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NOTÃ ASUPRA EDIÞIEI

Cu acest al cincilea volum se încheie editarea
secþiunii de scrieri originale a arhivei lui Alexandru
Dragomir. Reamintim structura acestei arhive, aºa cum
a fost ea descrisã în Nota asupra ediþiei din volumul Cinci
plecãri din prezent (Humanitas, 2005). Înainte de a începe
publicarea operei lui Dragomir, editorii au împãrþit
arhiva în urmãtoarele secþiuni: A. scrieri originale;
B. conspecte ºi comentarii; C. note de curs ºi note de
seminar de la Freiburg ºi miscellanea; D. corespondenþã; E. documente. Editarea a vizat pânã acum numai
secþiunea A a arhivei, cea a scrierilor originale. Nu ºtim
dacã cercetarea viitoare va considera utilã editarea secþiunii B, cuprinzând conspecte ºi comentarii la operele
marilor gânditori din istoria filozofiei (Platon, Aristotel, Toma din Aquino, Descartes, Leibniz, Kant, Hegel
etc.). Important este cã, odatã cu volumul de faþã, se
încheie, dupã cum spuneam, editarea tuturor scrierilor originale.
Primul volum apãrut, Crase banalitãþi metafizice (Humanitas, 2004), cuprindea reconstrucþia unor prelegeri
þinute de Alexandru Dragomir într-un cerc restrâns
de prieteni mai tineri. Recursul la arhivã a fost în acest
caz minimal, volumul fiind alcãtuit pe baza notelor
luate de participanþi ºi a unor înregistrãri audio.
Cel de al doilea volum, Cinci plecãri din prezent, este
de fapt primul care face recurs în mod exclusiv la
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arhivã. La baza lui stau materialele din secþiunea A,
în speþã caietele numerotate de la A I 12 la A I 37, plus
diferite foi volante. Au fost extrase acolo din materialul arhivei toate textele care prin întinderea lor
se constituiau ca „eseuri“ sau „microeseuri“ fenomenologice (de unde ºi subtitlul volumului, Exerciþii fenomenologice).
Al treilea volum, purtând titlul Caietele timpului, a
fost alcãtuit prin editarea caietelor A I 1 – A I 6, în care
Dragomir ºi-a notat principalele sale meditaþii pe problema timpului.
Cel de-al patrulea volum, intitulat Seminþe, urma
sã cuprindã toate notaþiile scurte aflate pe foi volante
sau în diferitele caiete ale secþiunii A. Însã în clipa în
care s-a trecut la alcãtuirea lui propriu-zisã, editorii
au optat pentru o unitate formalã pornind de la secþiunea A II, care cuprinde exclusiv notaþii originale
scrise de Dragomir pe carnete (majoritatea grupate de
el sub titlul Seminþe).
În felul acesta a fost separatã materia celui de al
cincilea ºi ultim volum. Au rãmas sã fie grupate aici
toate meditaþiile ºi notele originale din caietele secþiunii A I, care nu fuseserã prinse niciunde dupã publicarea volumului Cinci plecãri din prezent. Mai limpede
spus, volumul de faþã este constituit din tot ce a rãmas
din opera dragomirianã, dupã ce au fost extrase din
ea meditaþiile despre timp, eseurile ºi microeseurile,
precum ºi notele grupate în carnete. Aºadar, caietele
de la A I 10 pânã la A I 37 au fost încã o datã trecute
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în revistã pentru a fi detectate locurile rãmase pe dinafarã dupã publicarea volumului al doilea.
Partea principalã a volumului provine dintr-un unic
caiet, numerotat A I 10, scris între 1949 ºi 19701. Caietul,
care are aspectul unui jurnal filozofic (fiecare notaþie
e marcatã prin data în care a fost fãcutã), are o clarã
unitate tematicã: el este dedicat în totalitate interpretãrii „epocii moderne“. Analiza lui Dragomir este
remarcabilã: ea aratã în ce mãsurã propoziþia lui Descartes cogito ergo sum, care marcheazã autonomizarea
subiectului, a deschis în istoria Europei acea epocã a
producerii ºtiinþei ºi tehnicii în care astãzi este instalatã întreaga omenire. Dragomir analizeazã insurgenþa
cartezianã a subiectului ºi dialectica autoproductivã
a spiritului hegelian ca expresiile cele mai pronunþate,
în plan filozofic, ale epocii moderne. Datã fiind importanþa caietului A I 10, am dat titlul întregului volum –
Meditaþii despre epoca modernã – pornind tocmai de la
problematica lui.
Urmãtorul capitol menþionat în cuprins poartã titlul
Din „Caietul negru” (A I 12) ºi el conþine o parte din
notaþiile, cu puternicã marcã personalã ºi existenþialã,
fãcute de Dragomir în perioada 1979–1992.
În sfârºit, al treilea capitol strânge, sub titlul Varia,
toate notaþiile scurte adunate din restul caietelor ºi
1

