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Abstract. The book of the academician Alexandru Boboc Philosophy and
Culture examines in extenso an exceptional period in the history of modern
European philosophy: from Nietzsche to Heidegger. The main authors
studied are almost unanimously recognized today as initiators and active
participants in the reconstruction of contemporary philosophy and in the
affirmation of a new self-consciousness of „European humanity“ and, by
extension, humanity in general. Opening new significant pages in the world’s
„book of wisdom“, these great authors redefined the „spirit“ of our times
(der Zeitgeist) through the revaluation of all existing or inherited values,
through pluralization and then reunification of rational thinking perspectives
on the whole human universe. In this article, I will try to present synthetically,
and fatally selective, according to my professional skills and interests, only
a few key ideas extracted from the critical philosophical analysis of modern
European civilization expressed by the philosophers and analyzed in detail
in this book.
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Cartea academicianului Alexandru Boboc1 examineazã in extenso o perioadã
excepþionalã din istoria filosofiei europene moderne: de la Nietzsche la Heidegger.
Principalii autori studiaþi – Friedrich Nietzsche,Wilhelm Dilthey, Edmund Husserl,
Max Scheler, Ernst Cassirer, Nicolai Hartmann, Hans-Georg Gadamer, Martin
Heidegger – sunt cvasi-unanim recunoscuþi astãzi ca iniþiatori ºi participanþi ac-
tivi în reconstrucþia contemporanã a filosofiei ºi în afirmarea conºtiinþei-de-sine
a „umanitãþii europene“ ºi, prin extindere, a umanitãþii în genere.
Deschizând pagini noi în „cartea de înþelepciune“ a lumii, aceºti mari autori

au redefinit „spiritul timpului“ nostru (der Zeitgeist) prin reevaluarea tuturor va-
lorilor existente sau moºtenite, prin pluralizarea ºi, apoi, prin reunificarea per-
spectivelor gândirii raþionale asupra întregului univers uman.

Rev. ªt. Pol. Rel. Int., XII, 1, pp. 61–69, Bucureºti, 2015.

————————
* Cercetãtor ºtiinþific gr. II Dr., Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române.

E-mail: popaioncristian2004@yahoo.com
1Alexandru Boboc, Filosofie ºi Culturã. Reevaluare ºi reconstrucþie modernã în filosofie – de la Nietzsche

la Heidegger, Bucureºti, Editura Academiei Române, 2013, 242 p.



În cele ce urmeazã, voi încerca sã surprind în mod sintetic, fatalmente selec-
tiv, potrivit priceperii ºi interesului meu profesional, numai câteva idei princi-
pale extrase din analizele filosofice critice ale civilizaþiei europene moderne ex-
primate de filosofii analizaþi pe larg în aceastã carte.

Analiza criticii filosofice a modernitãþii poate începe cu Friedrich Nietzsche
(1844-1900), „filosoful reevaluãrii“ radicale a tuturor valorilor umane. „De fapt,
afirmã Al. Boboc, esenþa gândirii sale se aflã mai mult în sfera eticii ºi a criticii
aduse culturii filistine (s.m.) a Germaniei epocii lui“2. Tema principalã a filoso-
fiei lui Nietzsche este critica tuturor valorilor existente sau moºtenite în scopul
unei „eliberãri“ spirituale, a unei regãsiri a omului ºi a „afirmãrii“ unei vieþi au-
tentice. O spune însuºi „filosoful-poet“ (der Dichter-Philosoph) în Ecce Homo
(1888): „Reevaluarea tuturor valorilor (Umwertung aller Werte) – aceasta este for-
mula mea pentru un act de cea mai înaltã conºtiinþã de sine (Selbstbesinnunng)
a umanitãþii...“3. Iar perspectiva generalã a reevaluãrii este nihilismul – consta-
tarea drasticã potrivit cãreia „valorile cele mai înalte se devalorizeazã (entwerten)“,
culminând cu creºtinismul, totul surprins cu formula celebrã „Dumnezeu a mu-
rit“ (Gott ist tot)4. „Ceea ce relatez este istoria urmãtoarelor douã secole“, afirma
Nietzsche în stilul sãu profetic în Der Wille zur Macht. „Eu descriu ceea ce vine,
ceea ce nu mai poate sã nu soseascã: iminenþa nihilismului (s.a)... De ceva timp,
întreaga noastrã culturã europeanã se îndreaptã spre o catastrofã, cu o tensiune
torturantã care creºte de la un deceniu la altul: neobositã, violentã, cu capul
înainte, ca un râu care vrea sã ajungã la capãt...“5.
Urmând interpretarea heideggerianã6, Al. Boboc indicã aici o nouã înþelegere

