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Lucrarea de faţă conţine opt capitole, iar împreună cu Introducerea şi partea de
încheiere (Privire retrospectivă, concluzii) avem de-a face cu zece unităţi tematice.
Partea introductivă cuprinde referiri orientative asupra tematicii abordate, asupra
aspectelor privitoare la metodologia cercetării şi expunerii, respectiv consideraţii bibliografice,
din perspectiva ipotezei/ipotezelor de cercetare.
Principala ipoteză de cercetare se bazează pe presupunerea potrivit căreia temporalitatea
ecstatic-orizontală analizată de către Heidegger în Fiinţă şi timp nu epuizează sensul
heideggerian

al

fenomenului

de

temporalitate

(altfel

spus,

sensul

conceptului

de

timp/temporalitate la Heidegger nu se reduce la temporalitatea înţeleasă din orizontul de
interpretare al ontologiei fundamentale). În aprecierea noastră, în însăşi semnificaţia categoriei
de Dasein se ascunde o dimensiune de temporalitate (de fapt o relaţionalitate fiinţătemporalitate), care diferă de temporalitatea

interpretată din perspectiva

ontologiei

fundamentale. În consecinţă, ipoteza fundamentală a lucrării se bazează pe ideea unei duble
temporalităţi identificabilă la Heidegger, respectiv pe ideea că între temporalitatea din sfera
semnificaţiei categoriei de Dasein şi temporalitatea înţeleasă în esenţă în legătură cu modul de
situare a omului în lume există o diferenţă, ele aparţinând unor orizonturi hermeneutice relativ
diferite. În această ordine de idei putem presupune că aceste două ipostaze ale temporalităţii nu
au aceeaşi funcţie hermeneutică, respectiv acelaşi statut ontologic relativ la tema fundamentală a
gândirii heideggeriene, anume întrebarea referitoare la fiinţă. În aprecierea noastră, din punctul
de vedere al întrebării privitoare la fiinţă o semnificaţie mai accentuată o are „temporalitateaorizont” a fiinţei, adică cea reflectată de semnificaţia ascunsă în semantica termenului de Dasein.
Elementele acestei temporalităţi sunt prezente chiar în analitica existenţială din Fiinţă şi timp
(subordonate însă perspectivei de interpretare a ontologiei fundamentale), dar abordarea lor
propriu-zisă şi mai articulată, din perspectiva problemei fiinţei are loc de fapt abia în cadrul
tematizărilor de după această perioadă din gândirea lui Heidegger, de pildă în legătură cu
analizele referitoare la adevărul fiinţei, respectiv la conceptul fenomenal-ontologic al fiinţei,
denumit deschiderea-luminatoare (Lichtung) de către Heidegger.
Această schiţare a tematicii lucrării orientează atenţia introducerii şi asupra problemei
cotiturii din gândirea heideggeriană, întrucât în aprecierea noastră relaţia fiinţă-temporalitate,
ascunsă în dimensiunea originară – cea în legătură directă cu problema fiinţei – a semanticii
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termenului de Dasein, este prezentă în tematizările de după Fiinţă şi timp, în semnificaţia
cuvintelor-cheie şi orizontul de interpretare în care acestea se regăsesc. În acest sens, considerăm
că una dintre dimensiunile dublei temporalităţi a Dasein-ului transcende dincolo de ontologia
fundamentală, jucând un rol interpretativ important în cadrul tematizărilor de după aşa-zisa
cotitură heideggeriană.
Primele două capitole tematice ale lucrării îşi propun interpretarea temporalităţii
înţeleasă în sensul ontologiei fundamentale, ca fenomenalitate ecstatic-orizontală, potrivit
caracterizării heideggeriene. Aceste capitole se caracterizează printr-o orientare tematică unitară,
aplecându-se ambele asupra analizei fenomenului temporalităţii din orizontul interpretativ al