Caietul are 165 de pagini, copertã gri ruptã la colþuri, cotor lipit cu bandã adezivã ºi pare sã fi fost achiziþionat în
anii ’40. În el au fost introduse de Dragomir foi volante, dintre
care primele douã, socotite microeseuri, au fost editate în
Cinci plecãri din prezent, sub titlul: [Despre bãtrâneþe], [Despre securitate].
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urmând numerotarea lor. Înãuntrul capitolului au
fost de fiecare datã indicate caietele din care provin
însemnãrile.
Toate notele de subsol ale autorului sunt introduse
prin asterisc, în vreme ce notele îngrijitorilor ediþiei
sunt numerotate.
E bine ca cititorul sã fie prevenit cã în acest volum
existã trei voci distincte ale autorului. Prima e vocea
lui Dragomir tânãr, din anii '50, vocea din Caietele timpului, speculativã, asprã ºi impersonalã. Notele, unele
scrise direct în germanã, alunecã de la Marx ºi problema capitalului trecând prin cea a progresului ºi
ajungând pânã la esenþa maºinii. E vorba ºi aici de
modernitate, dar unghiul de atac nu este încã gãsit.
Dragomir bâjbâie în cãutarea ideii care sã poatã explica
totul ºi care sã devinã tema discursului sãu despre
modernitate. O a doua voce, care rãmâne abstractã ºi
speculativã, se focalizeazã pe relaþia omului înþeles ca
„lucru mental“ cu sine însuºi. Cogito ergo sum (Gândesc,
deci sunt), sintagma lui Descartes, devine sigla supremã
a epocii moderne. În limpezimea obscurã a acestor trei
cuvinte se ascunde punctul din care spiritul rupe
contractul cu transcendentul ºi devine total autonom.
Producþia liberã, „ficþionalã“, a spiritului rãmas cu sine
însuºi Dragomir o va numi „algebrã“, iar producþia
aceasta, descrisã apoi de Hegel în toate secvenþele ei,
va deveni destinul epocii moderne. Din gestul acesta
al subiectului care s-a întors asupra lui însuºi, inventând lumi inexistente pânã atunci, se va naºte creaþia
secundã, tehnica. Nouã, în aceastã a doua voce a lui
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Dragomir, este claritatea discursului care, gãsindu-ºi
ideea, a devenit sigur de el. De aici ºi revenirea obsesivã la felul în care, dintr-o minusculã propoziþie
metafizicã, s-a nãscut întregul univers în care trãim
noi astãzi. În sfârºit, cea de a treia voce, pe care am
putea-o numi „existenþialã“, este aceea a notaþiilor de
dupã vârsta de 50 de ani. Acum, obiectul precumpãnitor al meditaþiilor devine însãºi viaþa autorului,
relaþia lui cu sine ºi cu oamenii în mijlocul cãrora a
trãit. Temele discursului capãtã nuanþe crepusculare,
iar tonul, inflexiuni melancolice.
O secþiune aparte, care încheie acest ultim volum,
conþine scrisorile lui Constantin Noica cãtre Alexandru
Dragomir, scrise în douã perioade distincte ale vieþii
lor: prima perioadã (1949–1951) este cea în care Noica
se afla la Câmpulung cu domiciliu forþat, în timp ce
Dragomir, rãmas în Bucureºti, intrase în clandestinitate
filozoficã, schimbând o slujbã cu alta. Straniu este sã
vezi cum, în ciuda restriºtii în care se aflã viaþa celor
doi, Noica este exclusiv interesat de a-l convinge pe
prietenul sãu cã trebuie sã-ºi dea un destin filozofic
scriind. Grupajul de scrisori din cea de a doua perioadã (1978–1987) are cu totul alt ton. Noica este de acum
un autor revenit la luminã, iar Dragomir este partenerul de discuþie ºi temutul judecãtor din umbrã al
operei sale. De astã datã, Noica a renunþat complet la
„biciuirea“ mai tânãrului sãu prieten (avea cu ºapte
ani mai mult decât el), deoarece pare sã fi înþeles cã,
în deplinã discreþie, Dragomir îºi gãsise un drum al
9
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lui în filozofie. Uimitoare prin forþa lor premonitivã
sunt aceste rânduri ce provin dintr-o scrisoare datatã
9 decembrie 1981, referitoare la un scurt comentariu
despre Socrate, pe care Dragomir i-l trimisese spre
lecturã lui Noica la Pãltiniº:
„Dragã Sãnduc, sã-þi spun cã te-am citit cu «emoþie speculativã», te-ar indigna. Îþi voi spune cã te-am citit cu
interesul pe care mi l-au trezit întotdeauna însemnãrile
tale ºi pe care îl va resimþi desigur cititorul din 2010, când
probabil vor apãrea operele tale complete, mai mult sau
mai puþin sub îngrijirea mea.“
Se pare cã Noica a avut dreptate. Editarea pãrþii de
scrieri originale din arhiva lui Dragomir se încheie,
iatã, în anul 2010. ªi, întrucât Noica ne-a împins, în
1985, pe câþiva dintre noi, spre întâlnirea cu Dragomir,
el rãmâne, într-adevãr, cauza primã a ediþiei care se
terminã acum.
Editorii
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28. 10. 1940
[foaie volantã]

