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SCHITA UNEI CERCETARI ,,FENOMENOLOGICE" 
A ORIGINII 

CORNEL·FLORIN MORARU 

1. CONS ID ERA TH PRELIMINARE 

Problema originii este foarte importanta atat pentru articularea unei antropologii 
metafizice cat si pentru elaborarea unei ontologii radicale. Necesitatea gandirii 
panii la capat a conceptului de origine se Jasa ceruta de necesitatea unei zone libere 
in mod absolut pe care sa-si bazeze libertatea toti ceilalti termeni ontologici. 

Originea, inceputul, saltul originar sunt expresii ale acestei zone libere care 
vine sa intemeieze, in acelasi timp, necesitatea fiintei ~i necesitatea fiintarii. Pe de o 
parte, onticul nu este liber in mod absolut lntrucat i~i are fundamentul in ontologic. 
Pe de altli parte, ontologicul nu este nici el liber in mod absolut deoarece, ca atare, 
el apartine domeniului manifestului in genere. Or, pentru ca ontologicul sa se 
manifeste, el are nevoie de sensibil, neputandu-se manifesta decat prin sensibil. In 
plus, esenta (substanta) este dependents de accidente deoarece, fara acestea, ea nu 
poate niciodata sa apara prin sine, sli se arate pe sine. 

Asa stand lucrurile, interdependenta dintre antic ~i ontologic ar trebui, la 
randul ei, sa se intemeieze pe un alt moment, un moment liber, independent, care sa 
ofere posibilitatea unei rnanifestari in genere. Dupa cum vom vedea, acest moment 
este originea, ,,fenomen" ce a aparut in istoria filosofiei in mai multe ipostaze. 

in prima parte a eseului, ne vom opri asupra a doua moduri de a gandi originea 
din istoria filosfiei: este vorba, pe de o parte, despre originea ca inceput (apxit), la 
Aristotel, si, pe de alta parte, despre origine ca salt originar, la Heidegger. Astfel, 
putem obtine o viziune atat asupra fenomenului ca atare, cat ~i asupra problemelor 
ridicate de aceste abordari, in ultima parte, vom incerca sa schitam o posibila metoda 
de a surprinde originea in independenta sa, rezolvand astfcl o parte dintre aceste 
probleme. Drept urmare, eseul de faJ:a va avea ca rezultat o schita a modului ln care 
conceptul de origine ar trebui gandit, astfel meat sa fie in concordanta cu fenomenul pe 
care-I desemneaza, 

2. ARISTOTEL $1 "ARHEOLOGIA" FIINTEI 

Aristotel este primul care a facut din termenul grec a.pxit un tennen tehnic 1n 
adevaratul sens al cuvantului, Astfel, pe cand Platon inca foloseste acest termen cu 
sensurile sale comune, Aristotel extinde sfera sa de aplicabilitate, pentru a acoperi 
~i acel fenomen pe care astazi ii desemnam prin cuvinte precum origine, principiu, 
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cauza primd etc. 0 astfel de extindere, dupa cum se va vedea, este totodata o limitare. 
De aceea, vor aparea sensuri reziduale ale termenului, ce se vor eliminate, lasand 
loc sensurilor noi, mai abstracte, ce permit, de fapt, specializarea termenului. 
Probabil ca eel mai la indemana text pentru a vedea modulin care acest proces are 
loc se gaseste in Metafizica. 

in primul rand trebuie spus ca, inainte de demersul aristotelic, cuvantul 
a.pxii era deja prezent in limbajul comun al grecilor. Mai mult decat atat, inca de la 
poemele homerice, acest cuvant a dezvoltat O polisemie avand la baza doua sensuri 
principale: pe de o parte, un sens, considerat de catre cercetatori mai vechi, este 
acela de inceput; pe de alta, sensul aparut in perioada imediat prehomerica este 
acela de conducere, sens care era folosit rnai mult m dorneuiul politic ~i militar. 
Unitatea semantics a acestor doua sensuri poate ft user observata daca consideram 
conducatorul sau comandantul militar drept persoana care, ocupandu-se de strategia de 
lupta, este eel ce, prin ordine, guverneaza inceputu1 oricarei rniscari a armatei. 
Astfel, devine transparent faptul ca demersul aristotelic din cartea fl a Metafizicii 
nu este altceva decat un demers de specializare a unui tennen deja prezent in 
fondui de baza al limbii grecesti. 

Pentru a delimita acest concept, Aristotel enumera sase dintre lntelesurile 
comune ale tennenului, toate avand la baza polisemia aratata mai sus, urrnand ca, 
pe urrna, sa scoata in evidenta unitatea acestora. in primul rand, referitor la miscari 
de ordin fizic, a.pxii desemneaza locul de pomire, locul in care lncepe drumul si 
care, facand parte din drum, deterrnina, in acelasi timp, ~i celalalt capat al drumului. 

Cel de-al doilea sens se refera la ,,locul de unde s-ar naste ceva in modul eel 
mai bun'". Daca in primul caz se sublinia mai mult faptul ca a.pxtj-ul defineste 
inceputul si, prin aceasta, delimiteaza ~i finalul, acum este exact invers: scopul, 
finalitatea, are intaietate. Cu alte cuvinte, inceputul este determinat de catre finalitate, 
de catre implinirea sau menirea·lucrului al carui inceput este. 