ontologiei fundamentale, cu accente diferite însă privind deferitele aspecte ale acestuia. Această
similitudine tematică, respectiv articulare interpretativă diferită este reflectată în însuşi
formularea titlurilor celor două capitole (Temporalitatea înţeleasă în sensul ontologiei
fundamentale. Temporalitatea – constitut al situării întru-fiinţă, respectiv Temporalitatea
înţeleasă în sensul ontologiei fundamentale. Ecstaticitate şi orizontalitate). Scopul fundamental
al acestor capitole îl constituie pătrunderea interpretativă în sensul temporalităţii ce constituie
obiectul principal al analizelor din Fiinţă şi timp, respectiv trecerea în revistă a diferitelor unităţi
de sensuri conexe, în vederea obţinerii unei perspective analitico-sintetice asupra acestui tip de
temporalitate. În acest demers am manifestat o raportare selectivă, limitând investigaţia asupra a
câtorva concepte-cheie, considerate reprezentative din acest punct de vedere, în primul capitol
acestea fiind: înţelegerea (Verstehen), situarea afectivă (Befindlichkeit), căderea (Verfallen),
discursul (Rede), hotărâre anticipatoare (Vorlaufende Entschlossenheit), respectiv faptul-de-afi-vinovat (Schuldigsein). În corelaţie cu acestea, capitolul al doilea realizează interpretări asupra
sensului heideggerian al caracterului ecstatic-orizontal al temporalităţii, înţeleasă în legătură cu
modalitatea specifică a situării întru-fiinţă a omului, precum şi asupra concepţiei
clasice/obişnuite despre timp, acestea din urmă în primul rând cu intenţia surprinderii faptului că
în interpretarea lui Heidegger această concepţie – prin intermediul şi cu preţul nivelării
structurale, obiectivării şi infinitizării temporalităţii ecstatic-orizontale – ascunde fenomenul
originar (din punctul de vedere al ontologiei fundamentale) al temporalităţii.
Aceste analize relativ amănunţite, referitoare la aspectele de temporalitate ale situării
întru-lume a omului, se orientează în principal în direcţia fundamentării tezei potrivit căreia
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temporalitatea înţeleasă din perspectiva orizontului de interpretare al ontologiei fundamentale
reprezintă în primul rând o modalitate specifică de a fi a Dasein-ului în lume, o fenomenalitate
interpretată în principiu în legătură cu aspectele de finitudine şi de ipseitate ale omului,
reprezentând în esenţă un fel de temporalitate internă-reductivă, caracteristică mai degrabă doar
existenţei umane, neavând relevanţă propriu-zisă în privinţa problemei fiinţei ca atare. (Din acest
punct de vedere nu este lipsită de temei interpretarea existenţialistă a Fiinţei şi timp.) În
consecinţă, în aprecierea noastră temporalitatea ecstatic-orizontală analizată în ontologia
fundamentală nu este identică cu „temporalitatea-orizont” a fiinţei, postulată în legătură directă
cu întrebarea privitoare la fiinţă în cadrul problematizărilor preliminare, respectiv a celor finale
din opera principală a ontologiei fundamentale. În acest sens, orizonturile unităţilor secvenţiale
ale temporalităţii ecstatic-orizontale, analizate în Fiinţă şi timp, au deschidere mai degrabă unele
către altele, şi nu către fiinţă ca atare; altfel spus, „ec-staticul” acestei temporalităţi nu este
direcţional în primul rând către fiinţă. Secvenţa intitulată Rezumat. Concluzii preliminare a
capitolului al doilea are ca finalitate în principal evidenţierea acestei idei, intenţionând realizarea
acestei finalităţi prin reîntoarcerea la ipoteza dublei temporalităţi în legătură cu problema
cotiturii heideggeriene, după analizele relativ îndepărtate de orizontul tematic propriu-zis al
