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NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI

Traducerea volumului de faţã s-  a fãcut dupã origina lul
german (Hannah Arendt–Martin Heidegger, Briefe 1925–
1975 und andere Zeugnisse, ediţia a II- a), apãrut în anul 1999
la editura Vittorio Klostermann din Frankfurt pe Main. A fost
consultatã, de asemenea, versiunea francezã (Lettres et au -
tres documents 1925–1975, trad. Pascal David, Gallimard,
Paris, 2001). 

În alcãtuirea volumului a fost urmatã structura ediţiei
germane, în care textul scrisorilor este separat de notele (foarte
detaliate) incluse în secţiunea de Anexe. Însã editoa rea ger -
manã nu marcheazã în textul scrisorilor locurile co mentate
de ea în note. Pentru a- l ajuta pe cititorul român, am semna -
lat prin asterisc (*) acele locuri pentru care am socotit cã
lectura explicaţiilor din Anexe este indispensabilã. 

Cele câteva note de traducere au fost adãugate în sub so lul
paginilor şi trimiterea la ele a fost marcatã cu cifre (1, 2, 3…), în
vreme ce notele de subsol ale editoarei germane au fost semna -
late cu litere (a, b, c…). 

Titlurile de lucrãri la care se face referire în textul scriso -
rilor au fost redate direct în limba românã în cazurile în
care aceste lucrãri existã deja în traducere româneascã. Pen -
tru celelalte scrieri, traducerea titlurilor a fost pusã imediat
dupã titlul original şi poate fi, de asemenea, aflatã în note şi
în lis tele din anexe cu lucrãrile celor doi autori.

Privitor la importanţa volumului de faţã pentru înţelege -
rea biografiei celor doi parteneri de dialog, trimitem cititorul



la postfaţa detaliatã a editoarei volumului german, Ursula
Ludz. 

Datã fiind dificultatea transpunerii în româneşte a acestui
volum, editura a trebuit sã recurgã la competenţele diferite
ale mai multor traducãtori. De aceea, actuala versiune ro -
mâ neascã este rodul unor eforturi conjugate. Astfel, Bogdan
Mincã, traducãtor familiarizat cu ermetismele transpuse în
poezie ale limbajului heideggerian, a preluat sarcina deose bit
de dificilã de a oferi o variantã româneascã a textelor în ver -
suri ale lui Martin Heidegger. Experienţa sa de traducã toare
a liricii germane clasice a recomandat- o pe Ioana Pârvu lescu
ca traducãtor al poemelor Hannei Arendt din secţiunea supli -
mentarã, precum şi al câtorva poeme de Rilke şi Trakl aflate
în note sau în textul scrisorilor.

Terminologia filozoficã heideggerianã, care apare foarte
adesea în textul corespondenţei de faţã, a fost redatã în limba
românã urmând traducerile deja existente.

O primã variantã de traducere a întregului volum a fost
datã de Catrinel Pleşu. O formã ulterioarã, obţinutã prin in -
tro ducerea şi omologarea terminologiei filozofice, precum
şi printr- o revenire asupra textului ca atare al corespondenţei
şi al notelor, îi aparţine lui Cãtãlin Cioabã. În sfârşit, o ulti -
mã confruntare cu originalul a corespondenţei din secţiunea
„Prima vedere“ şi a celor mai importante scrisori din cele -
lalte secţiuni a fost fãcutã, împreunã, de Gabriel Liiceanu şi
Cãtãlin Cioabã. 

6                                            NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI



SCRISORI 
1925–1975



PRIMA VEDERE



1. Martin Heidegger 
către Hannah Arendt

10. II. 1925

Dragã domnişoarã Arendt,

În seara asta simt nevoia sã vã fiu iarãşi aproape, pentru
a vorbi inimii dumneavoastrã.

Aş vrea ca între noi totul sã fie simplu, limpede şi nepre -
fãcut. Numai atunci vom fi demni de faptul cã ne- a fost dat
sã ne întâlnim. Cã aţi devenit studenta mea, iar eu profe -
sorul dumneavoastrã*, acest lucru nu a fãcut decât sã
prilejuiascã ceea ce ni s- a întâmplat.

Niciodatã nu voi putea spera cã îmi veţi aparţine, însã de
acum înainte veţi face parte din viaţa mea, iar ea, graţie dum -
 neavoastrã, va cãpãta o nouã forţã.

Nu ştim niciodatã ce anume, prin fiinţa noastrã, putem
deveni pentru ceilalţi. Şi totuşi, chibzuind bine, ne putem
da seama în ce mãsurã putem ajunge sã avem un efect dis -
tructiv asupra lor şi sã devenim o frânã pentru ei. 

