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OMINIQUE Janicaud 
este autorul unor 
importante lucr`ri din 
exegeza heideggerian` 
precum La métaphysique 

à la limite. Cinq études sur Heidegger 
(1983, în colaborare cu J.-F. Mattéi) 
sau L’ombre de cette pensée. Heidegger et 
la question politique (1990). Totodat`, 
el este cunoscut cititorilor mai ales 
prin polemica pe care a prilejuit-o la 
începutul deceniului trecut cu privire 
la „turnura teologic` a fenomenologiei 
franceze“ (1991), declarându-se un 
ap`r`tor al principiului husserlian 
de neutralitate a cercet`rii 
fenomenologice [i un sus]in`tor al 
delimit`rilor conceptuale stricte [i 
al separa]iilor metodologice nete. 
Aceast` pozi]ie a fost accentuat` în La 
phénoménologie éclatée (1998), volum 
în care autorul ajunge s` propun` 
conceptul unei fenomenologii 
minimaliste. Cariera lui Dominique 
Janicaud, brusc încheiat` de 
prematura sa moarte în 2002, este 
încununat` de apari]ia, în 2001, a 
acestor dou` excep]ionale volume ce 
descriu istoria deschis` de gândirea 
heideggerian` în Hexagon.

Ideea de a schi]a receptarea unui 
gânditor de talia lui Heidegger într-o 
cultur` atât de efervescent` precum 
este cea francez` nu e o sarcin` u[oar`, 
mai ales c` Fran]a a reprezentat, 
în multiple valuri [i pe multiple 
straturi, principalul sol intelectual 
în care reflec]ia heideggerian` [i-a 
diseminat germenii. Receptarea lui 
Heidegger în Fran]a – incomparabil 
mai profund` [i mai ramificat` 
decât în alt mediu intelectual (fie el 
american, spaniol sau italian) – s-a 
constituit ca un fenomen cultural 
de o imens` amploare, antrenând 
polemici continue (filozofice [i extra-
filozofice) [i consecin]e intelectuale 
greu rezumabile. Sarcina de a descrie 
nervurile acestei recept`ri r`mâne 
una dificil`, tocmai pentru c` o astfel 

de cartografie nu doar c` trebuie s` î[i 
acopere întreaga suprafa]`, ci trebuie 
s` str`bat` [i straturile de adâncime 
ce au generat [i au sus]inut infiltrarea 
heideggerianismului în Fran]a. 
Sarcina cea mai dificil` a unei astfel 
de istorii intelectuale nu este deci 
aceea de a delimita etapele recept`rii 
lui Heidegger, ci de a descrie modul 
în care aceste etape însele au luat 
na[tere [i s-au configurat. Nu doar 
principalele figuri ale acestei istorii, 
fie c` e vorba de Lévinas, de Sartre 
sau de Beaufret, trebuie conturate 
[i puse în succesiune; nu doar 
temele fundamentale care au marcat 
mentalul intelighen]iei franceze 
trebuie cânt`rite, pentru a sesiza 
când [i cum s-a produs, spre exemplu, 
explozia temelor „existen]ialiste“ 
(angoasa, moartea, neantul) [i când 
acestea, încetând s` mai fascineze, au 
l`sat loc tematiz`rii unor problematici 
mai sobre [i mai neutre precum 
istorialitatea metafizicii occidentale, 

sau cu ce ritmicitate Heidegger 
redevine constant obiectul unui 
scandal public [i publicistic, reintrând 
apoi, prin ceea ce gândirea sa are mai 
„atemporal“, în discu]iile mai austere 
[i depolitizate ale cercet`torilor. 
A[adar, pentru a în]elege fiziologia 
acestei recept`ri, istoricul este nevoit 
s` intre [i în culisele umbroase ale 
acestei istorii ce ascunde în pliurile 
sale dispute personale, ireductibilit`]i 
pasionale, lu`ri de pozi]ii radicale, 
tabere exegetice [i atacuri vehemente, 
amici]ii îndelungate sau antipatii 
profunde, scandaluri de traducere, 
contest`ri politice, negocieri ale 
drepturilor de autor, voin]` de putere 
etc. Astfel, se pare c` suntem deja 
în fa]a unei fresce, a unui roman 
[i, în cele din urm`, a unei lumi 
populate de personaje, de partide, de 
coali]ii [i fac]iuni. Departe de a fi un 
fapt „pur“, istoria lui Heidegger în 
Fran]a este puternic personalizat`, 
fiind determinat` de evenimente a 
c`ror narativitate arat` c`, în fond, 
filozofia unui autor, evolu]ia [i 
cariera recept`rii sale nu este deloc 
un fapt neutru, prezent mai ales în 
min]ile cercet`torilor, ci se na[te în 
intersti]iile unor evenimente vii, în 
cotidianitatea medie a unui climat 
cultural adeseori frenetic.