a omului. Cãci formula Gott ist tot, expresia ultimã a nihilismului nietzschean,
vizeazã nu numai înþelegerea creºtinã a lui Dumnezeu, ci „lumea suprasensibilã“,
în genere, „domeniul ideilor ºi idealurilor“, aºa cum a fost înþeles încã de Platon
ºi pânã târziu în epoca modernã. Aºadar, dupã Nietzsche, filosofia idealistã oc-
cidentalã tributarã platonismului ar fi luat sfârºit. De aici, explicã Al. Boboc, se
profileazã viziunea propriu-zis modernã asupra omului, care nu se mai mulþu-
meºte cu generalitãþi despre „omenire“, ci plaseazã în centrul sãu individul. O
spunea Nietzsche însuºi într-un mod deosebit de categoric: „Individul este ceva
cu totul nou ºi creator, ceva absolut; toate actele sale îi aparþin în întregime. În
cele din urmã, individul derivã valoarea actelor sale din sine însuºi; cãci el trebuie
sã interpreteze într-un mod individual chiar cuvintele pe care le-a moºtenit“7.
Prin urmare, temele nietzscheene principale – moartea lui Dumnezeu, voinþa de

putere ºi chiar Supraomul (der Übermench) – devin inteligbile numai împreunã,
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în sensul în care întreaga înþelegere religioasã ºi metafizicã tradiþionalã a „lumii
de dincolo“ începe sã fie înþeleasã ca o formã de „autoînstrãinare“8 a omului.
Prin contrast cu interpretãrile simplificatoare cunoscute, ideea Supraomului pãs-
treazã un sens axiologic superior. „Omul este o frânghie întinsã între animal ºi
Supraom – o frânghie întinsã peste un abis“9, spunea Nietzsche în Also sprach
Zarathustra, exprimând astfel o viziune antropologicã generalã potrivit cãreia,
dupã ce sensul propriei vieþi s-a stins împreunã cu Dumnezeu, omul modern tre-
buie sã-ºi dea el însuºi un sens, autoinstituindu-se în propria lume, în „lumea de
aici“, prin voinþa, activitãþile ºi creaþiile sale valoroase. „Nietzsche proiecteazã
astfel o concepere a lumii prin prisma artei, criticând încrederea tradiþionalã într-un
«adevãr» absolut ºi într-o gândire metafizicã“10.
Când Nietzsche vorbeºte despre „moartea“ lui Dumnezeu el nu vizeazã nonexis-

tenþa Fiinþei „supramundane“. Nietzsche era preocupat de „ordinea“ pe care ne
strãduim sã o impunem lumii atunci când cãutãm un „scop ultim“ sau o totali-
tate, când încercãm sã organizãm lumea potrivit unei ordini „teleologice“ cu-
prinzãtoare. Dar lumea în care trãim, afirmã Nietzsche, nu pare sã fie organizatã
de un scop ultim. Proiectele succesive de a ordona lumea în acest mod – sub for-
ma creºtinismului sau a progresului sau chiar a socialismului – au eºuat în mod ine-
vitabil. În lumea realã, nicio formã nu este ultimã, absolutã, cãci diversitatea for-
melor sale nu poate fi redusã la un denominator comun. Lumea realã este o lume a
schimbãrii permanente ºi a diversitãþii ireductibile: „este o lume a devenirii“ (s.a.)11.
Subsecvent, „reevaluarea valorilor“ nu semnificã substituirea unui set de va-

lori (care neagã viaþa ºi sunt, din acest motiv, nihiliste) cu altul (care „afirmã“
viaþa). Nu înlocuim pe Dumnezeu (dupã „moartea“ Lui) cu altceva („omul“,
„natura“ sau „viaþa“). Reevaluarea valorilor este o încercare de a le justifica dife-
rit: valorile (ordinea lumii) trebuie sã se origineze în viaþa eliberatã de „ficþiunile
metafizice“ tradiþionale: „scopul ultim“, totalitatea atotcuprinzãtoare, „adevãrul-
în-sine“12.
În operele lui Wilhelm Dilthey (1833-1912) avem o reformulare, în termenii