lucrării.
Capitolul al treilea al lucrării (purtând titlul Analiza structurală a întrebării referitoare
la fiinţă şi conceptului Dasein-ului) îşi propune în principal analiza structurală a interogaţiei
privitoare la fiinţă la Heidegger, cu scopul identificării legăturii esenţiale dintre dimensiunea
originară a relaţiei fiinţă–temporalitate, prezentă în semantica Dasein-ului, şi geneza acestei
categorii în orizontul hermeneutic al interogării referitoare la fiinţă. Preocuparea principală a
abordărilor din acest capitol o constituie evidenţierea faptului că stratul semantic primar/originar
al termenului de Dasein îşi are originea în orizontul interpretativ al întrebării privitoare la fiinţă,
în consecinţă înţelesul primordial al conceptului de temporalitate la Heidegger se constituie în
strânsă legătură cu aceasta, cu modul de raportare interogativă a omului la fiinţă. Relevanţa
acestei tematizări în direcţia tezei privind cele două feluri de temporalităţi constă în faptul că, în
aprecierea noastră, analitica existenţială nu se referă de fapt la această temporalitate înţeleasă
dinspre orizontul interpretativ al problemei fiinţei, întrucât după identificarea Dasein-ului drept
existenţialitate privilegiată, cu funcţionalitatea ontologică de „orizont al fiinţei”, în analiza
temporalităţii Heidegger practic părăseşte orizontul interpretativ al întrebării privitoare la fiinţă,
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aplecându-se mai degrabă asupra analizei aspectelor de temporalitate „internă” a Dasein-ului,
caracteristică modului specific de situare a omului în lume. Astfel, în interpretarea noastră
analitica existenţială poate fi considerată în primul rând drept descrierea fenomenologică a
aspectelor de temporalitate, înţeleasă cu precădere în legătură cu modalitatea omului de a fi în
lume, îndepărtîndu-se de orizontul întrebării referitoare la fiinţă, instituit în problematizarea
introductivă în opera principală a ontologiei fundamentale. Temporalitatea-orizont (a fiinţei),
deci cea înţeleasă în corelaţie directă cu problema fiinţei, este abordată în acest capitol în
principal în legătură cu dinamica hermeneutică intrinsecă a întrebării privitoare la fiinţă, cu
referiri la diferenţele hermeneutice între circularitatea logică şi mişcarea de înainte-înapoi,
referitoare la elementele structurale ale întrebării privitoare la fiinţă, atingând şi aspecte de logica
interpretării.
Titlul celui de-al treilea capitol (Problema relaţiei subiect–obiect, respectiv a lumii
exterioare şi realităţii) trimite către ideea potrivit căreia relaţia de fiinţă-temporalitate, respectiv
temporalitatea-orizont, prezente în sensul originar al termenului Dasein, sunt semnificative
inclusiv în privinţa dihotimiilor clasice/tradiţionale ale filosofiei. Teza călăuzitoare a analizelor
întreprinse o constituie consideraţia potrivit căreia problema realităţii este abordată de către
Heidegger din perspectiva unui orizont interpretativ care se deosebeşte în mod radical de cel
tradiţional, în care această temă este pusă în mod obişnuit în filosofie. Astfel, Heidegger priveşte
problema realităţii prin prisma poziţiei ontologice a Dasein-ului, datorită căreia realitatea ca
lume exterioară este considerată drept constitut corelativ al faptului-de-a-fi-în-lume, iar din
perspectiva acestei fenomenalităţi compuse, dihotomiile sus-amintite, generatoare de situaţii
hermeneutice aporetice, îşi pierd miza şi relevanţa ontologică. În acest context, în cadrul
capitolului se fac referiri la o caracteristică specifică a ontologiei fundamentale privind modul de
abordare a

