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LOGICĂ ŞI EPISTEMOLOGIE

PREDICAŢIA CLASICĂ ŞI TRIADA HEGELIANĂ

Alexandru SURDU

Abstract
The  article of Alexander Surdu, ,Romanian logician  and philosopher, is a

constant reflection on the relationship between the reprezentative categories of logic and
speculative philosophy. Historically, this relationship persist throughout history of
European  culture  and philosophy. In this way, the author analyzes the relationship to
three major authors such as Plato, Kant and Hegel.

Triada hegeliană, oricât de schematic ar fi considerată, independent de
modul concret în care apare în Logica obiectivă sau de cel abstract din Logica
subiectivă, are o semnificaţie strict categorială. Conceptele contradictorii, ca şi
Conceptul din care provin ori în care sunt conţinute, sunt categorii de înaltă
generalitate – adică genurile supreme din terminologia clasic tradiţională. Aceasta
înseamnă că, privite din punctul de vedere tradiţional, ele nu prezintă vreun interes
special. Deja Aristotel stabilea acest lucru în Analytica Priora (A, 27, 43a), unde
singularul şi genurile supreme nu sunt considerate ca obiecte proprii ale logicii,
precum speciile şi genurile obişnuite. De aici rezultă că domeniul categoriilor este
supraordonat domeniului clasic.

Platon şi Aristotel au încercat să clasifice categoriile, însă au făcut-o după
criterii care nu mai ţin de logica tradiţională, ci sunt proprii filosofiei. Kant este cel
dintâi care a căutat să facă o clasificare după funcţia intelectului în judecăţi. Alte
clasificări au la bază criterii ontologice, gnoseologice şi chiar lingvistice. Tuturor
le sunt comune separarea şi izolarea categoriilor unele faţă de altele.

Din punct de vedere conceptual, ierarhizările obişnuite ale categoriilor nu
mai sunt utilizabile, deoarece comparaţiile vor fi privite, la rândul lor, drept
concepte de sine stătătoare.

Nici din punct de vedere predicativ nu se ajunge la ceva aparte deoarece,
dacă ceea ce a stabilit Aristotel este considerat corect, adică faptul că genul se
spune despre specie, dar specia nu se spune despre gen, genurile supreme rămân
predicate universale, despre care nu se mai poate spune nimic.

 Prof. univ. dr., Academician, directorul Institutului de Filosofie şi Psihologie,
C.Rădulescu-Motru
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Astfel că triada hegeliană nu poate fi studiată din perspectiva schematică a
logicii tradiţionale, căci elementele sale (categoriile) depăşesc domeniul logico-
clasic, al raporturilor predicative, conceptuale şi silogistice. Fără să fie vorba
despre categorii, apar în logica tradiţională situaţii în care un anumit tip de triade
amintesc de triadele hegeliene.

Cea dintâi şi cea mai cunoscută dintre aceste situaţii apare în cazul
diviziunii. Aici se dovedeşte că, oricare ar fi genul, îi sunt subordonate două specii.
Se poate proceda analitic, de la gen către specii, sau sintetic, de la speciile opuse
către gen. Una dintre cele două specii apare ca termen negativ; luat ca atare, însă
fără a sta într-un raport cu termenul pozitiv şi, fără a proveni dintr-un gen
supraordonat sau a fi inclus în el – va fi considerată nume nedeterminat precum
arată Aristotel. De exemplu, genul vieţuitor poate fi divizat în speciile om şi non-
om. Este clar aici însă că non-om nu este un simplu nume nedeterminat, care poate
însemna orice în afară de om, cum se şi întâmplă, de fapt, când este considerat
separat. Ca specie a genului vieţuitor, non-om semnifică clasa tuturor vieţuitoarelor
care nu sunt oameni, dar nu poate, de exemplu, semnifica o clasă de minerale.

Se poate considera drept regulă generală că, din orice gen, pot fi obţinute
două specii opuse sau că orice gen poate fi alcătuit din astfel de specii. Una dintre
cele două specii opuse este strict determinată, cealaltă (negaţia celei dintâi) este
nedeterminată în cadrul genului respectiv fiind, dimpotrivă, fiind determinată faţă
de alte genuri.

Raporturile despre care este vorba aici sugerează în forma lor conceptuală
o triadă care, fără a fi alcătuită din genuri supreme, aminteşte de cele hegeliene.
Din această perspectivă, triada hegeliană ar reprezenta o extindere a analizei
relaţionale de tip clasic de la domeniul conceptelor simple la cel al categoriilor. Se
înţelege că această extindere presupune şi obţinerea unor noi relaţii, care se
dovedesc imposibile în domeniul conceptelor simple. Datorită statutului special
atribuit categoriilor nu se poate opera extinderea lor în logica clasică.

Este cunoscut faptul că acceptarea unei triade presupune acceptarea unor
raporturi dialectice, care sunt contrare legilor (principiilor) clasice. Acest fapt nu
este însă evident în domeniul conceptual. Genul în şi pentru sine nu este considerat
ca fiind contradictoriu datorită faptului că este alcătuit din două specii opuse.
Persistă numai opoziţia relativă dintre specii, ca urmare a nedeterminării lor, care
presupune termenul negativ. Termenii opuşi sunt determinaţi în triada hegeliană.
Spre exemplu, nu se vorbeşte despre Calitate şi Non-calitate, ci despre Calitate şi
Cantitate.

Implicaţia dialectică a triadei conceptuale simple este vizibilă însă din
perspectiva predicativă şi a şi fost observată de Aristotel. În esenţă, ea încalcă
regula predicării de la gen la specie, şi o vom denumi predicaţie directă.

Date fiind două concepte contradictorii, din care unul este genul altui
concept, putem să le enunţăm pe primele despre ultimul, rezultând două enunţuri
contradictorii. De exemplu, muritor şi nemuritor pot şi enunţate despre om
(muritor este un gen al speciei om) în predicaţie directă. Cele două enunţuri
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obţinute („omul este muritor” şi „omul nu este muritor”) sunt contradictorii şi
respectă principiul contradicţiei – nu este posibil ca ambele să fie adevărate,
precum şi principiul terţului exclus – cel puţin unul dintre ele este adevărat. Dar
dacă ammbele concepte sunt specii ale unui gen şi dacă ele se enunţă despre acest
gen în predicaţie inversă (de la specie la gen) apar două enunţuri care, cu toate că
se neagă reciproc, nu sunt în raport clasic de contradicţie, căci sunt ambele
adevărate. Astfel, putem enunţa om şi non-om despre genul vieţuitor în predicaţie
inversă şi obţinem două enunţuri care sunt, ambele, adevărate („vieţuitorul este
om” şi „vieţuitorul nu este om”). Ambele sunt numai împreună adevărate.

Fără să facă o analiză specială a acestor cazuri, Aristotel le pune alături de
altele, cum ar fi, de pildă, enunţurile de futuris contingentibus, caz special al
încălcării legii contradicţiei şi legii terţului exclus.

Aristotel include ambele cazuri, al predicaţiei directe şi al predicaţiei
indirecte, în aşa-numita „predicaţie non-universală despre universal”. El spune
explicit (De Interpretatione, 7, 17b) că, atunci când se afirmă sau se neagă ceva
despre universal, nu în chip universal, cu alte cuvinte un gen despre o specie
(direct) sau o specie despre un gen (invers), afirmaţia sau negaţia nu sunt
întotdeauna adevărate – cum cere legea terţului exclus – ci ambele pot fi adevărate
(cazul predicaţiei inverse, care încalcă legea contradicţiei).

Poate fi luat în considerare şi aspectul silogistic al problemei. Dacă se
consideră că teoria conceptului de mai sus este mai mult sau mai puţin identică cu
teoria platonică a diviziunii, se poate conchide că Aristotel i-a contestat caracterul
silogistic, ceea ce a făcut în mod direct şi în cazul diviziunii. Dacă se introduce
cuantificarea universală şi enunţurile contradictorii sunt puse alături, se ajunge în
ambele cazuri la o majoră universală, d. ex. „orice om este fie muritor, fie
nemuritor” (pentru predicaţia directă); aici disjuncţia este exclusivă. Adăugând o
minoră universală, în care subiectul majorei apare ca predicat, pentru primul caz
„orice filosof este om” şi pentru al doilea caz „orice mamifer este vieţuitor”
obţinem o propoziţie disjunctivă de acelaşi tip ca majora universală, adică „orice
filosof este fie muritor, fie nemuritor” sau „orice mamifer este fie om, fie non-om”.
Aceasta înseamnă, din punct de vedere clasic, că nu există nici un procedeu formal
silogistic, în cadrul căruia să se poată ieşi din cadrul disjuncţiei pe care o
presupune în genere dihotomia, şi cu atât mai puţin din cadrul disjuncţiei care
rezultă din predicaţia inversă. De fapt, se ajunge pe o altă cale, respectiv cea a
silogisticii, la demonstrarea adevărului unuia dintre membrii disjuncţiei provenite
din predicaţia directă, celălalt membru fiind exclus, ca fals, deoarece disjuncţia este
exclusivă; se operează aici cu modus ponens. În cazul predicaţiei inverse nu apare
această situaţie, căci cele două enunţuri, deşi unul afirmă ceea ce neagă celălalt,
sunt adevărate când sunt luate simultan; independent unul de altul, sunt false
ambele. Acest act unitar de predicaţie contradictorie este indestructibil şi constituie
deci o formă specifică de raţionament. El conţine de fapt trei termeni, dar relaţia lor
nu duce la suspendarea, ci la menţinerea contradicţiei.
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Prin urmare, cu toate că triada hegeliană, în şi pentru sine, nu a fost
studiată de logica tradiţională, deoarece categoriile erau considerate independente
unele faţă de altele, modalitatea triadică a raporturilor dialectice dintre conceptelor
a fost cunoscută chiar de către antici şi aplicată sub forma diviziunii platonice. În
cadrul predicaţiei inverse, conceptele care formează cele două specii contradictorii
ale unui gen determină formarea enunţurilor (din care unul neagă ceea ce afirmă
celălalt), încălcând principiile logicii clasice. În domeniul silogisticii contradicţia
persistă iar predicaţia inversă contradictorie se dovedeşte indestructibilă.

Se poate trage concluzia că cel puţin unele aspecte schematice ale triadei
hegeliene pot fi incluse în logica tradiţională, într-un domeniu supraordonat celui
conceptual, cu condiţia acceptării relaţiilor intercategoriale, analoge relaţiilor dintre
concepte. Pe de altă parte, din punct de vedere conceptual, triada sugerează
posibilitatea studiului formal, cu mijloace tradiţionale, al unora dintre multiplele
aspecte dialectice ale triadei hegeliene.
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INTERDISCIPLINARITATEA METODOLOGICĂ ŞI
 CUNOAŞTEREA COMPLEXITĂŢII

Acsinte DOBRE

Abstract
The paper aims at the status of interdisciplinarity, in relation with the complexity

of the researched areas, as well as with more recent historical stages in the evolution of
various scientific disciplines, especially Cybernetics.The last part of the article deals with
the importance of the philosophical and methodological view, acording to which the
interdisciplinary procedures become indispensable at the present stage of sciences, which
reveals a new alliance between man and nature, between subject and object, between
culture and univers.

           Corelându-se inextricabil cu evoluţia teoriilor ample, cu edificarea şi
utilizarea paradigmelor de cercetare, înaintarea rapidă a ştiinţelor presupune nu
întrebări izolate, nici doar date circumscrise limitat sau conjecturi îngust localizate.
Viziunea şi demersurile interdisciplinare vor apărea ca fiind de neocolit, ca
solidare, la început, cu construcţia de mari insule de raţionalitate, centrate pe
macroprobleme, cum ar fi cele ale raporturilor om – mediu ambiant sau cele
izvorâte din variatele crize ale lumii globalizate contemporane.

Prin interdisciplinaritate, ca program metodologico-epistemologic
indispensabil în cercetarea prezentă şi viitoare se urmăreşte transferul de
problematici, metode şi idei fecunde, dintr-o disciplină în altele, cu scopul de a
dinamiza şi stimula creativ disciplinele receptoare. Fără a face doar o pledoarie pro
domo, R. Thom – matematician de renume – argumentează că matematica
contemporană constituie o principală sursă pentru transferuri interdisciplinare. Se
elaborează astfel modele complexe şi fecunde, capabile să-şi autocorecteze, cel
puţin în parte, incongruenţele şi inadecvările, comparativ cu noile domenii în care
sunt puse să funcţioneze structurile matematice translatate. Potrivit aceluiaşi R.
Thom, „limba interdisciplinarităţii este ( în principal) matematică, deoarece tocmai
în matematici domneşte o generalitate teoretică, nu neapărat legată de calcul, ci de
natură calitativă şi topologică” (1, p. 642). Opoziţia fecundă dintre local (
particular) şi global ( general) este prezentă în orice disciplină şi tocmai în

 Prof. univ. dr., Universitatea Spiru Haret, Bucureşti
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cuprinderea respectivei opoziţii structurile matematice cu dinamismul lor sunt de
neînlocuit. Aşadar, matematica funcţionează ca un vector privilegiat al
interdisciplinarităţii, mai ales în ştiinţele naturii, dar şi în lingvistică, în ştiinţele
economice şi în alte ştiinţe ale complexităţii socio-culturale.

Sub aspect istorico-metodologic, o mărturie elocventă despre prezenţa şi rolul
indubitabil rodnic al interdisciplinarităţii este oferit de apariţia, la jumătatea
secolului douăzeci, a ciberneticii, în strânse corelaţii cu Teoria informaţiei şi
Teoria sistemelor complexe. Chiar de la apariţie, cibernetica, respectiv teoria
sistemelor cu comandă şi control, atât din lumea vie, cât şi din viaţa socio-culturală
s-a dovedit o construcţie multi-  şi interdisciplinară, înnoitoare, generatoare de noi
tipuri de explicaţie, de noi modele cauzal-ordonatoare, ce depăşesc pe cele linear-
mecaniciste anterioare. Faptul că Norbert Wienner, fondatorul noii discipline era,
ca formaţie de bază, matematician confirmă, oarecum, ideea lui Thom despre rolul
matematicii de principal vector al interdisciplinarităţii. Ca disciplină ştiinţifică de
sinteză, mai nouă, cibernetica va studia sistemele adaptative complexe, precum
cele de tehnologie înaltă, cele biologice sau cele economice, social-politice şi
culturale, cele ideal-conceptuale etc. Fiind un fel de metaştiinţă mai ales a secolului
XXI, ce include organic metode, concepte şi legităţi din alte discipline adiacente
interdependente, direcţionate toate către studiul sistemelor complexe şi al adaptării
lor la medii complexe, cibernetica a suferit, la rândul ei o creştere în complexitate.
Se pot distinge astfel, cibernetica de ordinul unu (predominant tehnologică) ; apoi
cea de ordinul doi (mai ales biologică ) şi cea de ordinul trei, centrată pe sisteme
conceptuale complex-adaptative  (vezi Wikipedia, „Cibernetica şi ştiinţele
complexităţii. In loc de introducere”). Este demnă de remarcat forţa euristică
înnoitoare a ciberneticii, ca o cunoaştere sintetizatoare a organizării şi comunicării
informaţionale. Între ideile noi, cu mare capacitate explicativă, vizând sistemele
complexe, ale ciberneticii s-au impus : retroacţiunea sau feed-back-ul funcţional, în
comparaţie cu interacţiunea egalitară ; apoi, autoreglarea, comparativ cu caracterul
stabil, static şi mai ales finalitatea antientropică, comparativ cu cauzalitatea clasică,
predominant mecanic-lineară. Asemenea idei fertile şi clarificatoare pot fi uneori,
supraoperaţionalizate şi obscurizate, prin extinderi reducţioniste, de tipul celor
numite, de E. Morin, cibernetism sau informatism. (2, p. 136).

Puternic întrepătrunsă cu cibernetica lui Wienner, ca (meta-)ştiinţă a
organizării este Teoria shennoniană a informaţiei. Aceasta din urmă are meritul de
a fi oferit noţiunii de informaţie un statut apropiat physis-ului, ca realitate
organizată. Cibernetica, cu diversele sale niveluri face posibil ca teoria lui Shennon
şi Weaver să fie adâncită prin recontextualizări, „prin dubla şi metodica deschidere
atât către phyisis cât şi către domeniul antropo-social, permiţând o complexificare a
înţelegerii celor două domenii, corelate prin bucle recursive”(3, p.137). Prin astfel
de recontextualizări şi deschideri se depăşeşte carenţa teoriei matematice a
informaţiei, carenţă adesea remarcată, anume lipsa de interes a acestei teorii faţă de
sensul şi mai ales valoarea informaţiei pentru receptor. Sensul – care se generează
în praxis-ul antropo-social – era, prin abstracţie, neglijat în etapa iniţială a teoriei
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informaţiei. Potrivit lui B. Jarrosson, (4, p.219), tocmai contextul cultural-cognitiv
conferă sens informaţiei. Urmărind a lega informaţia cu contextul său, o corelăm
cu conceptul de sens, ce are şi aspecte subiective. Dintre variatele impresii
receptate prin simţurile noastre, nu toate devin informaţii cu sens. Doar unele din
respectivele impresii sunt preluate de reţeaua categoriilor intelectului şi astfel se
structurează şi se constituie informaţia cu sens, asupra fragmentului de realitate
vizat. Intelectul este cel care face să se ivească informaţia cu sens din percepţii,
acela care oferă o „lectură” a realului, dând o organizare senzaţiilor, pentru ca ele
să devină informaţie cu sens. Potrivit aceluiaşi Jarrosson, demersurile subiectului
generic ar fi mai ample, cu trei etape :

a) o cunoaştere prealabilă ; b) intenţia globală şi c) imaginaţia creatoare. În
prima etapă (a cunoaşterii prealabile), se conferă un sens pentru senzaţii aflate,
oarecum, pe un loc median, între cele extrem de uzuale şi cele mai noi, adesea
ultraspecializate. În etapa a doua se preia informaţia care – trecând prin  reţeaua
categorială – a căpătat un sens în raport cu experienţa noastră trecută şi va fi
încorporată în cunoştinţele noastre. Ea va trebui să fie coerentă cu reprezentarea
noastră a lumii, pentru că, altfel, disonanţa ar duce la respingerea foarte probabilă a
sa. În această manieră, reprezentarea noastră a lumii exprimă şi intenţia noastră
asupra lumii şi participă la trierea senzaţiilor, favorizând pe acelea care o întăresc.
Astfel, cu o paradigmă de natură mecanicistă se vor selecta faptele percepute într-o
manieră restrictivă adecvată, linear-îngustă ; unele vor fi neglijate sau nu vor primi
semnificaţia extinsă. Se poate constata că prima etapă şi cea da a doua se pot
opune, prin efectele lor; prima etapă lărgeşte perceperea de semnale-informaţii la
noi aspecte şi domenii iar a doua face să intervină o selectivitate adesea rigidă, prin
demersurile de filtrare ale intelectului şi ale paradigmei intenţionale. A treia
componentă, imaginaţia creatoare, se manifestă printr-o capacitate de a descoperi
noi interpretări ale fragmentelor realităţii, prin reprezentări ce le substituie pe cele
uzuale, chiar răsturnându-le. Mai ales minţile geniale surprind ceea ce altele,
comune, nu sesizează, respectiv reuşesc să dea un nou sens lumii înconjurătoare,
„citind” în faptele din lume noi informaţii şi sensuri. Asemenea manifestări ale
imaginaţiei creatoare apar mai rar, păstrând şi laturi misterioase, greu sau chiar
imposibil de măsurat.

Distincţiile şi unele efecte contrarii ce caracterizează cele trei etape
amintite mai sus şi care intervin constrângător în cunoaşterea avansată, mai ales în
cea interdisciplinară, vor putea fi precizate mai mult în lumina epistemologiei lui
Th. Kuhn, ca explicitare a dinamicii vii a ştiinţelor contemporane. Este deja intrată
în discuţiile curente din teoria şi istoria ştiinţei, distincţia kuhneeană dintre ştiinţa
normală, bazată pe paradigma de cercetare, pe de o parte şi ştiinţa extraordinară
(revoluţionară), pe cale de a înlocui vechea paradigmă cu alta nouă, pe de altă
parte. Analizele de istoria ştiinţelor evidenţiază existenţa unor funcţii distincte ale
celor două componente succesive ; de asemenea, se poate remarca cum funcţiile
mai pronunţat înnoitoare ale ştiinţei revoluţionare se realizează. mai ales, prin
variate demersuri interdisciplinare. Ca un  exemplu, se poate aminti,  cum J. Dalton
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a fost favorizat, în descoperirea legilor sale din Chimie, de experienţa cercetării
anterioare, în alte domenii (adiacente, precum fizica atmosferei şi meteorologia).
Pornind de la amintitele disociaţii epistemologice ale viziunii istoriste a lui Kuhn
se pot delimita două niveluri ale procedurilor metodologice şi ale rezultatelor
creative în ştiinţa matură. Primul este cel al utilizării paradigmei de cercetare
existente, în rezolvarea de aşa-zise puzzles sau  de probleme normale; al doilea este
cel al trecerii la o nouă paradigmă, prin demersuri cu precădere interdisciplinare
ale revoluţiei ştiinţifice. În acest al doilea nivel, trecerea la noua paradigmă va
însemna aport multidirecţional de informaţii şi sensuri noi, cu reconfigurarea
stilului şi metodelor de cercetare, într-un proces ireversibil. Chiar dacă şi la nivelul
întâi, cel al ştiinţei normale – ce evită anomaliile cercetării – se pot produce idei şi
rezultate noi, utilizând paradigma drept ghid, înnoirile obţinute prin formarea
oarecum bruscă a noii paradigme, cu deschideri foarte frecvente şi spre alte
discipline – sunt mai profunde. Calea cercetării noului în ştiinţa extraordinară se
constituie, aşadar, ca o succesiune ireversibilă de restructurări, ca schimbări ale
paradigmelor, cu generarea de instrumente metodologice mai perfecţionate,
corespunzătoare unor noi probleme mai ample şi de regulă, mai profunde.
Accentuarea ce vizează caracterul mai profund al cercetării la nivelul al doilea – al
ştiinţei extraordinare – nu echivalează cu minimalizarea rolului paradigmei pentru
ştiinţele mature. Creaţia unei paradigme este pentru Kuhn, actul fondator al unei
ştiinţe. Acesta va provoca o transformare intrinsecă a practicilor de cercetare în
domeniul vizat, astfel încât ştiinţa, din pre-paradigmatică devine ceea ce s-a numit
ştiinţă normală. Practicienii respectivei noi perioade (normale) vor lucra, un timp
cel puţin, după acest model comun, devenit şi un instrument pedagogic, pentru
ucenicie în domeniu. Paradigma – ce apare relativ brusc – se va caracteriza prin
putere explicativă, prin numărul mare de probleme abordabile, de întrebări
rezolvabile, pe care tocmai permite a le defini ; prin promisiuni şi forme ale
încrederii în raport cu un progres cognitiv cumulativ şi relativ rapid. Apariţia de
anomalii în cercetare va întrerupe dezvoltarea cumulativă în domeniu ; revoluţia
ştiinţifică şi generarea unei noi paradigme vor apărea, de asemenea, ca inevitabile.

Fecunditatea teoretico-practică a procedurilor interdisciplinare se
regăseşte, cu şi mai mare pregnanţă, în domeniul supercomplex al ştiinţelor socio-
umane. Urmărind statutul metodologic al ştiinţelor sociale, în special al
politologiei, D. Fisichella considera că distincţia lui Windelband între ştiinţe
ideografice (vizând mai ales determinarea individualităţii unor fenomene) şi cele
nomotetice (orientate spre construcţia de sisteme teoretice universale) nu
funcţionează pentru a marca deosebirea dintre ştiinţele socio-umane şi cele ale
naturii. Cu argumente din istoria şi filosofia ştiinţei, autorul italian arată, justificat,
că amintita distincţie este mai ales intradisciplinară şi nu interdisciplinară.(5, p.37).
Există niveluri (faze) ideografice şi alte niveluri nomotetice de cercetare, în
interiorul fiecărei discipline. Cunoaşterea predominant universalizantă şi deductivă
nu poate şi nu trebuie să excludă – atât în faza ştiinţei normale, cât şi în aceea a
ştiinţei extraordinare – cercetările bazate pe observaţie, descriere şi instanţializare
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individuală. Apoi, faptele vizate nu pot fi, la rândul lor, total neutre faţă de
concepte şi scheme teoretice generale. În diferitele lor faze – normale sau
extraordinare, nomotetice sau ideografice – ştiinţele caută, formulează şi utilizează
regularităţi sau legităţi, vizând tendinţe generale, relaţii invariabile sau, mai ales,
cu o mare frecvenţă de realizare. Termenul de lege se va utiliza totuşi, în diverse
discipline ştiinţifice, cu precauţie, întrucât conţine şi aspecte echivoce. Pentru
ştiinţele sociale el pare a fi suprasemnificant, având infiltrări aşa-zis metafizice. De
exemplu, legile lui Marx cu privire la istorie sunt – cum s-a spus –  mai mult
elemente ale unei filosofii a istoriei ; iar pentru ştiinţele naturii, acelaşi termen
cuprinde adesea reziduuri de natură mecanicist-rigidă, precum ideea despre o
necesitate implacabilă a naturii. Cercetări interdisciplinare din ştiinţele empirice, ca
şi acelea metateoretice din epistemologie au forjat convingerea că nici o lege a
ştiinţelor factuale n-ar putea fi vreodată dovedită ca fiind, în mod definitiv, complet
adevărată. Apariţia inevitabilă a anomaliilor, ce transcend paradigmele din
respectivele ştiinţe este o confirmare mereu reluată a convingerii de mai sus. În
măsura în care legile sunt incluse în sisteme teoretice, ele sunt mai rezistente,
totuşi, la infirmări, rămânând o bază suficient de sigură pentru previziuni.