„filosofiei vieþii“ (Lebensphilosophie) iniþiate de Nietzsche ºi ai „criticii raþiunii
istorice“, a problemei fundamentale a capacitãþii omului de a se (re)cunoaºte pe
sine însuºi în societatea ºi istoria create de el. Aceastã cunoaºtere se relevã nu
în individul izolat, ci în omul istoric; cãci omul este o „fiinþã istoricã“ (ein
geschichliches Wesen). De aceea, raþiunea umanã, niciodatã purã, este istoricã,
exerciþiul sãu fiind întotdeauna dependent de circumstanþele în care se desfã-
ºoarã, principiile sale fiind mereu revizuite, îmbunãtãþite ºi completate în pro-
cesul istoric ºi ºtiinþific neîntrerupt. Astfel, cu Dilthey, noteazã Al. Boboc, devine
evident procesul de „pluralizare a Raþiunii“, care devine raþiune istoricã ºi, mai
ales, ºtiinþificã, în formele cunoscute luate în dezvoltarea ºtiinþelor moderne“13.
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Aceastã temã de însemnãtate crucialã a Raþiunii ºi a locului sãu în societatea
modernã avea sã fie reluatã ºi aprofundatã de cãtre Edmund Husserl (1859-
1938), întemeietorul fenomenologiei. Încã în articolul „Phenomenology“ din
Encyclopaedia Britannica (1927), E. Husserl enunþa proiectul sãu filosofic de a
reconstrui „bolta“ transcendentalã a întregii omeniri, susþinutã de norme ultime,
absolute ºi cu o structurã teleologicã imanentã, întregul exerciþiu fenomenologic
fiind descris drept „conºtiinþa de sine universalã a omenirii“14.
În „Criza umanitãþii europene ºi filosofia“ (Die Krisis des europaischen

Menschentums und die Philosophie), celebra conferinþã þinutã în 1935 la Viena
ºi publicatã pentru prima oarã în 1953, Husserl dezvolta ideea filosoficã a „uma-
nitãþii europene“ ºi a originii sale istorice, precum ºi cauzele „crizei“ în care
aceasta pare sã fi intrat la începutul secolului XX prin pierderea (sau negarea)
funcþiei sale teleologice de a oferi îndreptarul normativ pentru „tipul uman supe-
rior“, care s-a realizat istoriceºte în Europa.
“Naþiunile europene sunt bolnave. Europa însãºi se aflã, se spune, într-o cri-

zã“15, nota Husserl în conferinþa sa. Pentru indivizii bolnavi este disponibilã atât
o medicinã „naturistã“, cât ºi o medicinã „ºtiinþificã“. Dacã prima se bazeazã pe
tradiþie ºi pe empiria naivã, a doua utilizeazã înþelegerea dobânditã de ºtiinþele
corpului uman (anatomia ºi fiziologia) care, la rândul lor, se sprijinã pe ºtiinþele
teoretico-explicative ale naturii (fizica ºi chimia). Cât priveºte însã convieþuirea
umanã propriu-zisã însufleþitã de scopuri, se întreba Husserl, „cum se face cã nu
s-a ajuns deloc, în aceastã privinþã, la o medicinã ºtiinþificã (s.m.), una a naþiu-
nilor ºi a comunitãþilor supranaþionale?“16. Singurele remedii disponibile sunt
acelea asemãnãtoare „medicinii naturiste“ empirice, care inundã Europa ca un
potop de leacuri naive propuse, în schimb, în modul cel mai exaltat.
Caracterul eminent al ºtiinþelor naturii rezidã în faptul cã nu se mulþumesc cu