problemelor filosofice, potrivit căreia primul pas în analiza oricărei probleme

filosofice trebuie s-o constituie analiza şi clarificarea situaţiei ontologice a celui care înfăptuieşte
instituirile de probleme, adică a modului de a fi în lume a omului. Acest principiu metodologic
este aplicat în mod consecvent de către Heidegger în analizele sale referitoare la problema
realităţii. Totodată, pe baza corelaţiei cu abordarea fundamental-ontologică a problemei realităţii,
capitolul conţine referiri şi analize privind problema diferenţei ontologice heideggeriene,
implicată de afinitatea semantică a categoriilor real-realitate, respectiv fiinţă-fiinţare. Mesajul
propriu-zis al capitolului, având
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legătură directă cu teza lucrării, îl constituie în principal

consideraţiile referitoare la relevanţa analizei heideggeriene a problemei realităţii în privinţa ideii
celor două feluri de temporalităţi, contribuind la încheierea capitolului printr-o funcţionalitate
conclusivă. Acestea pot fi sintetizate în aprecierea potrivit căreia, în orizontul interpretativ din
perspectiva căruia Heidegger pune şi analizează problema realităţii exterioare în Fiinţă şi timp,
este implicat în primul rând sensul originar – în directă corelaţie cu întrebarea privitoare la fiinţă
– al relaţiei fiinţă–temporalitate, prezent în abisurile semantice ale termenului Dasein. Această
afirmaţie este argumentată în principal prin aceea că sensul categoriei faptul-de-a-fi-în-lume,
care joacă un rol primordial în aceste analize, este direcţional în primul rând către fiinţa ca atare,
şi mai puţin în privinţa aspectelor de temporalitate „internă”, înţeleasă mai degrabă în sens
reductiv, în legătură cu modul de situare ontică a Dasein-ului.
Capitolele al cincilea şi al şaselea – în mod analog cu orientarea tematică a primelor
două capitole – constituie de fapt o singură unitate tematică, ele urmărind în principal corelaţia şi
relevanţa analizelor heideggeriene referitoare la conceptul de adevăr cu şi în privinţa problemei
temporalităţii, şi în primul rând cu temporalitea-orizont (a fiinţei). Astfel, în titlul ambelor
capitole se regăsesc cuvintele-cheie de adevăr şi temporalitate, respectiv relaţionalitatea de
„adevăr şi temporalitate”. Dincolo de această similitudine tematică, capitolele cuprind şi note de
diferenţă între ele. Cel de-al cincilea se concentrează în primul rând pe analizele heideggeriene
din Fiinţă şi timp, aplecându-se în principal asupra aspectelor de reinterpretare a conceptului
clasic de adevăr în orizontul ontologiei fundamentale (având în vedere însă, pe lângă acestea, şi
elementele de „adevăr al fiinţei”, identificabile chiar în această operă). În schimb, capitolul al
şaselea tratează cu precădere concepţia despre adevăr a scrierilor de după Fiinţă şi timp, în
scopul identificării elementelor de temporalitate-orizont ale conceptului specific heideggerian de
adevăr al fiinţei.
Conform celor de mai sus, capitolul al cincilea poartă titlul Adevăr şi temporalitate.
Reinterpretarea sensului conceptului tradiţional de adevăr în ontologia fundamentală. Mesajul
principal al capitolului se bazează pe ideea existenţei unor radicalizări ontologice, cu caracter
ambivalent, privind conceptul tradiţional de adevăr, în cadrul analizelor întreprinse din
perspectivă fundamental-ontologică şi fenomenologică în Fiinţă şi timp. Prin ambivalenţa
radicalizărilor ontologice înţelegem prezenţa concomitentă a două direcţionalităţi în cadrul
acestora, respectiv a elementelor care trimit către conceptul fundamental-ontologic al adevărului,
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şi a celor care trimit către conceptul de adevăr al fiinţei. Radicalizările în direcţia fundamentalontologică sunt identificate, pe de o parte, în faptul că în aceste interpretări heideggeriene
propoziţia este privată de calitatea sa de entitate ontologică purtătoare a adevărului, aceasta
devenind însăşi Dasein-ul, respectiv structura existenţială a situării întru-fiinţă a omului; pe de
altă parte, în strânsă legătură cu aceasta, statutul modal al fenomenului-adevăr suferă o
modificare radicală,

