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Abstract
“Introduction to longing-for”. History of Be-ing and the
problem of repetition
Through this text we aim to intimate a possible interpretation of the later Heideggerian Philosophy. We would
like to suggest that Be-ing (Seyn) for Heidegger is in fact
“something” irrepeatable, if not the irrepeatable itself. For
legitimating this thought we are following Heidegger’s
concept of repetition, Wieder(-)holung. The Heideggerian
concept of repetition has its ground in understanding
Be-ing as something that cannot be understood through
a recapitulation of its marks in the History of Philosophy, but it can be experienced as the irrepeatable as
such through an originary hermeneutical repetition (seynsgeschichtliches Wieder-holung). The next defining step is to
*
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Acest text este o formă puțin prelucrată a conferinței „Introducere la dor”. Istoria
ființei şi problema alterității, ținută în cadrul colocviului național Fenomenologie
şi etică, 21-23 octombrie 2010, Facultatea de Filozofie, Bucureşti.
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exact a semnificației pe care repetarea (Wiederholung) ca act filozofic fundamental o are în retrezirea interesului pentru problema ființei. Miza tezei
este lămurirea modului în care întrebarea cu privire la sensul ființei este o
reluare (rememorare) a ceva ce metafizica nu a gândit de fapt niciodată.
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put in question a way of experiencing the irrepeatable as
such. Following Heidegger’s example of conceiving the
nothing (as the veil o being) by appealing to a fundamental
mood, anxiety (Angst), we will attempt to grasp the structure of the irrepeatable by analyzing the distinctive mood
of longing-for (Sehnsucht).
Heidegger – Sein – ființă – dor – repetare – Ființă şi timp –
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Opera heideggeriană, la care se raportează atât comentatorii
cât şi filozofii, considerată a fi cea „principală” (Hauptwerk), este
fără îndoială, Ființă şi timp1 . Apărută în 1927 ea a influențat o
întreagă generație de interpreți şi filozofi, până într-acolo încât
întreaga filozofie post-heideggeriană a încercat să o imite sau
să i se opună într-o formă sau alta, mai mult sau mai puțin
radical (Levinas, Derrida, Marion, pentru a-i numi doar pe unii
dintre cei de vârf). În paralel cu această dezvoltare a gândirii lui
Heidegger, filozofiei husserliene i s-a acordat o nouă importanță
sau, mai bine spus, a fost şi ea reconsiderată cel puțin la fel
de mult dacă nu mai mult decât cea heideggeriană însăşi. Unul
dintre motivele esențiale este legat tot de Heidegger, mai exact,
de fiecare dată când Heidegger a fost supus unei critici, şi mai
ales atunci când a existat pretenția unei depăşiri a ontologiei
lui, Husserl a fost cel la care criticii s-au întors necondiționat.
Iar pentru această realitate există o explicație, pe cât de mult
promitea proiectul din Ființă şi timp, în forma lui compactă, pe
atât de mult părea că drumul deschis de această încercare nu
putea fi urmat decât de Hiedegger însuşi. Ființă şi timp a părut şi
pare în continuare a reprezenta măsura gândirii heideggeriene.
1

Martin Heidegger, Sein und Zeit, Elfte, Max Niemeyer Verlag Tübingen,
unveräderte Auflage 1967, 2002. (prescurtat: SuZ). Trimiterile la traducerea românească se vor face urmând versiunea din 2005, tradusă de Gabriel Liiceanu
şi Cătălin Cioabă, Humanitas, Bucureşti, (pres: FsT).
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După Ființă şi timp, orice încercare filozofică de marcă va lua
forma unei dorințe de a depăşi ontologia elaborată acolo.
Lucrurile au părut însă a se schimba atunci când nume
precum H. G. Gadamer sau F. W. von Herrmann au dezvăluit
existența unei opere heideggeriene considerată a fi rodul întrupat al acelei celebre Kehre. Despre ea Von Herrmann spune că ar
reprezenta cea de-a „doua operă principală” a lui Heidegger.2
Existența a două opere principale este în măsură să nedumerească. Aceasta a doua operă este considerată Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), Contribuții la filozofie (din-spre Ereignis).3
Întrebarea care se naşte din sus pomenita nedumerire este: cum
este cu putință existența a „două opere principale”, nu deține
una oare în raport cu cealaltă privilegiul de a fi prima într-un
sens principial şi deci a fi principală? Cine stabileşte caracterul
principal, primar, al unei opere? Răspunsul lămuritor la această
nedumerire vine dinspre Kehre, acea răsturnare, acea schimbare
radicală de direcție, răsturnare caracterizată de o radicalitate
care trebuie să renunțe la orice comoditate pentru a face astfel
un salt în miza gândirii înseşi. Acest salt este unul care „tresaltă”
în fața unui domeniu complet diferit de cel al ființării. Saltul
care caracterizează această gândire este saltul în adevărul ființei.