Cercetarea capacităţilor şi limitelor manifestate prin previziunile ştiinţelor
empirice ( inclusiv cele socio-umane) este un câmp interdisciplinar prin excelenţă,
ce angajează şi opţiuni valorice, filosofico-morale. În acest sens ne puterm întreba
justificat dacă legile şi previzibilitatea ce ele o permit, nu limitează drastic
opţiunile şi libertatea indivizilor umani. Se poate contraargumenta totuşi, că
previziunea – ca bază a descoperirii de fapte şi fenomene noi – este şi o expresie a
libertăţii cercetătorilor. După acelaşi D. Fisichella, libertatea este indisociabilă de o
anumită responsabilitate şi astfel, „conştientizarea consecinţelor inerente propriilor
comportamente şi elaborarea chibzuită a proiectelor în baza congruenţei
mijloacelor şi scopurilor vor implica a ţine cont de necesitatea evitării
repercusiunilor nedorite şi a „pericolelor opuse” ; astfel previzibilitatea şi
regularitatea nu neagă, nicidecum, oportunitatea opţiunii individuale şi
colective”(6, p.45). O dată cu avansarea istoriei, cu amplificarea fluxurilor
informaţionale, a mobilităţii sociale orizontale şi verticale este nevoie de o
previziune mai cuprinzătoare privind complexitatea societăţilor. Prin integrarea în
contexte policondiţionale alternative, adesea la fel de posibile, previziunea va lua
forma unor scenarii. În cadrul elaborării de scenarii alternative şi al optării pentru
unul sau altul dintre ele, spaţiul rezerat libertăţii în plan teoretic şi practic, nu va fi
restrâns. În confruntarea dintre multitudinea scenariilor elaborate „apar gradele de
plauzibilitate ştiinţifică ale respectivelor scenarii şi capacitatea lor de a lansa noi
ipoteze (creative) credibile, de o importanţă comparativ mai durabilă şi mai
extinsă” (7, p.46). Amplificarea abordărilor interdisciplinare, cu angajări
filosofico-valorice în ştiinţele antropo-sociale deschide în plan metateoretic o
perspectivă a semnificaţiilor ontologice mai adânci, ale interdisciplinarităţii.

Întrucât cultura reprezintă modul autentic uman de existenţă şi creaţie,
cercetarea socio-culturală a comportamentelor omului se impune a fi realizată
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complementar, cu ajutorul mai multor paradigme şi metode. Dintre acestea
amintim pe cele de ordin teoretic (ştiinţifice, filosofice), de ordin simbolic şi
hermeneutic (artă, religie, tipuri de limbaje), dar şi de ordin normativ (drept,
morală, tradiţii cu funcţii de reglementare) şi de ordin instituţional şi instrumental-
practic (educaţie, economie, tehnică, mijloace de comunicare ş.a.). Având prin
excelenţă un caracter integrator, lumea culturii poate fi explicitată numai printr-o
perspectivă interdisciplinară, pentru a-i sesiza, fie şi aproximativ, varietatea de
articulaţii şi aspecte, aflate în interdependenţe şi în transformări neîncetate.

O schimbare de mare anvergură a intervenit în statutul global al ştiinţelor,
în contextul evoluţiilor din cultura contemporană. Modelul ştiinţei clasice, galileo-
newtoniene consideră că universul material devine inteligibil numai dacă omul, ca
subiect cunoscător, se detaşează de propria subiectivitate evaluativă, de atitudini şi
interese practice deformante ( precum „idolii” lui Bacon). Astfel, subiectul uman s-
ar rapoprta la ontos doar ca subiect pur raţional, neangajat axiologic, detaşat de
propria istorie.

            În a doua jumătate a secolului douăzeci se instituie însă o schimbare
radicală a paradigmei epistemologice de raportare la univers, în gândirea ştiinţifică.
În acord cu această nouă paradigmă, universul nu se mai prezintă atemporal, ci are
esenţialmente o istorie. Conform de-acum cunoscutului principiu antropic,
consubstanţial univeresului, istoria vieţii şi a omului sunt cuprinse potenţial în
mecanismele de devenire istorică a aceluiaş univers. Este o opoziţie clară cu
vechiul model al ştiinţei clasice, după care totul s-ar petrece în univeres, ca şi când
omul ar fi inexistent în el. Potrivit noii paradigme, universul ar fi astfel
autoorganizat, încât să facă posibilă apariţia şi vieţuirea omului. S-a argumentat de
către unii oameni de ştiinţă – precum John Barrow (8, p.133 ) – cum, pentru ca
universul să conţină observatori vii, ( cu atomii şi nucleele lor), constantele
fundamentale ale naturii ( cea gravitaţională, viteza luminii în vid, constanta lui
Plank, sarcina şi masa electronului şi alte câteva ) trebuiau să aibă valori foarte
apropiate de cele tocmai observate de Fizica actuală. O asemenea regăsire a
consubstanţialităţii om – cosmos, a unei „noi alianţe” cu natura, a omului şi a
culturii sale este argumentată, pe direcţia noii paradigme, şi de către I. Prigogine şi
I. Stengers ( în cunoscuta lucrare, avînd titlul chiar Noua Alianţă ). Astfel,
reprezentările anterioare, ce instituiseră opoziţia până la ruptură dintre om şi
natură, nu mai au o valabilitate universală, ci se vor explica prin punerea lor într-un
anumit context istoric şi intelectual, corelat, la rândul lui, cu un model cultural
determinat. Cum s-a subliniat, „Principiul antropic acordă umanului o semnificaţie
cosmologică şi ontologică ...; nu antropologizarea naturii ar fi acum pe primul plan,
ci naturalizarea sau cosmologizarea omului şi a culturii sale” ( 9, p.113 ).
Demersurile de cunoaştere interdisciplinară devin indispensabile într-o asemenea
refacere a unităţii, a noii alianţe dintre om şi natură, dintre subiect şi obiect, dintre
cultură şi cosmos. Fără a se anula diferenţele de nivel, gândirea filosofică şi
ştiinţifică actuală regăseşte presupoziţii ale vechilor ontologii şi admite un fel de
acord metafizic, quasihegelian, între raţiunea umană şi lume, acord înscris în
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structurile profunde ale realităţii obiective. Se instituie astfel o tendinţă de depăşire
a separaţiei rigide, din ştiinţa clasică, dintre subiect şi obiect. În noile contexte ale
cercetărilor aprofundate, opoziţia dintre ştiinţele naturii şi ştiinţele spiritului este
atenuată şi regândită, pusă repetat în discuţie, pe baza noilor perspective
integratoare, prin excelenţă, pluri-  şi interdisciplinare. În locul izolării omului prin
metodologii superspecialzate,ştiinţele naturii, în stadiul actual al intrării în „noua
alianţă”, conferă din nou omului cosmologizat, statutul de „măsură a tuturor
lucrurilor”.
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SOFIŞTII, PRIMII PROFESORI DE RETORICĂ
SOPHISTS, FIRST RHETORIC TEACHERS

Aurel M. CAZACU

Abstract
For the sophists, the human and his spiritual creations are situated in the centre of

reflection. Thus it can be understood why the dominant topics of sophistical speculation in
Protagoras, Gorgias or prodicos are ethics, politics, art, language, religion, education
including rhetoric, that is all we call today humanistic culture, Humanism, Relativism,
accent stressed on cognition and experience, on capacity to convince, on actual needs of
the moment, are as many benchmarks enlightening us why sophists has such a great
success, especially among zoung people. If the term « sophist » received for a long time a
negative signification, nowadays the majority of the researchers agree that the sophists has
been a cultural phenomenon as necessary as Socrates, Plato and Aristotle. Furthermore,
the same could not exist withhout sophists.
Keywords: arguing,  humanism, persuasion, rhetoric, sophist.

Primii profesori de retorică din Atena au fost sofiştii Protagoras din
Abdera (485 – 411 î.Hr.), Gorgias din Leontinoi (Sicilia, 485 – 380 î.Hr.) şi
Prodicos din Keos.

Sensul originar al termenului de “sofist” este cel de “înţelept”, “cunoscător
într-ale înţelepciunii”, “posesor de înţelepciune”. Accepţiunea negativă dată
termenului “sofist” se regăseşte la Socrate, mai precis, la discipolii săi, Platon şi
Xenofon, iar ulterior la Aristotel.

Capetele de acuzare împotriva sofiştilor sunt de natură diversă: sofistica
este o ştiinţă aparentă, nu una reală; este profesată cu plată, nicidecum din dragoste
dezinteresată pentru adevăr; este un pericol atât pentru religie, cât şi pentru
uzanţele morale; a contribuit la pierderea puterii de către aristocraţi, dând impuls
unei clase noi, cu înzestrări şi abilităţi personale, şi nu raportate la tradiţia şi
nobleţea familiei ş.a.

Astăzi toţi cercetătorii sunt de accord cu faptul că sofiştii au fost un
fenomen cultural la fel de necesar ca Socrate, Platon şi Aristotel. Mai mult, aceştia
n-ar fi putut exista fără sofişti.

În ce constă noutatea sofisticii? Pentru sofişti, omul şi creaţiile spirituale
ale acestuia se situează în central reflecţiei. Omul ca individ şi ca membru al
societăţii este cel spre care se îndreaptă atenţia sofisticii. Aşa se înţelege de ce
temele dominante ale speculaţiei sofiste sunt etica, politica, arta, limbajul, religia,
educaţia, inclusiv retorica, adică tot ceea ce astăzi se numeşte cultură umanistă. De
fapt, sofiştii inaugurează de facto perioada umanistă a filosofiei antice greceşti.

 Conf. univ. dr., Universitatea Spiru Haret, Bucureşti
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Sofiştii au ştiut să explice şi să redea într-o anumită formă diferitele
aspecte ale perioadei mult încercate prin care treceau: lenta şi inexorabila criză a
aristocraţiei pe fondul creşterii puterii demosului; extinderea comerţului dincolo de
limitele înguste ale fiecărei cetăţi; schimbul de experienţe şi cunoştinţe între
călători; confruntarea dintre uzanţe, obiceiuri şi legi greceşti cu altele total diferite;
criza valorilor tradiţionale şi extinderea accesului la putere a demosului ş.a.

Umanismul, relativismul, accentul pus pe cunoaştere şi experienţă, pe
capacitatea de a convinge, pe nevoile reale ale momentului sunt tot atâtea repere
care ne lămuresc de ce sofiştii au avut atât de mare succes, mai ales în rândul
tinerilor.

Platon şi Aristotel au insistat pe finalitatea practică şi nu pur teoretică
(filosofică) a sofisticii, iar acest fapt a fost considerat ca un declin speculativ şi
moral. Dar sofiştii nu au căutat adevărul pentru sine însuşi (asemănător filosofilor
naturii), ci aveau drept scop predarea, comunicarea cunoştinţelor, motiv pentru
care formarea unor discipline era un fapt esenţial.

Ei au transformat transmiterea cunoştinţelor într-o adevărată profesie. Într-
o anumită măsură sofiştii au compromis parţial aspectul teoretic al filosofiei. Dar
acuza se diminuează, de vreme ce tematica tratată de sofişti se referă la viaţa şi
problemele concrete ale oamenilor (de regulă, probleme etice şi politice), obligaţi
apoi să-şi finalizeze reflecţiile în mod practic (observaţii, sfaturi etc.).

Pe de altă parte, în concepţia sofiştilor virtutea nu mai este o prerogativă a
nobleţii sângelui, ci mai degrabă se întemeiază pe cunoaştere. Aşadar problema
educaţiei şi angajamentul pedagogic primesc o nouă semnificaţie.

Nici reproşul că sofiştii nu au rămas fideli cetăţii lor de origine, mergând
din cetate în cetate, nu este de la sine înţeles. Limitele înguste ale polisului nu-şi
mai găseau justificarea într-o lume aflată mereu în mişcare, dornică de cunoaştere,
de schimbare, de asimilare a altor paradigme culturale.

Spre deosebire de predecesori, sofiştii au adus în cetate darul cel mai de
preţ, libertatea spiritului. Ei au răsturnat vechile concepţii, au criticat religia
tradiţională, au construit diatribe răsunătoare împotriva presupoziţiilor de formare a
clasei politice, au zguduit instituţiile sclerozate, au contestat cea mai mare parte a
valorilor tradiţionale. Dar ce au pus în loc? Capacitatea nelimitată de a cunoaşte şi
de a convinge.

Protagoras (485 – 411 î.Hr.) s-a născut la Abdera, a călătorit mult prin tot
felul de cetăţi greceşti şi a stat de mai multe ori la Atena, unde a avut numeroase
succese la public. A fost foarte apreciat de către politicieni, printre care şi Pericles
(care i-a încredinţat sarcina de a pregăti corpul de legi pentru o nouă colonie
greacă), a fost prieten cu Euripide şi cu Socrate.
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Un portret admirabil se regăseşte la Platon1, din care rezultă influenţa şi
prestigiul lui Protagoras în faţa auditoriului.

Maxima lui Protagoras trebuie să fi fost “omul este măsura tuturor
lucrurilor, a celor care există, în ce fel există, şi a celor care nu există, în ce fel nu
există”. Dacă prin “măsură” Protagoras trebuie să fi înţeles norma judecăţii, prin
“lucruri” trebuie să fi înţeles faptele omului; aşadar raţiunea colectivă reprezintă
„măsura lucrurilor”.

Maxima lui Protagoras poate fi considerată o teză de bază a umanismului
antic grecesc, o plonjare în planul cunoaşterii, cu contribuţie însemnată la naşterea
gnoseologiei, o reorientare a criteriilor valorice spre relativism.

În cele două lucrări, “Discuţii contradictorii” sau “Antilogii” şi “Arta de a
discuta”, Protagoras aprofundează propria sa axiomă prin intermediul a două teze:

a) cu privire la fiecare lucru există două raţionamente, opuse unul altuia;
b) să faci mai puternic argumentul mai slab, în detrimentul celui mai

puternic.
Metoda este în mod esenţial una a antilogiei sau a controversei,

organizarea unor argumente împotriva altora în funcţie de interese.
Neexistând un criteriu obiectiv care să ne ajute în descoperirea adevărului,

tot efortul este pentru a argumenta că teza susţinută (chiar şi cea slabă) este mai
verosimilă decât cea a oponentului. Aceasta nu înseamnă că Protagoras şi-ar fi
învăţat discipolii să aleagă nedreptatea şi incorectitudinea, ci doar tehnicile prin
care aceştia să-şi susţină mai bine acel argument care în timpul discuţiei pare a fi
mai slab. Aşadar Protagoras nu defineşte esenţa valorilor, ci scoate la iveală o serie
de argumente care ne fac să vedem un lucru ca fiind frumos, bun, drept, adevărat,
înţelept etc., şi o altă serie care ne fac să vedem acelaşi lucru ca fiind urât, rău,
nedrept, fals, neînţelept.

Suntem acum în măsură să înţelegem în ce constă virtutea la Protagoras,
despre care mărturisea că o preda tinerilor. Învăţătura lui Protagoras este de fapt
priceperea în cele gospodăreşti şi în tradiţiile cetăţii, adică harul de a vorbi, mai
ales în public, înaintea Tribunalului sau a Adunărilor. Iar priceperea în predare
constă în tehnica antilogiei, care ne arată cum să facem ca orice punct de vedere să
se impună asupra celui opus. Dacă nu există valori morale absolute şi, prin urmare,
un bine absolut, atunci există ceva care este mai util, mai convenabil şi de aceea
mai potrivit. Înţeleptul nu este cel care cunoaşte valorile absolute, ci cel care
cunoaşte acest relativ mai folositor, mai potrivit, mai convenabil, care ştie să-l
pună în practică şi să-l facă mai practic.

Gorgias (485 – 380 î.Hr.) s-a născut la Leontinoi, în Sicilia şi a trăit mai
mult de 100 de ani. A fost discipolul lui Empedocle, dar şi profesorul marelui

1 Platon, Protagoras, în Platon, “Opere”, vol. I, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1974, pp.423-479
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istoric Tucidide. A călătorit prin toate cetăţile Greciei şi a locuit şi la Atena.
Gorgias2 a cunoscut un mare succes cu arta sa retorică.

Istoricul Diodor din Sicilia ne relatează un moment din viaţa lui Gorgias,
venit în solie la Atena, alături de Tisias. Prezentându-se în faţa Adunării Poporului,
ţinu un discurs prin care solicita alianţa poporului atenian. Discursul său a produs
un efec deosebit în mintea şi sufletul  atenienilor. Întrebuinţând figuri retorice
strălucite, antiteze surprinzătoare, perioade cu număr egal, fraze cu sunete identice
şi multe alte meşteşuguri oratorice, izbuti să determine pe atenieni să trimită ajutor
celor din Leontinoi. La Atena şi în alte cetăţi din Atica, discursurile sale dobândesc
succese răsunătoare.

Filostrat, în „Vieţile sofiştilor”, ne-a păstrat amintirea a trei discursuri
epideictice (demonstrative) elaborate de Gorgias: un discurs pythic pronunţat la
Delphi cu prilejul jocurilor Pythice; un discurs olimpic pronunţat cu ocazia unui
popas la Olimpia, unde a exprimat cugetarea că grecii ar trebui să rămână uniţi,
renunţând la luptele fratricide, spre a-şi îndrepta forţele în special împotriva
perşilor; un discurs funebru în memoria celor ce se jertfiseră pentru patrie (nerostit
însă, întrucât Gorgias fiind străin, nu avea acest drept).

Gorgias este şi autorul unor elogii cu subiect istoric-mitologic, „Elogiul
Elenei” şi “Apărarea lui Palamedes”, unde li se atribuie personajelor cele mai
înalte şi mai frumoase virtuţi.

Dacă Protagoras propagă relativismul, Gorgias este un sceptic radical,
neîncrezător în existenţa lucrurilor, în valoarea cunoaşterii, în capacitatea umană de
a comunica gândurile. Poziţia sa se susţine prin trei teze fundamentale:

a) nimic nu există, adică nu există ceva ce există;
b) dacă ar exista ceea ce există, nu ar putea fi cunoscut;
c) dacă am admite că ar putea fi cunoscut, ar fi imposibil de comunicat

sau de explicat altora.
Departe de a fi un simplu joc de îndemânare retorică, argumentarea celor

trei teze conduce la excluderea în mod radical a posibilităţii unui adevăr absolut.
Dacă aletheia este de neatins, pentru Gorgias nici doxa (calea părerii) nu

are valabilitate. Gorgias caută o a treia cale între existent şi aparenţa înşelătoare,
între aletheia şi doxa. A intuit-o, fără a o teoretiza: analiza situaţiei, descrierea a
ceea ce trebuie sau nu să se facă, un fel de practicare a eticii situaţionale.
Obligaţiile variază în funcţie de împrejurări, vârstă, caracteristică socială. Aceeaşi
acţiune poate fi bună sau mai puţin bună în funcţie de cel care îi este subiect.

Dacă nu şi-a dus la bun sfârşit concepţia filosofică, în schimb este deosebit
de fecund în domeniul retoricii. Drept rezultat al scepticismului radical, cuvântul la
Gorgias dobândeşte autonomie aproape nelimitată, fiind disponibil pentru orice.

Cuvântul, pentru Gorgias, este purtător de sugestie, persuasiune, opinie, iar
retorica este arta persuasiunii, arta care ştie să fructifice cel mai bine aceste atribute

2 vide Platon, Gorgias, în Platon, “Opere”, vol. I, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1974, pp. 295-393
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ale cuvântului. Aşa se explică succesul enorm pe care l-a cunoscut Gorgias oriunde
se ducea: în puterea magică a cuvântului a găsit Gorgias instrumentul de neînlocuit
în impunerea dominaţiei. El însuşi se lăuda că ştie să vorbească despre orice
subiect şi să convingă pe oricine despre orice. Mai mult, ştia să depăşească, printr-
o abilitate persuasivă, chiar şi pe specialişti în propiul lor domeniu de activitate. De
pildă, se lăuda că-şi întrecuse fratele medic în capacitatea de a convinge bolnavul
să se supună anumitor tratamente. În dialogul lui Platon, Gorgias mărturiseşte:

“Mi s-a întâmplat adesea să însoţesc pe fratele meu sau alţi medici la
câţiva bolnavi care refuzau un medicament sau nu se lăsau operaţi. Şi acolo unde
insistenţele medicului rămâneau în van, eu convingeam bolnavul prin singura artă a
retoricii…Între un medic şi un orator, pe acesta îl alege bolnavul ca medic dacă
oratorul vrea.”

Desprins de valori şi de adevăr, cuvântul poate deveni disponibil pentru
aventuri extreme. Admite totuşi valorile morale şi-şi pune retorica la dispoziţia lor.

Gorgias a fost un adevărat profesor de retorică. Şi-a familiarizat elevii cu
toate tipurile de discurs (în special cu cel public, filosofic şi ştiinţific), i-a învăţat
variatele metode şi procedee pentru a persuada, să susţină sau să combată la fel de
bine aceeaşi teză.

Unul dintre discursurile sale, “Elogiul Elenei” este şi un elogiu adus artei
elocinţei. Elena reprezintă prototipul femeii fatale, causus belli pentru greci. Poate
fi iertată Elena pentru nenorocirile pe care le-a provocat compatrioţilor săi? După
Gorgias cauzele posibile ale răpirii ar fi: forţa, persuasiunea şi dorinţa (patima).
Dar în nici unul din aceste cazuri Elena n-a putut dispune în mod liber de voinţa sa.
Gorgias insistă totuşi asupra răpirii cu ajutorul puterii de convingere datorate
elocinţei. În dialogul lui Platon, Gorgias mărturiseşte:

“Discursul este un tiran atotputernic; cuvântul, un minuscul element
material, complet invizibil, duce la desăvârşire operele divine; căci verbul poate
face să înceteze teama, să risipească suferinţa, să trezească bucuria, să sporească
mila.”

Aşadar vorbele au o putere magică şi prin cuvânt pot fi stăpâniţi oamenii.
Însă separarea adevărului de cuvânt va rămâne o problemă nerezolvată pentru o
corectă utilizare a retoricii.

Maestru al artei discursurilor, Prodicos (360 – 398 î.Hr.) a fost elevul lui
Protagoras şi s-a bucurat de admiraţia lui Socrate. A fost de mai multe ori la Atena
în calitate de ambasador şi în alte cetăţi greceşti, ţinând cu aceste ocazii lecţii care
au avut mult succes.

Ce aduce nou Prodicos? El poate fi considerat fondatorul sinonimiei,
pentru că a studiat sensurile şi nuanţele de sens apropiate ale cuvintelor. Şi chiar
dacă această noutate a fost de multe ori supraevaluată de către Prodicos şi aplicată
de multe ori într-o manieră improprie (în faţa judecătorilor la tribunal sau în faţa
poporului la adunările cetăţeneşti), sinonimia utilizată în arta discursului a produs
totuşi o serie de efecte pozitive.
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Prodicos însuşi se considera un filosof al naturii şi sofist, iar opinia sa era
aceea că binele şi răul sunt relative; ceea ce este bine pentru unul nu este bine
pentru celălalt şi viceversa.

Ca şi Protagoras, Prodicos este ateu, considerând pe zei simple denumiri
pe care oamenii le dau unor elemente utile vieţii.

A scris un tratat “Despre natură” (care s-a pierdut), dar a rămas cunoscut în
câmpul reflecţiei morale datorită unei reelaborări personale a mitului lui “Hercule
la răscruce”, transmis de către Xenofon3 în “Amintiri despre Socrate”.

Tânărul Heracles, lipsit de experienţa vieţii, este pus în faţa unei alegeri.
Retras într-un loc liniştit pentru a medita, i se arată două femei, Arete, simbolul
virtuţii şi Kakia, simbolul viciului, depravării. Fiecare femeie încearcă să-l atragă
pe Hercule pe drumul său.

Tipul de viaţă pe care Kakia i-l propune lui Hercule este cel al
hedonismului desfrânat: fericirea constă în a te bucura de tot ce e plăcut, folositor
şi util pentru sine, obţinut cu multă uşurinţă, procurat fără scrupule şi prin orice
mijloace.