Astfel, ajungem la eel de-al treilea sens - acel ceva care, facand parte dintr-un 
anumit Jucru, este originea sa si delirniteaza orizontul sau de actiune, Asa cum 
originea casei este temelia, ~i a.pxri-ul unui lucru este acel ceva care, stand la baza 
acelui lucru, il sustine pe tot parcursul existentei sale', Precum se poate observa, 
aici prevaleaza aspectul de fundament al conceptului. 

lntr-un al patrulea sens, a.pxii inseamna ,,lucrul de unde provine ceva, cand 
originea nu este incorporata ~i de unde, mai intai, provin miscarea sl schimbarea'". 
Acest sens subliniaza separarea originii fata de lucrul pentru care ea este origine. 

1 Aristotel, Metafizica, D, 1. 
2 Ibidem, 113a. 
3 Celelalte exemple date de Aristotel sunt chila barcii (ca apx.TJ pentru barca) si inima sau 

creierul (ca a.px.11 pentru vietuitoare). In toate cazurile, sensul este acelasi. 
4 Aristotel, op. cit., 113a. 
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Asttlel, copilul are, ca principiu, parintii sai, tnsa, in acelasi timp acest principiu 
este ~i de sine statiitor, fiind o ,,entitate diferita". Pe de alta parte, principiul 
determina dezvoltarea ulterioara a copilului, insa nu este ceva face parte efectiv din 
,,efectul" sau .produsul'' sau. Se observa di aici, spre deosebire de cazul anterior, 
uncle principiu nu se putea manifesta f'ara ,,produsul" sau, avem de-a face cu un 

· principiu ce ar putea fi numit substantial. . 
Astfel, pana in acest moment am avut numai sensuri legate de lntelesul mai 

vechi al cuvantului nrxll, anume acela de lnceput. Urmatorul sens se refera la 
,,ceea ce constituie obiectul preferintei politice'". In acest context, preferinta 
(1tpocx.{pecn<;) desemneaza de fapt decizia libera a celui ce conduce. Cu alte cuvinte, 
a.pxri-ul cste decizia care constrange, prima decizie si, la limit.a, singura libera, 
deoarece deciziile restului cetatenilor sunt conditionate de catre ea. Cu alte cuvinte, 
inceputul efectuarii actiunilor intr-o cetate. 

De asemenea, a.px11 poatc dcnumi ~i ,,elementul de unde poate fi mai fotai 
cunoscut lucrul"6• Dupa cum se observa, acest sens este strans legat de ceea ce am 
putea numi ,,epistemologie''. Exemplul pc care ii dii Aristotel este semnificativ: 
,,ipotezele sunt priucipiile demonstratiilor." Pc de o parte, aceasta afirmatie implica 
faptul ca cx.px11-ul este intotdeauna acel ceva pe care se bazeaza adevarul unei 
demonstratii stiintifice (si nu numai), msii, in acelasi timp, nu este el insusi cunoscut 
prin demonstratie. In acest sens, existenta a.pxit-ului nu poate Ii demonstrata. 
Explicatia pentru acest lucru o gasim in Etica Nicomahicd. Dintre toate modurile 
de cunoastere (cx.A.110euetv)8, numai intelectul intuitiv (vofk) poate cunoaste principiul 
ca principiu", deoarece acesta este singurul mod de cunoastere nediscursiv, Faptul 
ca restul modurilor lui aA118eueiv sunt discursive implica faptul ca cunoasterea 
cx.px.11-ului dobandita astfel este intotdeauna partiala deoarece prin Mycx;-ul exprima 
lucrurile sub forma Jui ,,ceva ca ceva". Cu alte cuvinte, Mycx;-ul de fiecare data 
deja ataseaza o interpretare, interpretare ce, in masura in care scoate la lumina un 
anumit aspect al fenomenului, ascunde restul aspectelor. Drept urmare, apxit-ul ca 
apxit nu este obiectul de cunoastere al stiintei ~i nici macar al imelepciunii (cootc), ci 
al intelectului intuitiv (vo Oq), Astfel, avand in vedere cele spuse mai sus, ~i depar 
tandu-ne de traducerea curenta, am putea numi vo il<;-ul cunoastere esentialii direct a, 
in aparentd opozitie cu cunoasterea mijlocita de Mycx;. Spunem ca opozitia este 
aparenta deoarece modurile de cunoastere discursive, chiar daca nu sunt vo il<; pur, 
au ca moment vo Gq-ul, sunt 8t~voe'iv. Astfel, vo iiq-ul vine sa intemeieze si sa 
sustina modurile de gandire ,,logice", adica purtate prin intermediul Mycx;-ului. 