Acest salt este atât de radical încât Heidegger nu va ezita să
critice pe parcursul întregii sale vieți construcția din Ființă şi
timp. Într-o formă scurtă, saltul ar putea fi considerat în felul
următor: dacă întreaga metafizică a încercat să gândească ființarea ca ființare, ceea ce înseamnă ființarea în ființa sa, hotărând în
felul acesta înțelegerea ființei dinspre ființare, gândirea începută
cu Ființă şi timp, dar fără a rămâne la ea, s-a decis pe sine în direcția
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unei gândiri a ființei înseşi, adică a adevărului ființei ca atare.
Distanța între cele două gândiri este de netrecut, aici doar saltul
rămâne drept opțiune. Să nu înțelegem greşit însă, de netrecut,
distanța rămâne doar dinspre ființare.
Încercarea noastră merge în direcția gândirii din Beiträge şi
cea de după. De aceea merită menționat faptul că în ediția operelor complete heideggeriene, în secțiunea dedicată tratatelor
nepublicate, din care face parte şi Beiträge, mai există încă cel
puțin cinci astfel de „Beiträge”, şi merită să le numim doar pe
câteva dintre cele mai importante: GA 66 Besinnung 1938-1939,
GA 69 Die Geschichte des Seyns 1939-1940, acestea două împreună
cu Beiträge constituie o trilogie, apoi GA 70 Über den Anfang
1941, GA 71 Das Ereignis 1941-1942, Die Stege des Anfangs (1944)4 .
Perioada 1935 – 1945 constituie miezul gândirii heideggeriene la
care nimeni nu a avut acces oficial decât începând cu 1989 când
a fost publicată pentru prima oară Beiträge.
Încercarea de față îşi doreşte să sugereze doar că încercările postheideggeriene de a-l depăşi pe Heidegger cu orice
preț şi a-i reduce gândirea doar la Ființă şi timp rămân nişte
încercări temerare. Gândirea care începe cu Beiträge nu uită
întrebarea ultimă din Ființă şi timp, cea cu privire la sensul
ființei, dar ea nu se opreşte aici, ea are pretenția de a pregăti
şi de a încerca ea însăşi, printr-o rostire simplă despre care
conferința din 1963, Timp şi ființă, spune că nu vrea să rostească în enunțuri, gândirea ființei ca atare în adevărul său.
Etica levinasiană, gândirea slabă a lui Vattimo, deconstructivismul lui Derrida gândesc constant pornind de la şi împotriva lui Ființă şi timp, iar atunci când se aventurează în gândirea de după Kehre, aceasta este întotdeauna considerată dinspre Ființă şi timp, părând că lectura rămâne unilaterală fără a
4

Pentru a vedea planul operei complete a lui M. Heidegger, a se intra pe
pagina de internet a editurii Vittorio Klostermann. http://www.klostermann.
de/philo/phi_hei.htm
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lua în considerare modificările esențiale survenite în raport cu
Ființă şi timp.
Încercarea propusă aici se străduieşte să se apropie de o
gândire care a rămas dincoace de etică şi dincolo de ontologie.
Ceea ce ne propunem este pregătirea unui sol bun pentru un
discurs de tip etic, chiar dacă nu ne dorim elaborarea unei etici,
în acest sens trebuie să înțelegem sintagma „dincoace de etică”.
Fie aşadar acesta scopul străduințelor noastre, a fi dincoace de
etică şi dincolo de ontologie pornind din miezul gândirii lui
Heidegger însuşi.
Structura lui Beiträge este aceea a unei simfonii, Heidegger
îşi numeşte chiar, capitolele, „fugi” (Fügungen) sau, printr-o formulare mai filozofică, rostuiri. Argumentul pentru acest tip de
construcție este faptul că o gândire a adevărului ființei nu mai
face sisteme, ceea ce nu înseamnă însă că i-ar lipsi caracterul
sistematic. Cele opt capitole sunt: Privire prealabilă (Vorblick),
răsunetul (der Anklang), jocul reciproc (das Zuspiel), saltul (der
Sprung), întemeierea esențială (die Gründung), venitorii (die Zukünftigen), ultimul dumnezeu (der Lezte Gott) şi fí-erea (das Seyn).5
Toate acestea au în vedere un singur lucru, adevărul ființei înțeles ca Ereignis. Toate fugile cântă acelaşi glas, glasul ființei. Ceea
ce ne interesează pe noi este modul în care Heidegger înțelege şi
încearcă să surprindă conceptual acel spațiu de joc întredeschis
numit Da-sein. Acesta nu se mai referă ca în Ființă şi timp doar la
om, deşi, în continuare omul ocupă un loc privilegiat în jocul
ființei. Omul însoțeşte acest joc jucând rolul de isonar. Acest
domeniu nu se mai rezumă la un spațiu deschis de înțelegerea
umană, dimpotrivă de-abia el deschide acum înțelegerea omului
ca proiect aruncat de către ființa însăşi în acest deschis. Doar
în această măsură omul mai ocupă un loc privilegiat. Starea de
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aruncare îşi modifică statutul, ea nu mai este starea de aruncare
a omului înțeles ca Dasein. Ea exprimă acum modul însuşi de
donare al ființei, ea este cea care aruncă, ea aruncă în deschis
acest deschis ca proiect aruncat. Omul de îndată ce este, este
acest proiect aruncat chiar dacă nu şi-l asumă explicit. A-l asuma
explicit înseamnă a întemeia esențial adevărul ființei tocmai ca
acest spațiu deschis (Da-sein). În acest spațiu deschis se deschide,
în măsura în care este întemeiat esențial, un dialog daseinshaftig
între om şi zei.
