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Abstract 

 

 

This paper discusses Martin Heidegger’s concept the past (Vorbei) and its connection with 
the coherent structures of disclosedness (disposition, understanding, discourse and falling). 
The first chapter analyzes the past as a disposition’s mode. It disposes Dasein to equality in 
such a way that this equality preserves in itself individuation too; In this disposition an ontic 
being, which preserves its factual individuality, equals itself to other ontic beings by its 
meaning, because now being _ the feature of every ontic entity _ is meaningful for Dasein. 
The second chapter represents the understanding, which understands the disposition of the 
past. For such sort of understanding, every ontic being, as they are gifted with the ability to 
be, has its meaning in itself; So, every time when understanding wants to understand 
something, is asks ontic beings its questions. The third chapter deals with the discourse of 
understanding the past. The last chapter discusses how features of falling can be useful, but 
also dangerous for finding the ways to understand and articulate the past. 
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