5 Idem. 
6 Idem. 
7 Aristotel, Etica Nicomahicii, VJ, 6-7. 
8 Pentru un comcntariu exhaustiv asupra acestor probleme: M. Heidegger, Platon: Sophistes, 

p. 20-188. 
9 Aristotel, Etica Nicomahica, VI, 1141a. 
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A~ stand lucrurile, Aristotel gaseste unitatea semantics de tip tehnic a sensurilor 
cuvantului apxit ca fiind ,,faptul de.a reprezenta primul termen de unde fie este, fie 
se naste, fie este cunoscut ceva?'". Dar, deoarece apxit-ul este originea cunoasterii, 
genezei sau existentei, el nu poate fi cunoscut, nascut sau existent. In calitate de 
,,prim termen", principiul este gandit a fi, in acelasi timp inceputul, cat ~i acel ceva 
care conduce, care ghideaza intreg procesul, continand astfel, in sine, §i scopul. 
Drept unnare, avem trei mai functii ale apxri-ului: el este acel ceva care, prin 
faptul ca lncepe o actiune, ii defineste scopul ~i intregul orizont in care aceasta se 
desfasoara. 

Din pacate, o astfel de reprezentare privitoare la apxri l-ar pun~ pe acelasi 
plan .ontologic cu fiintarea pentru care el este cx.pxri, Nu exists nimic care sa denote o 
diferenta de nivel ontologic in aceasta definitie. Chiar daca, in alte parµ, Aristotel 
isi nuanteaza spusele, ambiguitatea continua sa se faca simtita in toate textele sale. 
Motivul este acela ca aceasta conceptie privitoare la principiu ramane in domeniul 
a ceea ce Heidegger numea atitudine producatoare a Dasein-ului. Am putea spune 
ca apx11 · se incadreaza in acelasi sir de concepte ontologice pe care Heidegger ii 
considers urmare a atitudinii producatoare fata de fiintare". Cu alte cuvinte, asa 
cum pentru mestesugar ideea lucrului ce urmeaza a fi produs este avuta in vedere 
inca de la inceput §i determina toata succesiunea de operatini necesara, tot asa se 
comporta si apxri-ul aristotelic. Dezavantajul acestui fel de a privi lucrurile este 
acela ca, transpus in campul ontologiei, risca sa ajunga ,,teorie" §i sa transforme 
entitatile cercetate in fiinta,ri simplu-prezente. De altfel, acest lucru s-a ~i intamplat, 
dupa cum arata Heidegger in repetate randuri, in istoria filosofiei. Drept urmare, 
punctul slab al acestei conceptii nu este neaparat acela ca tradeaza o atitudine 
producatoare fata de fiintare .. Pericolul falsificarii apare atunci cdnd Dasein-ul se 
detaseaza de scopul practic urmarit prin producere si procesul de producere devine 
de fapt simpla contemplare a ideii. Astfel, chiar daca initial se mentine diferenta 
lntre ideea aflata in mintea mestesugarului §i lucrul concret care este produs, odata 
cu teoretizarea aceasta diferenta se niveleaza §i cele doua entitati sunt aduse in 
acelasi plan. Altfel spus, odata cu privirea teoretica, apxri-ul i~i schimba planul 
ontologic in care este situat". 

Pe langa aceasta problems, mai apare ~i ambiguitatea dintre caracterul unic al 
apxTJ-ului si posibilitatea existentei mai multor astfel de principii. Problema este 
aceea de a delimita clar raportul dintre principiul unic ~i restul principiilor ,,secunde". 
Aristotel, chiar daca, pe alocuri, trateaza aceasta problema, nu ajunge niciodata la 

10'Aristotel, Metafizica. 1013a. 
11 M. Heidegger, GA24, p. 149-158. 
12 Dacli este vorba despre ceea ce numim, in paragraful urmator, principiu prim, atunci a.pxri-ul 

coboara in acelasi plan onto logic cu ,,lucrul" ti este princpiu, adica in planul flintei. Daca este vorba 
despre principiile secunde, adica principiile care dau seama de lucrurile sensibile individuate, atunci 
a.pxri-ut coboara in planul ontic. · 
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schitarea explicits a unui raport clar intre cele doua categorii de principii. De aceea, 
el, in operele sale, foloseste cuvantul apx11 in ambele sale sensuri. Nu vom continua 
aceasta dezbatere aici, este suficient sa observam faptul ca modul in care Aristotel 
a delimitat conceptul este problematic tocmai din cauza structurii producerii, structura 
ce pennite asa-numita ,,teoretizare". · · 

Modul in care Heidegger gandeste conceptul de origine (Ursprung}, dupa 
cum vom vedea, 'inlatura eel putin unele probleme ce apar la Aristotel, deoarece 
aici procesul de producere nu mai este luat ca fir calauzitor, cum era 'in cazul 
filosofului grec. A$a stand lucrurile, Heidegger nu face altceva decat sa ofere o 
descriere noua acestui fen omen, descriere ce se doreste a ti una mai fide la, 'insa 
care, dupa cum vom vcdea, riimune tributara conceptiei aristotelice. Pe de alta 
parte, tratarea acestei probleme ne va deschide o cale de cercetare ce se promite a fl 
rodnica $i pe care o vom schita in finalul eseului. 