o empirie de ordin intuitiv, ci, pornind de la datul empiric, degajeazã în mod sis-
tematic aspectele sale universale, fie ele elemente sau legi. Pe baza legilor,
aceste ºtiinþe explicã în mod unitar realitãþile concrete date nemijlocit în intuiþie
– fie ele oameni, animale sau corpuri cereºti, realizând astfel, împreunã cu apli-
caþiile lor tehnologice moderne, o adevãratã revoluþie în „stãpânirea naturii“. Or,
una dintre prejudecãþile nefaste care contribuie la aºa-numita „maladie a Euro-
pei“, contestã chiar posibilitatea teoreticã a unei ºtiinþe universale a umanului.
Proiectul fenomenologic, al „filosofiei ca ºtiinþã riguroasã“, constã însã tocmai
în realizarea unei ºtiinþe universale a umanului care sã cerceteze „universalul ne-
condiþionat“ din lumea istoricã a omului. Aºa cum argumenteazã Husserl, „lu-
mea vieþii“ omului (Lebenswelt), câmpul activitãþilor ºi grijilor sale permanente,
poate ºi trebuie sã fie obiectul examinãrii ºtiinþifice, cãci nu existã mai puþin
decât natura obiectivã, ale cãrei structuri esenþiale ºi legi universale sunt desco-
perite de ºtiinþele naturii.
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Prin urmare, „cum se caracterizeazã configuraþia spiritualã numitã «Euro-
pa»?“ Printr-o unitate spiritualã care cuprinde „scopurile, interesele, grijile ºi
eforturile, instituþiile, modalitãþile de organizare“ (s.m.)17. În ciuda diversitãþii
lor naþionale, europenii trãiesc în unitatea unei configuraþii spirituale, creaþiile
lor materiale ºi spirituale au un caracter atotunificator. „Este ceva similar cu o
legãturã între fraþi ºi surori, care, în acest cerc, ne dã conºtiinþa unui a fi la sine
(einer Heimatlichkeit)“18. Europa spiritualã conþine o idee filosoficã imanentã –
o teleologie proprie –, aceea de a cultiva ºi a se hrãni din „temele infinite“ ale
raþiunii. Contrar oricãrei (oximoronice) „zoologii a popoarelor“, spiritualitatea
sau umanitatea europeanã nu cunoaºte în principiu fazele naturale ale bãtrâneþii
ºi morþii, ci strãbate veacurile purtatã de o „entelehie“ lãuntricã care o orienteazã
mereu cãtre alte forme de viaþã. Telos-ul sãu general, în care este cuprins telos-
ul particular al fiecãrei naþiuni ºi chiar al membrilor lor individuali, „se situeazã
la infinit, este o idee infinitã…“19.
Spiritual, Europa s-a nãscut în cultura greacã anticã din secolele VIII-VII î. Chr.

Aici s-a înfiripat pentru prima datã o atitudine exemplarã a oamenilor faþã de lumea
înconjurãtoare, care a prefigurat o nouã configuraþie culturalã, pe care grecii au
numit-o filosofie. În sensul sãu originar, filosofia înseamnã „ºtiinþã universalã,
ºtiinþã a întregului lumii, a unitãþii universale a întregii existenþe“. ªi, cum întregul
este alcãtuit din pãrþile sale, filosofia s-a ramificat în diversele ºtiinþe care studiazã
„regiunile“ diferite ale existenþei. În apariþia filosofiei care cuprinde în îmbrãþiºarea
sa înþelegãtoare toate celelalte ºtiinþe rezidã originalitatea Europei spirituale.
Dezbaterea creatorilor de idei a aºezat comunitãþile filosofilor greci în ori-

zontul infinitãþii, a creat un „spirit cultural universal“ ºi un tip nou de umanitate,
care, deºi trãieºte în finitudinea istoricitãþii sale, aspirã neîncetat la infinitate. Re-
zultatele culturii pãmântului, ale meºteºugurilor etc., oricât de valoroase, au o
existenþã concretã, dar perisabilã. Or, achiþiile cunoaºterii certe au un mod de a
fi cu totul opus: sunt inepuizabile, durabile, pentru cã sunt abstracte, ideale. În ori-
zontul istoriei universale, nicio altã configuraþie culturalã nu a urmãrit, precum
în Europa, „teme“ sau „sarcini“ infinite, realizând „achiziþii ideale“ pe mãsurã20.
Dupã cum relevã Al. Boboc, pledoaria pentru semnificaþia universal-umanã

a ºtiinþei ºi reflecþiei caracterizeazã întregul proiect husserlian de reconstrucþie
filosoficã. Dincolo de ideea fenomenologiei ca „ºtiinþã despre fenomene“ (Kant)
sau ca teorie a dezvoltãrii „spiritului“ (Hegel), Husserl propune o „întoarcere la
începuturi“ ºi la „lumea vieþii“ (Lebenswelt), pentru a releva semnificaþia esen-
þialã a creaþiilor majore, plastice ºi teoretice ale omului21. Or, ºtiinþele moderne
par sã-ºi fi pierdut încrederea în semnificaþia lor absolutã, ca autoobiectivizare a
raþiunii universale. Prin pluralizare, raþionalitatea ºtiinþificã pare sã-ºi fi “pierdut