În orice caz, aceast` narativitate 
personalizat`, punctat` de multe 
ori de evenimente anecdotice [i 
de biografii dense, este dublat` de 
o investiga]ie istoric` riguroas`, 
capabil` s` redea scheletul acestei 

recept`ri, nervurile sale principale, 
etapele sale determinante. Aceasta 
este sarcina primului volum al 
lucr`rii lui Janicaud, care, ajungând la 
aproape 600 de pagini, se dovede[te a 
fi o cercetare aplicat` a acestei istorii. 
Exemplar documentat`, investiga]ia 
lui Janicaud evalueaz` fiecare 
eveniment francez notabil în care 
numele lui Heidegger este implicat, 
fiecare curs fran]uzesc care discut` 
filozofia Maestrului de la Freiburg, 
fiecare articol [i fiecare volum ce 
s-a ad`ugat la ceea ce, cu timpul, a 
devenit imensa bibliografie francez` 
privitoare la filozofia heideggerian`. 
În acest sens, lucrarea lui Janicaud, 
rezumând stadiul cercet`rii la care a 
ajuns heideggerianismul în Fran]a, 
este [i un foarte util instrument 
de orientare în câmpul exegezei 
heideggeriene franceze.

Capitolele acestui prim volum au 
o desf`[urare cronologic`, trecând în 
revist` cele mai importante momente 
care au marcat receptarea gândirii 
lui Heidegger în Fran]a, de la primele 
prelegeri universitare în care numele 
acestuia este pomenit cu un inevitabil 
diletantism pân` la ultimele apari]ii 
editoriale din domeniu de la finele 
mileniului trecut: 70 de ani de istorie 
cultural`, în care Heidegger a fost 
prezent în multe sensuri [i a c`p`tat, 
consecvent, multe chipuri. Totu[i, 
câteva teme constante vor putea fi 
identificate în cartea lui Janicaud, atât 
în studiul istoric din primul volum, 
cât [i de-a lungul interviurilor ce 
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compun al doilea volum al lucr`rii: 
problema traducerii lui Heidegger 
în francez` [i, inevitabil, la question 
politique, cea care a fr`mântat, uneori 
pân` în pragul isteriei, intelectele 
franceze mai mult sau mai pu]in de 
stânga.

Primele capitole discut` 
începuturile acestei istorii: într-un 
climat filozofic francez dominat de 
Bergson, refractar în linii mari la 
ceea ce se putea întâmpla dincolo de 
Rin, începea s` se infiltreze prezen]a 
lui Heidegger, ce tocmai publicase 
Fiin]` [i timp. Primul indiciu: la 
Sorbona între 1928 [i 1930, un 
profesor acum necunoscut, George 
Gurvitch, avea s` ]in` trei cursuri 
de filozofie german` contemporan`, 
în cadrul c`rora recenta filozofie 
heideggerian` era discutat` de-a 
lungul câtorva ore de curs. Mai apoi, 
în 1929, la întâlnirea dintre Heidegger 
[i Cassirer de la Davos sunt prezen]i 
[i trei dintre viitorii intelectuali 
de frunte ai Fran]ei: Maurice de 
Gandillac, Emmanuel Lévinas [i Jean 
Wahl. Mai devreme chiar, Lévinas, 
deja pasionat de fenomenologia 
husserlian`, a urmat cursul ]inut de 
Heidegger în iarna 1928-29, Introducere 
în metafizic`, în urma c`ruia a 
publicat un studiu despre ontologia 
din Sein und Zeit (în 1932). Pân` în 
1940, când, în opinia lui Janicaud, 
începe o alt` etap`, marcat` de 
ascensiunea lui Sartre, sunt discutate 
înc` dou` evenimente care jaloneaz` 
debutul recept`rii heideggeriene 
în Fran]a. Întâi, proiectul unui 
congres Descartes în 1937 la Paris, 
la care fusese invitat [i Heidegger 
ca lider al delega]iei germane, dar 
care, din pricini înc` insuficient 
clarificate, a refuzat invita]ia dup` 
ce o acceptase ini]ial. Apoi, apari]ia 
primei traduceri în francez` în 1938 
a unor texte heideggeriene: realizat` 
de Henry Corbin ([i cu ajutorul lui 
Heidegger însu[i în cadrul unor 
[edin]e de lucru, în 1934 [i 1936), 
acest prim volum con]ine conferin]a 
„Ce este metafizica?“, câteva extrase 
din Sein und Zeit [i o conferin]` 
despre Hölderlin. Apari]ia în 1943 a 
lucr`rii L’Être et le Néant a lui Sartre 
ne pune în fa]a unei alte etape a 
recept`rii gândirii heideggeriene. 
Aceast` lucrare a trecut aproape 
neobservat` la apari]ia ei (izbutind 
s` treac` [i de cenzura german`), îns` 
dup` eliberare avea s` determine o 
adev`rat` explozie existen]ialist` în 
mediile intelectuale franceze. Avem 
aici de-a face nu doar cu o prezentare 
a filozofiei lui Heidegger, ci se 
produce prima preluare a temelor 
heideggeriene într-o construc]ie 
filozofic` autonom` [i, în acela[i timp, 
prima critic` de anvergur` adresat` 
gândirii heideggeriene de pe alte 
pozi]ii filozofice. Acest eveniment 
comport` în plus o semnifica]ie 
special` prin aceea c` va prilejui, dac` 
nu replica, m`car acele considera]ii 
adresate de Heidegger referitor la 
Sartre în Scrisoare despre „umanism“.