transformându-se din accidental (care poate să caracterizeze sau nu

propoziţia) în necesar, în sensul de fenomenalitate-constitut esenţial în structura existenţială a
Dasein-ului. Elemente ale radicalizării în direcţia adevărului fiinţei sunt identificate în principal
în legătură cu analizele heideggeriene referitoare la presupoziţia adevărului, la termenul folosit
pentru „existenţa” fiinţei (gibt es, în loc de ist), la lipsa de alternativă a Dasein-ului în ceea ce
priveşte caracteristica existenţială originară a modului său de a fi în lume (starea-de-aruncare,
Geworfenheit), etc. În aceste abordări heideggeriene se poate observa o oarecare distanţare a
fenomenului de adevăr de la existenţialitatea Dasein-ului, acesta divenind din ce în ce mai mult
un atribut al fiinţei.
În acest capitol tema adevărului este corelată cu problema temporalităţii-orizont în
primul rând în legătură cu ideea de fenomenalitate compusă a adevărului fiinţei, aceasta
implicând corelativitatea fiinţă–Dasein drept constitut esenţial în structura fenomenală a
adevărului fiinţei.
Capitolul al şaselea al lucrării, sub titlul Adevăr şi temporalitate. Adevărul fiinţei
(concepţia despre adevăr a scrierilor tematice de după Fiinţă şi timp) îşi propune în primul rând
investigarea conceptului de adevăr al fiinţei, în scopul identificării elementelor care pot fi
asociate cu temporalitatea-orizont, concentrânu-se asupra acelor corelaţii fenomenale, care pot fi
descoperite în esenţă între sensurile originare (constituite din perspectiva întrebării privitoare la
fiinţă) ale conceptului de Dasein şi fenomenul de adevăr, înţeles ca adevăr al fiinţei. Această
parte a lucrării analizează în principal abordările din scrierile Despre esenţa adevărului şi
Scrisoare despre „umanism”, din punctul de vedere al liniei tematice sus-amintite; astfel,
capitolul se structurează în două subcapitole, legate între ele în privinţa mesajului fundamental.
Elementul principal al acestei legături ideatice constă în faptul că baza fenomenal-ontologică a
conexiunii între adevărul fiinţei şi temporalitatea-orizont este identificată în ambele în structura
de fenomenalitate compusă a coreletivităţii fiinţă-Dasein. Primul subcapitol realizează această
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identificare în baza analizei interpretative a termenilor-cheie de aducere-în-faţă (vor-stellen),
faptul-de-a-lăsa-să-fie (Seinlassen), fenomenul de libertate (Freiheit) înţeles într-un sens
specific, respectiv deschisul (Das Offene) ca fenomen fundamental al fiinţei, în principal sub
forma surprinderii conexiunii fenomenal-ontologice între caracterul ec-static al modului de a fi a
Dasein-ului şi sensul de orizont-al-fiinţei al existenţialităţii de Da-sein/prezenţialitate. Partea a
doua a capitolului continuă investigaţiile asupra corelaţiei dintre adevărul fiinţei şi
temporalitatea-orizont (a fiinţei), păstrând categoriile de existenţă ec-statică şi relaţie fiinţă–
Dasein drept entităţi hermeneutice fundamentale, extinzând sfera interpretărilor asupra
conceptului fenomenal-ontologic de acţiune, de gândire, respectiv la funcţia ontologică de
păzire a fiinţei a temporalităţii-orizont. În baza acestor demersuri interpretative, cu o oarecare
finalitate cvasi-conclusivă a acestui capitol, se ajunge la următoarea „definiţie” a fiinţei: „Fiinţa
există prin şederea şi păzirea ei în şi prin Da-sein.” Interpretările referitoare la conexiunea
fenomenal-ontologică între existenţa ec-statică şi temporalitatea-orizont direcţionează atenţia
asupra conceptul de deschidere-luminatoare (Lichtung), care urmează să fie analizat pe parcursul
următoarelor capitole, şi în legătură cu care pare posibilă formularea unor consideraţii conclusive
ale lucrării. În acest capitol se regăseşte totodată o unitate tematică referitoare la analiza
comparativă a unor problematizări şi analize (considerate relevante pentru tematica abordată în
această parte a lucrării) din Fiinţă şi timp, respectiv Scrisoare despre „umanism”, servind cu noi
argumente privind teza dublei temporalităţi, respectiv specificul cotiturii heideggeriene.
Capitolul al şaptelea al lucrării se bazează pe interpretarea consideraţiilor heideggeriene
cuprinse în Sfârşitul filosofiei şi sarcina gândirii, aplecându-se cu precădere asupra conexiunilor
fenomenal-ontologice identificabile în procesul de constituire şi în însăşi semnificaţia
conceptului de deschidere-luminatoare (Lichtung), asupra relevanţei acestora în privinţa
întrebării referitoare la fiinţă, la relaţia Dasein–fiinţă–temporalitate, respectiv temporalitateorizont. Titlul capitolului (Fiinţă sau deschidere luminatoare, timp sau prezenţialitate?)
prefigurează punctele de accent în jurul cărora se concentrează mesajul principal al acestei părţi,
respectiv analiza sensului conceptelor heideggeriene de fiinţă şi timp din perspectiva orizontului
de interpretare a categoriei de deschidere-luminatoare, sugerând totodată posibilitatea unor
eventuale reinterpretări ale acestora de pe temeiul acesteia din urmă. Acest mesaj se articulează
în principal în jurul interpretaţiilor vizănd radicalizările fenomenologice identificabile în
