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Are Heidegger o ontologie politică? Întrebarea mi se pare legitimă, în 
urma lecturii lucrării sociologului francez, Pierre Bourdieu, Ontologia 
politică a lui Martin Heidegger, tradusă la Editura Tact în 2015. Lucrarea 
lui Bourdieu apare în contextul dezbaterilor din mediul academic francez, 
suscitate în special de poziția de rector pe care a ocupat-o Heidegger în 1933 
și de adeziunea sa formală la Partidul Național-Socialist din Germania lui 
Hitler. În toată această dezbatere, P. Bourdieu nu este nici un detractor 
vehement, dar nici un apărător al lui Heidegger. Folosind conceptul de 
„câmp”1, consacrat în teoria sa, autorul încearcă să demonstreze existența 
unei omologii între câmpul filosofiei lui M. Heidegger și câmpul valorilor 
etico-politice compatibile cu valorile naziste. Teza tare a autorului poate 
suna în felul următor: „filosofia lui Heidegger ar putea fi doar o sublimare 
filosofică, impusă de cenzura specifică a câmpului de producție filosofic, a 
principiilor politice și etice care au determinat aderarea filosofului la 
nazism.” (p. 31) Așadar, prin jargonul său filosofic atât de subtil și abstract, 
sibilinic pe alocuri, filosoful german maschează aderarea sa la valori 
compatibile, finalmente, cu valorile nazismului. Cum își demonstrează 
autorul teza?  

P. Bourdieu examinează în primul rând starea de spirit și curentele de 
opinie existente în universitățile germane între cele două războaie mondiale. 
După cum ne puteam aștepta, situația nu era una foarte bună. Într-o 

                                                 
1  Conceptul de câmp se referă la totalitatea actorilor și organizațiilor dintr-un spațiu de 

producție socială sau culturală și la relațiile dinamice dintre acestea. Fiecare câmp 
reprezintă o zonă a conflictelor, iar viața socială este o luptă pentru ocuparea unei 
poziții cât mai bune în interiorul câmpului propriu. Pozițiile în interiorul unui câmp sunt 
determinate de acumularea de capitaluri, dintre care cele mai importante sunt capitalul 
economic și cel cultural.  
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Germanie aflată în criză economică și socială, după pierderea primului 
război mondial, criza reverberează și în spațiul academic.  

 
 

Proletariatul intelectual al doctorilor, obligați să predea, din cauza lipsei de 
catedre, sub nivelul universitar și al muncitorilor intelectuali subalterni 
care s-au înmulțit pe măsură ce marile institute științifice au devenit 
întreprinderi 'capitaliste de stat' a fost îngroșat de toți acei studenți eterni 
cărora logica sistemului universitar german le-a permis să stagneze în 
poziții de profesori subalterni. (p. 43)  

  
La asta se adaugă și scăderea prestigiului intelectual și simbolic al 

disciplinelor umaniste venită pe fondul asaltului noilor discipline tehnice, în 
contextul dezvoltării economice și industriale. De aici și „reacțiunea” 
umaniștilor față de noile tendințe academice. Se creează astfel în mediul 
universitar un discurs, susținut de umaniști, care repudiază în general tot ce 
ține de realitățile și valorile pe care știința și modernitatea le aduc cu sine: 
tehnica, individualismul, tendințele utilitariste și materialiste, egalitarismul 
etc. Opozițiile clasice, impuse de romantism, sunt reactivate și rafinate: 
opoziția între cultură și civilizație, între comunitate și masa „atomizată”, 
între ierarhie și nivelare, între Führer sau Reich și liberalism sau 
parlamentarism, între viață sau organism și tehnică sau mașina 
dezumanizată, între ontologie și știință sau raționalism etc. În timp ce 
valorile din prima categorie țin de autenticitatea vieții, cele din din categoria 
a doua ilustrează decadența adusă cu sine de modernitate. Este, dacă vrem, 
un „romantism” de-al doilea val, un reacționarism anti-modern, dar care nu 
încetează să fie eminamente modern în esența sa, nu numai prin faptul că se 
raportează în mod implicit la reperele modernității, dar și prin faptul că, 
tocmai negând modernitatea, nu poate ieși din traiectul pe care aceasta i l-a 
circumscris deja.  

În felul acesta se naște ceea ce Bourdieu numește „revoluția 
conservatoare”. Revoluționarii conservatori sunt cei care contestă în epocă 
valorile propovăduite în special de reprezentanții neo-kantianismului: 
glorificarea rațiunii și transmiterea mai departe a moștenirii Iluministe. Iar 
universitatea germană era dominată în acea perioadă de neo-kantieni: W. 
Windelband, H. Rickert, H. Cohen sau E. Cassirer sunt doar câteva nume 
sonore ale acestei tradiții. Heidegger își asumă rolul de a ataca raționalismul 
neo-kantian, denunțându-l ca pe „adversarul cel mai înverșunat al gândirii” 
(p. 93) și-l combate, în numele lui Kant însuși, încercând astfel depășirea 
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neo-kantianismului prin recursul la autoritatea fondatorului. În felul acesta, 
nu numai că discursul lui Heidegger capătă autoritate și onorabilitate în 
mediul academic, dar el devine și promotorul „revoluției conservatoare”.  