Tipul de viaţă propus de Arete este cel al virtuţii: bunăvoinţă din partea
cetăţii, admiraţie din partea întregii Grecii, roade îmbelşugate de la pământul
cultivat, foloase mari de la animalele îngrijite etc.

Kakia îl avertizează însă pe Hercule că drumul arătat de Arete este lung şi
greu, cu prea multe obstacole şi-i propune propria cale spre fericire, mai uşoară şi
mai scurtă. Nici Arete nu neagă tipul de viaţă hedonist, însă propune unul moderat,
iar virtutea se prezintă ca o raţionalizare a plăcerilor şi a foloaselor morale şi
materiale inerente.

În spiritul sofiştilor din prima generaţie, Prodicos crede că omul poate să-şi
aleagă singur destinul şi să-şi construiască propria istorie prin voinţa sa. Hercule
ascultă argumentele celor două femei şi, în cele din urmă, prevalează valorile
morale atât de dragi grecilor antici :

“Fără muncă şi statornicie, zeii nu hărăzesc nimic frumos şi cinstit
oamenilor…Dacă vrei ca toată Grecia să-ţi admire virtutea, trebuie să încerci să fii
de folos întregii Grecii; dacă vrei ca pământul să-şi dea cu dărnicie roadele sale,
trebuie să-l munceşti.”

3 Xenofon, Amintiri despre Socrate, Editura Univers, Bucureşti, 1987
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FILOSOFIA LIMBAJULUI
DIN PERSPECTIVĂ PARADIGMATICĂ

Silvia POPESCU

Abstract
The study makes a comprehensive analysis of the two types of research in

philosophy of language: rigorous research and research unrigorous or philosophical. Are
presented in a critical advantages and disadvantages of both guidelines and report reveals
complementarity between them.

În filosofia limbajului se conturează două tipuri de cercetare a limbajului
în funcţie de persistenţa şi ofensiva concepţiei instrumentaliste sau a celei
sincretice. În filosofia contemporană a limbajului s-au conturat astfel, două tradiţii
de cercetare,”cercetarea riguroasă”  şi  respectiv ”cercetarea  neriguroasă”  sau
”filosofantă” 4.

Abordări ”riguroase” în filosofia limbajului

Această tradiţie de cercetare (Frege, Russell, Peirce, Carnap, Hintikka,
Bunge, Chomsky, Saussure) se caracterizează prin ataşamentul faţă de
paradigmele ştiinţei, fiind inspirată de stilul matematicii, logicii sau lingvisticii
teoretice. Trăsătura definitorie a acestei abordări este “optimismul nelimitat în
privinţa perfecţionării şi regularizării limbajului”5.

Abordarea “riguroasă” se caracterizează, prin ataşamentul faţă de
paradigmele ştiinţei. Ea şi-a descris explicit idealul cognitiv, în special prin Rudolf
Carnap, pentru care a explica înseamnă a înlocui un concept preştiinţific, inexact,
cu unul exact, riguros care nu mai lasă loc interpretării, îndoielii, sprijinind
înţelegerea în cadrul comunicării. Pentru adepţii abordărilor “riguroase”,
cunoaşterea este modelare formală, o reconstrucţie ce redă idealizat, sistematizat, o
ordine preexistentă. Abordările “riguroase”, în consecinţă,
● construiesc limbaje ideale;
● regularizează,sistematizează ;
● deduc în structuri riguroase;
● prescriu norme;
● aspiră la universalitate (imperialismul unei anumite paradigme)


Conf. univ. dr., Universitatea Titu Maiorescu- Bucureşti

4 A.P.Iliescu, Filosofia limbajului şi limbajul  filosofiei, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1989, p.31
5 D. Borţun, Bazele epistemologice ale comunicării, Editura Ars Docendi, Bucureşti,
2002,p.81
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Abordări „neriguroase” în filosofia limbajului

Abordările “neriguroase” (Wittgenstein II, Cassirer, Heidegger, Quine,
Putnam) ies din cadrele “paradigmei formaliste”. Principalele domenii de inspiraţie
devin: experienţa psiho-socială a colectivităţilor, lingvistica uzuală, evidenţa
empirică  nemijlocită, şi îndeosebi  “viaţa limbii”. În cadrul acestor abordări,
cercetătorii nu mai construiesc sisteme ideale abstracte de tipul celor axiomatice
din ştiinţă ci urmăresc folosirea limbajului în cadrul diferitelor “forme de
viaţă”(Wittgenstein), re-constituie istoria sensului unor cuvinte şi caută principiile
filosofice relevante pentru natura fenomenului lingvistic. În cadrul acestor
abordări, deşi cercetătorii sunt de formaţie matematicieni, logicieni, ei preferă
analiza conceptuală şi studiul cazurilor ipotetice, care-i ajută să sugereze un nou
mod de a vedea lucrurile. Acest nou mod de a vedea lucrurile constă în faptul că
raţionalitatea manifestărilor lingvistice nu mai este legată de obiectivitatea,
universalitatea, intelectualitatea şi ordinea lor ci de subiectivitatea,
contextualitatea, istoricitatea şi parţialitatea acestora. Ele sunt explicitate şi
asumate  astfel încât sunt eliminate din filosofia limbajului ultimele rămăşiţe ale
paradigmei clasice; nu sunt însă atacate în mod frontal, direct, miturile de sorginte
iluministă, ci pur şi simplu prin destructurarea presupoziţiilor abordărilor
“riguroase”.

Critica    presupoziţiilor uzuale ale teoriilor despre limbaj 6

L.Wittgenstein este  mai tot timpul  prezentat   drept   filozof al limbajului,
în calitate de critic al teoriilor clasice despre limbaj şi importanţei pe care o acordă
limbii în metafilozofia sa. Dar dacă  filozofia limbajului cuprinde teorii generale
despre limbaj, atunci el nu este un filozof al limbajului, afirmă  Adrian Paul
Iliescu, în Studiul introductiv la lucrarea Cercetări filozofice.Însuşi autorul a
declarat că el nu a intenţionat să elaboreze o astfel de teorie, întrucât, în viziunea
sa, filozofia nu este chemată să dea teorii despre limbaj tot aşa cum nu este
chemată să dea teorii despre natură. Scopul gânditorului este să demonstreze
anumite prejudecăţi cu privire la limbaj, adânc înrădăcinate   în gândirea
occidentală, şi care falsifică tabloul filozofic curent al limbii. Adrian Paul Iliescu
identifică în Studiul introductiv principalele prejudecăţi ce grevează asupra
filozofiei limbajului. Prima dintre acestea este paradigma limbii ca reprezentare,

6 Ludwig Wittgenstein - Cercetări filozofice,Traducere din lb. germană de Mircea Dumitru
şi Mircea Flonta în colaborare cu Adrian Paul Iliescu,  Editura Humanitas Bucureşti,
2003
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adică vechea viziune asupra limbii ca set de etichete desemnând realitatea
(lucrurile,fenomenele,acţiunile,însuşirile). Wittgenstein numeşte această paradigmă
tabloul augustinian  asupra limbii şi începe demersul cu o critică a ei. Pentru a
identifica punctele ei vulnerabile, gânditorul ne propune anumite exerciţii
intelectuale privind cazuri simple de învăţare sau folosire a limbii naturale. În acest
context, el introduce şi conceptul fundamental de joc de limbaj. Jocurile de limbaj
(activităţi simple, în care anumite acţiuni se împletesc cu folosirea tipică a  unor
cuvinte) şi limbajele simple, primitive, ne ajută, prin transparenţa lor, să captăm
mai corect specificul limbajului natural. Primul obiectiv urmărit aici de
Wittgenstein este reamintirea diversităţii de utilizări a limbii naturale; limba este
departe de a fi pur şi simplu un sistem de reprezentare a realităţii, pentru că ea are
foarte multe utilizări diferite, între care reprezentarea este numai una.

Analogiile dintre limbaj şi o cutie cu scule  sau dintre ea şi comenzile de la
bordul unei locomotive arată că, în ciuda aparenţei uniforme a cuvintelor, rolurile
sau funcţiile lor sunt  extrem de diverse. În tabloul augustinian, este evident
accentul pus pe reprezentare; regretabilă aici este tenta sa esenţialistă şi
exclusivistă ce trimite spre o generalizare teoretică categorică (limbajul este un
sistem de reprezentare); această sentinţă metafizică   ne determină sau să ignorăm
toate celelalte funcţii ale sale, sau să le minimalizăm (declarându-le nespecifice),
sau să încercăm reducerea lor la funcţii de reprezentare. Se încearcă, într-o tactică
greşită, desigur, forţarea diversităţii utilizărilor lingvistice într-un tipar
reprezentaţional unitar; aici se află sursa multor dificultăţi şi chiar enigme
filozofice: enigma numirii sau a   referinţei, inclusiv a referirii la ceea ce nu există,
enigma legăturii invizibile   dintre nume şi lucrul numit.  Este de asemenea
identificată o altă eroare provenită din aceeaşi sursă şi anume: de vreme ce
limbajul reprezintă realitatea, regulile semantice încapsulează trăsăturile reale ale
lucrurilor desemnate de cuvinte, iar definiţia unui cuvânt încapsulează esenţa
lucrului desemnat de cuvânt. Wittgenstein argumentează în favoarea  înclinaţiei  de
a privi limbajul  natural prin prisma modelului limbajelor ideale, adică de a-l
considera  de acelaşi tip cu limbajele artificiale (ştiinţifice,de exemplu). Din
această perspectivă, rezultă că fiecare cuvânt al limbii naturale ar trebui să aibă
reguli universale şi exhaustive de folosire pentru toate cazurile posibile (condiţii
concrete, necesare şi suficiente, de aplicare); graniţe nete ale sferei de
aplicabilitate, definiţii exacte, infailibile, caracteristici identitare, relevante
semantic, de tip categoric,  de genul trăsăturilor comune tuturor lucrurilor
desemnate de un anumit cuvânt, trăsături care au tocmai rolul de a justifica
aplicarea cuvântului respectiv acelor lucruri, numai lor, şi nu altora ( aşa cum în
teoria mulţimilor, conform axiomei comprehensiunii, toţi membrii unei mulţimi
împărtăşesc o anumită  trăsătură comună ce constituie condiţia necesară şi
suficientă de apartenenţă la aceasta, ca limbajul în ansamblul său să fie bine
ordonat şi omogen).

Foarte multe dintre analizele, exerciţiile şi experimentele mentale din
Cercetările filozofice sunt dedicate respingerii prejudecăţii scientiste conform
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căreia limbajul natural ar fi un limbaj formal imperfect şi prin urmare limba
naturală nu este în regulă şi trebuie regularizată, perfecţionată (sub aspectul
exactităţii). Aceste analize şi experimente mentale realizate de Wittgenstein arată
că limbajul natural este în regulă, în măsura în care el funcţionează foarte bine în
infinit de multe cazuri; în general sau ca instrument global, el este absolut în
regulă, chiar dacă în scopuri speciale diversele sale componente pot fi  totdeauna
perfecţionate, reformate, completate sau precizate parţial. Wittgenstein atribuie
coerenţa semantică a majorităţii expresiilor nu existenţei unor caracteristici
identitare categorice, ci asemănărilor de familie ca alternativă la  modelul semantic
al miezului comun tuturor lucrurilor desemnate de un cuvânt.

În teoriile clasice ale limbajului, elementul identitar, comun, joacă şi rolul
de instrument conceptual infailibil, ce ghidează corect folosirea expresiilor.
Wittgenstein nu are nevoie să atribuie un  rol similar asemănărilor de familie,
deoarece, în concepţia sa, succesul folosirii cuvintelor are la bază deprinderea unei
tehnici sau practici  sociale, şi nu un algoritm mental. El nu susţine faptul că
asemănările de familie ar reprezenta un algoritm infailibil de  determinare a sferei
de aplicabilitate a unei expresii; un astfel de algoritm individual  nu este necesar,
atâta timp cât folosirea cuvintelor este o instituţie publică sau o practică socială şi
nicidecum efectul unor decizii personale necesitând o fundamentare logică
completă. În realitatea cotidiană, folosirea limbii rămâne sub multe aspecte
necircumscrisă complet, prin urmare numai parţial determinată, iar atunci când se
simte nevoia, comunitatea precizează modul de folosire fără a  consulta  un
algoritm logic( condiţii necesare şi suficiente, definiţie logică strictă, reguli
semantice coerente şi complete). Ideea că  limbajul cotidian  este sau trebuie să fie
un sistem bine determinat, precis, perfect circumscris, că ceea ce nu satisface
aceste stringenţe nu este un adevărat limbaj, este pur şi simplu o prejudecată.
Prejudecata scientistă afectează şi modul obişnuit de a vedea identitatea ontologică
a lucrurilor; el a schiţat un mod alternativ de a privi identitatea ontologică, pe baza
viziunii sale critice la adresa  teoriilor clasice despre esenţă (componenta
definitorie a oricărui lucru). Acest mod de a privi realitatea nu se inspiră din teze
ontologice, privind natura lucrurilor, ci din constatări privind felul în care este
folosit  de fapt limbajul şi în care sunt decupate lucrurile  la care ne referim cu
ajutorul lui. Se pot face aici două constatări: prima este aceea că modelul uzual al
raportului dintre general şi particular este de cele mai multe ori inadecvat:
majoritatea tipurilor de lucruri, desemnate de expresiile limbii naturale, nu sunt
alcătuite astfel încât aceleaşi trăsături generale,definitorii să se regăsească în toate
individualele ca ingrediente esenţiale. A doua constatare este că ceea ce noi numim
esenţa lucrurilor nu este un ingredient al acestora, ci mai degrabă o convenţie
conceptuală. Prin prezentarea şi susţinerea celor două constatări, Wittgenstein
respinge esenţialismul filozofic.
            Mai mult decât atât, adică de a fi anti-esenţialist, Wittgenstein este şi un
redutabil anti-intrinsecalist, întrucât susţine faptul că identitatea ontologică a
lucrurilor este fixată, prin limbaj, totdeauna parţial, contextual, şi, într-o măsură
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mai mică sau mai mare, provizoriu.  Prin urmare, ştim ce sunt lucrurile numai în
anumite contexte, numai în anumite situaţii; identitatea lor  rămâne însă
nedeterminată dincolo de acestea, deoarece ea nu depinde exclusiv de trăsături
intrinsece, ci, în mod esenţial de context. În acest sens, nu numai limba naturală ci
şi realitatea însăşi rămâne deschisă. O altă prejudecată respinsă de Wittgenstein
este mentalismul. Conform acestuia, semnificaţia sau înţelesul unui cuvânt este o
realitate imaterială, ascunsă în mintea oricărui vorbitor, după cum şi gândirea este
un proces invizibil, privat. Wittgenstein argumentează pe baza  unor exemple şi
experimente mentale că semnificaţia nu este eşantion sau mostră mentală  cu care
am fi obligaţi să comparăm lucrurile pentru a verifica dacă li se poate aplica un
anumit nume. Pentru ca o expresie să aibă sens, este necesară nu existenţa  unui joc
de limbaj pentru expresia respectivă. Jocul de limbaj  probează că expresia are un
rol în viaţa comunităţii ce vorbeşte limba respectivă, iar semnificaţia expresiei
poate fi comparată cu rolul jucat de cuvânt în limbaj. În acelaşi timp, existenţa unui
rol determinat înseamnă existenţa unui  mod tipic de folosire - semnificaţia
cuvântului este folosirea sa. Tocmai pentru că, în mod obişnuit, expresiile noastre
nu sunt ghidate de definiţii sau reguli stricte (de elemente logic impecabile), ci de
un joc public de limbaj sau de o tehnică socială, aplicarea sau funcţionarea lor nu
poate fi  ghicită, ci trebuie învăţată, pentru sesizarea  tuturor meandrelor jocurilor
de limbaj respective.

 Regulile implicate în limbaj nu sintetizează întreaga  tehnică  de folosire a
expresiei (întregul său rol). Există şi o experienţă psihologică a sensului
expresiilor, dar nici aceasta nu captează esenţa folosirii limbajului;  în anumite
condiţii avem experienţa psihologică a sensului, dar a avea  experienţa
semnificaţiei unui cuvânt este ceva similar cu a vedea aspecte şi nu un fenomen
interior, inefabil, care să constituie însăşi natura semnificaţiei sau a înţelegerii.
Gândirea nu este o paradă de semnificaţii şi nici un proces mental ascuns. Mai
degrabă, gândirea poate fi privită ca o activitate care poate opera cu semne. O altă
prejudecată atacată de  Wittgenstein este autonomia limbajului, moment în care
autorul îşi fixează atenţia asupra legăturilor dintre limbaj şi viaţă.  El atenţionează
asupra faptului că orice limbaj autentic este legat de o formă de viaţă. Acordul
cognitiv se bazează pe un acord lingvistic, iar acesta pe un acord în  forma de viaţă.
Conceptele noastre sunt direct legate de fenomene tipice  formelor de viaţă în care
au apărut, sunt expresia intereselor noastre. Necunoaşterea unui mod de viaţă şi  a
nevoilor  celor ce îl reprezintă conduce la incapacitatea de a înţelege limbajul
acestora. Formele de viaţă apar ca fiind datul, fenomenul originar ce trebuie
acceptat, iar jocurile de limbaj ce apar în cadrul lor sunt la rândul lor fenomene
originare, ce combină elemente ale unei forme de viaţă cu elemente simbolice –
limba  fiind totdeauna conectată cu un univers de viaţă în care îşi are rădăcinile  :
presupoziţiile oricărui joc de limbaj se află în afara  lui 7.

7 David Pears, The false prison,Clarendon Press,p.15
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Obstacole epistemice şi lingvistice în  comunicare

Fundamentarea şi determinarea concret-istorică a limbajului, evidenţiate şi
sustinute de cercetările “neriguroase”, aduc inevitabil în discuţie problema
condiţiilor de posibilitate ale comunicării. Dacă formulăm problema în termenii
criticismului kantian, ea apare ca întrebare legitimă. Putem crede cu îndreptăţire
raţională în posibilitatea comunicării autentice.

Întrebarea este nu numai legitimă ci şi extrem de actuală şi oportună, cu
atât mai mult cu cât  tot mai mulţi oameni  sunt convinşi că neînţelegerile dintre ei,
aşa zisele “accidente de comunicare” ţin de incompetenţa lingvistică a
vorbitorilor, sau în plan mai general, de incompetenţa lor comunicaţională.
Întrebarea este chiar impusă de faptul că unii teoreticieni ai barierelor în
comunicare ajung la un relativism atât de radical, încât singura concluzie logică  a
analizei raţionale pare să   fie imposibilitatea principială a comunicării autentice.

De pildă, legătura dintre comunicarea interculturală şi cea interindividuală
devine evidentă din momentul în care întelegem cultura aşa cum o defineşte
Chombart de Lauwe ca “serie de modele, de imagini ghid, de reprezentări la care
se raportează membrii unei societăţi în comportamentele lor, în munca lor, în
rolurile lor şi în relaţiile lor sociale”8. Din această perspectivă, fiecare individ apare
ca purtător al unei culturi, iar comunicarea interindividuală, ca una interculturală.
Ca urmare, evidenţierea barierelor  în comunicarea interculturală a pus sub semnul
întrebării posibilitatea comunicării în general, autenticitatea oricărei comunicări.

Tehnicile euristice, de problematizare şi paradigmele culturale.

Culturile sunt gândite într-un mod  ”tehnic”, spune cercetătorul olandez
Geert  Hofstede   care localizează ”infrastructura” unei culturi în aşa numitele
programe mentale, prin care înţelege ”moduri de gândire, simţire sau acţiune care
au fost întipărite în mintea unei persoane”9.

Deşi funcţionază ca un ”subsol tehnic” al culturilor, programele mentale
nu au nimic misterios, pentru că sursele lor provin din mediile sociale în care
cineva a crescut şi a câştigat experienţă de viaţă. Pogramele mentale variază tot atât
de mult ca  şi mediile  sociale în care ele sunt dobândite. În acelaşi mod, Susanne
Langer consideră că ”o anumită epocă,se caracterizează printr-un anumit mod de a
pune  problemele, printr-o anumită tehnică de a formula întrebările cu privire la
lumea  în care se trăieşte”10. Tehnica de formulare a întrebărilor limitează şi
hotărăşte căile prin care se oferă răspunsurile; altfel spus, predetermină modul de
producţie a idelor, a ideologiilor, a concepţiilor despre lume. Comunicarea verbală

8 P.H.Chombart de Lawe, Images de le culture, Petite Biblioteque,PayotPparis,1970,p.14
9Geert Hofstede, ”Managementul  structurilor multiculturale. Software-ul gândirii, Editura
Economică, Bucureşti, 1996, p.9
10  S. Langer, Philosophy in a New Key- a study in the simbolysm of reason sit and art,
Cambridge. Massechusetts, Harvard University Press, 1942, p.81
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se realizează pe terenul ideilor, iar accidentele de comunicare, determinate de erori
de interpretare şi înţelegere se încearcă şi uneori chiar se şi rezolvă la acest nivel.
De regulă, tehnica  de formulare a intrebărilor nu este analizată şi cu atât mai puţin
natura întrebărilor  nu este abordată decât arareori în discuţii specializate, dezbateri
ştiinţifice, negocieri politice, inaccesibile prin natura lor simţului comun.
Important pentru tema în discuţie este să vedem în ce măsură este posibilă
comunicarea ca transfer de idei conştientizat. Este evident că, între interlocutori
care nu împărtăşesc aceeaşi organizare mentală, o astfel de comunicare nu este
posibilă deoarece lipsesc înţelegerea şi interpretarea după aceleaşi coduri
epistemice şi lingvistice. Sunt semnalate obstacole, bariere, deoarece:

a. orice răspuns formulat de unul dintre interlocutori va însemna
pentru  celălalt respingerea întrebărilor sale;

b) în ciuda unui vocabular comun nu există un limbaj comun.
Se impune concluzia că este semnalată cu evidenţă şi claritate, imposibilitatea de
principiu a comunicării, în sensul de modificare a modului de gândire a
interlocutorului, modificare conştientizată şi asumată de acesta.

Îndoiala cu privire la posibilitatea de principiu a unei autentice comunicări
interculturale s-a născut în urma evidenţierii unor limite obiective ale limbajului de
a funcţiona ca monedă universală, limite care fac din comunicare  fie un  act
imposibil, fie un act incomplet.  Este destul de greu de acceptat, această realitate,
cu atât mai mult cu cât aceste limite nu aparţin interlocutorilor, ci însuşi limbajului,
ele derivând din natura cunoaşterii. Chiar şi pentru cineva care crede  cu tărie în
”perfectibilitatea nelimitată a fiinţei umane” , aşa cum considera Rousseau,
“această stare de lucruri nu poate să inspire decât un adânc scepticism
comunicaţional ”11.
Se naşte, în acest caz, întrebarea firească: Este posibilă  comunicarea autentică?
           Dacă înţelegem prin comunicarea autentică, reală, transfer conştientizat,
suntem obligaţi să considerăm conştientizarea transferului ca o condiţie sine qua
non pentru biunivocitatea acestuia. Desigur, există şi comunicare univocă, slab
conştientizată de receptor (publicitatea comercială, propaganda politică,
comunicarea educaţională în primii ani ai instrucţiei şcolare). Dar când vorbim de
comunicare  autentică, reală, suntem constrânşi să acceptăm exigenţa
biunivocităţii, şi să gândim comunicarea ca formă de transfer conştientizat.
Trebuie prin urmare, să se răspundă la o suită de întrebări care vizează identificarea
de limite, /bariere / obstacole, conţinutul lor, modul lor de acţionare şi condiţiile în
care ele pot fi depăşite pentru a se  realiza  comunicarea reală, autentică. Intrăm
astfel în domeniul analizei şi studierii “paradigmelor culturale”considerate de
D.Borţun, cea mai bună călăuză pentru studierea acestor mecanisme.
           Conceptul de “paradigmă culturală” este folosit tot mai mult în ultimele
decenii, atât în filosofia socială cât şi în antropologie, psihologie şi sociologie. El a
intrat în aceste domenii pe calea “translaţiei de concepte”, fiind împrumutat din

11 D.Borţun,Op.cit.,p.101
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filosofia ştiinţei unde a fost impus de filosoful american Thomas S.  Kuhn. El a
sesizat că teoriile despre natura ştiinţei şi scopul cercetării în ştiinţele naturii nu
sunt concordante cu practica ştiinţifică, aşa cum rezultă ea din istoria ştiinţei. El
spune că în practică comportarea oamenilor de ştiinţă se abate de la canoanele care
definesc ştiinţificitatea  şi chiar raţionalitatea (canoane pe care le întâlnim atât în
filosofia ştiinţei, cât şi în mentalitatea curentă). Pozitiviştii, şi chiar Karl Popper (
adversar al empirismului logic), considerau că ştiinţa se deosebeşte de  speculaţie
prin testare - fie ca o confirmare a teoriei (Carnap), fie ca o infirmare (“falsifiere”)
a acesteia (Popper). Pentru ei, în caracterizarea naturii şi a dinamicii ştiinţei
conceptul central este cel de “teorie ştiinţifică”, iar criteriul de departajare
ştiinţă/nonştiinţă este testabilitatea. Pentru Kuhn, conceptul central este cel de
paradigmă, iar criteriul care defineşte ştiinţificitatea este rezolvarea de probleme.
         Paradigmele sunt modele de practică ştiinţifică ce pot fi întâlnite în lucrările
ştiinţifice clasice, şi mai ales în tratate şi manuale ;ele stau la baza instrucţiei unui
grup disciplinar (chimişti, istorici, fizicieni etc.). Pe baza lor,cel care se instruieşte
învaţă să formuleze şi să rezolve noi probleme.Paradigmele sunt, prin
urmare,”realizări ştiinţifice exemplare, care, pentru o perioadă, oferă probleme şi
soluţii model unei comunităţi de practicieni”12. Spre deosebire de cunoaşterea
cuprinsă în enunţurile abstracte ale teoriei şi în regulile metodologice generale,
cunoaşterea cuprinsă în paradigme este o cunoaştere tacită. Paradigmele ghidează
pe membrii grupului ştiinţific în rezolvarea unor probleme noi, fără ca ei să
conştientizeze paradigma pas cu pas. Ei o aplică - uneori chiar creator -, dar fără a
putea vorbi despre ea prin formulări generale. Din caracterul quasi-conştientizat al
paradigmelor rezultă caracterul colectiv al acestora. Deşi constituirea unei
paradigme este legată de obicei de numele unui mare gânditor (Copernic,Newton,
Franklin, Darwin sau Einstein), ea nu este niciodată opera unui singur om. Faptul
că membrii grupului disciplinar au în comun o paradigmă explică  faptul că ei
comunică aproape deplin şi fără dificultăţi majore; de asemenea se explică  şi
unanimitatea judecăţilor profesionale. Acest lucru nu se întâmplă însă cu
cercetătorii care împărtăşesc paradigme diferite, fiindcă paradigmele sunt
incomensurabile (nu pot fi comparate, deoarece nu există o “unitate de măsură”
comună).
Incomensurabilitatea paradigmelor provine din următoarele :
a. ele presupun criterii diferite de delimitare a problemelor “reale” şi a soluţiilor

“legitime” ;
b. ele implică presupoziţii incompatibile cu privire la entităţile de bază ale

domeniului studiat şi la comportarea acestora;
c. observaţiile pe care cercetătorii le efectuează asupra aceleiaşi realităţi sunt şi

ele incomensurabile.