Pe ce drum are sã apuce tânãra dumneavoastrã viaţã – acest
lucru rãmâne, desigur, o tainã. Sã ne înclinãm, aşadar, în faţa
ei. Iar încrederea mea în dumneavoastrã are ca unic ţel sã vã
ajute sã vã rãmâneţi credincioasã dumneavoastrã înşivã.

Faptul cã v- aţi pierdut – cum spuneţi – „neliniştea“ dove -
deşte cã v- aţi gãsit suprema intimitate, fiinţa dumneavoastrã
de fatã în toatã puritatea ei. Iar cândva veţi înţelege şi veţi fi



recunoscãtoare – fireşte, nu mie – cã vizita pe care aţi fãcut- o
în „ora de consultaţie“1 a fost pasul decisiv, un pas care v- a
scos de pe acel drum ce sfârşeşte în cumplita singurãtate a celui
care se dedicã cercetãrii ştiinţifice. Doar un bãrbat este în stare
sã îndure aceastã singurãtate, şi aceasta doar atunci când i- a fost
dat sã cunoascã chinul şi, totodatã, nebunia de a fi creator.

„Bucuraţi- vã!“ – acestea vor fi cuvintele cu care am sã vã
întâmpin de- acum înainte. 

Şi numai bucurându- vã veţi deveni acea femeie care poate
sã dea bucurie şi în preajma cãreia totul devine bucurie, dar
deo potrivã ocrotire, linişte, respect şi recunoştinţã în faţa vieţii.

Şi numai astfel veţi fi pregãtitã cum se cuvine pentru a
vã însuşi tot ceea ce poate şi trebuie sã vã ofere Universitatea.
Numai astfel veţi putea lucra autentic şi serios, dar nu cu acea
încrâncenare cu care multe dintre femei fac ştiinţã, ajungând
într- o bunã zi sã- şi piardã tot acest zel, devenind neajutorate
şi nemairãmânând credincioase lor însele.

Şi tocmai atunci când o femeie ajunge sã aibã o activi tate
spiritualã proprie, lucrul cel mai important rãmâne pãstrarea
femininului originar în tot ceea ce are el mai propriu.

Sã pãzim aşadar ca pe un dar, în interiorul nostru cel mai
adânc, faptul cã ne- a fost dat sã ne întâlnim. Sã nu ajungem
sã desfigurãm acest dar, cãzând pradã autoamãgirilor pe care
viaţa, în exuberanţa ei, le aduce cu sine. Altfel spus, sã nu ne
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1 În aceastã „orã de consultaþie“ a început totul. ªtim cum s- au
petrecut lucrurile, deoarece camaradul de atunci al Hannei Arendt,
Hans Jonas, a împãrtãºit confidenþele pe care Hannah i le- a fãcut la
acel moment. La sfârºitul unei zile, studenta s- a dus sã- ºi vadã pro -
fesorul, în cadrul unei ore de consultaþie, în biroul acestuia. Seara
începuse sã coboare, dar Heidegger nu aprinde lumina. Dupã o vreme,
Hannah se ridicã sã plece ºi atunci are loc urmãtoarea scenã: „Din -
tr- odatã, a cãzut în genunchi în faþa mea. M- am aplecat ºi, din poziþia
în care se afla, a ridicat braþele spre mine ºi mi- a luat capul în mâini.
M- a sãrutat ºi i- am întors sãrutul. (Hans Jonas, Amintiri din con -
vorbirile cu Rachel Salamander, apud Laure Adler, Dans les pas de
Hannah Arendt, Gallimard, Paris, 2005, p. 49).



imaginãm cã aşr fi vorba de o diafanã prietenie între douã
su flete, care nu e, de altfel, nicicând posibilã între oameni.

Nu pot şi nu vreau sã despart ochii dumneavoastrã plini
de credinţã şi chipul dumneavoastrã atât de drag de încrede -
rea curatã, de bunãtatea şi de puritatea fiinţei dumneavoastrã
de fatã.

Însã, în felul acesta, darul prieteniei noastre se transformã
într- o obligaţie, iar noi se cuvine sã fim la înãlţimea ei. Şi tot
ea mã face sã- mi cer iertare pentru faptul cã, în timpul plim -
bãrii noastre, mi- am pierdut o clipã cumpãtul.

În orice caz, aş vrea sã vã mulţumesc şi, sãrutând fruntea
dumneavoastrã purã, sã fac ca ceva din limpezimea fiinţei dum -
neavoastrã sã treacã asupra scrisului meu. 