3. HEIDEGGER $1 ORIGINEA OPEREI DE ARTA 

Acum, pentru ca am vazut, pe scurt, cum gandeste Aristotel cx.px11-ul, putcm 
sa observam mai bine care este elementul nou adus de Heidegger in aceasta 
problema, Astfel, prin acest demers urmarim sli scoatem in evidenta in ce masura 
conceptia heideggeriana este una noua $i in ce masura aceasta conceptie rarnane 
tributara modului aristotelic de a gandi problema. 

in prirnul rand, originea este ,,ace! ceva prin care $i de la care pronind, un 
lucru este ceea ce este ~i este asa cum este?". Astfel, daca am lua in considerare numai 
aceasta deflnitie, originea (Ursprun!(), nu s-ar deosebi de apx11-ul aristotelic, Am 
gasi aici ambele probleme amintite la sectiunea anterioara, Pe de o parte, modul in 
care este definita originea tnca nu scoate la iveala satisfacator diferenta de nivel 
ontologic dintre apx.11 $i lucru si, pe de alta, inca subzista acea ambiguitate privitoare 
la problema unicitatii originii. · 

Pe langa aceasta definitie insa, la inceputul prelegerii mai gasim definitie care 
deja ii distanteaza pe Heidegger de conceptia aristotelica: ,,originea unui lucru este 
provenienta esentei sale"14• Aceasta ,,venire aici" (Herkunft, provenientdy a esentei 
lucrului tradeaza deja o atitudine fenomenologica. Pentru atitudinea producatoare, 
lucrurile sunt prezente in mintea mestesugarului inainte de a fi produse efectiv si, 
de aceea, o astfel de exprimare nu ar fi posibila daca ne-am afla pe domeniul atitudinii 
producatoare. De de alta parte, nici privirea teoretica nu ar ft putut surprinde astfel 
fenomenul deoarece, pentru o astfel de privire, lucrurile sunt prezente deja, nu stau 
sa vina, nu provin dintr-un proiect, asa cum se lasa sa se inteleaga in definitia 

13 M. Heidegger, Originea operei de artii, Bucuresti, Editura Humanitas, 1995, p. 37. 
14 Idem. 
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heideggeriana, Astfel, ,,originea unui lucru este provenienta estentei sale" vrea sa 
spuna ca originea are legatura cu ceva de ordinul unui proiect al intelegerii, asa 
cum este acest existential prezentat tn Fiinu: si Timp15• 

Originea, ca Herkunft vine din domeniul unui Zukunft in care Dasein-ul s-a 
proiectat de fiecare data deja, iar ceea .. ce vine aici, in proiectul Dasein-ului, este 
esenta, Cu alte cuvinte, originea este acea pura trimitere de la sine care face ca esenta 
sa vina aici, in domeniul Dasein-ului, adica in domeniul lumii. Drept urrnare, 
originea insa~i nu este proiectul Dasein-ului, acesta nu apuca sa inteleaga originea, 
ci esenta este ace! ceva ce este adus in proiect de catre origine. De aceea, originea 
este pocesul prin care esenta unui lucru vine in proiectul intelegator al Dasein-ului. 
A~a stand lucrurile, observam ca Heidegger gandeste, ca ~i in Fiinta ~i timp, 
dinspre ceea ce el numeste ecstaza temporala a vtitorului. 

Pe de alta parte, conceptia aristotelica este centrata pe prezent. Pentru atitudinea 
producatoare, apx11-ul este ceea ce este prezent intotdeauna sub ochii mestesugarului, 
ace! ceva care, in acelasi timp, ghideaza intreg procesul, anticipand ~i produsul 
finit. De aceea, conceptia lui Heidegger, oricat de diferita s-ar arata pana acum, 
ramane, eel putin in aparenta, in orizontului a.pxii-ului aristotelic. Pe de alta parte, 
recuperand inceputul, apxii-ul, se adauga o noua determinatie astfel in~t conceptia 
despre origine (Ursprung), ca salt (Sprung) vine sa delimiteze mai bine fenomenul 
avut in vedere de ambii filosofi. ,,Adevaratul inceput, ca salt, este intotdeauna un 
salt anticipator (Vorsprung), in care tot ce urmeaza sa vina, chiar daca ramane 
ascuns, este deja depasit prin acest salt"16• Insa atunci cand identifica originea operei de 
arta cu arta, Heidegger lasa sa se lnteleaga ca inceputul este, de fapt originea, Cu 
alte cuvinte, caracterul de salt originar (Ursprung) al originii se confunda caracterul de 
salt al inceputului, ca ,,intemeiere ~i daruire". Astfel, arta devine originea operei de 
arta, intrucat ,,face ca prin intermediul saltului sa irumpa adevarul?". Mai mult decat 
atat, arta ctitoreste, adica institute esenta existentului, .adevarul fiintarii in opera?". 