12Thomas Kuhn,Structura revoluţiilor ştiinţifice, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică,Bucureşti, 1976,p.14
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Cum se explică incomensurabilitatea observaţiilor ? Deşi privesc “în aceeaşi
direcţie şi din acelaşi punct”(Kuhn), deşi constituţia aparatului senzorial este
aceeaşi, cercetătorii vor percepe lucruri diferite. Aceasta se întâmplă datorită
cunoaşterii tacite cuprinse în paradigme; ea se interpune pe circuitul stimul-
percepţie. Este exact genul de situaţie descrisă de întemeietorii semioticii,
Ferdinand de Saussure şi Charles Peirce. În concepţia celui dintâi “semnul
lingvistic nu uneşte un lucru cu un nume, ci un concept cu o imagine acustică”13.
           Semnificatul nu mai este obiectul, ci conceptul despre care ştim că este un
construct cultural, nu un dat observaţional (empiric).
În modelul triadic al lui Charles S.Peirce, între “reprezentant” şi “obiect” intervine
“interpretantul”, care se află sub presiunea contextului social, materializat în norme
şi convenţii ce diferă de la o cultură la alta. Apare astfel o “ruptură de comunicare”
(Kuhn); adepţii unei paradigme nu-i pot convinge pe adepţii paradigmei concurente
de superioritatea punctului lor de vedere, şi nici nu vor putea înţelege şi accepta
punctul de vedere al celorlalţi. Argumentele celor două părţi vor fi circulare( ele
pot fi înţelese şi accceptate doar de cercetătorii care deja lucrează în aceeaşi
paradigmă). Compararea şi evaluarea a două paradigme rivale pe baza unor criterii
logice sau a unui stoc de date observaţionale invariante nu este posibilă. Kuhn
respinge presupunerea că ar exista criterii de apreciere a paradigmelor
independente de adoptarea unei paradigme (presupunere specifică pozitivismului,
dar şi altor variante de filosofie a ştiinţei). Astfel de criterii, spune Kuhn, sunt
“invenţii ale filosofilor”, care se raportează la o istorie ideală a ştiinţei, adică la o
istorie re-construită. Confuzia dintre istoria reală şi istoria ideală este întreţinută de
manuale, care tratează istoria ştiinţei din perspectiva ultimei paradigme: toate
celelalte paradigme nu au avut alt rol decât de a pregăti  “treaptă cu treaptă “,
apariţia paradigmei actuale, care le este superioară din moment ce le înţelege
limitele şi le poate explica. Dacă oamenii care “locuiesc” (sau sunt “locuiţi” de )
paradigme diferite vorbesc “limbi “diferite, iar un limbaj neutru nu există,  se pune
întrebarea: Cum se poate “migra“ dintr-o paradigmă în alta? În nici un caz prin
demonstraţie logică - spune Kuhn - şi nici prin recurs la “experienţă”. “Tocmai
pentru că este o tranziţie între incomensurabile, trecerea de la o paradigmă la alta
rivală, nu poate fi făcută pas cu pas, constrânsă de logică sau de o experienţă
neutră”14.

Dar, atunci, cum? Prin convertire! Termenul, folosit de obicei pentru a
desemna mutaţii bruşte în credinţele religioase, este folosit de Kuhn pentru a
sugera caracterul non-raţional al adoptării unei paradigme. Teoria lui Kuhn
îngroapă definitiv idealul comunicării depline prin intermediul unui limbaj
universal, precum şi ideea progresului în obiectivitate ca apropiere de un Adevăr
pre-existent, prin intermediul unui Limbaj Ideal. Această teorie pune în evidenţă
relativitatea oricărei comunicări, care provine nu din “incompetenţa

13 Ferdinand de Saussure,Curs de lingvistică generală,Editura Polirom, Iaşi,1998, p.82
14 Thomas Kuhn, Op.cit.,p.195
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comunicaţională” a interlocutorilor, ci din însăşi natura limbajului şi a cunoaşterii.
Este suficient să înlocuim conceptul lui Kuhn de “paradigmă disciplinară” cu cel
de “paradigmă culturală” pentru a ne da seama că limitele comunicării între
oamenii de ştiinţă sunt valabile pentru comunicarea dintre orice grupuri umane –
din moment ce orice grup poate fi considerat o comunitate culturală sau sub-
culturală (clase sociale, partide politice,comunităţi etnice). Este suficient să existe
două paradigme rivale (altfel spus, concurente pentru acelaşi domeniu al realului),
pentru ca în comunicare să apară obstacole.
Vom defini paradigma culturală ca o constelaţie de valori, credinţe şi metode
(inclusiv ”tehnici”de problematizare)împărtăşite la un moment dat de membrii
unei comunităţi.
În momentul imediat următor, vom constata că rămân valabile toate observaţiile lui
Kuhn cu referire la “grupurile disciplinare” :
a. partizanii unei paradigme rivale vorbesc despre lucruri diferite, chiar când

privesc “din acelaşi punct” şi “în aceeaşi direcţie”;
b. competiţia dintre paradigmele rivale nu se rezolvă prin argumente sau prin

apelul la “fapte” ;
c. adepţii paradigmelor rivale sunt în dezacord cu privire la “problemele cu

adevărat importante” ;
d. comunicarea dintre ei este întotdeauna parţială ;
e. adepţii paradigmelor rivale se află în lumi diferite (ei văd lucruri diferite, aflate

în corelaţii diferite);
f. comunicarea deplină este posibilă doar în cadrul aceleiaşi paradigme;
g. trecerea de la o paradigmă la alta  poate avea loc din diverse motive care nu au

legătură cu demonstraaţia logică sau cu “dovezile” empirice.Acest nivel ridicat
al “scepticismului comunicaţional“, poate fi depăşit cu ajutorul conceptului de
“referenţial”, elaborat de filosoful elveţian Ferdinand Gonseth, şi care conţine
indicii preţioase despre direcţiile în care ar putea fi surmontate obstacolele în
comunicarea autentică. Continuând analiza paradigmelor, se poate să fie
identificate şanse de schimbare a paradigmelor culturale în istoria unei
comunităţi, prin “revoluţie paradigmatică”, revoluţie în care specialiştii în
comunicare joacă un rol esenţial. În opinia lui Vasile Tonoiu “e vorba de
sporirea competenţei umane, de comunicare  şi dialog, de înţelegere reciprocă
între indivizi, grupuri umane, societăţi şi culturi, fără a suprima alteritatea prin
asimilare reductivă, adică simplificatoare”15

h.

15 Vasile Tonoiu, În căutarea unei paradigme  a complexităţii,Editura IRI, Bucureşti, 1997,
p.47



34

LIMBAJ MEDIATIC ŞI REALITATE SOCIALĂ

George LĂZĂROIU*

Abstract
 The purpose of this paper will be to supply an overview of new methods of

communication, the principal components of digital culture, and the popularity of
participatory forms of journalism. I am particularly interested in exploring the productions
of the mainstream news media and new social tools.

1. Introducere

Practicienii profesionişti tind să definească jurnalismul în termenii unor
concepţii redacţionale restrânse, abandonând astfel orice idei privind latura poetică
a jurnalismului sau formele sale ambiţioase. Jurnalismul ar trebui reconceptualizat
ca formă de exprimare umană şi poziţionat în cadrul artelor. Jurnalistul exprimă o
judecată despre relevanţa unui anumit aspect, se implică în relatări, adoptă cuvinte
şi metafore, rezolvă complicaţii narative, evaluează şi interpretează. Jurnalismul
încorporează rapoarte, relatări şi comentarii în media publice cu privire la
evenimente şi idei, pe măsură ce acestea se desfăşoară. Elementele sale principale
sunt judecata bazată pe ştire, relatarea, limbajul, naraţiunea şi analiza. Naratorul
din ziare şi reviste este curent deghizat în spatele instrumentului unei a treia
persoane anonime, care poate fi editorul, personajul din mintea scriitorului care
scrie ferm că o dispută s-a terminat sau a început, că o campanie electoral
s-a declanşat sau că voturile au fost numărate. Stilul simplu este uniform şi
consistent, elaborat de o voce narativă stilizată, activată şi rutinizată. Jurnalistul
este o prezenţă care îl orientează pe cititor prin naraţiune, arătându-i şi explicându-
i. Instrumentele întrebuinţate de narator în jurnalism sunt cele folosite de toţi
povestitorii – intrigă, caracterizare, acţiune, dialog, secvenţe, dramatizare,
cauzalitate, mit, metaforă şi explicaţii. (Adam) O schemă este o structură cognitivă
formată din informaţii organizate (asupra situaţiilor şi indivizilor) care au fost
desprinse din experienţe anterioare, fiind întrebuinţată pentru procesarea
informaţiilor noi şi în vederea refacerii informaţiilor memorate. Publicul utilizează
scheme spre a procesa ştirile furnizate dintr-un set de strategii. De pildă, adaptarea
ştirii în cauză la o schemă, prelucrarea prin inferenţe, o integrare multiplă a ştirilor
respective în câteva scheme sau dimensiuni schematice.

În timpul procesării, publicul tinde să memoreze concluzii desprinse din
dovezi, şi nu însăşi dovada. Procesarea ştirilor prin scheme este un mijloc eficace

* Lector univ. dr. Facultatea de Jurnalism, Comunicare şi Relaţii Publice,
Universitatea Spiru Haret, Bucureşti
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de a rezista supraîncărcării cu informaţii. Adaptarea ştirilor la anumite scheme este
influenţată de indicii, iar mass-media constituie o sursă importantă de informaţii ce
încorporează indicii. Noţiunea de schemă ne poate sprijini să înţelegem modul în
care publicul procesează majoritatea ştirilor, încercând să adecveze informaţiile
dintr-o ştire nouă într-o schemă existentă printr-o serie de strategii variate de
adecvare. Dacă poate fi identificat un corespondent, o parte din informaţie sau din
inferenţele informaţionale va fi probabil stocată sub forma unei scheme modificate,
iar dacă nu se poate afla un corespondent, există posibilitatea ca informaţia să
treacă fără a fi asimilată. În procesul de integrare, informaţia se transformă
substanţial spre a o face un complement credibil al noţiunilor existente. Publicul
este capabil să proceseze informaţia în înţelesuri şi inferenţe adevărate sau false şi
să memoreze doar rezultatul în cauză. Acest tip de procesare este o modalitate
avantajoasă de a manevra o supraîncărcare de informaţii. Ţelul final al oricărei
acumulări informaţionale este desprinderea înţelesului, astfel încât semnificaţia
conţinutului să devină clară. Prin prelucrarea informaţiilor obţinem imediat
înţelesul, ceea ce ne lipseşte de amănunte şi de informaţii de fond, însă de aici
obţinem absenţa unei clarităţi a amintirilor, incapacitatea de a ne aminti detalii şi
inabilitatea de a separa variate incidente. Publicul tinde să memoreze concluzii
desprinse din probe, în loc să memoreze probele, şi prin urmare nu este capabil să
furnizeze motivări pentru părerile pe care le are. Opiniile se pot sprijini pe
deliberări anterioare care au fost de mult uitate. (Graber)

O teorie a retoricii vizuale ne ajută să înţelegem cum procesează publicul
imaginile. Acestea acţionează ca simboluri şi pot fi întrebuinţate spre a realiza
argumente retorice. Elementele vizuale pot reprezenta concepte, abstracţii, acţiuni,
metafore şi modificatori, şi pot fi asamblate în argumente complexe. Imaginile
trebuie să fie procesate cognitiv ca oricare altă formă de informaţie. Există trei
moduri de a considera imaginile în mass-media: reprezentări transparente ale
realităţii, transportatori de apel afectiv sau emoţional şi combinaţii complexe de
simboluri spre a realiza argumente retorice. Procesarea informaţiei ar trebui
orientată către prelucrarea imaginilor vizuale, şi nu a informaţiei verbale. A vedea
este o acţiune asimilată care implică activitate cognitivă. (Scott) Principala
problemă a înţelegerii jurnalismului în societăţile liberale este constituită de
autonomia şi capacitatea jurnalistului de a lua decizii, perspectivă ce încearcă să
înţeleagă modul în care străduinţele jurnaliştilor în derularea activităţii sunt
restricţionate de rutinele organizaţionale şi profesionale. Puterea fundamentală a
jurnalismului se află în formele în care pot fi formulate afirmaţiile despre realitate.
Putem identifica trei modele de jurnalism în sistemele democratice – modelul
pieţei (publicul primeşte ceea ce îşi doreşte), militant (transmiterea viziunilor pe
care le au partidele politice) şi cel al responsabilităţii (se furnizează ştirile de care
au nevoie cetăţenii spre a fi participanţi informaţi la viaţa democratică). Noţiunile
de democraţie şi public, precum sunt acestea susţinute de jurnalismul public, sunt
greu de transpus în practică. Analiza culturală a jurnalismului subliniază puterea
constrângătoare a sistemului simbolic cultural mai extins, indiferent de detaliile
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rutinelor organizaţionale şi ocupaţionale. Potenţialul unui produs cultural este
determinat de forţa retorică, de accesibilitate, de rezonanţă, de instituţionalizare şi
de rezoluţie. Jurnaliştii articulează o tendinţă către glorificarea existenţei lor în
ochii publicului. (Schudson) Jurnaliştii abordează obiectivitatea din raţiuni
strategice, aceasta funcţionând îndeobşte spre a-i sprijini pe jurnalişti să evite
urmările acţiunilor lor. Ştirile sunt un cadru prin care lumea socială este construită
în mod obişnuit. Practici jurnalistice fundamentale (clasificarea ştirilor, verificarea
informaţiilor şi susţinerea ideii de obiectivitate) constituie controverse pentru
jurnalişti. Ştirile hard şi cele soft pot fi distinse nu fiindcă reflectă atribute inerente
ale ştirilor, ci întrucât fac activitatea de planificare mai previzibilă şi mai facilă.
Verificarea informaţiilor este o activitate practică, ajustată în funcţie de termenele-
limită. Ştirile sunt definite ca rezultatul adaptării la constrângerile organizaţionale,
de aici necesitatea urmării unor ritualuri strategice şi rutine organizaţionale din
perspectiva producţiei de ştiri. (Tuchman)

2. Rolul social al influenţei mediatice

Reproducerea mimetică a realului, explică Mouillaud şi Tétu, constituie
alibiul adevărului. Informaţia trebuie să dea impresia că reproduce realitatea sau că
o imită. Naraţiunea jurnalistică se prezintă ca o intervenţie în continuum-ul
faptelor. Textul informaţiei se poate opri asupra unei realităţi date sau presupuse.
Textul informaţiei organizează naraţiunea articulând o serie de aspecte. Realismul
este un mod de semnificare a informaţiei, modul prioritar de autentificare a
sensului. Asigurarea coerenţei enunţului îi este indispensabilă comunicării. Pentru
ca personajul mediator al cunoaşterii să fie credibil este necesar să fie manifestate
calificarea şi caracterizarea. Jurnalistul apare în enunţul său doar în calitate de
spectator sau de destinatar al unei cunoaşteri care îi este prestabilită. Realismul
informării fundamentează activitatea jurnalistului (încercarea de a cunoaşte şi
tentativa de a face cunoscut). Informaţia nu se poate produce decât narând şi nu
poate fi înfăţişată decât reordonând fragmentele acestui continnum care este realul
unei totalităţi închise, într-un ansamblu pe care nişte limite ferme îl deosebesc de
lumea experienţei. Realitatea respinge totalitatea ce alcătuieşte fiecare naraţiune
jurnalistică. Argumentarea reprezintă ansamblul mijloacelor prin care se încearcă o
orientare a unui auditoriu către o atitudine. Strădania jurnalistului nu se limitează
doar la a face cunoscut ceea ce constituie informaţia, ci constă şi în a face credibile
enunţurile sale. Informaţia reprezintă doar comunicarea unei cunoaşteri, iar
rezultatul său constă echilibrarea cunoştinţelor între destinator şi destinatar.
Persuasiunea adaugă informaţiei un proiect despre cunoaşterea celuilalt, care
ajunge la o echilibrare între credibilitatea de care dă dovadă destinatorul şi
încrederea destinatarului.1

Leprette şi Pigeat arată că dreptul şi legea nu sunt de ajuns în garantarea
unei informaţii fiabile. Media electronice au modificat tranşant natura informaţiei
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şi percepţia publicului asupra ei. Dominaţia imaginii evidenţiază mai curând
aparenţa lucrurilor decât raţiunea lor profundă (reportajul în direct insistă asupra
emoţiei şi tinde să neglijeze reflecţia). Informaţia continuă corespunde uneori
necesităţii de a capta audienţa, în detrimentul comunicării unor informaţii noi.
Astfel, media doresc să demonstreze că internalizează evenimentele, însă
informaţia subiacentă tinde să se piardă. Presa îşi asumă misiunea de a explica, de
a analiza o situaţie, de a întreba şi a critica, fiind instrumentul cel mai eficient de a
impune puterii transparenţa şi a o determina să ofere justificări opiniei publice,
demers ce necesită timp, distanţare, spaţiu şi mijloace costisitoare. Jurnalistul este
dator să descrie faptele şi ca atare informaţia trebuie transmisă rapid, să fie
credibilă şi întrucâtva completă pentru a configura o înţelegere reală a actualităţii.
Calitatea informaţiei este edificată pe etică la toate nivelele cercetării, opţiunii sau
textului scris, aflându-se la temelia regulilor deontologiei profesionale. Principiile
eticii informaţiei aduc în discuţie respectul rigorii şi al onestităţii intelectuale în
căutarea adevărului, dar şi respectul publicului şi al actorilor realităţii. Identificarea
calităţii informaţiei depinde de conştientizarea exigenţei care trebuie să activeze
acest proces. Efortul calităţii depinde de întregul circuit informaţional.

Comportamentul presei, precizează Leprette şi Pigeat, se înscrie în morală,
drept, etică şi deontologie profesională. Morala edictează principiile timpului şi
grupului în care jurnalistul operează, etica analizează drepturile şi îndatoririle
jurnalistului, urmărind să-i deducă normele, dreptul se ocupă de obligaţiile legale şi
sancţiunea lor, iar deontologia profesională vizează enunţarea regulilor de conduită
operaţionale plasate dincolo de domeniul legal, devenind autoreglare atunci când
jurnaliştii şi-o însuşesc, şi fiind iluzorie şi ipocrită când serveşte ca alibi entităţii
media sau dispensează jurnalistul de responsabilitatea personală. Nu există libertate
fără responsabilitate, iar datoria jurnalistului este aceea de a se interoga asupra
consecinţelor faptelor sale. Dominaţia generală a economiei de piaţă şi impunerea
unor noi tehnici de informare şi comunicare bulversează domeniul presei.
Dezvoltarea unei informaţii de calitate superioară depinde de mijloacele puse în
aplicare şi de autonomia entităţilor media, piaţa semnalând mijloacelor de
comunicare că se află în slujba publicului lor. Informaţia se vinde de două ori, mai
întâi publicului, însă, mai important, publicitarilor. Suprainformaţia torpilează
informaţia, iar abundenţa ştirilor creează confuzie, disipare şi aneantizare. Sub
presiunea transmiterii rapide a informaţiei se neglijează sau se amână verificarea
surselor şi evaluarea lucidă a ierarhiei ştirilor şi componentelor acestora. Noutăţile
tehnologice pot influenţa pozitiv calitatea informaţiei, uşurând cercetările,
verificările şi contextualizarea. În loc să conducă, prin conferirea unui spaţiu mai
extins, la aprofundarea ştirilor, informarea continuă optează pentru logica
rapidităţii. Subiectele serioase, investigate şi documentate, sunt lăsate deoparte,
preferându-se segmentarea materialului informaţional în calupuri scurte, reluate
obsesiv, până la saturaţie, fără adăugarea valorii intrinseci. Leprette şi Pigeat
evidenţiază că preluarea puterii de către imagine în informaţie a determinat o
pierdere evidentă a raţionamentului informativ. Imaginea a condus subiectul
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informaţiei la adaptarea şi construirea propriei imagini, a ceea ce urmează să se
adapteze mai bine la noul mod de transmitere şi difuzare solicitate de televiziune.
Separarea clară între fapte şi opinie, regulă importantă a onestităţii informaţiei, nu
intră în domeniul legii. A afirma că deontologia profesională este o chestiune de
conştiinţă individuală sau că depinde doar de atitudinea fiecărei entităţi media se
află în contradicţie cu activitatea colectivă şi socială care este informaţia.
Jurnalismul nu poate concepe o deontologie profesională dincolo de societate. A
judeca un jurnalist înseamnă a analiza o informaţie, adică nu doar conţinutul, ci şi
modul în care a fost aceasta obţinută sau investigată, şi cel în care apoi a fost
redactată şi difuzată. Pot fi comise erori în fiecare stadiu al elaborării informaţiei.
Deontologia este creată spre a sprijini libertatea prin intermediul responsabilităţii.2

Fiske şi Hartley punctează că televiziunea creează urmări condiţionate de
circumstanţe istorice extinse şi difuze. Perspectiva individualist-funcţionalistă ţine
cont de contextul în care mesajul televiziunii dobândeşte sens, tinzând să asimileze
acest mediu ca pe una dintre variabilele date dintr-un set previzibil de influenţe
exercitate asupra individului. Orice perturbare în fluxul comunicaţional dintre
comunicatorul în masă şi individ este o disfuncţie ce acţionează în detrimentul
satisfacţiei personale a individului. Indivizii care sunt mai puţin expuşi influenţelor
mediatice suferă de privare mediatică, un tip de maladie socială ce impune
definirea mass-media în termenii funcţiei de răspândire a ştirilor şi chestiunilor de
interes public de la o elită informată spre un public de masă dependent de ea,
abandonându-se întrebuinţarea pe care acest public o poate da unui mesaj anume şi
faptul că aceia care nu doresc să vizioneze ştirile sunt capabili să ducă o viaţă
relativ normală. Televiziunea are o influenţă importantă, dar opiniile şi atitudinile
celor mai mulţi sunt selectate dintr-o mulţime limitată de modurile de gândire şi
percepţie negociate de o cultură. Televiziunea nu poate depăşi mulţimea centrală
de alegeri, fiindcă dacă ar face-o influenţa sa ar fi marginală. Investigaţiile curente
referitoare la raportul dintre comunicarea în masă şi audienţa sa au vizat mai
degrabă caracterul de masă decât eficienţa comunicării. Audienţa este constituită
într-o piaţă, încorporând persoane consumatoare ale produselor furnizate de
televiziune, însă nu achiziţionează mesajele televiziunii şi nu consumă mesajele ce
i se transmit. O abordare ce se sprijină pe trăsăturile comunicative ale negocierii,
interacţiunii şi schimbului va urmări dimensiunile, capacitatea de cumpărare,
statutul socio-economic sau opiniile şi atitudinile audienţei, dar şi modul în care
membrii audienţei comunică între ei şi elementele ce articulează un act de
comunicare. Relaţia audienţei cu mesajul comunicat este la fel de complexă
precum cea dintre audienţă şi comunicator. Astfel, nici una din părţile implicate în
actul de comunicare nu ştie cine este cealaltă parte.