A înscrie istoria în ființă, a constitui subiectivitatea autentică drept 
finitudine asumată și astfel absolută, a institui în inima Cogito-ului 
constitutiv un timp ontologic și constitutiv, adică deconstitutiv, înseamnă a 
răsturna răsturnarea kantiană a metafizicii, a întreprinde critica metafizică a 
oricărei critici a metafizicii, pe scurt, a înfăptui 'revoluția conservatoare' (die 
konservative Revolution) în filosofie. (p. 95)  

Numai că revoluția conservatoare pe care o înfăptuiește Heidegger în 
filosofie are în mod automat și implicații politice:  

Vedem astfel imediat că afirmarea întâietății filosofiei în raport cu știința și 
a intuiției în raport cu judecata și conceptul – care constituie una din mizele 
confruntării lui Heidegger cu neo-kantianismul și ale luptei pentru a-l 
împinge pe Kant fie spre logică, fie spre rațiune, fie, dimpotrivă, spre 
Estetică, spre imaginație – intră în consonanță imediată cu manifestările de 
iraționalism care se observă în câmpul politic. (p. 101) 

Desigur, nu putem trece peste acest episod fără să ne gândim la 
„revoluția conservatoare” din interbelicul românesc. Căci, la fel ca și în 
Germania de după Primul Război Mondial, în România interbelică 
societatea era în criză. Valorile iluministe, raționaliste și democratice, rod al 
evoluțiilor sociale și politice începând cu a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea, erau văzute ca un semn al „intruziunii” Occidentului în cultura 
română și, în consecință, atacate din multe părți. Deriva extremei drepte, la 
care au aderat mulți intelectuali de marcă din perioada interbelică, poate fi 
citită în această cheie. Iar dacă opera lui Heidegger poate fi înțeleasă ca o 
„revoluție conservatoare” în filosofie, scrierile intelectualilor români, în 
special publicistica interbelică a acestora, intră cu brio în aceeași categorie. 
Iar dintre toate, patosul revoluționar cel mai pregnant se regăsește în 
cioraniana Schimbare la față a României. Elogiul „revoluției naționale” este 
inspirat fără doar și poate din Germania lui Hitler, pe care Cioran o evoca 
câțiva ani mai devreme în ale sale „Scrisori din Germania”, publicate în 
revista Vremea. Este clar că Zeitgeist-ul epocii se regăsea peste tot în 
Europa.  
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Aș reveni însă acum la întrebarea de început: putem identifica existența 
unei ontologii politice în cazul lui Heidegger? Desigur, este cunoscut faptul 
că Heidegger nu a scris niciodată o etică sau lucrări de filosofie politică și, 
mai mult decât atât, a contestat întotdeauna interpretarea în cheie politică a 
lucrărilor sale. Aceste lucruri erau, bineînțeles, cunoscute de P. Bourdieu. 
Sociologul francez încearcă însă să degajeze mesajul care s-ar putea 
decripta, din jocul limbajului tehnic și din ambiguitățile pe care limba lui 
Heidegger mizează întotdeauna, astfel încât să extragă sensul care nu fusese 
rostit explicit:  

Prin utilizarea metaforică a dihotomiilor și a schemelor gândirii ordinare, 
politica se convertește în ontologie. Însă metafora în care această metafizică 
este zămislită conduce, nu de la lucrurile vizibile la lucrurile invizibile, ci de 
la conținutul latent și poate inconștient, la conținutul declarat al discursului. 
(p. 117)  

Desigur, putem să ne întrebăm dacă decriptarea unor analogii sau a unor 
subînțelesuri sunt suficiente pentru a putea vorbi despre ontologie. Cel 
puțin, dacă discutăm despre ontologie în sensul ei consacrat, de disciplină 
filosofică alături de logică sau etică, atunci cu greu am putea vorbi despre 
„ontologie politică” la Heidegger. Demersul lui Bourdieu nu este atât de 
radical, precum cel al lui Daniel Dubuisson, de exemplu, atunci când își 
propune să demonstreze că întreaga sa teorie a sacrului pe care o elaborează 
Eliade, în calitate de savant matur, nu face decât să ducă la un nivel 
metafizic antisemitismul cu care fusese contaminat în tinerețe1. Cu alte 
cuvinte, Bourdieu nu este un radical și nici un reducționist. De aceea cred că 
este prea mult să-i atribui lui Heidegger o „ontologie politică”, iar 
raționamentul trebuie păstrat la nivelul unei analogii. Așa face de altfel și P. 
Bourdieu, spre finalul lucrării sale, când clasifică gândirea lui Heidegger 
drept „un echivalent structural, în ordinea 'filosofică', al 'revoluției 
conservatoare', revoluție al cărei nazism reprezintă o altă manifestare...” (p. 
145) Afinitățile între cele două există fără îndoială, dar asta nu e o dovadă 
pentru constituirea unei „ontologii” a politicului.  

Gelu Sabău  

1  Vezi cartea lui D. Dubuisson, Mitologii ale secolului XX. Dumezil, Levi-Strauss, 
Eliade, trad. de Lucian Dinescu, Editura Polirom, 2003. Am criticat teza lui Dubuisson 
despre Eliade în articolul „Lectura ideologizantă. Cazul Eliade”, publicat în Idei în 
dialog, nr. 7 (22), Iulie 2006, pp. 18-19.  