Cunoaºterea filozofului este aproape întotdeauna
hermeneuticã, faþã de cea documentarã, a omului de
rând. De unde neputinþa lui de a fi exact ca ceilalþi ºi
pasiunea de a „explica“ toate; fiindcã pentru el lucrurile nu sunt niciodatã numai ele (documentar), ci totdeauna tot ce sunt ele. Într-atât este adevãrat cã lumea
filozofului este o lume de înþelesuri (de sensuri).
Ceea ce conteazã la om nu e ce este el, ci ceea ce vrea
sã fie. Fiindcã în jocul dintre ceea ce el este ºi cum se
vrea, un joc pe care îl face în toatã viaþa lui, el se promite
sieºi aºa cum se vrea ºi prinderea în acest joc va hotãrî
ades mai mult decât ceea ce ar face el pur ºi simplu.
Ca drum dialectic la un om, sfârºitul poate fi: fie
luarea adâncã de cunoºtinþã a tot ceea ce eºti tu (dupã
ce ai cãutat sã te faci în fel ºi chip) ºi dragostea spre
acest simplu dat al tãu, care eºti aºa (ºi atunci sfârºitul
e re-întoarcere), fie luarea la sine a ceea ce eºti tu ºi
schimbarea în tot ceea ce ai putea fi tu.

Scop. Ideal
[foaie volantã nedatatã]

Multe în felul lumii noastre se lãmuresc prin înlocuirea ideii de „ideal“ cu aceea de „scop“. (Ceea ce e
o imanentizare, fireºte.)
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1. Idealul este, esenþial, de neîmplinit. – Scopul este,
esenþial, de împlinit. El trebuie chiar împlinit, cãci „ãsta
e scopul“.
2. Idealul lasã liberã lumea înfãptuirilor, care se
„judecã“ dupã ideal, rãmânând însã în fapt ceea ce
sunt. – Scopul subjugã fãptuirile ºi lucrurile, schimbându-le în „mijloace“, care sunt scuzate.
3. Condiþia fiinþelor ºi a lucrurilor sub ideal e cea
a libertãþii, sub scop, cea a subordonãrii.
4. Structura lumii cu un ideal e de libertate în drum
spre împlinire, a celei cu un scop e închiderea în organizare.
Dialectica oricãrui scop este de a întoarce luarea-aminte asupra mijloacelor, lãsând pânã într-atât
greutatea pe ele, încât scopul ajunge doar un punct
limitã, þel.
Drumul spre þel ca viaþa adevãratã este ceea ce s-a
luat din dialectica lui Hegel. Deosebirea este cã Hegel
avea un sistem al absolutului.

Despre comentar
[foaie volantã nedatatã]

Un comentar e just nu când spune multe despre text,
ci când îl strânge pânã la a-i învedera necesitatea lãuntricã.
Sunt comentarii bogate (Wilamowitz), în care aproape
fiecare frazã e pusã în legãturã cu o datã, o cunoºtinþã, o informaþie. Dar toate astea nu lãmuresc textul,
ci folosesc doar la lãmurirea lui. Iar a lãmuri un text e
a-l face înþeles.
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MEDITAÞII DESPRE EPOCA MODERNÃ

Toate datele sunt folositoare. Mai mult sau mai puþin.
Dar înþelegerea textului e altceva. Este a-l gândi, pânã
unde totul devine intim. ªi ºtii nu numai ce a spus, ci
ºi de ce a spus ºi de ce tocmai aºa ºi nu altfel avea de
spus. Toate astea înseamnã a înþelege un text.