Atunci când una dintre părţi codifică un mesaj în acord cu anumite coduri
şi convenţii, iar cealaltă parte îl decodifică după un cod diferit, se ajunge la
decodare aberantă. Decodificarea modernă este aberantă în raport cu intenţiile
comunicative ale codificatorului, contextul cultural al celui care codifică fiind
distinct de acela al decodificatorului. Comunicarea televizuală impune
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codificatorilor o anumită rigoare ce asigură aderenţa lor la sistemul central de
semnificaţii al culturii, iar codurile în care sunt expediate mesajele sunt acceptate
în mod extins. Posibilitatea ca receptorii să folosească mesajele în moduri
neintenţionate de codificatori trimite profesioniştii spre centrul culturii lor şi
protejează publicul de coerciţie sau influenţă directă în sensul unei anumite
variante a adevărului. O cultură comunică cu sine cu ajutorul comunicatorilor
profesionişti, care sunt prezenţi în mesajele codificate de pe ecran. Televiziunea nu
constituie un sistem închis care urmează legile sale interne şi este relativ
neinfluenţat de condiţiile externe. Comunicatorul de televiziune are identităţii
autoriale multiple. Funcţiile televiziunii depind şi sunt definite de funcţiile pe care
în general le îndeplineşte vorbirea, televiziunea funcţionând în societate ca o formă
de comunicare. Starea psihologică interioară a individului nu constituie un
determinant esenţial în comunicarea mesajelor televiziunii, decodificate în acord cu
coduri şi convenţii asimilate individual, însă generate cultural, care impun restricţii
asemănătoare de percepţie şi asupra codificatorilor mesajelor. Această noţiune ne
solicită să insistăm asupra mesajelor şi limbajului lor, instituţiilor care le produc,
răspunsului audienţei şi intenţiilor comunicatorului. Structura mesajelor este
organizată conform nevoilor culturii şi nu ale textului sau ale individului care
comunică.3

Zelizer crede că adesea jurnaliştii profesionişti îşi construiesc o imagine
despre ei care fie este relaţionată de o viziune romanţată cu privire la universul
ştirilor, incompletă şi tendenţioasă, fie schematizează procesul redacţional ca un set
de activităţi restrânse şi funcţionale. Jurnalismul vizează transmiterea organizată şi
publică a unor relatări cu privire la ce se petrece în lume, dezvoltându-se ca formă
şi conţinut, însă nu pare a avea un loc clar în imaginarul colectiv. Sunt implicate
meşteşugurile, rutinele, abilităţile practice şi convenţiile pe care indivizii şi
grupurile tind să le întrebuinţeze în realizarea ştirilor. Noţiunile de filtrarea
informaţiilor (gatekeeping), control social şi procese de selecţie sunt importante
pentru înţelegerea producţiei de ştiri. Combinarea caracteristicilor formale ale
limbii (gramatica, sintaxa şi alegerea cuvintelor) şi a celor mai puţin formale
(cadrele narative, modelele textuale şi formulele narative) creează un sistem
pluristratificat de transmitere a informaţiei. Mesajele nu sunt transparente sau
simpliste ci codifică mesaje mai ample despre formele vieţii, mesaje ce depăşesc
secvenţele de acţiune încorporate într-un eveniment de ştiri. Parcurgerea unui text
este produsul unui proces negociat, determinat social, de articulare a înţelesului.
Jurnalismul implică un proces de construire socială a realităţii. Analiza de conţinut
nu ia în considerare atributele formale ale limbajului ştirilor în sine. Jurnalistul şi
cititorul codifică şi decodifică cu ajutorul unor similitudini în înţelegerea
practicilor sociale şi discursive. Lingvistica critică furnizează un mod sistematic şi
cuprinzător pentru abordarea limbajelor jurnalistice.

În paralel cu interesul pentru atributele vizuale ale ştirilor s-a pus
întrebarea dacă domeniul vizual poate funcţiona sau nu ca un limbaj. Studiul
formal al limbii a conturat un portret complex şi sistematic al modului în care
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jurnaliştii recurg, potrivit unui set de tipare, la anumite instrumente verbale şi
vizuale în realizarea ştirilor. Alegerile inerente în construirea limbajului oferă o
perspectivă strategică a modului în care funcţionează lumea. Limbajul oferă o
modalitate de a produce o segmentare coerentă, secvenţială a evenimentelor în
timp şi spaţiu (comunicarea se referă la procesele implicate de actul implementării
acestor secvenţe). Hard news reprezintă contextul în care ar trebui analizaţi
parametrii narativi, întrucât conţinutul ştirilor este recent, important, interesant şi
nou. Stilul narativ se află în antiteză cu relatările neutre favorizate de reporterii
centraţi pe hard news. Naraţiunile din tabloide sunt uniforme: senzaţionaliste,
accesibile, provocatoare, populare ca tonalitate, fragmentate textual şi insistând pe
spectacol şi pe mesajele de excludere. Talk-show-urile construite ca jurnalism de
susţinere (assertion journalism) înfăţişează conflicte produse de jurnalişti în locul
analizelor substanţiale şi show-urile de tip vox populi în care publicul joacă rolul
experţilor constituie dezvoltări ale temelor tabloide ale popularizării şi
individualizării. Potrivit lui Zelizer, cadrarea furnizează o metodă convingătoare de
conceptualizare a folosirii limbajului cu referire la punctul de întâlnire dintre
jurnalişti şi publicul lor. Cadrarea traduce un mod de a înţelege organizarea
sistematică şi predeterminată a ştirilor în modalităţi ce uşurează selecţia, accentul şi
prezentarea conform anumitor modele. Cadrarea reflectă atât interpretările
jurnalistice ale evenimentelor, cât şi contextele prin care acestea dobândesc sens.
Astfel, jurnaliştii elaborează cadrele de referinţă prin care publicul interpretează
ştirile. Investigarea naturii construcţiei textelor poate ajuta la fixarea unor
dimensiuni elaborate relaţionate de modul în care funcţionează jurnalismul.4

3. Pluriformitatea mediatică

McQuail şi Windahl evidenţiază că trebuie să ne raportăm la comunicarea
de masă ca la un proces ce coexistă şi interacţionează cu alte forme şi procese
comunicaţionale. Comunicarea este un fenomen necontenit dinamic, un proces ce
evoluează şi se modifică necontenit. Codificarea presupune ca mesajul să fie tradus
într-un limbaj sau cod adecvat pentru mijlocul de transmitere şi receptorii vizaţi, în
timp ce decodificarea înseamnă reformularea mesajului spre a putea căpăta
semnificaţie. Codificarea vizează transformările tehnice necesare pentru
transmiterea semnalelor, precum şi selectarea sistematică a cuvintelor, imaginilor
şi formatelor potrivit procedurilor fixate şi evaluărilor privind experienţa audienţei.
Emiţătorul, în comunicarea de masă, face parte dintr-un grup organizat şi în mod
curent e parte componentă a unei instituţii ce nu vizează doar comunicarea.
Receptorul este individul, dar organizaţia care transmite poate viza totodată o
colectivitate cu unele caracteristici comune. Canalul de transmitere include
mecanisme şi sisteme tehnologice de difuzare pe scară extinsă ce depind de
reglementări legale, de obiceiuri la nivelul comunităţilor şi de aşteptări. Mesajul în
comunicarea de masă este o structură simbolică rafinată, creată în proporţii de
masă şi repetabilă necontenit. Comunicarea în masă se caracterizează prin
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specificul public şi deschis al comunicării, accesul restrâns şi controlat la
mijloacele de difuzare, relaţia impersonală dintre emiţător şi receptor, asimetria
relaţiei dintre aceştia şi medierea instituţionalizată dintre emiţător şi receptor.

Receptorii percep, interpretează şi reţin mesajele selectiv. Publicul are un
rol activ atunci când adoptă sau respinge orientările prefigurate de mass-media,
care furnizează materia primă pentru formarea opiniilor şi articularea unei
perspective asupra lumii decât să impună viziunea lor. Mass-media nu reprezintă
canale neutre de influenţă socială, ci măresc avantajele celor care deţin puterea
economică şi politică, fără să contribuie la reducerea inegalităţilor structurale în
sfera accesului la informaţie. Modelul ideal al unei instituţii media centralizate ce
furnizează acelaşi conţinut spre audienţe vaste şi stabile este inadecvat. Distincţia
clară şi relaţia rigidă dintre un emiţător colectiv şi un receptor colectiv nu mai sunt
valide, din pricina dezvoltărilor tehnologice, a progreselor unor noi formule de
organizare şi de promovare a unor politici media (procesul comunicării de masă se
diversifică şi se fragmentează). Efectele au concentrat interesul multor grupuri
sociale, atât al celor ce au vizat să influenţeze alte grupuri prin intermediul
mesajelor transmise, cât şi al celor reticenţi cu privire la impactul negativ al media.
Termenul difuzare este relaţionat şi de răspândirea informaţiilor în rândul
publicului sub forma ştirilor de presă, interesul concentrându-se pe rapiditatea cu
care sunt difuzate ştirile, pe impactul specific al fiecărui canal media şi pe rolul ce
revine comunicării personale într-o perioadă a comunicării de masă. Difuzarea
ştirilor trebuie considerată atât ca un proces de selecţie, receptare şi procesare din
partea receptorului, cât şi ca un proces de transmitere din partea emiţătorului. Din
unghiul audienţei, ştirile constituie un flux necontenit şi impresionant de informaţii
disparate, însă majoritatea trec pe lângă noi sau sunt observate cu un interes redus
şi puţin înţelese, publicul fiind un consumator de ştiri ineficient şi selectiv.

Majoritatea ştirilor, nuanţează McQuail şi Windahl, sunt încadrate în
grupaje al căror înţeles se corelează cu activitatea de culegere şi prelucrare a
informaţiilor şi cu necesitatea de a le înfăţişa astfel încât să faciliteze asimilarea lor
de către public. Încadrarea ştirilor în categorii tematice evidenţiază contextele în
care-şi acoperă scopurile sursele de autoritate din societate (principalele furnizoare
de ştiri pentru media). Un cititor de ştiri experimentat deprinde sistemul de rubrici
relevante, ceea ce ajută la înţelegerea ştirilor. Reconsiderarea grupului şi a
influenţei interpersonale a determinat regândirea fundamentală a comunicării de
masă. Comunicarea de masă ar putea fi văzută mai degrabă ca un flux dinspre
oameni şi nu către aceştia. Se poate identifica o deplasare la nivel conceptual de la
un model psihodinamic la o teorie a efectelor asupra normelor culturale. Expunerea
la mesajul TV conduce treptat la adoptarea acelor viziuni despre viaţa socială aflate
în acord cu perspectiva stereotipă, distorsionată şi selectivă furnizată sistematic de
televiziune prin intermediul ştirilor şi al emisiunilor noninformative. Efectele de
cultivare sunt cumulative şi graduale. Cultivarea este consecinţa interacţiunii dintre
mesaj şi audienţă. Televiziunea articulează, pentru o bună parte din public, un
mediu simbolic coerent care le pune la dispoziţie norme şi concepţii referitoare la
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un spectru extins de situaţii din lumea reală. Mass-media, alături de reţeaua de
relaţii interpersonale, reprezintă cei mai relevanţi factori în modelarea percepţiei
individuale referitoare la climatul opiniei. Fluxul informaţional în creştere are un
efect negativ, deoarece volumul cunoaşterii în interiorul anumitor grupuri creşte
mai mult decât în cadrul altora, de unde accentuarea decalajelor informaţionale.

Televiziunea prezintă un potenţial mai extins de a atenua decalajele decât
presa scrisă, întrucât televiziunea constituie o sursă mai omogenă însă având
capacităţi reduse de a viza un anumit public (fiecare ziar se adresează întrucâtva
unui alt tip de public cu ajutorul unor mesaje mai specializate). Noile media în care
informaţia este consultată individual accentuează decalajele, fiindcă întrebuinţarea
lor depinde de interesele, motivaţia şi gradul de familarizare ale fiecărui individ.
Audienţele reale sunt alcătuite din grupuri sociale reale, caracterizate prin existenţa
unor reţele de relaţii interpersonale ce mediază efectele mass-media. Audienţele
pot rezista influenţelor şi fiindcă au motivaţii distincte atunci când se expun
mesajelor media. Audienţele tind să realizeze o corespondenţă între alegerea
canalelor şi a conţinutului, dar şi a gusturilor, ideilor, şi nevoilor de informare pe
care le au. Majoritatea instituţiilor media operează într-un mediu caracterizat de
vizibilitate publică accentuată, întâmpinând solicitări din partea societăţii, a
audienţei şi a actorilor sociali şi economici. Audienţa reală sau potenţială exercită
constrângeri asupra instituţiilor media. Comunicarea interactivă va înlocui fluxul
unidirecţional specific mass-media. Evoluţia accelerată în direcţia societăţii
informaţionale este asociată cu amplificarea fluxurilor internaţionale ale
comunicării şi cu creşterea influenţelor transculturale.5

Ca efect mediatic, explică Cuilenburg et al., creşterea gradului de
cunoaştere trebuie abordată în interiorul unei perspective asupra rolului social al
influenţei mediatice (mass-media au o contribuţie evidentă şi un efect pozitiv în
diseminarea informaţiei). Studiul efectelor mediatice trebuie să ţină cont de rolurile
distincte ale emiţătorului, ale mesajului şi ale receptorului. Indivizii fac parte din
grupuri sociale distincte, iar mass-media pot declanşa efecte variate la nivel
individual, în funcţie de apartenenţa de grup. Emiţătorul poate aparţine unui tip de
societate în care influenţa mediatică poate avea alte coordonate decât într-un alt tip
de societate. Mass-media fac perceptibile lumi îndepărtate în care accesul direct nu
este mereu posibil, permiţând publicului să preia sincronic informaţii despre
universul său social. Oricât de relevante ar fi mass-media pentru fiecare individ în
parte, importanţa lor trebuie identificată la nivel general. Jocul liber al interacţiunii
în care sunt implicate forţele sociale permite disputa deschisă, garantând simultan
îndreptarea neadevărurilor. Mass-media sunt active în variate sectoare ale vieţii
sociale şi pot îndeplini mai multe funcţii specifice, de unde o operativitate selectivă
a funcţiilor mediatice. Prin informare se realizează diseminarea informaţiei, ceea ce
determină ridicarea nivelului de cunoaştere. Prin interpretare se obţine comentarea
faptelor, decurgând cristalizarea propriei opinii. Exprimarea dobândeşte
semnalarea în public, rezultând conştientizarea. Prin critică se face analiza faptelor,
urmând prelucrarea şi adaptarea la critică. Funcţia mediatică este o activitate
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derulată de mass-media, realizând o influenţă asupra întregii societăţi sau doar cu
privire la o porţiune a acesteia. Efectul (real sau potenţial) asupra publicului este
esenţial în definirea şi sistematizarea funcţiilor mediatice. Difuzarea ştirilor poate
fi analizată în cadrul funcţiei informative, al cărei rezultat este constituirea unui
public la curent cu evenimentele zilei. Interpretarea proceselor de comunicare este
influenţată covârşitor de modul în care este concepută pluriformitatea mediatică,
care exprimă eterogenitatea de sensuri ale mesajelor mediatice, sensuri ce se
disting unul de celălalt pe baza uneia sau mai multor caracteristici. Pluriformitatea
mediatică se desprinde din varietatea viziunilor despre lume şi societate.
Pluriformitatea internă vizează oferta informativă, fiecare publicaţie, post de radio
sau staţie TV furnizează informaţii de diverse tipuri. Pluriformitatea externă
urmăreşte deosebirile dintre publicaţii, dar şi pe cele dintre publicaţii şi alte entităţi
media. O accentuată pluriformitate internă (de pildă, la nivelul unei publicaţii
periodice) afectează pluriformitatea externă (recunoaşterea din exterior a profilului
publicaţiei în discuţie şi poziţia ei distinctă în spaţiul mediatic). Putem vorbi de un
micronivel de pluriformitate (nivelul unei anumite entităţi mediatice la care
transpare pluriformitatea internă), de un mezonivel (analiza la nivelul categoriilor
mediatice) şi de un macronivel de pluriformitate (la nivelul întregului sistem
mediatic). Pluriformitatea mediatică, notează Cuilenburg et al., indică pluralitatea
curentelor de gândire (raporturile dintre imaginea mediatică şi viaţa publică pot fi
determinate statistic pentru orice moment al actualităţii). Ataşamentul unui anumit
public pentru o entitate mediatică este o expresie a pluriformităţii sociale şi
mediatice, diversitatea ofertei informaţionale conducând la o varietate de
cunsumatori. Climatul mediatic este cu atât mai favorabil cu cât apar mai multe
instituţii de presă, pluriformitatea mediatică fiind un indice al climatului social.6

Semantica generală, punctează Severin şi Tankard, Jr., analizează relaţiile
dintre limbaj şi realitate, precum şi modurile în care limbajul ne influenţează
gândirea, având implicaţii pentru un practician din comunicarea de masă.
Semantica generală evidenţiază dificultatea codării (a exprimării înţelesului în
simboluri sau coduri), furnizează o bază pentru analizarea şi discutarea
obiectivităţii ca un concept relevant al comunicării, şi poate ajuta comunicatorul în
clasificarea informaţiilor şi a erorilor. Reporterul care investighează o sursă de ştiri
ar putea ţine cont de o serie de întrebuinţări eronate ale expresiilor (abstractizarea
excesivă, identificarea exagerată, identificarea cu valoare dublă şi proiectarea
inconştientă), care l-ar ajuta simultan şi pe consumatorul obişnuit de comunicare de
masă care încearcă să reziste asaltului zilnic de informaţii şi materialelor eronate
din media. Realitatea este un proces, pe când limbajul pe care trebuie să îl
întrebuinţăm pentru a o descrie este fix şi static. Cea mai eficientă comunicare urcă
şi coboară pe scara abstractizării, un mesaj eficient conţinând generalizări la un
nivel superior de abstractizare, însă şi detalii specifice la un nivel inferior de
abstractizare. O problemă importantă în jurnalism vizează obiectivitatea, şi anume
dacă aceasta este bună sau rea, şi dacă poate fi realmente realizată. O relatare este
o afirmaţie ce poate fi verificată şi elimină inferenţele şi judecăţile. O inferenţă este
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o afirmaţie cu privire la un lucru necunoscut pe temeiul a ceva cunoscut. Orice
afirmaţie despre viitor este o inferenţă, întrucât acesta este necunoscut. O judecată
este expresia unei aprobări sau respingeri pentru un eveniment, o persoană sau un
obiect. Jurnaliştii ar trebui astfel să respingă inferenţele şi judecăţile, limitându-se
cât mai mult posibil la relatări, şi să evite preferinţa pentru o anumită direcţie
(preferinţa este selectarea detaliilor care sunt favorabile sau defavorabile
subiectului descris). Conceptul de proiecţie ne determină să fim conştienţi de
dificultatea de a fi obiectivi, deoarece orice afirmaţie este întrucâtva un enunţ
despre cel ce o formulează şi astfel este subiectivă. Rezumarea la afirmaţii
verificabile şi la relatări este o modalitate eficientă de a surmonta problema
subiectivităţii.

Comunicatorii de masă, notează Severin şi Tankard, Jr., vizează ca
publicul să fie atent la mesajele lor, să identifice conţinutul acestora, să-şi modifice
adecvat atitudinile sau viziunile, ori să reacţioneze comportamental aşa cum este
anticipat. Percepţia selectivă demonstrează că persoane distincte pot reacţiona la
acelaşi mesaj în moduri diferite. Niciun comunicator nu poate presupune că un
mesaj va avea înţelesul vizat de el pentru toţi receptorii sau că va avea acelaşi
înţeles pentru toată lumea. Mesajul poate să ajungă la receptor şi totuşi să nu-şi
atingă ţinta fiindcă este supus interpretării de către public. Decodarea, procesul de
primire şi interpretare a mesajului, implică percepţia sau preluarea stimulilor prin
simţuri şi procesarea ulterioară a acestor informaţii. Prin expunere selectivă
indivizii se expun acelor mesaje care se adecvează viziunilor pe care le au şi le
evită pe cele pe care nu le agrează. Atenţia selectivă este tendinţa indivizilor de a
urmări doar acele porţiuni din mesaj care se potrivesc atitudinilor, convingerilor
sau comportamentelor pregnant susţinute şi de a le evita pe cele care se opun
acestora. Memorarea selectivă este tendinţa ca amintirea anumitor informaţii să fie
înrâurită de dorinţe, necesităţi, atitudini etc. Când o persoană se aşteaptă să
identifice un amestec de informaţii într-un mesaj, ea poate acorda o atenţie
selectivă doar acelor porţiuni din mesaj cu care este de acord, poate să-şi încerce
percepţia selectivă în decodarea mesajului sau îşi poate exersa memorarea selectivă
omiţând să reţină informaţiile contrare viziunilor proprii. Este imposibil să separi
procesul de percepţie de procesarea informaţiei (procesarea umană a informaţiilor
se produce în faze). Prin percepţie subliminală publicul poate fi influenţat de
stimuli de care nu este conştient fiindcă se produce sub pragul de conştientizare.7

4. Practica culturii digitale

Zuckerman accentuează că ziarele tind să realizeze materiale de reţea, în
loc să construiască naraţiuni autentice, ceea ce conduce la o dublare
nemaipomenită a surselor de ştiri. Dezvoltarea conţinutului mediatic realizat de
public este un factor important ce contribuie la creşterea conţinutului de informaţii
disponibile la nivel internaţional. Atât telefoanele mobile, cât şi internetul sunt
tehnologii inerent participative (indivizi din toată lumea creează conţinut pentru
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consumul public, extinzând fondul comun de persoane capabile să partajeze
informaţii la nivel local şi global). Toate transformările pe care epoca digitală le-a
adus jurnalismului (modificări în modele de afaceri, canale de distribuţie şi metode
de lucru) se relaţionează de provocările deplasării de la un cadru mediatic în care
conţinutul este dificil de găsit către unul în care conţinutul abundă iar atenţia este
redusă. Ştirile locale accesibile la nivel internaţional, conţinutul mediatic realizat
de public şi media activiste oferă în mod potenţial milioane de ştiri unui public
global. Înţelegerea unui material de presă necesită context, iar mass-media sunt
create vizând un anumit public, care ajustează aserţiunile factuale ale unei naraţiuni
la un context într-un mod ce poate fi dificil de înţeles pentru un public în absenţa
contextului. Majoritatea a ceea ce se scrie astăzi este lipsit de interes pentru toată
lumea. Milioane de oameni din toată lumea creează un conţinut abundent pentru o
audienţă potenţial globală (nu s-a produs o creştere semnificativă în capacitatea
umană de a consuma aceste informaţii, iar majoritatea materialelor publicate într-
un mediu bogat în conţinut sunt destinate să rămână obscure). Instrumentele ce
ajută cititorii să selecteze ştirile care trebuie parcurse sunt absolut importante. A
existat o explozie a instrumentelor furnizate de internet pentru a face ca mass-
media să ofere mai uşor materiale de presă, dar mai puţină creativitate cu privire la
instrumentele ce-i ajută pe oameni să descopere informaţii noi şi diferite. Ziarele se
reconfigurează online şi abandonează rolul lor tradiţional de a hotărî care ştiri sunt
importante pentru un public general în favoarea oferirii mai multor alegeri
publicului. Blogurile constituie un reprezentant promiţător, iar analizarea
blogurilor cu o bună cotă de piaţă oferă o imagine posibilă a subiectelor de cel mai
mare interes în acest mediu. Doar o mică parte din publicul de pe internet este
interesat în mod conştient să caute ştiri internaţionale. În majoritatea cazurilor,
bloggerii amplifică materialele prezentate în mass-media din fluxul principal.
Strategiile ce sporesc oferta de conţinut mediatic furnizat de public trebuie să
accentueze accesibilizarea acestui conţinut şi transformarea acestuia într-un produs
interesant pentru noi publicuri. Media tradiţionale au sesizat că acel conţinut
mediatic realizat de public şi alte tipuri de conţinut oferite de public poate fi o
metodă deloc costisitoare de a obţine materiale de presă. Tendinţa de a face
descoperiri bazate pe noroc în timp ce cauţi ceva fără legătură cu acel subiect poate
fi funcţia unui control editorial atent. Entităţile media ce se ocupă cu transmiterea
ştirilor internaţionale necesită experimentarea de strategii noi de prezentare a
conţinutului. Se înregistrează o explozie de creaţie mediatică neprofesională peste
tot în lume. Dezvoltarea conţinutului mediatic furnizat de public nu contribuie la
livrarea de ştiri internaţionale. O submulţime specială a acestui conţinut este
constituită de media activiste ce acoperă frecvent subiecte de interes internaţional:
acest conţinut este adesea bine produs şi relevant dar redactat având în minte o
agendă.8