5 FILOSOFIE, CULTURÃ ªI POLITICÃ 65

————————
17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
21 Al. Boboc, op. cit., p. 70.



drumul adevãrat“, nemaiservind drept ghid al evoluþiei omenirii în direcþia unei
civilizaþii mondiale22.
Husserl a sintetizat el însuºi sensul întregii sale perspective filosofice: „Pen-

tru a putea face inteligibil caracterul «inesenþial» al crizei contemporane, trebuia
sã se fi degajat conceptul de Europa în sens de teleologie istoricã a scopurilor
raþiunii infinite, trebuia sã se arate cum «lumea» europeanã s-a nãscut din ideile
raþiunii, adicã din spiritul filosofiei“23.
Cu Ernst Cassirer (1874-1945), „ideea criticã“ de sorginte kantianã se dez-

voltã în direcþia elaborãrii unei filosofii a culturii ca disciplinã autonomã, fãcând
din „simbol“ conceptul sãu fundamental. „Omul trãieºte într-un univers sim-
bolic, nu într-unul pur ºi simplu natural. Limbajul, mitul, arta ºi religia sunt pãrþi
ale acestui univers...“, declara Cassirer în mod programatic. De aceea, „în loc de
a mai înþelege omul ca animal raþional, ar trebui mai degrabã sã-l definim ca
animal simbolic, cu aceasta dând expresie modului sãu propriu de a fi“ (s.m.)24.
În lucrarea Mitul statului (Vom Mythus des Staates), publicatã postum în

1946, filosoful „formelor simbolice“ a oferit o explicaþie de mare semnificaþie a
originilor intelectuale ale totalitarismelor politice (nazismul ºi comunismul) ale
timpului sãu, pornind de la funcþiile limbajului politic. În general, cuvintele pe
care le utilizãm îndeplinesc cel puþin douã funcþii – „semanticã“ ºi „magicã“.
Precum în societãþile arhaice în care rostirea unor cuvinte pãrea sã aibã anumite
efecte asupra fenomenelor naturii (e.g. „chemarea ploii“), tot astfel în discursul
politic modern: magia prevaleazã adesea asupra semanticii. „Liderii politici ai
statelor totalitare au preluat toate funcþiile pe care le avea magicianul în socie-
tãþile «primitive». Ei au devenit conducãtori supremi, vracii care promit sã vin-
dece toate relele sociale“25.
Desigur, credinþele magice sunt greu de contracarat cu argumente raþionale:

în aceasta constã ºi puterea lor. De aceea, spunea Cassirer, „trebuie sã studiem
cu atenþie originea, structura, metoda ºi tehnica miturilor politice. Trebuie sã pri-
vim adversarul în faþã pentru a ºti sã-l combatem“26.

Activitatea ºtiinþificã modernã ºi activitatea politicã par separate de un
„abis“, observa din nou Cassirer. Prima este domeniul gândirii metodice, raþio-
nale, care se extinde în mod constant, pe când a doua pare încã influenþatã de
gândirea miticã, proprie stadiilor primitive ale culturii umane. De aceea, oricât
ar fi de greu, „puterea mitului“ trebuie îngrãditã prin forþa autoevidentã a argu-
mentelor ºtiinþifice ºi etice rezonabile.
Dupã cum relevã în mod îndreptãþit Al. Boboc, departe de a fi o lucrare se-

cundarã, „ocazionalã“,Mitul statului a descifrat multe dintre sensurile adânci ale
evenimentelor politice dramatice din prima jumãtate a secolului XX, oferind
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totodatã o perspectivã temeinicã, prevenitoare ºi înþelegãtoare pentru procesele
politice actuale27.
În operele lui Nicolai Hartmann (1882-1950) filosofia contemporanã se dez-

