmo padarīt par soģi 
filozofiskos jautājumos. Tas nebūtu Hei-
degera domai atbilstīgi. viņa biogrāfijas 
pētniecība ir joprojām vēl tikai “ceļā pie 
Heidegera biogrāfijas”. 

Avoti un piezīmes
1 Payen G. Heidegger. Die Biographie. Darmstadt: wbg Theiss, 2022, 703 s.: 218. 
2 ott H. Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie. Frankfurt am Main, new York: 

Campus verlag, 1988, 355 s.
3 Bičevskis r. Heidegers krāsās. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 2022, 76/2:  

113–119. 



2022. gads    76. sējums    4. numurs

90

4 payen, op. cit., 2022, s. 5.
5 Ibid., s. 539.
6 Payen G. Martin Heidegger: Catholicisme, révolution, nazisme. Paris: Perrin, 2016,  

681 p.: 10.
7 Hudemann r. rezension von / compte rendu de: Guillaume payen, Martin Heidegger. 

Catholicisme, révolution, nazisme, paris (perrin) 2016. Francia-Recensio. 2018, 
3, 19./20. Jahrhundert — Histoire contemporaine. DoI: https://doi.org/10.11588/
frrec.2018.3.51875.

8 payen, op. cit., 2022, s. 591.
9 Ibid., s. 27.
10 Ibid., s. 24.
11 Ibid., s. 616.
12 Ibid., s. 587.
13 Ibid., s. 435.

Par autoru
Dr. phil. Raivis Bičevskis ir latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātes pro-

fesors, lu senators un lZa korespondētājloceklis. Zinātniskās intereses: vācu filozofija no 
vēlīnajiem viduslaikiem līdz mūsdienām, vācu un Baltijas intelektuālo tradīciju saikne, Joha-
na Georga Hāmaņa (Johann Georg Hamann, 1730–1788), Johana Gotfrīda fon Herdera 
(Johann Gottfried von Herder, 1744–1803), Martina Heidegera un ludviga klāgesa (Ludwig 
Klages, 1872–1956) filozofija, fenomenoloģija, hermeneitika, ideju un intelektuālā vēsture, 
humanitāro zinātņu filozofiskās problēmas, pieredzes teorijas, filozofiskā antropoloģija.

About the Author
Dr. phil. Raivis Bičevskis is a professor of the Faculty of History and philosophy, universi-

ty of latvia. research interests: German philosophy from the late Middle ages till the modern 
time, link between the German and Baltic intellectual traditions, philosophy of Johann Georg 
Hamann, Johann Gottfried von Herder, Martin Heidegger, and ludwig klages, phenomenol-
ogy, hermeneutics, history of ideas and intellectual history, philosophical problems of the 
humanities, theories of experience, philosophical anthropology.

“But the Storm iS raging here in the nightS”
review of the biography of Martin Heidegger written by Guillaume payen

Raivis Bičevskis
raivis.bicevskis@lu.lv

Summary

Keywords: Martin Heidegger, 20th century philosophy, Guillaume Payen, biography

The most influential philosopher of the 20th century, Martin Heidegger, and his works still 
attract the attention of prominent philosophers, historians, social and political scientists, and 
representatives of many other fields. since the 1990s, several attempts have been made to 
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zinātnes dzīve

explain the cooperation and contradictions of the philosopher's life and work, thoughts and 
actions in biographical reflections. Despite the fact that many documents related to Hei-
degger's life, his era and philosophy have not yet been published and no comprehensive bi-
ography of the thinker has been written, it is now possible to describe, interpret, and analyse 
Heidegger's intellectual heritage in more detail and concretely than ever before. The French 
historian Guillaume payen has published a biography of the German philosopher, which aims 
to capture the historical background of Heidegger's life and the development of his thought 
in a unified whole. This biography, which was published in French already in 2016, was 
also published in German in 2022 and will be published in english in 2023, has attracted 
attention among experts in the history and philosophy of the 20th century and also widely 
outside this narrower circle. The biography written by payen is another attempt to look at 
Heidegger's life, his relationship with 20th century political history, society, and fellow human 
beings sine ira et studio. Has payen succeeded, and can this be done at all? The review of 
his book outlines the answers to these questions.