Deuze susţine că cibercultura este o expresie a unei societăţi tot mai
individualizate într-o lume globalizată. Cultura digitală este un sistem valoric în
curs de dezvoltare şi o mulţime de aşteptări aşa cum sunt acestea exprimate
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îndeobşte în activităţile desfăşurate de factorii de decizie din media informaţionale
şi de utilizatori în spaţiul online. Deuze vede practica culturii digitale ca pe o
expresie a individualizării, post-naţionalismului şi globalizării. Acţiunea de activa
pe blog sau de a publica într-un spaţiu deschis pe un site independent constituie
valorile preferate ca şi aşteptările faţă de ceilalţi actanţi. Deuze vede media
independente drept un gen jurnalistic ce serveşte ca o platformă pentru producerea
şi diseminarea ştirilor şi informaţiilor. Site-urile, activităţile şi activiştii ce operează
în media independente constituie exemple de organizare simultană a practicilor
sociale fără continuitate geografică. Deuze discută articulaţiile culturii digitale pe
temeiul dezbaterilor contemporane despre jurnalismul online, acţiunea de activa pe
blog şi cea de a publica într-un spaţiu deschis. Cultura digitală are proprietăţi
emergente cu origini în fenomenele online şi offline. O cultură digitală presupune
că în modalităţile în care oamenii şi tehnologiile interacţionează în contextul unei
computerizări şi digitalizări tot mai accentuate a societăţii se consolidează o cultură
digitală emergentă. Dezvoltarea unei perspective asupra lumii tot mai fragmentată,
prelucrată şi interrelaţionată face parte din cultura digitală. Componentele
principale ale culturii digitale pot fi definite prin trei concepte: participare,
remediere şi bricolaj. Popularitatea formelor participative de jurnalism poate fi
explicată prin aceea că acestea se opun ofertei tradiţionale a media
instituţionalizate. Deuze analizează modalităţile prin care participarea şi
remedierea sunt susţinute şi dezvoltate în timp de indivizii sociali în viaţa curentă.
Cultura digitală se compune din practicile şi credinţele bricoleur-ului. Bricolajul ca
practică emergentă este o componentă principală a culturii digitale, dar şi un agent
accelerator al acesteia. O cultură digitală favorizează comunitatea în timp ce
simultan poate fi alimentată de izolare. Cultura digitală are proprietăţi
autoreferenţiale în aceea că anumite valori, credinţe şi practici sunt preferate în
raport cu altele, poate fi caracterizată prin participare, remediere şi bricolaj ca
elemente fundamentale susţinute prin auto-producţie continuă, şi reprezintă atât un
fenomen social, cât şi o mulţime de valori şi activităţi observabile online.9

Shirky observă că, datorită internetului, costul publicării la nivel global s-a
prăbuşit. Informaţiile pe care le oferim despre noi înşine în e-mail-uri şi reţele de
socializare online au crescut vizibilitatea noastră socială şi ne-au facilitat
posibilitatea interacţiunii, dar şi evaluării de către public. Vechile limitări ale
media au fost reduse radical, noile tehnologii oferind noi tipuri de socializare. Ne
aflăm în posesia unor instrumente comunicaţionale îndeajuns de flexibile pentru a
se acorda capacităţilor noastre sociale. Noile instrumente sociale reduc costurile
acţiunii de coordonare în grup, oferind interrelaţionare prin grupuri liber structurate
şi operând fără direcţie coordonatoare şi fără a se viza vreun profit. Reţelele
noastre electronice permit crearea unor noi forme de acţiuni colective. Prăbuşirea
costurilor de tranzacţie facilitează relaţionarea interumană. Multe platforme de
partajare operează într-o manieră absolut deschisă. Cooperarea implică modificarea
comportamentului spre a ne sincroniza cu cei din jur, creând identitate de grup.
Producţia în colaborare măreşte tensiunea dintre ţelurile grupului şi cele ale
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individului, întrucât ea este mai dificil de obţinut decât partajarea: orice poate fi
negociat necesită mai multă energie decât lucrurile ce se pot dezvolta laolaltă.
Acţiunea colectivă necesită un grup de persoane care se dedică întreprinderii unui
anumit demers laolaltă într-un mod ce face ca decizia grupului să se relaţioneze de
fiecare membru în parte. Împărtăşirea informaţiei creează conştientizare partajată
printre participanţi. Acţiunea colectivă creează o responsabilitate împărtăşită,
relaţionând identitatea utilizatorului de cea a grupului, şi implicând provocări ale
coordonării. Pentru ca un grup să întreprindă o acţiune colectivă, el trebuie să aibă
o viziune împărtăşită destul de pregnantă pentru a fortifica grupul. Acţiunea
colectivă e mai dificil de articulat decât partajarea informaţiei sau crearea în
colectiv. Reţele de comunicare recente constituie o platformă pentru alcătuirea
grupului (multe dintre instrumentele realizate pentru aceste reţele iau acest aspect
de la sine şi îl extind în variate moduri).

Shirky subliniază că principala ameninţare pentru toate publicaţiile tipărite
nu este dată de competiţia cu alte suporturi informaţionale de acest tip, ci de
modificările radicale din întregul ecosistem informaţional. Mulţi profesionişti din
breaslă nu au ţinut cont de importanţa internetului în această privinţă. Industria
media a fost afectată de prăbuşirea recentă a costurilor comunicării. Viitorul oferit
de internet este amatorizarea în masă a publicării. Ştirile pot ajunge în conştiinţa
publică fără ca presa tradiţională să conteze. Schimbarea se produce în definirea
ştirilor: acestea nu mai constituie o prerogativă instituţională, ci o parte din
ecosistemul comunicaţional. Blogurile individuale sunt şi ele alternative la
publicare. Amatorizarea în masă este un rezultat al extinderii radicale a
capacităţilor de exprimare. Publicarea gratuită la nivel global face ca discursul şi
acţiunea publice să fie mai valoroase. Ideea conţinutului generat de utilizatori se
constituie într-o teorie socială a relaţiilor mediatice. Majoritatea conţinutului
generat de utilizatori este creat ca o formă de comunicare în grupuri mici. O parte
din conţinutul generat de utilizatori este destul de conştient adresat publicului.
Efectele televiziunii sunt determinate îndeobşte de limitele sale tehnologice. Pe
internet, orientările de atenţie sunt potenţial reciproce, determinând ca
interactivitatea să fie posibilă tehnologic, însă aceasta are limite cognitive
pregnante. Chiar când un mediu realizează o comunicare în ambele sensuri, cei mai
populari practicanţi vor fi orientaţi într-un model cu sens unic. Scara socială, chiar
într-un mediu ce permite conexiuni în ambele sensuri, este suficientă pentru a crea
şi susţine dezechilibrul celebrităţii.10
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LIMBAJ, INFORMAŢIE ŞI COMUNICARE MASS-MEDIA

Doina STANOJEVIC

Abstract
The study is structured on the idea of pragmatic purpose of communication and

human communication media applications and purpose of human achievement. A special
presentation is given the current process of training objectives of the center approach and
role of communication media in achieving the major information flow in a legal state.

1. Introducere. Ideea de comunicare şi finalitatea pragmatică a comunicării
mass-media

Comunicarea umană este o relaţie între comunicator şi beneficiarul
comunicării, o relaţie de transmitere a unor informaţii, prin mijlocirea unui limbaj,
pe temeiul cărora beneficiarul îşi coordonează acţional sau cognitiv conduita în
raport  cu mediul său existenţial. Obiect al comunicării pot fi constatări, cunoştinţe,
stări emoţionale, comenzi, indicaţii acţionale, aprecieri, intenţii şi hotărâri.

Comunicarea integrează social şi socializează agentul care o exercită,
contribuie la structurarea unor grupuri şi comunităţi umane, punând pe oameni în
condiţie de cunoaştere de cauză şi de efect, stimulându-le procesul de personalizare
şi realizare, conştientizarea lor de sine, mai ales de nivel colectiv (social).

A comunica este a face, a disponibiliza acţional (cognitiv şi practic), a
semnaliza, a transmite un mesaj în vederea angajării celui care receptează
comunicarea. Ea fiind, din acest punct de vedere, un factor de umanizare, de
instituire existenţială specific umană. În această perspectivă, avem în vedere mai
ales comunicarea mass-media – care, prin natura ei, conştientizează, influenţează
raţional sau psihic, antrenând pe consumatorul de informaţie comunicată la
asimilarea unor opinii sau conduite acţionale.

În procesul comunicării (pentru că aceasta este într-adevăr un proces şi nu
o relaţie directă şi liniară între emiţător şi receptorul informaţiei) intervine
mijlocitor un limbaj – care presupune codificare (din partea emiţătorului) şi
decodificare (din partea receptorului). După receptare sau odată cu aceasta
intervine un moment de selecţie informaţională, care implică şi un cuantum de
redundanţă. Numai după selecţie şi eliminare a redundanţei se desprinde mesajul
transmis de emiţător, în funcţie de înţelegerea căruia receptorul se angajează
raţional sau comportamental, acestea având finalitate existenţială pentru receptor.
Adăugăm faptul că în mare măsură calitatea informaţiei depinde şi de canalul de
transmisie prin care comunicarea se produce, care poate fi orală, scrisă sau, tot mai
accentuat astăzi, electronică – de natură video sau audio.

Prin urmare, comunicarea declanşează acţiunea sau comportarea
receptorului, potenţându-i ipostazierea lui ca agent. Orice comunicare pune, astfel,
pe om (ca receptor al ei)  în stare de conştientizare nu numai de sine ci şi pentru

 Lect. univ. drd., Universitatea Spiru Haret, Bucureşti
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sine – întrucât omul, acţionând din motivaţia receptării unui mesaj (transmis prin
comunicare) îşi edifică un cuantum de realizare de (sine şi pentru sine) ce are
finalitate şi în planul devenirii sociale. Ceea ce  conduce – prin mijlocirea
comunicării – la ipostazierea omului ca subiect istoric (respectiv, ca agent şi pentru
propria lui societate). Putem vorbi în această privinţă de o relaţie dintre
comunicare, cunoaştere şi acţiune – respectiv de o dimensiune pragmatică a
comunicării, dacă nu chiar complementară cu dimensiunea pragmatică a
limbajului care mijloceşte comunicarea.

Desigur, se exercită în relaţiile interumane şi procese comunicaţionale care
nu au o finalitate pragmatică sau uneori care nu au finalitate realizatorie pentru om
şi societatea lui. Mai ales în condiţiile în care comunicarea manipulează şi
perverteşte calitativ condiţia umană, duce în eroare cognitivă receptorul şi
neutralizează axiologic actul uman. Motiv pentru care, comunicarea poate avea fie
o finalitate pozitivă, fie o finalitate negativă pentru om, disponibilizându-l nu
numai pentru realizarea, ci şi pentru alterarea condiţiei sale. De aceea, într-o teorie
ştiinţifică a comunicării mass-media sunt supuse analizei nu numai mecanismele
comunicării cu sens ce umanizează, ci şi mecanismele care manipulează şi
distorsionează negativ şi dezumanizează pe om.

Aşadar, presa, fie ea scrisă, fie ea  audio-vizuală, nu doar serveşte, ci îl şi
deserveşte pe om – în privinţa ipostazierii sale ca agent şi subiect istoric. Din
această cauză, ştiinţa comunicării are ca obiectiv şi desprinderea condiţionărilor
care-i alterează omului condiţia sa, în vederea conştientizării sale de nevoia de a o
recepta selectiv şi în cunoştinţă de cauză (şi de efect).
                                                                       *
               Asupra modalităţilor de definire a conceptului de comunicare  şi asupra
problematicii teoriei comunicării s-au pronunţat în ultimul deceniu nu numai
specialiştii din domeniul mass-mediei*, ci şi specialişti care au contribuit la
constituirea domeniului teoriei comunicării.

Menţionăm, în această privinţă, că înainte de a se fi constituit un domeniu
aparte de Teoria comunicării  în sistemul ştiinţelor despre om,  preocupări de
abordare a domeniului comunicării au fost avansate în filosofia contemporană din
perspectiva logisticii şi din cercetarea analitică, din lingvistică, filosofia limbajului
şi semiotică din gândirea structuralistă în general şi din perspectivă sociologică.
Datorită faptului că ideea de comunicare este strâns legată de teoria limbajului, de

. pe care-i vom reţine din lecturarea Bibliografiei recomandate spre consultare la sfârşitul
intervenţiei de faţă, avându-i în vedere ca făuritori ai unor repere ale literaturii de bază în
domeniu nu numai pe unii autori din ţara noastră, ci şi din străinătate (alegându-i numai pe
cei deja traduşi în limba română).
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teoria socială şi de orientările mai noi din secolul al XX-lea în domeniul logicii şi
epistemologiei**.
               În ultima vreme, în scrierile despre comunicare, care s-au multiplicat
tocmai pentru că s-a dezvăluit de către toate ştiinţele despre om  că un atare
domeniu de relaţie interumană are o deosebită funcţie pragmatică – putându-se
reţine că o sistematică constituire a Teoriei comunicării rezolvă relevarea unor
dimensionări dintre cele mai importante ale omului pe care îl are ca obiect  ştiinţa
contemporană. Azi, omul este obiect de referinţă din perspectivă filosofică,
sociologică, psihologică, pedagogică, lingvistică şi semiotică, acţionalistă,
axiologică, ne mai vorbind de etică, estetică şi chiar teologică. De aceea,
modalităţile de a defini comunicarea sunt diverse şi niciodată încheiate.

Au fost avansate şi diferite moduri de caracterizare a tipologiei
comunicărilor (ce pot fi reţinute din lecturarea unora din lucrările recomandate spre
consultare în Bibliografia acestui studiu), pornindu-se de la diferite criterii şi
relevându-se la fel de diverse consecinţe ale actului comunicării – de la informare
la cunoaştere şi chiar la manipulare cognitivă sau valorică. Astfel încât, nu vom
aborda în prezenta întregul circuit comunicaţional, oprindu-ne numai asupra
limbajului şi informaţiei utilizate în comunicarea mass-media. Datorită faptului că
acestea determină în măsură hotărâtoare calitatea actului comunicaţional, îndeosebi
a celui mass-media – care influenţează hotărâtor fizionomia societăţii democratice
contemporane.

Motivaţia principală a preocupărilor noastre asupra limbajului şi
informaţiei în actul de comunicare mass-media se datorează faptului că tocmai
acestea au fost mai puţin abordate până în prezent în literatura noastră de

.. Dintre preocupările filosofice amintim pe Ludwig Wittgenstein (îndeossebi prin publicarea
celebrului său Tractatus logico-philosophicus – ediţie publicată în Editura Humanitas în 1991),
pe J.Habermas (îndeosebi prin apariţia în Editura Politică, în 1983, a cărţii Cunoaştere şi
comunicare). Iar din ţara noastră, amintim, între alţii, pe Alexandru Boboc (prin publicarea în
Editura Didactică şi Pedagogică, în 1963, a cărţii Logică şi ontologie. Semiotică şi filosofia
modernă a limbajului) şi pe Cornelia Bârliba (cu a sa lucrare, apărută în Editura Bren, în 2005,
Filosofie şi comunicare). Dintre cercetările de lingvistică ce au stimulat direct constituirea
Teoriei comunicării îi menţionam pe Ferdinand de Sausure (cu al său Curs de Lingvistique
générale – Minuit, Paris, 1963) şi pe Roman Jacobson prin a sa lucrare intitulată Essais de
lingvistique générale, publicată în Minuit, Paris, 1963). Cu deschideri într-o problematică
privind comunicarea, a apărut în domeniul sociologiei din ţara noastră lucrările: Opinie publică,
comunicare de masă şi propagandă de Ion Drăgan (în Editura Ştiinţifică şi tehnică, 1983);
Sociologia comunicării de Emilian Dobrescu (în Editura Victor, 1998); Comunicarea simbolică.
Arhitectura discursului publicitar, de Vasile Dăncu (în Editura Dacia, Cluj, 1991); Sociologia
opiniei publice şi mass-media de Aurelian Bondrea (în Editura Fundaţiei România de Mâine,
1997).
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specialitate în domeniul teoriei comunicării. În prezenta intervenţie ne vom limita
la formularea unor Reflecţii.

La acestea adăugăm şi câteva sugestii cu privire la direcţiile preocupărilor
pe care le socotim necesare de întreprins în procesul de formare a agentului actului
mass-media.

Înainte de a ne angaja în formularea unor atare Reflecţii în legătură cu rolul
limbajului şi informaţiei în procesul comunicării, atragem atenţia că preocupările
de a opera o clasificare a speciilor comunicării (din care, între altele, reţinem mai
importante: comunicarea politică, comunicarea administrativ-organizaţională,
comunicarea ştiinţifică, comunicarea artistică, comunicarea religioasă) urmăresc
nu numai descrierea structurării acestora, ci, îndeosebi, funcţionalitatea lor în
configurarea raporturilor dintre om şi societate, în directă legătură cu procesul
actual de realizare umană.

  2. Limbajul – condiţie şi mijloc al structurării procesului de comunicare
mass-media

Limbajul este, în primul rând, un mijloc de comunicare (de cunoştinţe, de
informaţie, de experienţă, de apreciere, precum şi de tezaurizare de idei şi de
valori). Dacă avem în vedere limbajul articulat, indiferent de modalitatea sa de
exercitare, subliniem că el exprimă conţinuturi de gândire sau de cunoaştere
senzorială, semnalizează constatări şi evenimente din mediul înconjurător (inclusiv
făptuiri umane), vehiculează conţinuturi cognitive şi apreciative, cheamă la
acţiune, mijloceşte instituirea unor raporturi intersubiective, reprezentând un act de
integrare socială.

Un astfel de limbaj, constituindu-se în condiţie a genezei şi exercitării
procesului de gândire, la rândul său acest proces fiind reclamat de procesul muncii.
Se poate conchide, aşadar, că în geneza umanului se instituie raporturi de
concomitenţă şi de determinare reciprocă între muncă, gândire şi limbaj (avem în
vedere limbajul articulat în care cuvântul exprimă alcătuire raţională, respectiv
efort de conceptualizare acoperitoare nu numai cognitiv ci şi valoric, totdeauna cu
caracter reflexiv sau creativ şi purtător de sensuri asupra unui referenţial obiectiv
sau subiectiv).

De-a lungul vremurilor, limbajul articulat, din verbal iniţial, s-a exercitat şi
scris, în zorile epocii moderne beneficiind şi de lucrarea tiparului, iar în epoca
actuală exercitându-se şi audio şi video, prin mijlocire electronică, în ultimul timp
exercitându-se şi on-line – internetul devenind aproape generalizat în această
privinţă, în aşa măsură încât influenţează major condiţia umană. Aproape că, cine
nu comunică sau nu i se comunică prin internet nu există sau există marginal, intră
treptat într-un proces de alterare a condiţiei sale de agent, fiindu-i limitată
posibilitatea de a se exercita intelectual.

Ca mijloc de comunicare, limbajul constituie materialul de arhitecturare a
universului mass-media. Care univers, a devenit astăzi, într-o lume căreia îi este
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proprie o dimensionare informaţională, o condiţie determinantă. Deoarece, fără
contact informaţional cu lumea omul nu-şi afirmă ipostazele sale definitorii de
subiect şi agent. Şi, cu atât mai mult, pe cele de fiinţare creatoare şi valorizatoare –
în subsidiar şi de fiinţare problematizatoare şi trăitoare în zona imposibilului şi
necunoscutului. Deoarece limbajul deschide omului posibilitatea evadării din
actualitate şi posibilitate. Îl pune pe om în condiţia „ieşirii din labirint”, din
orizontul lumii date (cum s-a exprimat Blaga) şi intrării într-o lume construită de
el, nu numai real ci şi mental.  Această ieşire din realitate este mijlocită de limbaj
deoarece acesta este înveliş material al gândirii – iar plăsmuirea gândirii nu se
produce fără o anume conceptualizare învelită prin cuvânt, iar cuvântul reprezintă
elementul constitutiv al limbajului.

Aşadar, limbajul, fiind modul de exprimare a gândirii, îi mijloceşte omului
accesul la orizontul artificial, construit sau imaginat de el prin gândire, acest
orizont devenindu-i omului principalul segment  (sau strat) al mediului său
existenţial specific. Tocmai acest strat (artificial) al mediului său de existenţă îl
disponibilizează pe om să depăşească onticul şi să treacă în ontologic. Respectiv,
acel orizont existenţial care nu este (la propriu), dar întemeiază orizontul care este
(pentru om). De aici rezultând  singularitatea omului în univers, faptul că el trăieşte
şi se raportează la făptuirile lui – pe care, după cum rezultă din analiza relaţiei
dintre gândire şi limbaj, el  le realizează prin mijlocirea limbajului.

Situarea omului, prin limbaj, în ontologic, pune ştiinţa despre om în
situaţia de a considera limbajul (datorită capacităţii lui de conceptualizare şi
abstractizare) ca mijloc de transcendere dincolo de ontic – în acest sens vorbindu-
se de o ontologie a limbajului. O asemenea situare a ontologicului în ontic datorită
mijlocirii limbajului l-a determinat pe Noica să afirme că „există fiinţă şi aici jos”
nu numai sus, dincolo de ontic, respectiv în mediul uman de existenţă. Ceea ce l-a
determinat şi pe Heidegger să considere omul ca o fiinţare ontic-ontologică.

Prin urmare, limbajul este mijlocitor al fiinţei, mai bine zis al situării
ontologicului în ontic, respectiv al pătrunderii fiinţei în structurarea umanului.

De altfel, în afara limbajului (de fapt al gândirii mediată de limbaj) omul
nu are acces la ontologic, rămânând doar o entitate ontică supusă animalizării. În
această privinţă, Mircea Florian avea în vedere faptul că „cine nu priveşte spre cer
rămâne mai departe în rândul dobitoacelor” – adică nu iese din animalitate.

Tocmai datorită acestei mijlociri a pătrunderii ontologicului în ontic,
limbajul (articulat) – ca înveliş aş gândirii – mijloceşte apariţia omului în univers,
respectiv, el mediază procesul muncii, care este un factor al genezei şi devenirii
umanului. Limbajul îi deschide omului posibilitatea de a recepta esenţa din lucruri
şi de a comunica informaţii asupra acesteia – pe această cale omul este
disponibilizat spre a comunica nu numai constatări empirice ci şi conţinuturi logice
de gândire. Tocmai prin asimilarea acestor conţinuturi (logice) deosebindu-se omul
de celelalte animale cu care vieţuieşte dimpreună în biosferă. Prin urmare, limbajul
(uman) suprapune biosferei antroposfera şi, odată cu aceasta, provoacă generarea
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noosferei şi axiosferei, straturi structurale care verticalizează universul (în colţul de
univers în care fiinţează omul).

Acceptarea acestei înţelegeri antropice a structurării universului (în care
vieţuieşte omul) deschide calea conştientizării faptului că limbajul mijloceşte
edificările  culturale din civilizaţiile care au ca obiectiv realizarea condiţiei
umane. Fiind astfel în firea lucrurilor ca umanismul (servirea condiţiei umane) să
fie un criteriu al progresului valoric, iar limbajul uman să aibă ca linie directoare a
exercitării lui poziţia faţă de om: realizatorie sau neutrală în raport cu servirea
condiţiei umane, altfel exprimat, purtător de sens sau independent din punct de
vedere semnificatoriu.

Deoarece, folosirea limbajului cu sens, acoperitor şi deschizător valoric,
reprezintă calea regală a progresului în comunicarea mass-media. Căci, totdeauna
mijlocirea proceselor realizatorii pentru om reprezintă o cerinţă fundamentală a
demersurilor mass-media. Acceptată axiomatic de comunitatea autorilor actului
jurnalistic – deoarece un asemenea act pune pe cei cărora i se adresează în condiţii
de luciditate în ce priveşte interesele lor de realizare.
            Din unghiul de vedere al servirii umane, agentul de comunicare mass-
media (care acţionează în presa scrisă sau în cea audio-vizuală) îndeplineşte rolul
unui clopot de alamă şi exercită o funcţie critică în numele societăţii civile.
Avertizează asupra pericolelor (alteratoare asupra condiţiei umane) ce-i aşteaptă pe
receptori (populaţia căreia i se adresează organul de presă), provocându-le o stare
de trezire. Îi informează asupra realităţilor ce le ameninţă condiţia existenţială şi le
sugerează căi de salvare a acestei condiţii. Deoarece, informaţia jurnalistică
autentică  (din punct de vedere al nevoii de servire umană) trezeşte şi nu
neutralizează interesul omului  (receptor al mesajului prestat de informaţia
vehiculată prin mijloace mass-media) pentru conservare şi propăşire existenţială.
Adică, de fapt, actul jurnalistic îl pune pe om (receptor al mesajului jurnalistic) în
relaţie cu sine. Trezirea fiindu-i mijlocitor al conştientizării de sine în vederea
trecerii la conştientizare pentru sine. Dacă nu se exercită într-o asemenea
perspectivă (de trezire), actul jurnalistic manipulează, servind interese contrare
realizării condiţiei receptorului. Ceea ce înseamnă că îi provoacă omului procese
de alienare care-l situează în opoziţie cu sine (nu numai la nivel individual, ci şi,
ceea ce este mult mai grav, la nivel comunitar).

