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"Intru în camera
si ma bucur",
Christian Ferencz-Flatz

Obisnuit si neobisnuit În viata
ele zi cu zi. Fenomenologia situatiei

si critica heieleggeriana
a conceptului ele valoare
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Este o bucurie sa citesti cartea lui Christian

Ferencz-Flatz despre Heidegger si fenomeno
logia situatiei, fiindca Întîlnesti cartea unui

gînditor matur. "VÎrsta"gîndirii sale este vizibila

din faptul ca Îsi trateaza subiectul paL1icipÎndla el
si asumÎndu-l, gîndindu-I ca pe o situare proprie

si ca pe povestea propriei sale gîndiri, Înauntrul
careia nu mai ramîne nici un rest din ceea ce ar fi

putut fi initial tema scolara a unei cercetari doc

torale "obiective", desprinse de natura situa

tionala a autorului si de semnificativitatea pe care

evenimentul comentarii lui Heidegger le nasc.

Aceasta natura "asumata" a problemei caltii se

vede de la exemplele cotidiene cu care concep

tele sînt clarificate si pîna la paginile de extrema

sugestie a analizei unor teme heideggeriene com

plet delocalizate din alveola lor textuala originara,

cum sînt, de pilda, minunatele pagini despre

asteptare si neasteptat sau despre situatie si situ
are umana.

Merita Înteleasa cartea lui Christian Ferencz

Flatz din perspectiva acestei note stilistice, deoa

rece nota contine o analogie perfecta cu obiectul

cartii: Într-adevar, autorul analizeaza critica

heideggeriana a conceptului de valoare din pe

rioada freiburgheza a filozofului, asa cum acest

concept era În voga În Germania primelor de

cenii ale secolului trecut si Îi avusese drept sus

tinatori principali pe Windelband si pe RickeL1.

Pentru studentul si tînarul profesor Heidegger,

"În conceptul de valoare se ascunde un concept

al fiintei, ce contine o explicitare a fiintarii În În-
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tregul ei". Credinta În postularea existentei unui

reper al valorilor ferme si obiective este zdrunci

nata de Heidegger În 1930, În conferinta "Doc

trina lui Platon despre adevar", unde Platon pare

a fi Oliginea acestei teorii a vaiOlilor,iar to agaton

pare a fi interpretat uitînd relatia sa cu adevarul

Înteles ca scoatere din ascundere si ca manifes

tare a fiintei În situatia privilegiata a lui Dasein.

Dar pentru a putea clarificaaceasta critica, proce

dura lui Christian Ferencz-Flatz este abila si con

vingatoare: el ne invita sa asumam doi pasi dis

tincti În opera lui Heidegger, prin studierea evo

lutiva a conceptelor de situatie si semnifi

cativitate. În ambii pasi, natura de Întreg, natura

de deschidere si natura de propriu a celor doua

forme de prezenta originara În lume devin laturi

care submineaza pas cu pas obiectivitatea teoriei

valorilor si o expun criticii. Situatia este o forma
de deschidere a vietii factice, irepetabila si fun

data În ea Însasi, constituind integralitatea coti

diana a lui Dasefn, de la "contextul" creionului

pus la tîmpla care suspenda includerea lui în flu

xul situatiilor impersonale si pîna la deschiderea

disponibila a autenticitatii aceluiasi Dasein în ge
nere. Semnificativitatea prelungeste hermeneu

tic, în profunda ei natura situationala, faptul ca

eul se exprima pe sine prin ea, în absenta oricarei

obiectivitati fondatoare.

Abia spre finalul cartii, exemplul simplu pe

care autorul ÎI discuta deschide matur si asumat

discursul spre filozoful neexersat În terminologia
ontologiei fundamentale. Exemplul le este co

mun lui Husserl si lui Heidegger: cînd intru în

camera si ma bUCU1~ actul este fundat pe cons
tatarea unor stari de lucruri al caror continut

obiectual este universal si diferit de bucuria pro

priu-zisa. Aceasta interpretare, venita din Cerce

tarile logice, este contrazisa de autorul Inter

pretarilor jenomenologice la Aristotel si sta la
baza criticii sale a filozofieivalorilor: ma bucur, a

dica doar fiinta mea se manifesta ca deschidere

situationala Într-un orizont de semnificativitate,

fara nici o alta fundare. Or, aceasta teza nu putea

fi comentata si nici nu poate fi citita altfel decît

pa1ticipativ, pentru a intra în armonie cu con

tinutul ei explicit.

Alexander Baumgarten
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