semantica conceptului de deschidere-luminatoare, şi poate fi rezumat în esenţă în următoarea
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consideraţie: aceste radicalizări sunt direcţionale către dimensiunea de originaritate a fiinţei,
astfel încât fiinţa ca deschiderea-luminatoare dobândeşte sensul de fenomenalitate „suverană”,
suficientă sieşi, ca atare nu necesită auxiliarităţi ontologice sau „orizonturi” intermediatice,
precum Dasein şi temporalitatea-orizont. În legătură cu toate acestea capitolul formulează
presupoziţii privind slăbirea statutului ontologic al Dasein-ului şi temporalităţii-orizont din
perspectiva radicalităţii fenomenologice a deschiderii-luminatoare. Titlul capitolului conţine
totodată şi o trimitere către tema fundamentală a analizelor heideggeriene din Fiinţă şi timp, cu
intenţia semnalizării existenţei unei perspective comparatiste privind aceste două opere în cadrul
investigaţiilor cuprinse în capitol. Relevanţa unei asemenea abordări este subliniată şi de faptul
că opera principală a ontologiei fundamentale se termină cu întrebări privind caracterul de
orizont al fiinţei al temporalităţii, şi, în mod analog, Sfârşitul filosofiei şi sarcina gândirii se
încheie de asemenea cu propoziţii interogative, referitoare tocmai la rezultatele analiticii
existenţiale privind relaţia „fiinţă şi timp”.
Relevanţa tematizărilor din acest capitol privind teza fundamentală a lucrării este dată
prin faptul că acestea ridică în fond următoarele întrebări: Dacă interpretăm deschiderealuminatoare drept concept al fiinţei transpus într-un orizont fenomenologic specific, poate fi
interpretată, în mod analog, prezenţialitatea ca temporalitate fenomenologic-modificată?
Prezenţialitata gândită în corelaţie cu deschiderea-luminatoare mai poate fi considerată în vreun
sens drept temporalitate, din orizontul interpretativ al fenomenalităţii deschiderii-luminatoare?
Care sunt implicaţiile posibile ale acestor problematizări în privinţa tezei dublei temporalităţi la
Heidegger?
În corelaţie tematică cu toate aceste investigaţii, în acest capitol găsim totodată şi
abordări privind momentele şi formele fenomenului de uitare a fiinţei în istoria filosofiei,
respectiv dimensiunea de ascundere a deschiderii-luminatoare.
Capitolul al optulea, totodată ultim în privinţa investigaţiilor tematice propriu-zise,
poartă titlul de Ce este de fapt deschiderea-luminatoare?, care la prima vedere nu indică o
tematică diferită de cea discutată în capitolul precedent, şi ca atare nu se justifică drept capitol
separat. Aşa cum reiese din consideraţiile introductive ale capitolului, acest titlu se explică prin
faptul că investigaţiile din capitolul precedent nu au epuizat nici pe departe toată dimensiunea
conceptului de deschidere-luminatoare, astfel în legătură cu aceasta se impun aprofundări şi
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lămuriri suplimentare. În consecinţă, în acest capitol ne propunem completarea consideraţiilor
privind conceptul de deschidere-luminatoare la Heidegger, mai ales sub forma unor articulări şi
nuanţări interpretative. Acest demers nu constituie un scop în sine, fiind în strânsă legătură cu
teza fundamentală a lucrării, şi în primul rând cu sensul „tare” , cel de „orizont al fiinţei” al
temporalităţii, respectiv aprecierea privind „soarta” Dasein-ului şi a temporalităţii în cadrul
ontologiei heideggeriene, direcţionând investigaţiile către consideraţii conclusive.
Aceste interpretări cu tentă finalizatoare privesc deschiderea-luminatoare ca metaforă
fenomenal-ontologică, care tinde spre considerarea fiinţei drept fenomenalitate originară, în
strânsă legătură cu radicalizările fenomenologice pomenite în cadrul capitolului precedent, ele
fiind din nou tematizate şi supuse unor noi analize. Potrivit acestor investigaţii, pot fi identificate
următorii paşi, respectiv grade ale acestui proces de radicalizare: desprinderea conceptului de
deschidere-luminatoare din orizontul interpretativ al logicii empirico-analogice şi transpunerea
lui în orizontul interpretativ al unei logici fenomenologice; interpretarea deschiderii-luminatoare
drept deschidere liberă (freie Öffnung), „libertatea” având o conotaţie de privaţiune (liberă de
ceva), lărgind spre sensul de universalitate înţelesul originarităţii fenomenale; desprinderea
funcţiei de „luminare” de pe textura fenomenală a deschiderii-luminatoare, eliminarea
conotaţiilor de lumină/vizualitate/luminare din semantica conceptului. În corelaţie cu toate
acestea se formulează din nou întrebarea: În ce măsură influenţează aceste radicalizări
fenomenologice direcţionale spre fiinţa ca fenomenalitate suverană funcţia hermeneutică şi
statutul ontologic al temporalităţii-orizont şi al Dasein-ului, în ceea ce priveşte întrebarea
privitoare ca fiinţă?
În investigarea acestor problematizări în acest capitol aplicăm un fel de logică de
interpretare cu direcţionalitate inversă, în sensul de a privi aceste categorii dinspre orizontul
hermeneutic al deschiderii luminatoare, punând în esenţă întrebarea: Este acest concept atât de
radical din punct de vedere fenomenologic, încât să aibă efect – eventual chiar de „suprascriere”
– asupra funcţionalităţii ontologice ale acestora?
Analizele