voltã în forma „ontologiei critice“, respectiv a „ontologiilor regionale“, plurale,
revalidând perspectiva kantianã a multiplicitãþii ireductibile ºi autonomiei dome-
niilor existenþei. Dupã cum aratã Al. Boboc, efortul lui Hartmann de a dezvolta
demersul kantian al gândii „categoriale“ într-o „teorie generalã a categoriilor“
este de o însemnãtate excepþionalã pentru progresul ºtiinþelor actuale. Ontologic,
lumea realã se lasã înþeleasã prin patru niveluri sau „straturi“, fiecare având
categoriile proprii, dar supunându-se toate unor categorii fundamentale, gene-
rale. Aceste straturi sunt suprapuse, nu juxtapuse; ele se aflã într-o relaþie nece-
sarã de dependenþã unilateralã în sensul cã straturilor superioare le sunt proprii
multe dintre categoriile straturilor inferioare, nu însã ºi viceversa: de exemplu,
lumii naturale îi sunt specifice categoriile cele mai de jos ale Fiinþei º.a.m.d.28.
Dupã cum explicã Al. Boboc, aceastã “Kategorialanalyse cerceteazã de fapt

natura ºi domeniile de valabilitate a categoriilor, fãcând deosebirile necesare
între categoriile ºtiinþei ºi ale gândirii conceptuale mai întâi, apoi relevând cate-
goriile specifice fiecãrui domeniu al cunoaºterii ºi al existenþei“29. Din aceastã
perspectivã, orice metafizicã monistã este sortitã eºecului. Începând cu Platon ºi
Aristotel, continuând în epoca modernã cu Descartes, Leibniz, Kant ºi Hegel,
domeniile principale ale existenþei ºi ale cunoaºterii se supun unor categorii pro-
prii, diferite, în principiu incomplete, rãmânând mereu a fi descoperite, pentru
cã avem mereu numai o enumerare incompletã a lor, o „rapsodie“ inexhaustivã,
cum a numit-o Kant cu mult timp în urmã.
Pornind de la straturile cele mai de jos ale Fiinþei, categoriile se prezintã ca

„perechi opuse“, precum: substrat ºi relaþie, formã ºi materie, unitate ºi multipli-
citate, dar ºi determinare ºi dependenþã, acord ºi conflict, element ºi ansamblu
etc. într-un continuum categorial care conservã o unitate originarã. Bine înþe-
leasã, ideea generalã a conexiunii universale a existenþei nu transferã cate-
goriile specifice ale straturilor superioare (raþiune, acþiune conºtientã îndrep-
tatã cãtre un scop etc.) la nivelurile cele mai de jos ale existenþei materiale ºi
organice. Acesta este un principiu ontologic ºi metodologic de cea mai mare în-
semnãtate pentru diversele ºtiinþe social-umane actuale, care, din raþiuni de „ex-
presivitate“ analogicã sau metaforicã probabil, ignorã (confundã) adesea dife-
renþele ireductibile ale nivelurilor sau straturilor existenþei, e.g., atribuind în mod
eronat categoriile nivelurilor inorganice ºi organice nivelului spiritual ºi vice versa.
Din raþiuni de spaþiu, dificultãþile enorme ºi neînþelegerile deosebit de pernicioase
create de aceste confuzii ontologice ºi metodologice grave pe care le comit încã
unele ºtiinþe socio-umane nu pot fi însã analizate aici. În acest sens, totuºi, Hartmann
a respins în mod categoric deopotrivã teleologismul tradiþional (teologic ºi meta-
fizic) ºi „explicaþiile ºtiinþifice“ mecaniciste ºi finaliste în mãsura în care ignorã
(confundã) domeniile sau straturile diferite ale existenþei. În termenii „ontologi-
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ilor regionale“, finalitatea, de exemplu, este o categorie exclusivã ºi ireductibilã
a conºtiinþei umane, a gândirii ºi acþiunii îndreptate spre scopuri, opusã cauzali-
tãþii, categorie specificã fenomenelor ºi proceselor naturii. Dupã cum conchide
Al. Boboc, prin teoria sa generalã a categoriilor existenþei, autorul ontologiei cri-
tice a adus contribuþii însemnate, imposibil de ignorat, corespunzãtoare spiritului
ºtiinþific contemporan.
În sfârºit, în operele luiMartin Heidegger (1889-1976) „ontologia fundamentalã“