Bucuraţi- vã, buna mea Hannah!
Al dumneavoastrã,

M. H.

2. Martin Heidegger 
către Hannah Arendt

21. II. 1925

Dragã Hannah,

De ce oare, dintre toate posibilitãţile date fiinţei umane,
iubirea este pe departe cea mai bogatã şi de ce, pentru cei care
ajung sã o trãiascã, ea devine o dulce povarã? Deoa rece, iu -
bind, ajungem sã ne transformãm în ceea ce iubim, rãmâ -
nând totuşi noi înşine. Atunci dorim sã- i mulţumim cumva
fiinţei iubite, dar orice am face nu gãsim nimic care sã ex -
prime pe de- a- ntregul recunoştinţa noastrã.

Nu putem aduce drept mulţumire decât propria noastrã
fiinţã. Iubirea transformã nevoia de a mulţumi în fidelitate
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faţã de noi înşine şi în credinţã necondiţionatã în celãlalt.
Iar în felul acesta iubirea îşi sporeşte în mod permanent
propriul ei mister. 

Apropierea nu este aici decât faptul de a fi în extrema de -
pãrtare faţã de celãlalt. Numai cã aceastã depãrtare nu şterge
nici o clipã contururile, ci, dimpotrivã, îngãduie unui „tu“
să- şi reveleze – în deplinã transparenţã, dar scãpând totuşi
oricãrei înţelegeri – prezenţa sa nemijlocitã. Irumpe rea pre -
zenţei celuilalt în viaţa noastrã este ceva ce nici o minte nu
poate pricepe. Un destin omenesc se dãruie altui destin ome -
nesc, iar a te pune în slujba iubirii curate înseamnã a pãs tra
aceastã dãruire de sine la fel de vie precum în ziua dintâi.

Ce s- ar fi întâmplat dacã m- ai fi întâlnit în cel de- al trei -
sprezecelea an al vieţii tale sau dacã totul s- ar fi petrecut abia
peste zece ani – în zadar ne frãmântãm mintea cu aşa ceva.
Nu, totul s- a întâmplat acum, în momentul în care viaţa ta
se pregãteşte în linişte pentru a se împlini în viaţa de femeie,
când trebuie sã iei cu tine mai departe tot ce ţine de viaţa ta
de fatã – toate presimţirile, aspiraţiile, avântul şi vese lia –,
acestea urmând sã rãmânã izvorul binelui, credinţei şi fru -
museţii, izvorul necontenitei dãruiri feminine.

Şi ce am eu de fãcut în acest moment decisiv al vieţii tale?
Sã am grijã ca nimic din tine sã nu fie distrus; ca tot ceea

ce a fost greu şi dureros în trecutul tãu sã se transfigureze;
ca tot ceea ce este strãin de tine şi s- a nimerit sã ţi se întâmple
sã piarã din viaţa ta.

Posibilitãţile date fiinţei feminine, în mediul în care te
afli, sunt cu totul altele decât crede simpla „studentã“ şi
mult mai favorabile decât poate ea bãnui. Nici o criticã sterilã
nu tre buie sã te atingã şi orice negare venitã de pe poziţii de
supe rio ritate trebuie sã se loveascã de tine ca de o stâncã. 

Fie ca masculinul, cãruia îi e proprie interogarea, sã fie în
stare sã înveţe – din întâlnirea cu ceea ce este purã dãruire –
adevãrata veneraţie; fie ca orice preocupare îngustã sã aibã
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de învãţat – din întâlnirea originarã cu fiinţa femininã în
în tregul ei – ce înseamnã vastitatea lumii.

Curiozitatea, flecãreala şi vanitãţile academice nu vor pu -
tea fi stârpite niciodatã; numai femeia este chematã, prin felul
în care ea este, sã dea nobleţe vieţii spirituale libere.

Când va începe noul semestru, luna mai va fi venit deja;
liliacul se va revãrsa peste vechile ziduri, pomii în floare îşi
vor legãna crengile în grãdinile tainice – iar tu, îmbrãcatã
într- o rochie diafanã de varã, vei intra pe poarta cea veche.
Serile de varã vor pãtrunde în odaia ta şi vor face ca sufletul
tãu tânãr sã vibreze de toatã seninãtatea calmã a vieţii noas -
tre. În curând se vor trezi la viaţã florile pe care mâinile tale
dragi le vor culege şi muşchiul din inima pãdurii, prin care
vor pãşi visele tale pline de încântare.

Şi în curând nu va trebui oare, în singuraticele mele plim -
bãri, sã salut munţii? Cãci ei te vor întâmpina cândva cu
liniştea stâncilor lor, în ale cãror contururi fiinţa ta, în mãreţia
ei, se regãseşte toatã. Voi ajunge şi la lacul dintre munţi pentru
ca, de pe povârnişul cel mai abrupt al vãii, sã privesc în jos,
în liniştitele lui adâncuri.