Îns` istoria acestei faimoase 
scrisori îl introduce în scen` pe unul 
dintre cei mai importan]i promotori, 
dac` nu chiar elementul-cheie, ai 
heideggerianismului în Fran]a: Jean 
Beaufret. În primii ani de dup` r`zboi, 
odat` cu euforia eliber`rii, încep [i 

primele vizite la Heidegger, aflat 
într-o dificil` situa]ie existen]ial`: 
suspendarea dreptului de a profesa, 
presiunile comisiei de denazificare, 
amenin]area pierderii locuin]ei [i mai 
ales a bibliotecii personale. Aceste 
vizite vor antrena treptat un soi de 
cult al acelui înc` enigmatic Maître de 
Fribourg. Dup` Frédéric de Towarnicki, 
Maurice de Gandillac sau Edgar 
Morin, întîmplarea face ca Heidegger 
s` citeasc` dou` articole scrise de 
Beaufret [i, încântat s` îl întâlneasc`, 
îi va adresa în 1946 acea celebr` 
scrisoare prin care Heidegger se va 
delimita de mi[carea existen]ialist` 
cu care era asociat. Astfel, rolul 
istoric al lui Jean Beaufret începe s` 
se contureze: el devine nu doar un 
fidel prieten [i un apropiat discipol 
al lui Heidegger, ci [i legatarul s`u pe 
p`mânt francez, vocea francez` a lui 
Heidegger. Nu f`r` ironie, Janicaud 
puncteaz` aerul sectar care începe 
s` se instaleze între cei care îl vor 
frecventa cu asiduitate pe Heidegger, 
c`ruia îi va reveni astfel rolul unui 
maestru inaccesibil (la care accesul 
era controlat de grupul de „fideli“). 
Aceast` manier` de a revendica o 
exclusivitate personal` asupra lui 
Heidegger se va manifesta atât în 
privin]a celebrei întâlniri de la Cerisy 
la Salle (prima sosire a lui Heidegger 
în Fran]a, în 27 august – 4 septembrie 
1955), cât [i a seminariilor private pe 
care Heidegger le va ]ine în Provence, 
la Thor, în 1966, 1968, 1969, la care 
erau admi[i doar cei care d`deau 
dovada unei fidelit`]i constante 
(organizarea acestor seminarii fiind 
aproape „confiden]ial`“). Mai mult, 
aceste „barricades mystérieuses“ 
ridicate în jurul lui Heidegger de 
c`tre cercul beaufretian î[i va pune 
accentul – cel pu]in pentru o vreme 
– [i asupra strategiilor de traducere, 
lucru care va afecta în mare m`sur` 
„heideggerianismul francez“. 
Exclusivitatea pe care o va ob]ine 
Editura Gallimard asupra textelor 
heideggeriene, precum [i faptul c` 
Jean Beaufret, François Fédier [i 
François Vezin vor hot`rî mereu, 
în parte având girul Maestrului, 
cine trebuie s` traduc` textele lui 
Heidegger [i cine nu, cum trebuie 
tradus Heidegger [i cum nu, va 
instaura un climat tensionat [i 
frustrant între cercet`torii filozofiei 
heideggeriene (vezi, bun`oar`, 
proiectul z`d`rnicit al traducerii 
seminariilor de la Zollikon la PUF 
în 1993–94; acest fenomen persist` 
[i azi: volumul GA 60 tradus de Jean 
Greisch [i volumul GA 26 tradus 
de Françoise Dastur a[teapt` de ani 
de zile „acordul oficial“). Culisele 
acestor strategii „oculte“ [i ini]iatice 
privitoare atât la traduceri, cât [i la 
întâlnirile cu Heidegger vor determina 
treptat o ostilitate general` fa]` de 
„partida Beaufret“, lucru ce se va 
accentua o dat` în plus [i în cadrul 
violentei discu]ii în jurul traducerii 
lui Sein und Zeit. Dup` mai bine de 
patru decenii de receptare vast` a 
gândirii heideggerienne, o traducere 
integral` a magnum opus-ului din 
1927 întârzia s` apar`, fapt care, 
pentru Fran]a, constituia un adev`rat 
„scandal“. În 1979, propunerea 
lui Jean-François Courtine [i a lui 
Emmanuel Martineau de a traduce 