De altfel, aceasta apropiere, pana la confundare uneori, dintre Ursprung si 
Sprung, provine din faptul ca, inca de la inceput, Heidegger gandeste fenomenologic 
originea ca inceput, Inca din titlul prelegerii (Ursprung des Kunstwerkes), Ursprung 
refera la o anumita categorie de fiintari, anume la operele de arta. De aceea, operele 
de arta izvorasc din arta. Totusi, daca ar trebui sa punem problema unui salt cu 
adevarat originar, acest salt ar trebui sa ,,depa~easca" toate fiintarile nu numai o 
anumita clasa de fiintari, 

Desigur, la limita, daca inceputul este conceput ca salt, iar originea este saltul 
originar, artrebui dezvoltat raportul pe care aceste doua concepte ii intretin. Din 

15 M. Heidegger, Fiin/a 1i Timp, Bucuresti, Editura Humanitas, 2003, p. 196-204. 
16 M. Heidegger, Originea operei de art a, ed. cit., p.104. 
17 Ibidem, p. 105. 
18 Idem. 
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pacate, Heidegger nu face acest lucru in Originea operei de aria. Aici apare 
aceeasi ambiguitate care apare ~i la Aristotel: intr-un fel; a.pxri-ul este unic, fiind 
apxri-ul tuturor lucrurilor, in alt sens insa, a.pxri-urile pot ft multiple, ajungand sa 
desemneze cauza sau ratiunea de aft a unui anumit lucru (atnov). in acelasi mod, 
aici putem spune ca, daca tnceputul ( ca Sprung) admite plural, daca putem vorbi 
despre mai multe inceputuri, originea ( Ursprung) nu are cum sa fie decat una, 
deoarece altfel nu ar mai fi salt originar. Mai mult decat atat, originaritatea originii 
ar trebui sa ofcrc posibilitatea oricarui inceput. Altfel spus, inceputul, la rigoare, 
,,devine", adica vine din origine19, care este gandita ca salt originar. Acesta este $i 
motivul pentru care, daca cuvantul nu ar avea prea multa incarca:tura sernantica 
parazitara, cea mai buna traducere 'in romana a cuvdntului Ursprung ar fi aceea de 
decurgere, adica faptul de a ,,curge" dintr-un Joe de origine, in care i$i are izvorul. 
De asemenea, o astfel de traducere ar da searna, chiar daca partial, $i de specificul 
cuvantului german. 

0 fenomenologie a acestui raport, a raportului dintre origine (presupusa unica) si 
tnceput ar putea fi foarte roditoare, mai ales datorita diferentei de nivel ontologic 
care se intrevede aici. Intr-adevar, am avea de lucrat cu trei planuri ontologice: 
inceputul, ca salt, anunta diferenta ontologica tntre esenta $i fiinta, ca loc, sau 
domeniu, din care provine esenta, in timp ce originea, ca salt originar, este acel 
,,loc" din care izvoraste fiinta, planul ontologic ultim, sau, privit altfel, prim, de 
unde provine fiinta, in terminatie heideggeriana primul salt ne-ar duce in domeniul 
adevarului fiintarii, fo timp ce eel saltul originar caracterizeaza adevarul fiintei. 

Daca asa stau lucrurile, saltul anticipator ar veni direct din origine, origine 
care este provenienta esentei lucrului. in felul acesta inceputul devine din origine 
ca ace] ceva a carui dimensiune temporala principals este viitorul, deoarece 
originea, dupa cum am vazut mai sus, tine in mod esential de ecstaza temporala a 
viitorului. De aceea, inceputul este ,,indelung pregatit, ramanand sa treaca cu totul 
neobservat?". Atat originea, cat si tnceputul, fiind niste procese ce aduc 111 fata un 
altceva, raman ele insele ascunse in prirna Instants. Daca originea ar fi provenienta 
fiintei, aceasta ar aduce in fata, fiinta, in timp ce, in cazul inceputului, se aduce in 
fata, esenta, Numai un demers special in acest sens ar putea recupera ceva din 
insemnatatea lor. 

Pe de alta parte tnsa, este discutabil daca un astfel de demers este posibil in 
cazul originii sau daca nu cumva, pe acest palier, avem nu avem nevoie de o 
metoda specials de cercetare. De asemenea, rarnane de cercetat modul in care se 

19 Particula ,,de" tnca pastreaza in limba roman!'! valentele pe care le avea in latina, Ea are sens 
separativ ~i arat1\, printre altele, si locul de provenienta sau de origine. Astfel, daca dam limbii cuvantul, 
,,tlevenirea" ar ti venirea a ceva din a/tceva (cc scrvcste drept Joe de provenienta). Sensul separativ 
implica o diferenta cantitativll sau calitativli 1ntre cele dona etape, de unde ~i sensul comun de ,,devenire". 

20 M. Heidegger, Originea operei de artii, ed. citata, p. 104. 
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articuleaza aceste planuri ontologice caracteristice originii, respectiv lnceputului. 
Astfel, s-ar elimina ambiguitatea, caracreristica atat conceptului de apxiJ cat si al 
celui de origine, asa cum este ganclit de catre Heidegger in Origine operei de arta. 