Una din condiţionările care alterează informaţia comunicată jurnalistic sau
oricum îi împiedică receptarea corectă a mesajului se datorează şi calităţii
limbajului comunicării. Care necesită respectarea unor condiţionări. Între acestea
menţionăm nevoia de concizie şi concretitudine – care să-i favorizeze
accesibilitatea. Limbajul utilizat în comunicarea mass-media refuză evaziunea şi
efuziunea gratuită, ocolişul şi învăluirea  deturnătoare de sens şi se exprimă direct,
ţintind la pătrunderea esenţei lucrurilor. De asemenea. acest limbaj este
incompatibil cu orice agramatism, nu numai lingvistic, ci şi logic, presupunând un
anume profesionalism – pe care-l ating numai marile spirite personalistice cărora le
repugnă  logoreea şi rostirea fără obiect şi finalitate umanizatoare.
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Acestor particularităţi ale expresiei şi  construcţiei lingvistice pe care o
practică limbajul  jurnalistic li se adaugă responsabilitatea agentului comunicator
(împinsă până la dăruire comunitară) şi răspunderea pentru adevăr.

Asemenea profesionalişti ai limbajului jurnalistic nu se formează numai în
şcoală – care le mijloceşte însuşirea metodologiei practicării lui –, ci se recrutează
dintre intelectualii instruiţi  valoric, cu un puternic simţ comunitar şi societar, care
sunt deprinşi cu măiestria dialogului şi deţin secretul actului informaţional –
dobândit prin stăruinţă şi participare la creaţie şi apreciere valorică. Se poate vorbi
în această privinţă de stilişti  ai limbajului cu încărcătură informaţională destinată
comunicării. Care stilişti nu doar informează ci şi formează – educă spiritul şi
mediază personalizarea celor care receptează actul jurnalistic, le insuflă nevoia de
asimilare a simţului  cetăţii şi de utilizare a lui în interes comunitar.

Aproape suntem tentaţi să acceptăm sugestia unora potrivit căreia se poate
vorbi de o clasă a lucrătorilor mass-media, asemănător cum se poate vorbi de o
clasă politică, sau de o clasă juridică – toate aceste clase nefiind altceva decât
anumite categorii profesionale din aria cărora fac parte nu numai oameni şcoliţi şi
dotaţi în domeniu, ci şi managerii acestora.

Sub acest aspect, al dotării pentru pregătirea unor cadre de profesionişti
care să exercite o anumită activitate creativă sau managerial-organizaţională în
domeniu, socotim că pentru a forma ziarişti (lucrători în domeniul mass-media în
general), ca şi pentru formarea oamenilor politici sau a lucrătorilor domeniului
juridic sau a cadrelor didactice şi medicilor, fiecare instruiţi nu numai cu
metodologii de activitate specifice, ci şi cu deprinderea unor anumite limbaje şi
conceptualizări adecvate, ar trebui să se aibă în vedere câte o şcolarizare care să
înceapă cu o testare vocaţională (psihologică şi aptitudinală) care să dezvăluie
dexterităţi native, la care să se adauge şi testări de cunoştinţe primare în domeniu.
Pentru a nu se accepta prezenţa în asemenea activităţi oameni neinspiraţi şi
nedotaţi, lipsiţi de har şi pasiune pentru profesiunea practicată. Ceea ce semnifică
nevoia actuală de lărgire a sferei domeniilor învăţământului şi educaţiei de tip
vocaţional (adăugând, de pildă, alături de învăţământul artistic şi învăţământul
personalistic).

Menţionăm, în această perspectivă, importanţa deprinderii unui limbaj
jurnalistic specializat pentru pregătirea profesiei de lucrător în domeniile mass-
media.

3. Informaţie şi comunicare în procesul de realizare umană

În circuitul mass-media, informaţia se culege profesionist. Ca şi în actul
literar, în culegerea de informaţii se procedează printr-o operaţie de tipizare,
desprinzându-se şi transmiţându-se prin comunicare mass-media ceea ce este
comun într-o clasă de lucruri şi relevant pentru receptorul ei. Ţinta actului
informaţional fiind surprinderea specificităţii de ansamblu a unui fenomen social.
De asemenea, nu este indicată surprinderea faptului brut şi fără semnificaţie
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generalizatorie. Sau dacă este prezentat un aspect de unicitate, acesta trebuie să
aibă putere evocatoare asupra unei categorii mai largi de evenimente ce s-ar putea
produce.

Are putere evocatoare sporită informaţia care este vehiculată prin
mijlocirea unei, am spune, abordări cu deschidere metafizică, întrucât aceasta
operează cu semnificări legate de nevoia de servire a condiţiei umane, fiind
totdeauna purtătoare a unui mesaj.

În aceeaşi măsură, comunicarea informaţiei prin mijloace mass-media
implică din partea emiţătorului o cotă înaltă de responsabilitate, corelată neapărat
cu o întemeiere noologică –  încât ceea ce se comunică să aibă putere de adevăr.
Întrucât numai adevărul serveşte nevoia umană de cunoaştere în vederea unei
angajări acţionale. De aceea, informarea este un mijloc de formare a unei opinii cu
finalitate pragmatică.

Desigur, nu trebuie să înţelegem că orice operaţie de informare prin
mijlocirea mass-media presupune o întemeiere metafizică umanizatoare. Sunt şi
vehiculări de informaţii care nu ating această cerinţă, ci doar  pun pe receptor în
condiţia de a înţelege condiţia în care fiinţează, lăsându-l pe el să aleagă modul de
înţelegere a folosinţei informaţiei şi să-şi asume modalitatea  utilizării ei.
             În afara capitalului de ştiri, orice mijloc de comunicare mass-media are
major în atenţie comentarii şi analize pe marginea unor informaţii. Din acest punct
de vedere, demersul jurnalistic nu doar informează ci şi formează. Respectiv
provoacă acte pragmatice,  motivate nu numai raţional ci şi afectiv, contribuie la o
înrâurire psihologică şi ideologică cu caracter axiologic ce provoacă acţional –
totdeauna în funcţie de servirea anumitor interese. Ajungându-se, la limită, ca
vehicularea prin mijlocirea mass-media a informaţiei să preceadă acţiuni sociale
transformatoare de anvergură la nivel economic şi social cu efect  nemijlocit asupra
condiţiei umane.

Oricum, receptarea şi asimilarea mesajului informaţiei vehiculate prin
mijloace mass-media personalizează receptorul acesteia, îi prilejuieşte angajare
acţională şi valorică, îi facilitează procesul de conştientizare de sine şi de altul,
mai ales de nivel colectiv – asemenea finalităţi educative ale comunicării mass-
media contribuind hotărâtor la formarea simţului cetăţii, amplificând integrarea
socială şi socializarea individului.

Ideea majoră care se poate reţine privind rostul informării pe care o
vehiculează comunicarea mass-media este aceea că „informarea formează”, îi
consolidează omului dimensiunea apreciativă cu referinţă socială şi istorică,
conştientizându-l în această direcţie. Din această perspectivă, se poate reţine şi
faptul că informaţia nu doar condiţionează formarea lui zoon politikon, ci şi îl
mobilizează pe om să-şi exercite activ virtuţile sale demiurgice, să se exercite ca
fiinţă creatoare – dimensionare a omului care este nemijlocit condiţionată de
orizontul său informaţional.

Acest orizont (informaţional) îi amplifică omului disponibilitatea lui
creativă, îl predispune să treacă de la potenţă la act, să-şi direcţioneze capacitatea



58

sa de agent, îndepărtându-l de condiţia primară de pacient amorf, purtător doar al
unui sentiment gregar de turmă. Condiţia omului de subiect istoric fiind, în ultimă
instanţă,  aceea pe care scontează să o instituie actul de comunicare mass-media.
Se ştie, în această privinţă, că doar omul informat, cunoaşte şi acţionează
influenţându-şi condiţia.

Din această motivaţie, după cum se cunoaşte, totdeauna în istoria modernă
şi contemporană, marii agenţii politici şi reprezentanţii lor ideologici (în acest
cadru integrându-se şi elitele intelectuale) s-au exprimat prin mijloace mass-media
înainte de a se angaja operaţional în acţiuni cu repercusiuni de nivel comunitar.
Conchizându-se că pentru a se mobiliza mari categorii de oameni la anumite
acţiuni de interes comunitar şi social este o prealabilă nevoie de acţiuni
comunicaţionale mass-media – obiectiv pentru care a apărut o diversitate de organe
de presă şi, în ultima vreme, de natură audio-video. Care au totdeauna un rol
deosebit şi în stimularea creerii unor  structuri organizaţionale care să se exercite
acţional. De aceea, după cum se constată, nu numai partidele politice, ci şi alte
structuri organizaţionale manifestă interes pentru făurirea unei game largi de
organe de presă şi posturi radio sau televiziune, prin mijlocirea cărora desfăşoară
activităţi susţinute de propagandă şi de înrâurire axiologică sau atitudinală.
Respectivele organe mass-media se angajează în controversele dintre opţiuni
ideologice ale diferitelor forţe sociale sau grupuri de interese. O asemenea stare de
lucruri datorându-se faptului că presa nu doar informează, ci informează pentru a
forma  şi fixa opinii şi stări de spirit.

Amplificată peste măsură, această condiţionare politică sau ideologică a
comunicării mass-media, de fapt de manipulare a informaţiei care predispune
acţional, în ultima vreme a apărut pericolul ca mijlocirile comunicaţionale să-şi
piardă interesul comunitar, amestecându-se prea mult în jocurile politice de
sorginte partinică. Este, de asemenea, de neacceptat şi neutralismul în materie de
informare comunicaţională mass-media, întrucât mass-media din principiu
provoacă angajare. Este necesară, de aceea, tragerea unui semnal de alarmă în
această privinţă, reclamându-se nevoia de echidistanţă şi transparenţă în
comunicarea mass-media, astfel încât aceasta să servească interesele de tip
comunitar şi societar şi nu pe cale de părtinire a unora sau altora din forţele sociale
angajate în acapararea puterii în cetate.

Nevoia de imparţialitate (politică, ideologică, etică, juridică, axiologică în
general) reprezentând condiţie de ordin prioritar în comunicarea mass-media – ceea
ce înseamnă că vehicularea informaţiei pe care se bazează actul de comunicare
trebuie să aibă ca finalitate servirea adevărului – pe care-l reclamă procesul
general de realizare umană.

Din analiza acestui triptic limbaj, informaţie, comunicare mass-media
rezultă că civilizaţia contemporană, mai accentuat decât în cele moderne
anterioare, se structurează printr-o revoluţionare informaţională şi
comunicaţională, finalitatea acestora fiind construirea unei aşa-numite „Societăţi a
cunoaşterii” – în care munca intelectuală, mijlocită şi potenţată de o revoluţionare
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pe măsură şi a temeiului ei logistic (în care electronizarea şi tehnologia internetului
au un rol hotărâtor), să devină hotărâtor în devenirea socială, înnobilând-o şi
revoluţionând-o şi pe cea fizică.. Am putea spune că scientizarea şi robotizarea
prin tehnici electronice (care fac din comunicare principala dimensiune de
structurare a vieţii sociale) reprezintă astăzi principala direcţie a progresului, a
unuia în care omul real, ca instanţă de vârf a traiectoriei evoluţiei universului, se
esenţializează universalizându-se şi realizându-se prin creaţie şi situare de sine
deasupra lui însuşi şi a societăţii lui. Cu acest prilej, informaţia însăşi, percepută
raţional şi valoric în relaţie cu săvârşirea umană, vehiculându-se prin comunicare
(printr-un limbaj simbolic specializat), provocând niveluri superioare de progres şi
personalizare umană. Se iveşte, astfel, în colţul nostru de univers, întrevăzutul „homo
universalis”, a unuia conştientizat pe deplin de condiţia sa ontic-ontologică – respectiv
de unitatea dintre omul concret şi fiinţa sa generică.

Comunicarea (în corelaţia cu munca şi limbajul) a devenit astăzi nu numai
o condiţie primară a devenirii umanului ca regn superior în procesul evoluţiei (de
conştientizarea căreia omul s-a dumirit încă din epoca modernă), ci şi a devenirii
lui ca instanţă pe deplin conştientă de singularitatea sa în univers – posibilă de
perceput şi realizat prin deschiderea sa ontologică şi prin luarea în stăpânire a
condiţiei sale. O asemenea treaptă de evoluţie a umanului fiind hotărâtor potenţată
de actuala revoluţie informaţională, dublată (cum menţionam) de o revoluţie
comunicaţională, devenită o caracteristică a devenirii sociale şi umane încă din
perioada acestui prim deceniu al secolului al XXI-lea.

4. Obiective ale procesului actual de formare a agentului demersului
comunicaţional mass-media

Având în vedere nevoia de profesionalizare a lucrătorului  mass-media, ne
exprimăm câteva sugestii (nu doar ale noastre, ci ale multora care manifestă interes
pentru activităţile din acest domeniu) privind perfecţionarea acestei pregătiri. Fie şi
pentru faptul că nu degeaba este apreciată mass-media ca a patra putere într-un stat
de drept (alături de puterile legislativă, executivă şi judecătorească).

1. Cel mai potrivit ar fi ca învăţământul jurnalistic să fie postuniversitar –
adică după parcurgerea primilor trei ani de studii prevăzuţi pentru obţinerea
diplomei de licenţă. Dar nu sub forma masteratului, care presupune adâncire
profesională, ci sub formă de şcolarizare de tip academic într-o specialitate
jurnalistică: presă scrisă, presă audio şi video sau on-line.

Aceşti ani de învăţământ postuniversitar jurnalistic (în medie doi) se
adaugă pregătirii universitare în domeniile de bază ale activităţii sociale şi culturii.
Întrucât, un lucrător mass-media este imperios necesar să posede în prealabil o
specializare obţinută la nivel academic în diverse domenii ale culturii. Numai în
acest fel se poate opera recrutarea unor competenţe în domeniul jurnalistic –
absolvenţii acestui învăţământ post-univesitar deţinând competenţele necesare
pentru a se exercita analitic în domeniile economiei, tehnologiei, ştiinţei, artei –
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culturii în general –, politicii, justiţiei etc. Altfel, actul jurnalistic este redus la o
simplă informare fără putere semnificatorie. Deoarece o asemenea simplă
informaţie a unor fapte de realitate, nefiind însoţită întotdeauna de semnificaţiile
lor majore, fără deţinerea de către autorul mass-media a unui nivel de cultură
academică, nu formează , nu mobilizează  acţional, nu-l scoate pe om din starea de
aşteptare, nu provoacă. O atare stare de lucruri este atestată astăzi de faptul că
marii analişti şi  comentatori de presă, formatorii de opinie au absolvit în prealabil
un domeniu al culturii printr-un învăţământ de nivel academic şi nu doar prin
cursuri de metodologie jurnalistică. Improvizaţia fără conţinut în activitatea mass-
media face inutilă şi oricum ineficientă prezenţa ei socială.

2. Recrutarea celor care manifestă opţiuni pentru activitate în domeniile
mass-mediei ar trebui să fie realizată printr-o prealabilă testare vocaţională, precum
şi în ce priveşte bagajul de cunoştinţe din sfera generală a culturii (care nu se
reduce numai la literatură şi artă). Testarea trebuie făcută de specialişti în diverse
domenii ale culturii şi de psihologi specializaţi în tehnici şi tehnologii de testare
vocaţională.

3. Un examen eliminatoriu pentru testarea candidaţilor este cel de limba
română şi de  cunoaşterea unor limbi străine de largă circulaţie (din care una
obligatorie este limba engleză). Este necesar să se şină seama de faptul că
demersurile mass-media trebuie să opereze cu modele de exprimare riguros
gramaticală şi logică, indiferent dacă se exercită scris sau verbal. Iar în ce priveşte
stăpânirea unor limbi străine este nevoie să se aibă în atenţie faptul că o atare
stăpânire constituie un instrument obligatoriu de comunicare mass-media în spaţiul
altor culturi şi civilizaţii şi de transmitere de informaţii din aria acestora.

4. În învăţământul post-universitar jurnalistic un spaţiu larg de şcolarizare
socotim a fi necesar pentru deprinderea unei bune stăpâniri a tehnologiilor şi
uneltelor de ultimă generaţie a comunicării on-line – cunoscându-se şi faptul că în
condiţiile actuale de dotare logistică, internetul a devenit o modalitate aproape
generalizată de comunicare. În această privinţă, este de înţeles că şcolile de
jurnalism trebuie să deţină o dotare solidă şi în pas cu modernitatea în această
privinţă – de altfel pentru susţinerea tuturor speciilor de comunicare mass-media.

5. Este absolut necesară prezenţa în spaţiul publicistic al universităţilor în
care funcţionează învăţământ jurnalistic a unor reviste şcoală, la limită chiar şi a
unor cotidiene, care să cuprindă în aparatul lor redacţional studenţi, inclusiv cu
însărcinări manageriale, în conducerea şi gestionarea apariţiei şi orientării acestora.
În paginile respectivelor foi jurnalistice să fie oglindită nu numai viaţa internă a
universităţii căreia îi aparţine şcoala respectivă, ci şi viaţa socială şi culturală din
afara acesteia. Se poate practica şi posibilitatea ca studenţii mai dotaţi în domeniul
comunicării mass-media să fie incluşi şi în aparatul redacţional al unor reviste şi
cotidiene, posturi de radio şi televiziune de prestigiu din ţară în cadrul cărora ei
desfăşoară activităţi practice în anii de studiu.

6. Deşi se fac auzite de reţineri în această privinţă, nu fără o motivaţie care
poate fi acuzată de partizanat nu chiar anarhism în ce priveşte instituirea unei
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ordini în structurarea răspunderii  şi responsabilităţii care se impune în activitatea
mass-media, apreciem că ar fi cu cale să fie codificate reguli de conduită şi acţiune
eficientă în actul jurnalistic practicat în societate. În lipsa funcţionării unui
asemenea cod normativ apar prea dese abateri de la buna cuviinţă în comportarea
lucrătorilor mass-media. Nu se verifică atent şi cu răspundere calitatea informaţiei
vehiculate în spaţiile procesului jurnalistic, se manipulează uneori grav în
defavoarea intereselor celor cărora le este destinată informaţia, mistificându-se
adevărul, se provoacă cu bună ştiinţă fenomene de alienare a receptorilor
informaţiei (actul jurnalistic slujind grupuri de interese), se maschează sau
distorsionează imaginea unor realităţi, uneori se trudeşte diabolic în vederea
alterării procesului de realizare umană.

Toate acestea din motivaţie mercantilă şi opţiune ideologică sau politică
discutabile umanist. Neînţelegându-se faptul că partizanatul subiectiv şi lipsa de
obiectivitate dăunează psiho-spiritual şi moral, făptuirile jurnalistice de acest fel
fiind acuzabile de comportament deviant – care nu poate fi înfierat organizaţional
în condiţiile unui vid normativ în această privinţă.

De aceea, socotim necesară crearea unei legislaţii privind activitatea în
domeniul mass-media, formularea unui cod normativ în această privinţă –
asemănător cum este codificată normativ activitatea politică, cea juridică,
didactică, medicală şi de ocrotire a sănătăţii, inclusiv cea administrativă. Ar fi
vorba de o lege a răspunderii jurnalistice – evident care să prevadă şi un capitol al
criteriilor de apreciere a comportamentelor responsabile în comunicarea mass-
media. Din perspectiva căreia (adică în funcţie de răspundere şi responsabilitate) să
se procedeze la acte de penalizare sau premiere a celor care se remarcă sau se abat
de la normă. În acelaşi mod cum se procedează şi în alte domenii de activitate
codificate normativ.

7. O latură importantă a desfăşurării activităţii în domeniul mass-mediei o
reprezintă manageriatul. Care tradiţional, într-o economie de piaţă, presupune doar
eficienţă economică, respectiv rentabilitate. Nu credem, însă, că se poate renunţa la
misiunile formativ-educative ale actului jurnalistic. Funcţia informaţională nu
trebuie concepută în opoziţie cu cea formatorie. Iar aceasta ar trebui să aibă în
vedere deschiderea pentru asimilare valorică, pentru  integrare şi conservare
comunitară, pentru formarea spiritului civic şi responsabil, activitatea în domeniul
mass-mediei înscriindu-se între mijloacele cele mai penetrante de educare în spirit
umanist. Informaţia ajută omul la orientarea sa adecvată la mediul ambiant,
îndeosebi social nu numai natural. Sunt, după cum se constată, numeroase raţiuni
pentru care managementul mass-media trebuie să canalizeze activitatea unui
colectiv de lucrători în acest domeniu să inducă receptorului  mesaje jurnalistice,
nevoia e socializare şi personalizare.
Sub acest aspect, ne par ca nocive formativ tabloidele din presa scrisă sau audio-
vizuală, emisiunile radio-tv care nu au substanţiere estetică şi etică, precum şi
improvizaţiile care aduc în faţă personaje fără har şi reprezentativitate, retardaţi
valoric sau agramaţi – nu numai gramatical ci şi logic şi ideologic.
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În atribuţia managementului stă şi misiunea formării unui cerc cât mai larg
de consumatori nu numai de informaţie măruntă (fără semnificaţie), ci şi de mesaj,
să inducă receptorilor actului jurnalistic o opinie activă, dorinţa de personalizare şi
conştientizarea nevoii lor de realizare.

Într-un fel, literatura jurnalistică este şi artă – dintre cele mai penetrante
în conştiinţa oamenilor. Situaţie care impune manageriatului cerinţa să recruteze şi
să formeze echipe jurnalistice pe criterii profesionale şi cu dorinţa de slujire a
adevărului, cu răspundere şi responsabilitate.

8. Ne îngăduim să ne pronunţăm în favoarea considerării actului jurnalistic
drept un instrument principal de manifestare a societăţii civile – considerată în
totalitatea ei şi nu reductibilă la un grup de elitişti – atât cea structurată formal, cât
şi cea care fiinţează informal.

Una din dimensionările actului jurnalistic, în afara funcţiei de informare şi
de formare, sau tocmai în legătură cu aceasta din urmă, este şi practicarea
exerciţiului critic: faţă de activitatea structurilor organizaţionale ale societăţii,
îndeosebi a  complexului statal; faţă de activitatea unor personalităţi din viaţa
politică şi juridică; faţă de manifestările unor categorii sau grupuri sociale; faţă de
tipul de regim politic sau de orânduire socială – reperul acestui exerciţiu fiind
nevoia de realizare umană, de sprijinire a procesului general de acţiune a
factorului subiectiv în concordanţă cu legitatea socială obiectivă.

9. Dată fiind puterea de penetraţie a mass-mediei în configurarea
mentalităţii opiniei publice, circuitul informaţional vehiculat de mijloacele mass-
media fiind, pe drept cuvânt, de importanţă majoră într-un stat de drept şi având, de
asemenea, în atenţie faptul că limbajul utilizat în demersurile jurnalistice contribuie
hotărâtor la formarea limbajului comun în care comunică populaţia, socotim că ar
trebui să existe un departament în Ministerul culturii care să aibă în răspundere
comunicarea mass-media – nu să dirijeze o asemenea activitate, ci să urmărească
impactul ei asupra conştiinţei oamenilor şi stilului de comunicare. Aceasta, întrucât
mass-media intervine, major în condiţia noii conştiinţei a oamenilor prin funcţia sa
informaţională şi critică în toate domeniile culturii şi creaţiei de valori, fiind
principalul mijloc de vehiculare al limbii (române pe teritoriul românesc) cu
acoperire în paradigmele vieţii spirituale la nivel naţional şi cu deschidere
internaţională. De aceea, în folosirea limbajului mediatic ar trebui să se fixeze
răspunderi şi Academiilor de ştiinţe cu institutele lor de profil lingvistic. Ne mai
vorbind de faptul că de modul de comunicare mass-media depinde în măsură
hotărâtoare şi conţinuturile valorice ale produselor culturale, inclusiv nivelurile de
personalizare pe care cultura le mediază.

Cu alte cuvinte, cineva (instituţional gândind problema) trebuie să-şi
asume răspunderea reglării limbajului şi stilului de comunicare mass-media, fie şi
numai pentru a nu se altera profilul identitar al vieţii spirituale de tip comunitar.
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METAFORĂ ŞI MIT ÎN FILOSOFIA CULTURII

Alexandru BOBOC

Abstract
The intention of the present approach is even announced in the title: the

interaction between metaphor and myth, considered from the standpoint of cultural
philosophy, but in general, but located in two reference designs for the theme: „The
philosophy of symbolic forms” by Ernst Cassirer and projects under the „sign”  in the style
of Lucian Blaga Trilogy culture.