Al tãu,
M.

3. Martin Heidegger 
către Hannah Arendt

27. II. 1925

Dragã Hannah,

Daimonicul m- a izbit din plin. Rugãciunea tãcutã a mâi -
nilor tale dragi şi fruntea ta luminoasã au vegheat asuprã- mi,
transfigurând totul cu feminitatea lor.
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Nicicând nu mi s- a mai întâmplat aşa ceva.
Pe drumul de întoarcere, în ploaia torenţialã, mi- ai apãrut

încã şi mai frumoasã şi mãreaţã. Mi- aş fi dorit sã cutreier nopţi
în şir cu tine alãturi.

Acceptã cãrticica alãturatã ca simbol al recunoştinţei mele.
Fie ca ea sã îţi aducã aminte, totodatã, de semestrul ce toc -
mai a trecut. 

Te rog, Hannah, mai spune- mi câteva cuvinte. Nu te pot
lãsa sã pleci aşa. 

Înainte de cãlãtorie ai sã fii prinsã cu tot felul de treburi.
Însã cuvintele tale nu trebuie sã fie multe şi nici „frumos“
scrise. 

Ci aşa cum scrii tu. Numai sã fie scrise de tine.

Al tãu,
M.

Mã bucur atât de mult pentru mama ta.*

4. Martin Heidegger 
către Hannah Arendt

Freiburg, 2 martie 1925

Dragã H.,

Pe verso vei vedea drumul nostru de urcuş.* Tocmai am
petrecut douã ore frumoase cu Husserl.*

Te salut cu drag,
M.
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5. Martin Heidegger 
către Hannah Arendt

6. III. 1925

Te salut cu drag.
M.

Urmeazã scrisoare.

6. Martin Heidegger 
către Hannah Arendt

Todtnauberg, 21. III. 1925

Dragã Hannah,

Aici sus a venit iarna în toatã splendoarea ei şi astfel am
putut face excursii minunate, care mi- au redat vigoarea. 

De o sãptãmânã m- am apucat însã din nou de lucru şi ne
pregãtim încã de pe acum sã ne întoarcem pe data de 24 martie. 

Mã gândesc adesea ce bine ar fi dacã şi tu ai putea sã te
odih neşti aşa cum m- am odihnit eu aici sus. Singurãtatea
munţilor, liniştea pe care o are viaţa celor de la munte, fap -
tul de a te simţi atât de aproape de soare, de furtunã, de cer,
simplitatea urmei lãsate pe zãpadã, dispãrând încet- încet pe
panta largã – toate astea ţin sufletul departe de orice frag -
men tare a existenţei şi de orice uzurã mentalã.

Aici este aşadar ţinutul bucuriei pure. Nu mai ai nevoie
câtuşi de puţin de „lucruri interesante“. Munca are, în acest
loc, ritmul regulat al loviturilor tãietorului de lemne, ce se
aud undeva departe.

Ce mult mi- ar fi plãcut sã te pot lua cu mine aici, atunci
când, „din întâmplare“, mi- ai ieşit în cale, ca sã- ţi iei încã o
datã rãmas- bun. 
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Ştiam însã totodatã cu câtã bucurie aşteptai excursia pe
care urma sã o faci în vacanţã. Aşa cã m- am simţit liniştit în
ceea ce te priveşte, chiar dacã nu e zi în care sã nu- mi doresc
sã ai parte de odihnã. Cred cã ai atâta nevoie sã treci peste
tot ce a însemnat semestrul trecut, peste toate supãrãrile, sâ -
câielile, neplãcerile şi necazurile care l- au însoţit, învingân -
du- le pe toate prin propriile tale resurse interioare.

Am citit cu mare bucurie cã Lichtenstein* a fost din nou
la tine. În timpul serilor Husserl*, lucrul neplãcut era zelul
artificial cu care fiecare încerca sã iasã în evidenţã cu orice
preţ. Cu atât mai mult m- am bucurat de tine şi de cum stã -
teai cuminte în colţul tãu. Cu Lichtenstein mi- a fãcut cel
mai mult plãcere sã discut. Acum, cã nu mai vine, s- ar putea
sã renunţ la aceste întâlniri de searã în componenţa lor ac -
tualã. Însã mi- ar plãcea ca un anumit tip de „cerc“ sã de vinã
tradiţional pentru noi. Reuşita lui ar depinde mai puţin de
temele alese spre discuţie, cât de oamenii potriviţi. Aşa cum
ţi- am mai spus, la varã vreau sã- i adun din nou pe „tineri“.*
Şi aş dori sã- i pregãtesc în aşa fel încât, împreunã cu ei, sã cutez
o nouã ispravã. Adesea îmi revin în minte semestrele de la
Freiburg*; multe dintre încercãrile mele de acolo au fost
imature şi pripite – însã munca de profesor mã absorbea cu
totul, pe când acum trebuie sã trag de studenţi ca sã le bag
ceva în cap. Ştiu cã asta nu poate sã dureze. Pe de altã parte,
munca autenticã trebuie sã se desfãşoare întot deauna în sin -
gurãtatea care e proprie interogãrii.