devine în mod preeminent o „filosofie a existenþei“ (Existenzphilosophie), preo-
cupatã mai ales de problematica omului ºi a existenþei umane în lume, urmând
principiul cã „nu atât existenþa în genere, cât existenþa omului constituie proble-
ma primordialã a filosofiei“ (s.m)30. Iar tema „sensului existenþei umane“ devine
centralã în aceastã cercetare. În termenii lui Heidegger însuºi: „Nicio epocã nu
ºi-a redat ºtiinþa ei despre om într-o aºa de pãtrunzãtoare ºi captivantã modalitate
cum o face cea contemporanã. ... Însã nicio altã epocã nu a ºtiut mai puþin ce este
omul, decât cea de astãzi“31. De fapt, aºa cum aratã Al. Boboc, Heidegger dez-
voltã marea temã filosoficã a libertãþii ca esenþã a adevãrului, care se dezvãluie
prin operele umane: „esenþa adevãrului este libertatea“ (das Wessen der Wahrheit
ist die Freiheit)“. Prin limbã se reveleazã, întâi, modul de „a-fi-în-lume“ (in-der-
Welt-sein) al omului; limba învãluie-dezvãluie totodatã pentru sine ºi pentru
ceilalþi Lumea ºi propriul sãu Dasein. În formule devenite celebre, Heidegger
exprimã în mod sugestiv aceastã idee: „Limba este lãcaº de adãpost al Fiinþei
(Die Sprache ist das Haus des Seins) ..., adicã lãcaº al esenþei omului“; „cãci
limba este limba Fiinþei, aºa cum norii sunt ai cerului“. Departe de a fi numai o
unealtã între altele aflatã în posesia sa, limba este posibilitatea situãrii omului în
interiorul Fiinþei. „Numai acolo unde existã limbã existã lume (s.m), ciclul me-
reu schimbãtor al deciziei ºi faptei, al acþiunii ºi responsabilitãþii, dar ºi al arbi-
trariului ºi tumultului, al decãderii ºi confuziei“32.
Dar unde existã limbã vorbitã, existã gândire împãrtãºitã, ceea ce relevã în

mod fundamental natura dialogalã a omului. Iar unitatea la care se poate parveni
prin dialog este temeiul ultim al Dasein-ului uman. „De când am devenit un dia-
log ºi putem sã ne auzim unii pe alþii“, citeazã Heidegger din poetul Friedrich
Hölderlin, adãugând: “Noi – oamenii – suntem un dialog… Vorbirea mijloceºte,
aºadar, unitatea noastrã“33. Dupã cum conchide Al. Boboc, prin întreaga sa ope-
rã, Heidegger expune o problematicã realã a gândirii contemporane centratã în
jurul ideii de om, cãruia îi cautã sensul, autonomia ºi autenticitatea34. În cele din
urmã, modul uman autentic de a-fi-în-lume îl constituie fiinþarea calmã împreunã
cu ceilalþi, în mijlocul creaþiilor valoroase din toate domeniile strãdaniilor sale.
Acest mod al coexistenþei releagã, asemenea religiei în trecut, omul ºi Fiinþa.

Pentru a conchide eu însumi asupra acestei scurte expuneri, m-aº întoarce la
faimoasa conferinþã a lui E. Husserl „Criza umanitãþii europene ºi filosofia“,
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analizatã pe larg în lucrarea Filosofie ºi Culturã. „«Criza existenþei umane euro-
pene» (des europaischen Daseins), atât de mult blamatã astãzi, ºi care se ma-
nifestã în nenumãrate simptome de decãdere a vieþii, nu reprezintã un destin sum-
bru, o fatalitate impenetrabilã…“35, declara pãrintele fenomenologiei în 1935 într-un
diagnostic deosebit de sever care pare valabil ºi în prezent; aceastã „crizã“ rezidã
într-o anumitã „înstrãinare“ sau „refuz“ al moºtenirii culturale raþionaliste multi-
seculare în toate domeniile vieþii colective. Iar pentru depãºirea acestei situaþii
sunt disponibile numai douã cãi posibile: „sau declinul Europei în înstrãinare faþã
de sensul sãu raþional de viaþã, cãderea în duºmãnie faþã de spirit ºi în barbarie; sau
renaºterea Europei din spiritul filosofiei printr-un eroism al raþiunii...“36.
În mod cert, cartea Filosofie ºi Culturã argumenteazã pentru a doua cale.

Efortul sãu analitic enorm este, pânã la urmã, o pledoarie calmã ºi raþionalã pen-
tru „ridicarea omului european la conºtiinþa de sine ºi la conºtiinþa valorii unei
Europe unite sub semnul raþiunii ºi al valorilor perene“37.
Aºteptãm cu maxim interes ºi curiozitate intelectualã a nouã „carte de înþelep-

ciune“ scrisã de academicianul Alexandru Boboc. Acea curiozitate (thaumazein)
despre care vechii greci spuneau cã este începutul oricãrei filosofii autentice.
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