A vorbi în felul acesta pare deja o încercare temerară, riscând
să ne arunce fie într-o abstractizare conceptuală fantastică fie
într-un soi de literaturizare stranie pseudo-filozofică, aparent
fără un orizont problematic prea clar. De aceea, înainte de a
merge mai departe trebuie făcute nişte precizări. Dificultatea
acestei gândiri constă în aceea că încearcă să nu mai gândească
metafizic, ceea ce înseamnă simplu spus, ea nu-şi mai re-prezintă
ființa drept o ființare, ființa nu este fiinditatea ființării (Seiendheit). Cu toate acestea ambiguitatea exprimării rămâne în continuare câtă vreme despre ființă se spune că este. În Beiträge şi
mai ales în Besinnung, Heidegger va spune în mod surprinzător
că de fapt doar ființa este iar ființarea nu este. Cineva, auzind
acestea, ar putea renunța la Heidegger trăgând concluzia că
acesta nu face altceva decât să reînvie în mod patetic un soi
de platonism. Lucrurile nu stau însă astfel. Ființarea este ființare
doar în deschiderea ființei înțeleasă ca Ereignis. Ereignisul nu
este un eveniment sau o întâmplare, el are un cu totul alt sens.
În această măsură doar, ființa ca deschidere este şi este numai
ea. Dar această deschidere are loc sub forma unei repetări a unui
irepetabil. Încercarea noastră este aceea de a surprinde deschisul
ființei ca Ereignis în caracterul său irepetabil. Având în vedere
limitele încercării de față, vom încerca să ne apropiem de o
lămurire a acestei afirmații pornind de la una dintre cele şase
rostuiri, în speță jocul-reciproc (das Zuspiel). Acesta exprimă un
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gând fundamental al lui Heidegger şi o problemă în acelaşi
timp. Pe de-o parte, metafizica, spune el, şi în special grecii6 ,
constituie primul început al istoriei ființei (Geschichte des Seyns), pe
de altă parte gândirea adevărului ființei înseşi constituie celălalt
început. Heidegger mărturiseşte că fără acest prim, şi spune el,
singur început, celălalt început nu este de conceput. Saltul de la
un început la celălalt constituie o Kehre. De la gândirea ființării
ca ființare, aşadar în ființa sa, gândirea este nevoită să se decidă
spre un alt început care îşi asumă gândirea ființei ca atare, adică a
ființei în adevărul ei. Aici nu este loc, şi nici nu ar avea sens, de o
simplă răsturnare. Aici doar un salt poate începe şi cuprinde atât
primul început cât şi celălalt început. Trebuie să înțelegem că nu
este vorba de o istorie doxografică a vieților şi ideilor filozofice,
nu, Heidegger nu face istoria filozofiei. Mai exact, acesta vorbeşte
de o istorie a ființei, fiecare epocă a filozofiei este de fapt o donare
şi o retragere (epoché) totodată a ființei înseşi.
Aici apare însă problema: cum are loc acest dialog peste
veacuri între gânditori, ce înseamnă început, a începe? Cu fiecare donare şi retragere a ființei are loc un nou început. Oare
problema ființei îşi are începutul în gândirea lui Anaximandru, sau gândirea lui Anaximandru îşi are începutul în jocul
dezvăluirii şi al învăluirii propriu ființei? Această întrebare nu
este una retorică. Dacă urmărim problema filozofică a ființei
mergând oricât de adânc am dori în istoria filozofiei, vom vedea
că ceea ce se donează nu poate fi surprins istoriografic. Oricât de atentă la detalii ar fi cercetarea, ea nu ar putea să afle
vreo întemeiere sau vreo motivație istorică a problemei ființei
în gândirea lui Anaximandru sau a lui Platon sau a lui Kant.