Începând cu aceastã iarnã, Marburgul mi se pare mai prie -
tenos şi pentru prima oarã mã bucur cã mã întorc.

În aşteptarea venirii tale, munţii, pãdurile şi vechile grã -
dini se vor împodobi cu ce au mai frumos. Şi poate cã, atunci,
va fi izgonit şi spiritul paralizant care mi s- a pãrut încã de
la început cã domneşte în locul acela.

Dar poate cã stagnarea este ceva curent în universitãţile
noastre. Ce mi se povesteşte acum despre Freiburg este de
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asemenea îngrijorãtor. Însã, chiar şi aşa, ce e acolo e poate
mai valoros decât multele lucruri care „se întâmplã“ la Berlin.

Oare aveţi şi voi parte de o iarnã întârziatã? Sau ai plecat
la mare?* Am cãutat peste tot titlul exact al corespondenţei
recent apãrute dintre Rahel şi Alexander von der Marwitz.*
Degeaba. Exemplarul de la bibliotecã era împrumutat. Simt
o mare nevoie sã pot citi fãrã nici o obligaţie. Dar zadarnic
încerc sã- mi fac timp. Acum mã chinui cu conferinţele de
la Cassel, care, pentru moment, au o structurã prea greoaie.
A face lucrurile mai uşoare este, în filozofie, o ocupaţie tare
stranie: cu cât devin mai simple, cu atât rãmân mai enig ma -
tice. Pe de altã parte, nici nu aş vrea sã fac publicul sã creadã
cã filozofia poate da un rãspuns la întrebãrile lui.

Ceea ce îmi doresc este sã clarific deosebirea dintre for -
marea concepţiilor despre lume şi cercetarea filozoficã cu
adevãrat ştiinţificã, referindu- mã la problema concretã a esen -
ţei şi a sensului istoriei. Însã, ce- i drept, aceastã clarificare
nu se poate realiza decât folosind concepte cu adevãrat ştiin -
ţifice. Aşa se face cã, atunci când ţin conferinţe pentru „ma -
rele public“, cercetãrile mele devin o purã absurditate pentru
el. Dar m- am angajat sã fac asta şi trebuie ca, de bine, de rãu,
sã o scot cumva la capãt.

Între 24 şi 27 martie sunt la Husserl, la Freiburg, şi mã
bucur de pe acum cã voi petrece acele zile. Pe urmã voi merge
în regiunea mea natalã (Meßkirch, Baden), unde voi rãmâne
pânã pe 3 aprilie. N- ai vrea sã- mi trimiţi o scrisoare acolo şi
sã- mi povesteşti cum ţi- ai petrecut vacanţa?

Când aud în jurul cabanei vuietul furtunii, mã gândesc
la „furtuna“ noastrã. Alteori îmi vine în minte plimbarea
noastrã liniştitã de- a lungul râului Lahn sau îmi petrec mo -
mentele de rãgaz cufundat în visare. În faţa ochilor îmi apare
atunci imaginea fetei intrate prima oarã în biroul meu, îm -
brã catã într- o hainã de ploaie, cu pãlãria trasã adânc pe ochii
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mari şi senini, dând rãspunsuri sfioase şi scurte la toate între -
bãrile. Pe urmã transpun aceastã imagine asupra ultimei zile
din semestru – şi ştiu, atunci abia, cã viaţa este istorie.

Cu dor,
Al tãu,

Martin

7. Martin Heidegger 
către Hannah Arendt 

24. III. 1925

Dragã Hannah,

Cel mic* s- a accidentat în timp ce schia, aşa cã planurile
mele de cãlãtorie s- au dat peste cap. Are o întindere de li -
gament şi trebuie sã stea la pat aici, sus. Îţi voi da un semn
în urmãtoarele zile, dacã totuşi plec la Meßkirch. S- ar putea
sã rãmânem la Freiburg mai mult decât am prevãzut. 

Te salut cu drag, 
Al tãu, Martin
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