converg în direcţia concluziei potrivit căreia, luând în considerare

direcţionalitatea radicalizărilor fenomenal-ontologice identificabile în procesul de constituire al
conceptului de deschidere-luminatoare, nu poate fi ocolită presupunerea că apreciind din
perspectiva fenomenalităţii suverane a acesteia, statutul şi funcţionalitatea ontologică a
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categoriilor de Dasein, temporalitate, respectiv orizontul fiinţei suferă o slăbire semnificativă.
Totodată însă apreciem că – în mod aparent paradoxal tocmai din perspectiva acestei logici
fenomenologice – aceste radicalizări fenomenal-ontologice nu pot elimina unele corelativităţi
fundamentale; ducând aşadar mai departe interpretarea din punct de vedere fenomenal-ontologic, deschiderea-luminatoare trebuie considerată totuşi drept fenomenalitate compusă,
„ipseitatea fenomenală” fiind la urma urmei o autocontradicţie. Potrivit acestei presupuneri, în
mod analog cu punerea problemei în ultimele pagini din Fiinţă şi timp, în consideraţiile finale ale
Sfărşitului filosofiei şi sarcina gândirii Heidegger pomeneşte despre „deschidere-luminatoare şi
prezenţialitate” (Lichtung und Anwesenheit), sugerînd, în aprecierea noastră, ideea că în
conceptul fenomenal-ontologic de deschidere-luminatoare persistă un anume fel de
corelativitate. Considerăm totuşi că între semantica conceptului gândit din perspectiva
radicalizărilor ontologice despre care s-a vorbit, respectiv interpretarea lui ca fenomenalitate
compusă, compatibilă cu auxiliarităţi ontologice, se ascunde un fel de tensiune hermeneutică,
poate chiar contradicţie, aceasta fiind poate una dintre acele „puncte de ruptură”, despre care se
face vorbire în literatura de specialitate în legătură cu Heidegger.
În partea de încheiere a lucrării – intitulată Privire retrospectivă, concluzii – accentul
cade mai mult asupra dimensiunii de retrospectivitate, având în vedere faptul că pe parcursul
lucrării de mai multe ori se fac referiri conclusive, chiar dacă ele au caracter
preliminar/intermediar. Această retrospectivă oferă detalii privind aspectele de geneză ale
lucrării, apreciază gradul de realizare a obiectivelor propuse, face referiri la caracterul ipotezelor
de lucru, la aspecte de metodologie de expunere, tratare şi cercetare, respectiv legate de
bibliografie. Referirile conclusive se regăsesc cu precădere în cadrul acestei retrospectivităţi, sub
forma trecerii (parţiale) în revistă a celor enunţate pe parcursul lucrării, a unor scurte reflexii
confirmative asupra lor, respectiv sub forma indicării unor posibile direcţii de cercetare
decurgând din punctul de vedere al temei şi al orizontului de interpretare.
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