Chiar dacă gândirea celuilalt început se întoarce (kehrt) asupra
primului început acest prim început după cum şi celălalt început
nu este de găsit ca ceva simplu-prezent printre ruinele celor
2500 de ani de gândire occidentală. Întorcându-ne la Parmenide
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în mod „anamnetic”, nu vom afla nicicând vreun răspuns la
problema ființei după cum nu vom fi în stare nici măcar să
formulăm problema ca întrebare. Întoarcerea înțeleasă în calitate
de Kehre este o repetare a unui irepetabil. De aceea, în Timp şi
ființă, Heidegger va spune că gândirea care gândeşte ființa ca
Ereignis nu este decât o rememorare a ceva ce nu a fost niciodată
de fapt gândit.7 De aceea, în Ființă şi timp, re-luarea întrebării cu
privire la sensul ființei nu înseamnă repetarea istorică a unei
întrebări filozofice. În Ființă şi timp întrebarea re-luată acolo este
acum o dată pentru prima oară elaborată ca atare. În cursul din
1935, Introducere în metafizică, Heidegger se va exprima clar în
felul următor: „În lucrarea Ființă şi timp, întrebarea privitoare la
sensul ființei este pusă şi dezvoltată în chip explicit ca întrebare
pentru prima oară în istoria filozofiei. De asemenea, tot acolo
se spune în mod amănunțit şi întemeiat ce anume se înțelege
prin « sens » [în speță, starea de deschidere a ființei şi nu doar
a ființării ca atare; cf. Sein und Zeit §§ 32, 44, 65].”8 Acest lucru
vine să confirme faptul că orice început este în intimitatea sa ceva
irepetabil, şi orice reluare autentică este o nouă întemeiere, adică
o deschidere spre ceva irepetabil. Dar acest irepetabil poate fi
foarte bine înțeles în continuare într-un mod metafizic, de aceea
trebuie subliniat că irepetabilul este o trăsătură fundamentală
a ființei ca deschis. Deschiderea din interiorul ființei irumpe
ca un irepetabil. Ca aruncare, ființa şi-a aruncat pentru sine
Da-sein-ul ca proiect aruncat. Acest irepetabil iese din perimetrul ontologiei fundamentale. Privită din perspectiva ființării
şi a unei gândiri care prin definiție îşi reprezintă (vorstellendes
Denken), deschiderea irepetabilului este insesizabilă, incoloră,
mută. Ea este invizibilă. O gândire care gândeşte invizibilul în
7

M. Heidegger, Despre miza gândirii, trad. din ger. de Cătălin Cioabă, Gabriel
Cercel şi Gilbert Lepădatu, Humanitas, Bucureşti, 2007, p. 62.
8
M. Heidegger, Introducere în metafizică, trad. din ger. de Thomas Kleininger
şi Gabriel Liiceanu, Humanitas, Bucureşti, 1999, p. 117.
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sine este o Phänomenologie des Unscheinbaren.9 Irepetabilul nu este
transcendental, nici aprioric, el nu poate fi închis nici măcar în
temporalitatea autentică a Dasein-ului, aşa cum a fost ea gândită
în Ființă şi timp, ceea ce nu înseamnă că trebuie să înțelegem aici
o ruptură radicală cu Ființă şi timp. Nu, problema este că acum
totul se mută pe tărâmul ființei ca atare, înțeleasă în adevărul ei,
în speță ca Ereignis.
Dar cum am putea surprinde oare această deschidere a
irepetabilului şi ce anume înseamnă ea mai exact, oare nu ne
mişcăm noi aici într-o limbă de lemn heideggeriană, într-o
abstractizare care s-a rupt de mult de lumea reală, şi în fond ce
relevanță are toată această discuție pentru subiectul nostru? O
introducere la dor?
În Beiträge, şi nu numai, Heidegger însoțeşte fiecare început
al istoriei ființei cu o situare afectivă. Dacă primul început s-a
însoțit cu uimirea (Er-staunen), cea prin care grecilor ființarea
în întregul ei li s-a revelat în toată stranietatea ei fără însă a
putea gândi această stranietate însăşi, gândirea celuilalt început
se însoțeşte cu o reținere (Verhaltenheit)10 în fața ființării, care ia
forma dublă de încremenire (Erschrecken) şi sfioşenie (Scheu) în fața
unui adevăr pe care nihilismul lui Nietzsche încă nu l-a mărturisit îndeajuns, în speță faptul că ființarea a fost abandonată de
ființă, ci că ființa insăşi a fost abandonată. Nihilismul reprezintă
stigmatul acestui abandon.
Întrebarea pe care ne-o punem este: există oare o situare
afectivă prin care să ne apropriem acea deschidere a Da-sein-ului
înțeleasă ca irepetabil? Considerăm că în pofida angoasei despre
care Ființă şi timp şi Ce este metafizica? spun că este deschiderea
afectivă originară a ființării numite Dasein, am putea vorbi de
situarea afectivă a dorului care deschide Da-sein-ul, adică locul
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de deschidere ca ethos. Dorul este o situare „etică”. Cu aceasta
nu am făcut încă pasul în etic. Ne situăm momentan dincoace de
etică şi dincolo de o ontologie fundamentală. Dacă putem spune
aşa, ne aflăm într-o poziție provizorie care trebuie înțeleasă seynsgeschichtlich. Angoasa rămâne o situare afectivă fundamentală
pentru o ontologie fundamentală care îşi asumă întrebarea cu
privire la sensul ființei trecând printr-o analitică existențială a
unei ființări privilegiate numită Dasein. Provizoratul acesta ar
dori de asemenea să sugereze faptul că o astfel de întreprindere
care încearcă să surprindă starea de deschidere a ființei printr-o
situare afectivă „etică” nu se grăbeşte să ajungă încă atât de
departe pe cât a încercat Levinas. Chiar dacă şi Levinas vorbeşte
despre o dorință specială care deschide spre celălalt (desire)11 ,
chiar spre absolutul alterității întâlnirii celuilalt, aceasta nu este
dor şi este deja instalată în etic fără a mai lua în considerare
deschisul ființei altfel decât din perspectiva unei ontologii fundamentale în aparență lesne de depăşit. Pentru a înainta să
aruncăm o privire mai întâi asupra angoasei aşa cum a fost ea
elaborată în Ființă şi timp şi Ce este metafizica?