4. SCHITA UNEI CERCETARI ,,FENOMENOLOGICE" A ORIGINII 

· · . Ceea ce ne ramane de facut acum este sa schitam un riispuns la problemele 
Intalnite in cele doua conceptii prezentate anterior. Drept urmare, suntem pusi in 
fata unei duble sarcini: pe de O parte, trebuie sa gandim pana la capat originea ca 
salt originar iar, pe de alta parte, trebuie sa gasirn motivul pentru care, originea a 
fost conceputa ca inceput de-a lungul istoriei filosofiei. insa, avem de-a face cu un 
fenomen ce nu poate fi prins fara rest in limbaj, si, in acelasi timp, se sustrage 
observatiei directe21• De aceea, nu avem de-a face, propriu zis cu un fenomen, ci 
mai degraba cu un non-fenomen deoarece originea nu se manifesta pe sine in sine 
insa$i. Acest non-fenomen poate fi insa, la limits, recuperat prin prisma fenome 
nologiei tocmai dcoarece se raporteaza la un fenomen, mai exact la fenomenul prin 
excelenta, la fiinta. Astfel, o cautare a originii trebuie sa fie, in acelasi timp, o 
fenomenologie negative". in cadrul unui astfel de demers, putem gandi originea 
dinspre sau in raport cu ace! ceva al carui sursa este. 

in primul rand, o astfel de cercetare, ar trebui sa delimiteze clar domeniul sau 
palierul ontologic in care se afla situata originea ca decurgere $i salt originar. Dupa 
cum am observat deja, originea ca salt denota o diferenta de nivel ontologic. 
.Directia" sau ,,sensul" acestei diferente nu este insa riguros determiner", fapt ce 
ne arata ca originea nu apartine unei ordini prestabilite, caci daca ar apartine unei 
ordini, atunci ar putea fi recuperata in discursul filosofic. Cu alte cuvinte; intr-un 
astfel de caz, originea ar tine de lume", adica ar intra in domeniul fenomenelor. Or, 
dupa cum am vazut, originea este un non-fenomen. Drept urmare, el nu tine de 
domeniul manifestarii prin sine, ci este ceea ce sustine permanent manifestarea 
a/tceva-ului sau, adica a lumii. 

Din aceasta cauza, nu estc deloc intamplator faptul ca, in limba romana, fume 
provine din latinescul lumen. Lumea este, in principiu, lumina tocmai deoarece este 

21 Ortginea, ca atarc, nu poate fi observata direct tocmai deoarece ea este acea trimitere de la 
sine ce trimite in spatiul intclegerii esenta. Ea nu se manifesta pe sine ca atarc niciodata ci mereu 
manifesta ~i este manifestata de alt fenomen. 

22 Semnalam 'ln treacat paralela ce poate fi (~i chiar trebuie) fllcutli lntrc fenornenologin 
negativa ~i teologia negativa, Din pacate, tratarea unui astfel de subiect ar depasi scopurile lucrarii de fotA. 

23 Cu alte cuvinte, vrem sli subliniem faptul cli saltul nu este detcrminat in ceca ce priveste 
directia, El poate fi ,,in sus", ,,'lnjos", ,,tn fa~" sau ,,'ln spate". Dupa cum vomvcdea, acest fapt este in 
concordanta cu topologia domeniului in care sc aflli originea. 

24 Faptul cli ea nu tine de lume a fost rnentionat mai sus, insa i~i va primi legitimarca in 
paragrafele urmatoare. 
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strabatuta ~i facuta manifests de luminct5• Or, caracterul lurninii este tocrnai acela 
mentionat in cazul originii: ea manifesta ceea ce nu este, ea nu se manifests pe sine 
decat rnanifestand alte lucruri. Astfel, lumea, care trebuie lnteleasa aici ca ,,domeniul 
manifestului", este in mod substantial, lumina, adica nemanifestare de sine sau 
rnanifestare de sine prin manifestarea unui altceva26• Drept urmare, intrucdt nu se 
manifests pe sine, originea tine de domeniul nemanifestului ca atare, de dorneniul 
ne-fiintei, de domeniul nimicului. 

Pe de o parte, daca luam in considerare nimicul, se observa tara greutate ca 
este un termen corelativ. inca de la Parmenide, domeniut'nimicului a fost determinat ca 
µ,; sov, ca ceea ce nu este. 0 alta indicatie importanta este aici faptul ca este 
folosita negatia subiectiva (µ11, nu negatia obiectiva (ou ). Cu alte cuvinte, avem de-a 
face cu o dubla raportare a nimicului: pe de o parte, el se raporteaza la om - caz in 
care vizeaza posibilitatea de cunoastere - si, pe de alta parte, se raporteaza la fiinta. 
Drept urmare, nimicul este ceea ce nu este, nu fiinteaza si, care, pentru noi, ca 
oameni, nu poate fl cunoscut ca atare, nici prins ca atare in. discurs. Din acest 
domeniu provine a.pxit-ul, ca origine ~i salt originar. Astfel, originea, avandu-si 
locul in nirnic, nu este dependenta de ceva, adicli nu este dependents de lurne, in 
tirnp ce Iumea este dependents de ea. Cu alte cuvinte, ceea ce aduce originea in fata 
depinde de origine, insa originea ca atare nu depinde de ,,efectele" sale, ci doar se 
exprima prin ele. intrucat originea ca atare nu tine de domeniul manifestului, a 
lumii, nu stain esenta ei sa fie manifesta, De fapt, ea nu este niciodata manifests ca 
atare, ceea ce inseamna ca ea, astfel, i~i rezerva o independents fata de expresia sa, 
fiind astfel libera. · 