Sein und Zeit fusese refuzat`, Beaufret 
preferându-l pe François Vezin. Cum 
traducerea „oficial`“ întârzia s` apar`, 
în 1985 va ap`rea „edi]ia privat`“ 
a traducerii rivale a lui Martineau, 
editat` pe cheltuieli proprii [i trimis` 
cadou la aproape 2000 de persoane. 
În urma acestei édition hors commerce, 
traduc`torul oficial se va descoperi 
obligat s` gr`beasc` versiunea 
Gallimard a lucr`rii Fiin]` [i timp; 
aceasta va ap`rea peste un an, în 1986, 
îns`, datorit` limbajului s`u ermetic [i 
a jargoniz`rii excesive a terminologiei 
heideggeriene, va fi extrem de prost 
primit` de cea mai mare parte a 
cititorilor. Scandalul transpunerii 
lui Heidegger în limba francez`, ce 
porne[te atât de la ideologii distincte 
privitoare la faptul traducerii, cât [i de 
la rivalit`]i personale, va constitui în 
continuare unul dintre aspectele cele 
mai dezb`tute referitoare la prezen]a 
lui Heidegger în cultura francez`.

Acest aspect personalizat al 
„culiselor“ va interveni [i mai abrupt 
în cel de-al doilea volum al lucr`rii 
lui Dominique Janicaud. De-a lungul 
a aproape 300 de pagini, volumul 
cuprinde o serie de pasionante 
interviuri cu cei mai de seam` 
reprezentan]i ai heideggerianismului 
francez. Merit` totu[i consemnat` 
lipsa din acest volum tocmai a acelor 
nume legate de „partida oficial`“: 
din motive ne[tiute, François Fédier 
[i François Vezin (ace[tia fiind, 
dup` moartea lui Beaufret în 1982, 
„mo[tenitorii“ oficiali ai lui Heidegger 
în Fran]a) au refuzat invita]ia de a 
colabora la aceast` carte. Pe de alt` 
parte, trebuie amintit` [i lipsa lui 
Emmanuel Martineau, care, dup` 
ce a fost de acord ca interviul s`u 
s` fie publicat, [i-a retras într-un 
târziu contribu]ia sa la acest volum. 
Principalul merit al acestor entretiens 
– la care particip`, între al]ii, Walter 
Biemel, Jean-François Courtine, 
Françoise Dastur, Jacques Derrida, 
Eliane Escoubas, Jean-Pierre Faye, 
Gérard Granel, Jean Greisch, Philippe 
Lacoue-Labarthe [i Jean-Luc Marion 
– este c` izbutesc s` redea, f`când 
recurs uneori [i la anecdot` [i la 
mi[c`rile de culise, diversitatea de 
preocup`ri, de perspective [i de pozi]ii 
în care a fost angrenat` receptarea 
lui Heidegger în Fran]a. Ce li se poate 
obiecta este faptul c` ele, ca [i întreaga 
carte, sunt ghidate poate excesiv de 
dou` chestiuni recurente: problema 
traducerii [i problema politic`. De ce 
(doar) aceste note dominante? Aceasta 
ar fi o bun` întrebare care ar putea 
motiva cândva reluarea, continuarea 
[i aprofundarea travaliului început, 
cu o incontestabil` competen]`, de 
Dominique Janicaud, într-o direc]ie 
poate mai conturat filozofic`, în 
care biografismul [i accidentalitatea 
cotidianului s` î[i capete locul 
cuvenit, periferic, pentru ca accentul 
s` cad` în primul rând asupra 
dimensiunii intrinsec reflexive 
a gândirii heideggeriene, asupra 
provoc`rilor radicale pe care ea a [tiut 
s` le adreseze gândirii contemporane 
[i asupra (dis)continuit`]ilor pe care 
fenomenologia francez` le-a marcat 
în raport cu aceast` oper` fondatoare. 
Astfel s-ar putea împlini trecerea de la 
o istorie a evenimentelor la o istorie a 
problemelor [i a ideilor filozofice. j
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