În paragraful 40 (Situarea afectivă fundamentală a angoasei ca
o stare de deschidere privilegiată a Dasein-ului) din Ființă şi timp12 ,
angoasa ne este prezentată drept acea situare afectivă fundamentală care deschide ființarea numită Dasein în faptul pur că ea este
aruncată în lume ca acest fapt însuşi de a fi în lume. Angoasa
deschide facticitatea Dasein-ului în faptul aruncării sale în lume
ca ființă-întru-sfârşit. Angoasa este deschiderea ca atare a finitudinii Dasein-ului. Din căderea sa în lumea impersonalului „se”,
angoasa îl trimite pe Dasein înapoi în starea sa de aruncare în
lume ca acest fapt-de-a-fi-în-lume. Angoasa îl situează pe Dasein
în acel loc de unde el se poate decide către o posibilitate factică.
11

Emmanuel Levinas, Totalitate şi infinit – Eseu despre exterioritate, trad- din fr.
de Marius Lazurca, Polirom, Iaşi 1999, p.18 şi urm.
12
F.s.T, p. 188.
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Ea deschide Dasein-ul în caracterul său de posibilitate ca atare. Ea
îi deschide posibilitatea autenticității sau a neautenticității. Ca
această întoarcere către purul său fapt de a fi în finitudinea lui,
Dasein-ul este individualizat. Privilegiul situării afective a angoasei este faptul că ea individualizează Dasein-ul către putința sa
cea mai proprie de a fi, în speță faptul de a fi ca posibilitate întru
moarte. Nimic din interiorul lumii nu poate provoca angoasa,
dimpotrivă, ea este astfel constant ascunsă. În conferința Ce este
metafizica? Heidegger merge mai departe13 . Aici angoasa este
înțeleasă ca stare de menținere (Hineingehaltenheit) în nimic, ca
situare în nimic, Dasein-ul a depăşit întotdeauna deja ființarea în
întregul ei către ființa ființării. Aceasta este numită de Heidegger
transcendența Dasein-ului. Discursul despre angoasă atât din Ce
este metafizica? cât şi cel din Ființă şi timp este unul impregnat
încă de rezonanțe metafizice. În Beiträge, Da-seinul ca acea deschidere a ființei înseşi în adevărul ei nu mai are niciun statut
transcendental. În Beiträge, Heidegger consideră transcendența
Dasein-ului drept un reziduu metafizic deoarece aceasta ar lăsa
deschisă posibilitatea acelei gândiri metafizice care obiectivează
şi care îşi reprezintă. Ca şi cum mai întâi Dasein-ul s-ar afla
față în față cu ființarea pentru a o depăşi mai apoi printr-o
mişcare subiectivă către ființa înțeleasă la rândul său ca ceva
reprezentabil. Față de Ființă şi timp, Heidegger vorbeşte în Ce este
metafizica? despre „acțiunea” nimicului însuşi ca nimicnicire. În
angoasă, spune Heidegger, este cuprinsă o retragere față de. . .
care în acelaşi timp trimite tocmai către ființarea care ne scapă.
Nimicul este „respingător”, iar prin această respingere el trimite
tocmai către ființare. În „noaptea luminoasă” a nimicului care
se iveşte în angoasă se naşte starea originară de deschidere a
ființării ca ființare. Dacă în Ființă şi timp angoasa revela purul
fapt de a fi al Dasein-ului, acum angoasa deschide acel ceva din
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care angoasa însăşi izvorăşte, în speță nimicul. În purul fapt de
a fi al Dasein-ului şi nimicul angoasei, ființarea în întregul ei este
dezvăluită şi odată cu ea Dasein-ul în individualitatea sa ultimă.
Oare ce putem spune în schimb despre dor? Oare dezvăluie
dorul ființarea în întregul ei sau îl individualizează pe Dasein?
Sau poate nici una dintre aceste posibilități nu este relevantă
pentru dor, şi dacă acestea ar fi relevante cu ce anume s-ar
diferenția față de angoasă? Dar oare dorul este provocat de o
ființare intramundană fie ea aceea chiar un alt Dasein, dar oare
dacă lucrurile ar sta aşa s-ar ridica dorul la „prestigiul ontologic”
nedeterminat şi neutru al angoasei?
Atunci când vorbim despre dor ne gândim automat la dorul
de o persoană familiară, de un eveniment din trecut sau chiar
la o plăcere culinară. Putem spune de pildă că ne este dor de
ciocolată sau de struguri sau de acel peisaj unic de la munte sau
că ne este dor de bunici. Dar oare despre toate aceste lucruri
despre care spunem că ne poate fi dor ne este într-adevăr dor,
oare nu sunt acestea pofte sau în cel mai bun caz dorințe? Chiar
dacă am elimina toate aceste lucruri, de unul dintre ele, chiar
privilegiat, nu am putea încă scăpa pentru a atinge acea nedeterminare ontologică a angoasei care o pune în capul tuturor
celorlalte situări afective. Este vorba bineînțeles de celălalt, de
iubit, de prieten, de străin. Din această perspectivă s-ar părea
că dorul nu este decât o situare afectivă în rând cu celelalte.