De asemenea, trebuie subliniat faptul ca, nimicul de care vorbirn aici nu este 
raportat la fiintarea sensibila. Nu avem de-a face cu ceea-ce-nu-este-(sensibil), ci 
cu ceea-ce-nu-este-Iin-genere). De aceea, nimicul se opune, in acelasi timp, sensibilului 
~i inteligibilului, fiintarii ~i fiintei, deci poate fi sursa amandurora. Astfel, ca 
termen ultim ~i liber, originea i~i procura in mod esential independenta din faptul 
ca dorneniul nimicului, in sensul mentionat mai sus, nu poate fi pozitivat. Cu alte 
cuvinte, originea i~i revendica libertatea tocmai din faptul ca, odata pozitivat domeniul 
caruia accasta apartine, acesta nu mai este, riguros vorbind, nimic, ci se transforma 
in ceva. De aceea, originea are libertatea de a surveni atat in ontologic, cat ~i in 
ontic, deoarece arnbele se opun nimicului si ambele permit saltul specific originii. 

. 
25 Pentru a fi evitate ambiguitatile, trebuie sll. mentionam ell nu conteaza intelesul pe care i-1 

atribuim eonceptului de ,,lume". Fie estc totalitate de fiint!lri intramundane, fie cli este ansamblul 
sensurilor, lumina pastreaza deschisa manifestarea lumii. Desigur, aici este vorba, despre sensuri 
diferite ale eoneeptului de lumina - lumina naturala ~i lumina spirituals. Aceasta distinctie tnsa, nu a 
fost taeuta de noi aici, ci se gaseste deja la Iilosofi precum Toma D' Aquino, Hegel sau Heidegger. 

26 Trebuie sa mentionam cli aceste consideratii nu epuizeaza, in nici un caz raportarea romaneasca 
la lume. Aeest subicct, ce este foarte vast ~i foarte roditor, nu a fost panli aeum cereetat aproape deloc 
filosofic, ehiar daca filosofia romaneasca ar trebui s!I aiba la baza o dezvoltare a aeestui raport. 
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Pe de alta parte tnsa, este imposibil de facut o topologie a acestui domeniu. 
Nu stim uncle este nimicul, deoarece, daca am detennina un 't61toc; al nimicului, 
atunci I-am trata 'cu categoriile fiintarii. Numai despre ceea ce fiinteaza putem 
spune case afla intr-un toe. Acum putem vedea motivul adevarat al nedeterminarii 
,,sensului" sau ,,directiei" saltului. El nu are un 't61t0<; al sau, in comparatie cu care 
sa se poata determina directia, 

Mai mutt decat atat, in legatura cu fiinta, la limita, putem schita o .topologie 
deoarece istoria filosofiei a dezvoltat o gramatica a acestui domeniu: noi avem un 
vocabular pentru a: ·exprima .feriomenele ontologice, fapt ce ne indreptateste sa 
delimitam un 't61toc; al unei ordini· inteligibile (xoouoc VOTJ'toc;). Or, o sintaxa a 
celui de-al 3-lea domeniu nu a fostinca dezvoltata ~i nici nu este sigur daca poate fi 
dezvoltata cu metodele actuate. Certeste ca, pentru abordarea dimensiunii nimicului, 
avem nevoie instrumente noi atat in ceea ce_ priveste cercetarea ca atare, cat si in 
ceea ce privcstc discursul. 

De altfel, grecii chiar au avut o frica nemarginita pentru acest domeniu care 
poate fi citita rnodul in care Platon ~i Aristotel evitau regresul la infinit. Departe de 
a fi o simpla necesitate de ordin logic, aceasta problema denota limita cunoasterii 
umane. Odata cu ,,al 3-lea om", cunoasterea umana discursiva era depasita, se intra 
in domeniul rostit de voile;, un domeniu in care discursivitatea nu mai este de folos, 
o zona de liniste" ce ii apare omului ca stranie tocmai deoarece vo Oq-ul este 
modul in care cunosc zeii. 0 rostire a acestei a 3-a dimensiuni ar fi echivalenta, 
pentru geci, cu depasirea conditiei umane28• Drept urmare, argumentul celui de-al 
3-lea om vizeaza inaccesibilitatea prin intermediul 11.oyoc;-ului caracteristica domeniului 
in care este situata originea, a domeniului din care se efectueaza saltul originar. De 
aceea, acest argument nu este unulformal logic, ci tine de o logicd ontologicd. 