[Miºcare ºi kosmos]
[foaie volantã nedatatã]

Poate cã lumea nu devine încã lume decât o datã
cu Heraclit. Hilozoismul presupune doar o alchimie
metafizicã a imediatului. Ce e comun diversului nu
e încã lume.*
Comunul e însemnat pentru ei, ºi nu treptele mai
departe. ªi acest comun e doar comun ºi prin aceea
cã e încã legat de ceea ce e comun, e, în speþã, materie.
Cu Anaximandru se complicã. Nu mai e materie
(probabil), ceea ce aratã cã a abstractizat, ridicându-se
nu la un cosmos, dar la un alt tãrâm, al idealului. Ca
dovadã e cã de îndatã apare theion. Aºa începe lungul ºir din istoria filozofiei al lui Gott = Welterklärung1.
Dumnezeu ºi aci era însã numai identificat cu substratul universal, fiindcã acest substrat era ideea lor
cea mare, încãrcatã de toate grelele metafizicii.
Aici se leagã Xenofan, cu ironia lui monoteistã.
Dumnezeu e unul, dar nu personal, ci tot hilozoid. Nu
e un Weltgott2, ºi asta trebuie avut în vedere tot timpul,
* Quid despre astronomia babilonianã.
1
Dumnezeu = explicarea lumii. (germ.)
2
Dumnezeu al lumii. (germ.)
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cã numai de la Heraclit existã „lume“ ca cosmos.
Dumnezeul lui Xenofan era o atotsubstanþã.
Cu Heraclit apare kosmos-ul, ceea ce vãdeºte cã numai miºcarea ca idee fundamentalã duce la ordine.
Când Heraclit spune rhei, „curge“, nu este însã miºcare.
În miºcare este doar un corp ce rãmâne acelaºi calitativ,
care se miºcã. Asta vine abia dupã Parmenide ºi ca
soluþie între tezele eleatã ºi heracliteanã. Deocamdatã
miºcarea este dialecticã, cãci dialectica e mai simplã
decât miºcarea din fizicã.
ªi aici – ca la Hegel, ca totdeauna – dialectica e
totalizatoare. Atacã tot, subsumeazã totul. Panta rhei.
Acest panta este umãrul pus de Heraclit la carul metafizicii. Prin acest totalitarism s-a urcat gândul la întregul cel mare, ca ceva durch und durch3 pãtruns de teza
gândului.

[„A fost aºa“]
[foaie volantã nedatatã]

Nu tot ce este trecut devine de neschimbat (aºa ºi
numai aºa) fiindcã e trecut, ci tot ce este aºa este fiindcã
e trecut.
Orice moment trecut devine „aºa“. Lumea este astfel „spusã“ ºi naºte planul adevãrului ºi al „devenirii“.
„Aºa“-ul se întoarce în imediat (în „acum“) care devine,
formând „prezentul“. Lumea este în alt fel, ca „esenþã“,
ºi omul este timp (trecut – prezent ºi viitor), care învã3

Pe de-a-ntregul. (germ.)
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luie întreaga lume. Astfel se naºte absolutul, care e „rezolvarea“ lumii ca esenþã.
„Prezentul“ devine astfel un „moment“ al trecutului, al devenirii. Ca atare, nu mai înseamnã nimic, decât
un loc de luptã. Prezentul devine izvorul trecutului,
lumea merge înapoi (omul însã crede cã merge înainte,
prin cunoaºtere). Lumea devine astfel un obiect de
cunoaºtere.
Cunoaºterea anuleazã imediatul ca atare, înlocuindu-l cu ceea ce este el (ca esenþã). Imediat nu mai e decât
miºcarea, noul. Sein4-ul e anulat, cãci miºcarea, noul
sunt înãuntrul lui (o „afacere internã“). Astfel, omul
devine un In-der-Welt-sein5, prins în lume.
„A fost“ înseamnã întotdeauna „a fost aºa“. Nu
existã altã existenþã pentru ceea ce a fost.
14. 2. 1949
Das Kapital ist d a s H i e r-b l e i b e n eines Gewinnes.
Das Zurückkehren bestimmt das Geld (oder was es auch
sei) a l s Kapital. Das Nicht-hinüber-schreiten in der Welt
der Lust oder der Glückseligkeit, das In-der-selben-Gegendbleiben.
Dies Zurückkehren auf sich selbst (in sein Wesen) ist
der Grund jedes weltlichen Vermögens. Das Eigentum kann
jedoch den Menschen r e t t e n, wenn es ihm zu seiner
Rettung hilft (als Mittel), wenn sein Wesen (als Zweck)
absichtlich verkannt ist. Das Kapital ist also das verdoppelte
4
5

Fiinþa, ceea ce este. (germ.)
Fapt-de-a-fi-în-lume. (germ.)
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