Ba mai mult, deasupra ei ar pluti suspiciunea că ea nu este
la limită decât semnul unei boli patologice, „eine Krankheit des
schmerzlichen Verlangens” (Grimm – Deutschen Wörterbuch)14 . Să
reconsiderăm această opinie. Dorul ca situare afectivă poate să
survină atât în prezența persoanei dorite, acceptând că dorul de
orice altceva nu ar fi în fond decât o dorință sau o poftă, cât mai
ales în absența ei. Perechea prezență – absență poate conota deja
14

Ediția on-line. http://woerterbuchnetz.de/DWB/?sigle=DWB&mode=
Vernetzung&lemid=GW18192
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dorul într-o direcție metafizică, rămânând în continuare lipsit de
orice privilegiu ontologic. Lucru problematic dacă insistăm până
la capăt şi cu orice preț în a-i procura dorului un astfel de statut
ontologic. Se poate însă ca el să nu aibă nevoie de un astfel de
statut, se poate ca el să scape de duplicitatea prezență – absență.
Dorului îi poate fi dor şi îi este dor atât în prezența cât şi în
absența persoanei dorite, el nu-şi este suficient. Cuiva îi poate
fi foarte bine dor de cineva aflat la distanță şi acesta este înțeles
atunci ca lipsă, cineva îți lipseşte şi în această diferență îți este
dor. Dar dorul poate dăinui, ba el se poate şi amplifica până la
insuportabil chiar în prezența celui dorit, prezența celui dorit
intensifică dorul. Ceea ce ridică automat întrebarea, de ce anume
îmi este dor atunci când îmi este dor, oare îmi este dor de
persoana în carne şi oase, şi dacă da, de ce anume îmi mai este
dor atunci când persoana de care îmi este dor este deja prezentă
în carne şi oase? Îmi este oare dor de o parte, de o trăsătură a
acelei persoane, şi dacă da de ce nici o trăsătură în parte nici
toate laolaltă nu mi-ar putea reda în dor persoana în întregul ei?
Oricum ne-am mişca perechea prezență – absență nu pare să ne
ducă undeva, cu toate acestea am obținut ceva pozitiv, şi anume,
acel ceva de care îmi este dor rămâne indeterminat. Cu acestea
am putea spune că dorul are un anumit tip de nedeterminare
ontologică. În continuare însă s-ar putea spune totuşi că nedeterminarea aceasta ar fi legată de o persoană şi deci de o ființare
intramundană. Dar oare dorului îi este dor de o ființare anume
fie ea şi o persoană? Dar dacă persoana s-ar măsura cu măsura:
prezență – absență atunci s-ar putea spune că dorului nu-i este
dor de persoană. Este el atunci impersonal? Dar întrebând în
felul acesta nu suntem noi oare prinşi într-un mecanism din
care ne este astfel cu neputință să scăpăm? Dar dacă dorul ar fi
în fond un dor după ceva indezirabil, portughezii de pildă au
ridicat acest dor la rang de mândrie națională, prin saudad, ei
înțeleg o nostalgie profundă după un lucru sau o persoană care
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poate lua forma unui dor complet indeterminat. Dorul înțeles
în felul acesta este în continuare înțeles în direcția determinată
de lipsă, amintire, nostalgie după ceva de ordinul ființării. În
Cuvânt împreună despre rostirea românească 15 , Constantin Noica
încearcă să tălmăcească dorul aşa cum pare să-l fi înțeles în mod
unic limba română. Comparându-l fie cu greaca, fie cu germana,
unde grecii l-ar fi înțeles drept plăcere de durere şi germanii prin
Sehnsucht, căutare de negăsire, acesta formulează pentru dor o
definiție dialectică. Pentru Noica dorul, aşa cum îl înțelege limba
română, cuprinde toate aceste sensuri într-o sinteză superioară.
Dorul reprezintă o zonă provizorie în care îşi găsesc expresie
toate formele de „creație şi frumos” şi nu numai, mai exact:
făptură sau întruchipare, ispitire, alcătuire, întocmire, a zidi, a
făuri, a dura, a săvârşi, sfârşi, desăvârşi, chip sau întruchipare. Şi
printre altele Noica spune: „Dar tocmai aceasta înseamnă zona
de dor a cuvântului – spre a o numi doar în plan afectiv, deşi
zona are din plin şi un sens logic. . . – o zonă în numele căreia
cuvântul face apel la tine.”16 Prin urmare dorul ar părea să aibă
toate semnificațiile lui a fi. Cel puțin din această perspectivă
dorul pare să-şi fi câştigat deja un „statut ontologic”. A gândi
zona aceasta a dorului înseamnă a face o „introducere la dor”
care ar fi de fapt o introducere la ființă.