Asa stand lucrurile, nu poate fi identificat un Zoe al nimicului, sau, pentru a fi 
mai ,,exacti", locul nimicului este cu totul nedeterminat, adica este niciiieri. De 
aceea, originea este resimtita de catre om in diferite moduri ~i numai prin intennediul 
,,efectelor" sale. Noi nu putem observa inceputul ca atare, tnsa, intrucat constiinta 
noastra observa o schimbare, noi deducem ca aceasta schimbare are, oarecum, o 
origine. Putern lua drept marturie pentru aceasta problems expresia ,,mi-a venit o 
idee". Constiinta noastra sesizeaza o schimbare in fluxul strarilor de constiinta, 
sesizeaza o ruptura, care uneori se manifests in mod violent, o irumpere a unui 
gand de undeva din adancul nostru si, totusi, de undeva din afara, Tntrucat nu 
putem determina exact directia din care aceasta irumpere apare, ea vine de nicaieri, 
este semnul originii, modul in care putem, pentru o clipa, cunoaste direct (adica 
nemijlocit, prin voile;), nimicul. Desigur, aceasta cunoastere nu poate fi exprimata, 

27 Linistea aici vizeaza planul ontologic ~i denota lipsa discursului, nediscursivitatea. Tacerea, 
10 schimb, este doar lipsa emisiei vocale. 

28 Notam aici doar in treacat posibilitatea de a interpreta prin prisma acestor idei culturile 
soteriologice ale antichitatii ~i nu numai. Aceste curente religioase promiteau tocmai accesul, prin 
diverse metode, la aceasta a 3-a dimensiune. 
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ci numai indicatd. Cu alte cuvinte, nu putem demonstra cele de mai sus, ci singura 
solutie este monstrarea. Noi putem oferi constiintei o monstrd de nimic, insa nu 
putem argumenta in nici un fel asta deoarece o demonstrare ar aduce nimicul in 
spatiul manifestului, l-ar face ceva, 1-ar trata cu categoriile fiintarii. 

Probabil acesta este ii sensul in care trebuie sa intelegem definitia aristotelica a 
intelepciunii ca vou<; 1<.al emcr'ti\µ11. inteleptul prinde un semn, o sclipire, a 
originii tuturor lucrurilor, el insa stie ca .acest lucru nu poate ft demonstrat. Astfel, 
ceea ce intra tn demonstretiile sale este numai ceea ce tine de manifest, de ordinea 
inteligibila si de orginea sensibila. Cele doua moduri de cunoastere sunt separate de 
catre tntelept, de aceea el nu incearca sa demonstreze ceea ce nu poate fi demonstrat. 0 
astfel de separare nu inseamna altceva decat neamestecarea nefiintei cu fiinta, a 
nemanifestului cu manifestul si 'in asta ar consta intelepc~unea29. 

In modul acesta, dezvoltand schita prezentata pana aici, putem obtine un 
acces minim la originea adevarata, la originea unica care, fiind dincolo de lucruri si 
de fiin~ este in acelasi timp in adancul acestora. Un astfel de concept al originii ne-ar 
permite 'inlaturarea problemelor mentionate in prima parte a eseului, ne-ar facilita o 
adecvare la fenomenul 'in cauza ~i ar intcgra, in acelasi timp, toate sensurile deia 
existente. Originea ca decurgere este, intr-adevar, izvorul tuturor lucrurilor tocmai 
deoarece domeniul caruia apartine acest fenomen este nimicul. De aici, din domeniul 
nimicului, saltul se poate face atat catre fiintare cnt ~i catre fiinta, Astfel, diferenta 
de nivel ontologic caracteristica saltului originar este asigurata si, in acelasi timp, 
avem de-a face cu un fenomen unic. Singura precautie pe care trebuie sa ne-o luam 
tnsa este aceea de a nu cadea prada tentatiei de a demonstra nimicul, de a-l face 
ceva manifest. 

Pe de alta parte, nu trebuie sa uitarn ca eseul de fa~ este o schita ~i lasa 
deschise o serie de probleme. Suntem de parere ca eel putin trei lntrebari se impun: 
Care este raportul nimicului cu lumea? in ce mod trebuie gandita lumea ca lumina 
astfel incat sa obtinem o raportare autentica la origine ca decurgere? Care este 
raportul dintre om ~i lume, pe de o parte, ~i dintre om si nimic, pe de alta parte? 
Toate aceste lntrebari deschid orizonturi de cercetare fertile care, pe ldnga faptul ca 
aduc lamuriri suplimentare asupra articularii fenomenelor implicate, pot dezvolta 
limbajul filosofic rornanesc, prin fixarea unor concepte filosoficc insuficient 
dezvoltate pana in momentul de fata. Asa stand lucrurile, aceasta schita nu trebuie 
citita ca o incercarc ilegitima de a aduce in discurs originea ca origine, ci tocmai ca 
o incercare necesara de a stabili un raport cu lumea pornind de la opusul acestcia. 
Originea este ceea ce instituie lumea, iar lumea este mereu lume a omului. Drept 
urmare, originea instituie si omul. Or, pentru a dezvolta o conceptie filosofica 
bazata pe fenomene, suntem nevoiti sa vedem nimicul ce strabate lumea ~i omul, 
trebuie sa vedem nemanifestul ce strabate manifestul si astfel sa fim constienti de 
stranietatea noastra ~i a lumii noastre. 

29 0 prefigurare a acestei definitii putem g!lsi ~i la Parmenide. ,,Oameni cu doua capete" sunt 
exact oamenii care amesteca manifestul cu nemanifestul, Iiinta cu nimicul. 