Dorul deschide întredeschisul Da-sein-ului. El îşi păstrează
un sens privilegiat în direcția deschiderii. Dorul întredeschide
Da-seinul ca ethos. El face manifest caracterul etic al Da-seinului. Cu toate acestea el merge şi în direcția lipsei, iar această
lipsă trebuie interogată în aceeaşi privință în care despre angoasă se spune că aduce la lumină nimicul însuşi. Dorul are
o dinamică proprie care deschide şi închide în acelaşi timp
dar ceea ce deschide şi închide ține de ființă şi adevărul ei
15

Constantin Noica, Cuvânt împreună despre rostirea românească, Editura Eminescu, Bucureşti, 1987, (pres: CN)
16
CN, p. 207.
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şi nu de ceva de ordinul ființării. Modul în care deschide nu
este unul fundamental, iar aceasta nu vrea să spună că el nu
ar deschide în mod esențial ci doar faptul că el nu deschide
în şi pentru o ontologie fundamentală. Dorul nu este aşadar o
situare afectivă fundamentală, ceea ce nu înseamnă pe de altă
parte că el ar fi o situare afectivă periferică. Aceasta vrea să
exprime faptul că, pe urmele gândirii din Beiträge, dorul trece
dincolo de ontologia fundamentală, el exprimă un deschis (Dasein) care este în apropierea cea mai apropiată de adevărul
ființei înțeles ca Ereignis. Dorul deschide mai originar decât
angoasa pentru că face manifestă o lipsă în sânul finitudinii
omului mai radicală decât însăşi lipsa ontologică pe care finitudinea Dasein-ului o manifestă în faptul său originar de a
fi ființă posibilă. Dorul care e dispus să sacrifice totul, înțeles ca dor radical, indeterminat, nefundamental şi care nu individualizează pentru că deschide o lipsă mai adâncă decât
lipsa constitutivă a Dasein-ului ca ființă întru moarte, deschide
Da-sein-ul, înțeles ca spațiu de întâlnire, ca dialog, ca deschidere originară de ființă, acel ceva de care dorului îi este dor
şi pe care l-am putea numi incognito. Dorul deschide spațiul
Da-sein-ului ca irepetabil în direcția incognito-ului. Irepetabilul este incognito-ul. Acestea sunt însă doar afirmații. Pentru a ilustra aceste gânduri ne vom lua în ajutor una dintre cele mai minunate cărți scrise vreodată de o mână filozofică şi despre care exegeții au spus, datorită presupusei sale
dificultății, că este cea mai neserioasă şi ironică operă a lui
Søren Kierkegaard. Această operă kierkegaardiană este o cărțulie, ea nu are mai mult de o sută de pagini şi se numeşte
Repetarea. O tentativă de psihologie experimentală 17 şi a apărut în
acelaşi an (16 octombrie 1843) împreună cu alte două opere
ale autorului, mai exact, Frică şi cutremur. Lirică dialectică şi
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Trei cuvântări edificatoare.
Intriga este simplă, cartea începe cu întrebarea dacă repetarea
este într-adevăr posibilă.18 Şi dacă nu cumva, în eventualitatea în
care ea ar putea fi dovedită, aceasta ar însemna opusul acelui
anámnesis platonician, unde amintirea este o repetare înapoi,
pe când repetarea adevărată ar fi o amintire către înainte. Trei
personaje se intercalează şi-şi dispută rolul pe scenă: Constantin
Constantius, autorul cărții, tânărul îndrăgostit şi Iov. Pentru a
experimenta repetarea, Constantin Constantius decide să revadă
Berlinul după mulți ani pentru a se convinge dacă repetarea
există sau nu. Experimentul lui Constantinus este un eşec total, ajuns la Berlin totul e schimbat, camera lui nu mai este
luminoasă, iar gazda, care cu câțiva ani înainte era un apologet
convins al burlăciei, acum este soțul credincios care încearcă să-l
convingă de binefacerile căsătoriei. Repetarea lui Constantius
este un eşec pentru că el caută să surprindă acel ceva care nu
se poate repeta sub forma unei repetări estetice, motiv pentru
care acel ceva rămâne un irepetabil de ne-apropiat. Altfel spus,
Constantius vrea să afle repetarea ca un lucru simplu prezent
printre lucruri. Ceea ce caută Constantius în plan estetic este
imposibil de găsit. Lui Constantius îi este dor de Berlinul lui.
Lucrurile se schimbă odată cu apariția tânărului îndrăgostit.
Experiența repetării se mută din estetic în etic. Din estetic în
imanent. El caută repetarea în imanență, el caută retrăirea unei
clipe de iubire şi astfel înstăpânirea asupra unei stări în care
el vrea să trăiască singur. Ceea ce vrea să trăiască tânărul este
cu neputință de repetat chiar în plan etic imanent, câtă vreme
starea pe care o caută nu i se datorează, eşecul aparținând iubirii
neîmplinite şi neasumate a celui care se zideşte într-un egoism la
nivel transcendental fără putință de comunicare19 . Ceea ce vrea
18

RE, p. 47.
Ceea ce înseamnă că transcendentalul nu este o structură fixă metafizică,
ci dimpotrivă, una dinamică.
19
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tânărul să repete este un irepetabil. El vrea să repete irepetabilul
fără a asuma spațiul de joc al repetării, în speță iubirea iubitei
lui. El ar vrea să nu asume nimic din acea iubire, el trăieşte astfel
o nostalgie după ceva deja pierdut din prima clipă. Din clipa în
care s-a îndrăgostit tânărul şi-a ucis iubirea. Ceea ce vrea el să
repete este un irepetabil trăit în vecinătatea iubirii celuilalt, dar
fără celălalt, atunci când irepetabilul survine ca întâlnire. Din
perspectiva acestei dorințe de repetare, lucrul căutat apare ca un
irepetabil. Ceea ce trăieşte tânărul îl transformă într-un poet. El
îşi construieşte o lume în care poate să-şi idolatrizeze iubirea.
Această relație am putea să o numim relație univocă. Formalizată
în planul lui Verstehen, ea ar putea suna aşa: ceea ce tu îmi
spui eu înțeleg, ceea ce eu îți spun însă tu nu înțelegi. Această
relație univocă exprimă în esență orice discurs transcendental
egoist şi deci metafizic. Dintr-o astfel de relație se naşte jurnalul
confesiv ca mod de viață. De aceea Constantius preia sarcina
unui confident. Suferința celui care înțelege este faptul că înțelege şi neînțelegerea celui care nu înțelege. Comunicarea devine
aici imposibilă. Tânărului îndrăgostit îi este dor de ceva ce a
pierdut dintru început, de aceea dorul lui este în fond o nostalgie.
Irepetabilul aici este un incognito. Iar acesta exprimă acel spațiu
de joc inaccesibil într-o relație univocă. Ceea ce deschide dorul
este un spațiu de joc, Da-sein-ul, ca loc de deschidere, ca loc
de întâlnire. Atunci când îmi este dor atât în absența cât şi în
prezența celui dorit, acel ceva de care dorului îi este dor este
Da-sein-ul ca irepetabil şi deci ca incognito. Depăşirea relației
univoce se înscrie automat în orizontul incognito-ului. Dorul
însuşi este incognito. Acestea fiind spuse, statutul eticului pare
şi el suspendat, dorul este dincolo de ontologie şi dincoace de
etic. Orice etic autentic ca spațiu de joc al întâlnirii renunță la
sine. Orice nerenunțare păstrează în sine relația univocă. Aceasta
devine insurmontabilă.
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În fine, Iov este aici cel care repetă irepetabilul, el realizează
imposibilul. Iov întruchipează o Kehre, dacă putem să ne
exprimăm în felul acesta. El se mută din imanență în
transcendență. Repetarea lui este înainte şi nu înapoi, acest
înainte are un sens eshatologic. Realizând saltul în credință, Iov
renunță cu totul la sine pentru a depăşi astfel relația univocă.
El nu renunță la sine pentru că i se ia totul fiind astfel ispitit.
Lucrurile stau exact invers. Iov a renunțat dintru început la
sine motiv pentru care i se ia totul şi este ispitit. Irepetabilul
aici are sensul unei transcendențe absolute, ea este întâlnire
cu absolutul. Iov re-ia totul primind totul în transcendență. A
re-lua înseamnă a primi. El se primeşte în transcendență, el
este un das Sich-geschenckt-werden-sein (Jaspers)20 . Te primeşti pe
tine dinspre acel ceva de care îți este dor. Pentru Kierkegaard
adevărata repetare nu poate să aibă loc decât în transcendență.
Iov şi-a recuperat viața în transcendență renunțând la
transcendental. Ontic însă lucrurile nu par a se fi schimbat
chiar deloc. Familia lui a dispărut, bunurile lui au dispărut, însă
el a redobândit totul într-o transcendență vie, personală.
Dacă rămânem pe urmele lui Beiträge, trebuie spus că acea
Kehre ține de mişcarea cea mai intimă a lui Seyn. Mişcarea
aceasta este înțeleasă ca o Kehre ins Ereignis, înțeleasă ca un
Gegenschwung între apelul exigent al ființei şi spațiul de joc al
deschiderii Da-sein-ului21 . Dorul este o situare afectivă care întredeschide un spațiu al întâlnirii, adică deschide Da-sein-ul şi
atât. Da-sein-ul înțeles din-spre Ereignis nu mai este Dasein-ul ca
ființare privilegiată şi care face tema unei ontologii fundamentale. Iar dorul este aici o situare afectivă care stă în intimitatea
Karl Jaspers, Texte filozofice, trad. din. ger. de George Purdea, Editura
Politică, Bucureşti, 1986, p. 84.
21
GA 65, p. 262.
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acestui spațiu de joc întredeschis, dincolo de ontologie dar dincoace de etică, unul însă care a deschis Da-sein-ul în caracterul
său de ethos depăşind astfel relația univocă. Depăşirea relației
univoce este o repetare a unui irepetabil, ca atare dorului îi
este dor de incognito. Acea Phenomenologie des Unscheinbaren ar
trebui poate interpretată în direcția unei fenomenologii a incognitoului. Această fenomenologie a incognito-ului ar putea fi astfel o
introducere la dor.
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