1. Intenţia demersului de faţă este anunţată chiar în titlu: interacţiunea
dintre metaforă şi mit, examinată din punctul de vedere al filosofiei culturii, dar nu
în genere, ci localizată în două concepţii de referinţă pentru tema în cauză:
„filosofia formelor simbolice” a lui Ernst Cassirer şi proiecţia sub „zodia” stilului
în Trilogia culturii a lui Lucian Blaga.

Am făcut această alegere din convingerea că cele două perspective,
îndreptăţite paradigmatic prin simbol (Cassirer) şi stil (Blaga), constituie
permanenţe ale gândirii chiar şi pentru cele mai „moderne” demersuri teoretico-
metodologice în filosofia culturii. (Zeii au voit astfel, spune Vergiliu, în Eneida, II,
428), căci zeii judecă altfel decât oamenii!

Înţelepciunea celor vechi ne este povaţă în dificila încercare de a înţelege
raportul dintre metaforă şi mit, totodată sub semnul unui „primat” al limbii (şi,
implicit, al metaforei) şi al prezenţei mitului ca „ţară originară” (Ursprungsland) a
formelor de bază ale culturii.

Aşadar, înapoi la tradiţie, la Platon şi Aristotel, în primul rând!
„Spune-mi, Socrate – întreabă Phaidros (la începutul dialogului cu acest

nume) –, nu de aici de undeva, de pe malul râului Ilisos, se zice că Doreas ar fi
răpit-o pe Oreithya? Sau de pe colina lui Ares? Legenda pomeneşte parcă şi de acel
loc, spunând că nu de aici a fost răpită. Într-adevăr, aşa spune legenda” (preciza
Socrate): „Însă, pe Zeus, spune-mi Socrate: tu dai crezare acestei poveşti?”,
continuă să întrebe Phaidros, iar Socrate răspunde: „De nu i-aş da crezare…  nu aş
fi omul care sunt… Eu, unul, Phaidros, cred că astfel de dezlegări îşi au farmecul
lor. Însă, pentru atari isprăvi, e nevoie de multă iscusinţă şi trudă”16.

 Prof. univ. dr,, Doctor Honoris Causa, membru corespondent al Academiei Române

16 Platon, Phaidros, în Opere, IV, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, 1983, pag. 420. Pentru
înţelegerea locului şi rolului mitului (miturilor) în opera lui Platon: Vasile Muscă Discurs
despre filosofie (Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2005, p.56); „Când gândirea lui Platon se
poticneşte, într-una din numeroasele dificultăţi care îi apar în faţă pe drumul atât de
întortocheat al cunoaşterii, pentru a nu se bloca şi rămâne pe loc, ea evadează elaborând
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Şi acum să trecem de la poezia limbajului platonician la structurarea logic-
argumentativă a unui text de mult celebru al Stagiritului: „De altfel, e lucru
important să ne folosim cum trebuie de fiecare dintre modurile de expresie despre
care vorbim, nume duble, de pildă, sau nume deosebite, dar cel mai de seamă e să
reuşeşti pe deplin metaforele. Cu drept cuvânt, metafora e singurul lucru care nu
se poate lua de la altul şi-i dovada unui dar firesc; căci a face metafore bune
înseamnă a vedea bine asemănările”17.

Mitul vine astfel din tradiţie ca o poveste căreia trebuie să-i dăm crezare,
între altele, pentru farmecul  ei, nu neapărat pentru „adevărul” ei.

Chiar termenul grec mythos înseamnă „povestire” redată în expresii cu
valoare simbolică: se trimite la anumite fenomene ale trăirii credinţelor,
concepţiilor despre lumea care intră în împrejurări ce nu pot fi exact delimitate
istoriceşte, într-un proces de mitizare (sesizabil mai ales la nivelul limbii) ce
angajează şi lectura inversă, a demitizării (e adevărat, în condiţii mai lesne de
delimitat istoriceşte, de pildă, eliberarea de conţinut mitic a unor concepte în
perioade de afirmare a ştiinţei şi a spiritului ştiinţific). Şi într-un caz, şi în altul,
povestea rămâne de povestit, numai că se schimbă intenţionalitatea.

Poate că Blaga are dreptate: „Fapt e că oricât omul modern a găsit că
trebuie să se dezbare de mituri, ca de un balast inutil, el continuă, fără să-şi dea
seama, să trăiască pasionat într-o permanentă atmosferă mitică”18. Mărturie stau
aici – continuă Blaga – chiar cuvintele noastre care, chiar izolate, „poate, în diversă

un mit. Producţia mitică este cea care salvează gândirea, dintr-un impas fără ieşire…
Datorită avântului mitic primit, gândirea platoniciană poate merge mai departe, sărind la
altitudinea unei alte probleme şi mai dificile, care deschide cunoaşterii perspective noi şi
mai largi”.

Este de reţinut, de asemenea, relevarea locului mitului în Dialogurile lui Platon în lucrarea
autorului citat: Introducere în filosofia lui Platon (Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1994), apoi
(mai pe larg) în: Studiu introductiv la: Karl Reinhardt, Miturile lui Platon (Editura Dacia,
2002), din care reţin atenţia următoarele precizări (p.5, 6): „O realitate indiscutabilă a
operei lui Platon o constituie prezenţa unor pasaje cu caracter mitic, intercalate în diferite
locuri ale unora din lucrările pe care marele filosof grec le-a scris. Aceste mituri conferă
lucrărilor în cauză un farmec particular, greu definibil, aproape imposibil de prins
conceptual”; „Miturile fac şi azi farmecul dar şi dificultatea gândirii lui Platon. Prin
intermediul mitului cele mai abstracte idei primesc o asemenea haină încât într-o anumită
măsură ele pot lucra şi asupra sensibilităţii sau chiar a fanteziei cititorului”…

17 Aristotel, Poetica, Editura Ştiinţifică, 1975, pag. 75

18 L. Blaga, Geneza metaforei şi sensul culturii, în Trilogia culturii, EPLU, 1969, pag.300
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măsură, o sarcină mitică”: cuvinte precum înaltul, focul, cerul, pământul etc. sunt
încărcate cu o cu totul altă sarcină mitică decât cuvinte ca vertical, linie, infernal
etc.19

              2. Dar aşa stând lucrurile şi întrucât „povestea” trebuie spusă, intră în
prim-plan rolul limbii. E adevărat, conţinutul mitic rămâne. Căci mitul „relatează
un eveniment care a avut loc în timpul primordial, timpul fabulos al începuturilor.
E aşadar întotdeauna povestea unei faceri: ni se povesteşte cum ceva a fost produs,
a început să fie”20.

Este implicată aici o forţă de configurare şi o gândire (mitică) prezentă în
modul de a fi al limbii (şi al limbajelor). Aşa cum preciza Cassirer, alături de vraja
tabloului (Blidzauber), se află „vraja cuvântului şi a numelui”. Altfel spus,
„chestiunea privind originea limbii se împleteşte indisolubil cu cea privind originea
mitului”21.

Dar vraja tabloului şi a cuvântului constituie aspectele fenomenologice
survenite prin prezenţa fiinţei în stare de a folosi şi a resemnifica virtualităţile de
configurare a limbajului, de a integra figurile limbajului în forme situate în alte
coordonate ale timpului decât cel prezent în modul obişnuit de a fi al omului. Aici
s-ar situa semnificaţia profundă a învăţăturii Stagiritului despre metaforă ca
„singurul lucru care nu se poate lua de la altul”, ca „dovada unui dar firesc”: a
metaforiza, „a metaforiza bine”, ca însuşire esenţială a manifestării omului prin
limbă.

Cu aceasta, accentul cade pe dimensiunea limbajului, deşi survine, prin
forţa lucrurilor, funcţia constitutivă a mitului. Aceasta în aşa măsură încât a
metaforiza se asociază cu a mitiza.

Conştiinţa acestei co-prezenţe este proprie multora dintre cei mai mari şi
iluştri din cultura modernă, între G. Vico, Herder, Schelling sunt cei mai demni de
laudă. Cu o succintă prezentare a tezelor de bază ale acestora, aflăm şi ce este
metafora şi, mai ales, cum se motivează unitatea dintre metaforă şi mit, teoretizată
apoi în filosofia modernă a culturii.

Vom urmări îndeosebi modul în care metafora se află „în slujba funcţiei
poetice, prin care limbajul se despoaie de funcţia sa de descriere directă petru a
atinge nivelul mitic, unde funcţia sa de a descoperi este în sfârşit eliberată”22.

19 Ibidem

20 Mircea Eliade, Aspecte ale mitului, Editura Univers, 1978, pag.5-6

21 E. cassirer, Philosophie der symbolischer Formen, II: Das mytische Denken, Wiss,
Buchgesellschaft, Darmstadt, 1969, pag.53,IX

22 P. Ricoeur, Metafora vie, Editura Univers, 1984, pag.380
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În Scienza Nuova (1725), Giambattista Vico releva următoarele: din logica
poetică „se deduc, ca nişte corolarii, primii tropi, între care cel mai strălucitor şi,
astfel fiind, cel mai necesar şi mai frecvent este metafora”; „cei dintâi poeţi au dat
corpurilor existenţa unor substanţe însufleţite, atribuindu-le nu numai acea
capacitate pe care ei înşişi o posedau, adică simţirea şi pasiunea, şi în felul acesta
au creat miturile, poveştile; aşa încât fiecare metaforă ajunge să fie o mică
poveste, un mit restrâns”23.

Este ideea funcţiei de bază a metaforei şi totodată a prezenţei (şi rolului)
metaforei în geneza miturilor, idee argumentată de Herder astfel: „Întrucât omul a
raportat totul la sine, întrucât totul părea să-i vorbească lui, celui care participa
împreună cu toate celelalte sau împotrivă, iubea sau ura, şi îşi reprezenta totul ca
omenesc, toate aceste urme a ceea ce-i omenesc s-au exprimat şi în primele
nume!... Astfel, totul a devenit omenesc, personificat ca femeie şi bărbat;
pretutindeni zei şi zeiţe acţionând ca fiinţe rele sau bune! Furtuna înteţită şi dulcele
zefir, izvoarele cu apă limpede şi imensul ocean – întreaga lor mitologie se află în
adâncuri, Verbul şi Numele din limbile vechi, precum şi cel mai vechi vocabular se
înfăţişa astfel ca un măreţ Pantheon”24.

În această geneză a numelor şi a miturilor, metaforizarea, un „a metaforiza
bine”, a relevat asemănările (teza lui Aristotel). Studiul figurilor limbajului a pus în
atenţie relaţiile tipice care intervin în succesul instituirii unei metafore.
               3. Să începem cu definiţia moştenită de la Aristotel: „Metafora este
trecerea asupra unui obiect, a unui nume care arată alt obiect, trecere fie de la gen
la specie, fie de la specie la gen, fie de la specie la specie, fie după raport de
analogie”25.

Ideile de trecere, transfer, schimbare, analogie se regăsesc în epoca
studiului tropilor: „figurile nu sunt altceva decât nişte întorsături de exprimare”,
tropii fiind „figuri prin care unui cuvânt i se dă o semnificaţie care nu este
totdeauna semnificaţia proprie a acestui cuvânt”26.

Metafora este „o figură prin care se transportă… semnificaţia proprie a
unui cuvânt la o altă semnificaţie ce nu i se potriveşte decât în  virtutea unei
comparaţii pe care o facem în minte”27.

23 G. Vico, Principiile unei Ştiinţe Noi cu privire la natura comună a naţiunilor, Editura
Univers, 1972, pag. 243, 245.

24 J.G. Herder, Abhandlung über den Ursprung der Sprache, 1772, reklam jun, Stuttgart,
1966, 48-49

25 Aristotel, Poetica, pag. 68

26 Du Marsais, Despre tropi, 1730, Editura Univers, 1981, pag. 41

27 Ibidem, pag. 103
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Ideea de bază, care s-a impus în structurarea unei teorii a metaforei, şi-a
aflat expresia următoare: metafora este „rezultatul unei comparaţii subînţelese…
termenul metaforic care se substituie celui propriu este în parte identic cu acesta
din urmă şi în parte deosebit de el. Dacă ar exista identitate absolută între cei doi
termeni, n-ar putea exista nici un motiv aparent care să ne facă a prefera pe unul
dintre ei celuilalt”28.

Mai exact, „metafora nu se produce decât atunci când conştiinţa unităţii
termenilor între care s-a operat transferul coexistă cu conştiinţa deosebirii lor”; de
fapt, metafora are rolul de a exprima acele asemănări dintre lucruri care nu pot
deveni obiectul unei generalizări teoretice29.

Transferul metaforic implică însă o schimbare de orizont sub raport
antropologic şi ontologic, prin care sunt învestite cu funcţii constructive în
înţelegerea omului (ca fiinţă creatoare) şi metafora, şi  mitul. Alegem pentru a
marca această mutaţie cuprinderea sub zodia stilului (Blaga) şi sub cea a
configurării simbolice (Cassirer).
               4. Se va ajunge prin această incursiune la ceea ce este esenţial pentru
dubla geneză: a metaforei şi a mitului, în funcţie de primatul limbii în afirmarea
demiurgică a omului.

Altfel spus, limba e însoţitorul nostru permanent prin faptul că înseamnă
atmosfera în care trăim şi acţionăm, ne aflăm rosturile şi perspectivele. Căci limba
este focalizator al fiinţei spirituale, întrucât „ascunde în sine o modalitate de
cuprindere ce pătrunde ca moment decisiv în orice reprezentare şi obiectivare,
modelare”, celelalte „produse ale spiritului” aflându-şi locul şi finalitatea în funcţie
de „instanţa limbii”30.

Ca urmare, continuă autorul, şi „tot ceea ce numim mit este condiţionat,
mediat prin limbă; şi aceasta chiar prin faptul că se află în legătură cu un neajuns al
limbii, cu una dintre slăbiciunile ei, anume: că orice desemnare este inevitabil
echivocă, în această echivocitate, în această paronimie a cuvântului, aflându-se
izvorul şi originea tuturor miturilor”31.

Din urmărirea unei bogate literaturi de informare, autorul ajunge la
concluzii relevante  pentru o concepţie generală despre geneza şi formele culturii:
„După ce ne-am străduit să descoperim rădăcina comună a formării conceptuale

28 T. Vianu, Problemele metaforei, în Opere, Editura Minerva, 1975, pag. 199

29 Ibidem, pag. 203, 207, 268

30 E. Cassirer, Philosophie der simbolischen Formen, I: Die Sprache, Darmstadt, 1964, pag.
122

31 E. Cassirer, Sprache und Mythos. Ein Beitrag zum Problem der Götternamen, 1925, în
Wesen und Wirkung des Simbolbegriffs, Darmstadt, 1977, pag. 75
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(Begriffsbildung) lingvistice şi mitice, se ridică de îndată întrebarea: Cum se
prezintă această conexiune în structura lumii mitice şi a celei lingvistice? Se
evidenţiază deci o lege valabilă în acelaşi fel pentru toate formele simbolice şi care
determină în mod esenţial dezvoltarea lor: ele nu ies în relief de îndată ca modelări
separate, fiinţând pentru sine şi de recunoscut ca atare, ci se desprind ca atare
numai succesiv din solul matern comun al mitului. Toate conţinuturile spiritului
(…) ne sunt date înainte de toate numai în această împletitură. Conştiinţa teoretică,
cea practică şi cea estetică, lumea limbii şi a cunoaşterii, a artei, dreptului şi
moralităţii, formele de bază ale comunităţii şi cele ale statului: toate sunt originar
angajate (parcă ţinute strâns) în conştiinţa mitico-religioasă”32.

O asemenea împletire (venire laolaltă), aşa cum s-a dovedit cea dintre
„cuvântul limbii” şi diferitele configuraţii ale conştiinţei mitiuco-religioase, „nu
poate fi întâmplătoare; ea trebuie să fie întemeiată într-o trăsătură esenţială a limbii
şi a mitului”33.

Cassirer îi aduce în atenţie pe Herder, care „a afirmat acest caracter mitic
primar, al oricărui cuvânt şi concept lingvistic”, şi pe romantici, care „au dus mai
departe această instituţie fundamentală a lui Herder”; Scheling, de pildă, „vedea în
limbă o «mitologie comparată», care păstrează în deosebirile abstracte şi formele a
ceea ce mitologia cuprinde în deosebiri încă vii şi concrete”34.

S-a impus însă „calea inversă”: întrucât „compararea miturilor” s-a
sprijinit metodic „pe rezultatele comparării limbilor”, urmează de aici „concluzia
de conţinut a primatului modelării conceptuale lingvistice faţă de cea mitică:
mitologia devine astfel o creaţie a limbii. Metafora radicală care se află la baza
oricărei  configurări mitice este interpretată ca o configuraţie esenţialmente
lingvistică”35.

Determinarea, mai îndeaproape, a „conceptului fundamental de metaforă”
este condiţionată de depăşirea înţelesului obişnuit al metaforei ca „transmitere”, în
sensul că sub acest concept „nu cade nimic altceva decât surogatul conştient al
desemnării unui conţinut de reprezentare prin numele unui alt conţinut, care este
asemănător primului în anumite trăsături, ori prezintă oarecari „analogii” cu
acesta”36.

De aceea, este de deosebit acea metaforă «radicală» veritabilă care
constituie o condiţie a formării limbii, ca şi a modelării conceptuale mitice. În fapt,

32 Ibidem.

33 Ibidem, pag. 121.

34 Ibidem, pag. 145,146.

35 Ibidem, pag. 146

36 Ibidem, pag. 147
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încă cea mai primitivă exteriorizare de limbă necesită transpunerea  unui conţinut
de intuiţie sau de sentiment în sunet, adică în ceva străin acestui conţinut, ba chiar
un mediu disparat37.

În acest sens, Cassirer precizează: „Faptul că mitul şi limba se
subordonează aceloraşi legităţi spirituale ale dezvoltării, ori numai unora analoage,
aceasta se poate înţelege cu adevărat în cele din urmă numai atunci când ajunge la
o rădăcină comună din care provin cele două”38.

Şi aici intervine teza de bază, care centrează întreaga concepţie: „Şi acest
punct pare să fie dovedit în fapt: căci oricât se deosebesc conţinuturile mitului şi
ale limbii, în ambele este însă în activitate una şi aceeaşi formă a perceperii şi
înţelegerii spirituale. Este acea formă care, rezumând pentru ceea ce e de spus, se
poate desemna ca forma gândirii metaforice: trebuie astfel să pornim de la esenţa
şi sensul metaforei dacă vrem să înţelegem pe de o parte unitatea, pe de alta
diferenţa lumii mitice şi a celei lingvistice”39.

Aşadar, metafora este „legătura spirituală” între limbă şi mit. Cu aceasta
este depăşită şi cerebralitatea în care au căzut majoritatea concepţiilor despre mit şi
metaforă: „Originea propriu-zisă a metaforei se caută ba în formarea limbii, ba în
fantezia mitică; ba cuvântul care, prin caracterul său de la început metaforic,
creează metafora mitică, ba, dimpotrivă, tocmai acest caracter metaforic al
cuvântului valorează numai ca un produs mediat, ca un bun moştenit pe care limba
l-a primit de la mit şi se sprijină pe el”40.
               5. Cu perspectiva stilului (Blaga) se desfăşoară o semnificaţie mai largă,
generalizată a metaforicului, îndeosebi printr-o schimbare de orizont care situează
metafora într-o altă ordine: „metafora – scrie Blaga – ţine definitiv de ordinea
structurală a spiritului uman”; importanţa ei se proiectează imensă pe zările
meditaţiei. Metafora este a doua emisferă prin care se rotunjeşte destinul uman, ea
este o dimensiune specifică a acestui destin şi, ca atare, ea solicită toate eforturile
contemplative ale antropologiei şi ale metafizicii”41.

Se anunţă astfel ideea unei funcţii complexe a metaforei: „Metaforicul se
produce prin însuşi actul transferului sau conjugării termenilor, în vederea
plasticizării sau a revelării… Una dintre cele mai interesante şi învoalate înfloriri
ale metaforicului este «mitul». Dar un examen al mitului va vădi încă o dată

37 Ibidem, pag. 148

38 Ibidem, pag. 144 - 145

39 Ibidem

40 Ibidem

41 Lucian Blaga, Geneza metaforei şi sensul culturii, în Trilogia culturii, 1969, pag. 289
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acelaşi lucru: că «metafora» şi «stilul» sunt două aspecte diferite ale plăsmuirii
spirituale”42.

Se poate spune „că «mitul» are, pe de o parte, înfăţişarea unei «metafore»
dezvoltate şi că, pe de altă parte, el poartă şi amprentele unui «stil»”. Faptul că
întâia creaţie mare a popoarelor reprezintă ceva „metaforic” în cadre strict
„stilistice” ne invită să formulăm întrebarea dacă nu s-ar putea reduce, în cele din
urmă, orice creaţie culturală la aceste două aspecte îngemănate: „metaforicul” şi
„stilul”43.

În acest sens şi accentul pus pe necesitatea prezenţei metaforei: „modul
metaforic nu este ceva care ar putea să fie sau să nu fie… Geneza metaforei
coincide cu geneza omului şi face parte din simptomele permanente ale
fenomenului om”, de unde rezultă că „metafora nu poate fi numai obiectul de
cercetare şi analiză al «poeziei» sau al «stilisticii»”44.

Într-adevăr, semnificaţia generalizată a metaforicului se deschide prin ceea
ce Blaga numeşte „articulaţia structurală a celor două tipuri de metafore, a
metaforei plasticizante şi a metaforei revelatorii”; prima are „o funcţie prin
excelenţă expresivă şi e generată în primul rând datorită analogiei”; în cea de-a
doua metaforă „nu interesează numai analogia”; deşi „iniţiativa generalizatoare”
porneşte şi în al doilea caz „de la o analogie”, „semnificaţia totală, revelată prin
metaforele de acest tip se obţine prin suprapunerea analogie – dizanalogie a
conţinutului celor două fapte apropiate”45.

Funcţia revelatorie a metaforicului conduce la justificarea acestuia şi,
totodată, la aflarea temeiului şi unităţii formelor de creaţie culturală. Prezenţa
metaforicului se poate recunoaşte „înainte de toate în creaţia metafizică” (aceasta
„tinde în mod conştient spre relevarea misterului cosmic”). În problematica
ştiinţifică, alimentat cumva „de speranţa secretă că, în fond, însăşi realitatea are o
structură care iese în întâmpinarea metaforei”46.

Există însă, consideră Blaga, o deosebire „care ţine chiar de modul şi de
structura lor” între „metafora ca nucleu al plăsmuirilor teoretice (în metafizică şi în
ştiinţă)” şi „metafora cum o găsim în mituri şi în artă”47.

42 Ibidem, pag. 289

43 Ibidem, pag. 309

44 Ibidem, pag. 280, 282, 289

45 Ibidem, pag. 309

46 Ibidem, pag. 310 - 311

47 Ibidem, pag. 311
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Domeniul tipic pentru prezenţa metaforicului este însă limbajul poetic, în
structura căruia „cuvintele nu sunt numai expresii, ci sunt corpuri, substanţe (…),
devin deci revelatorii prin însăşi substanţa lor sonoră şi prin structura lor sensibilă,
prin atribuirea şi ritmul lor”48.

Blaga consideră (într-o generalizare proprie concepţiei sale despre cultură)
că „substanţa obiectiv întruchipată a creaţiei de cultură de orice natură este în
ultimă analiză, şi într-un fel oarecare, totdeauna metaforă revelatorie… un ţesut, o
împletire de metafore revelatorii”49.

Mai explicit: „o plăsmuire de cultură (mitică, artistică, metafizică,
teoretico-ştiinţifică) are două aspecte îngemănate: unul metaforic, altul stilistic. O
plăsmuire de cultură este metaforă şi stil, într-un fel de uniune mistică”50.

În acest context, mitul se deosebeşte „prin modul şi mijloacele la care
recurge în năzuinţa sa de a revela un mister”; în apelul la „metoda metaforică a
analogiei”, spiritul mitologic se deosebeşte de „spiritul ştiinţific”: pe când acesta
din urmă „îşi impune faţă de analogie o vădită măsură şi o vădită rezervă”, primul
este „robul orgiastic al analogiei”51. Căci, mitul „asimilează aparenţele concrete
întocmai”, mai mult, „spiritul mitic întregeşte aparenţele, în sensul că acestea ar fi
manifestări aidoma ale unor puteri invizibile”52.

„Mitul nu poate fi tălmăcit în graiul ideilor”, căci ceea ce nu se relevează
prin mituri nu este relevabil decât pe această cale… întocmai cum „ceea ce este
«poezie» într-o poezie nu poate fi tradus în proză”53.

Pe scurt, mitul se instituie prin revorbirea metaforică a unor
transsemnificaţii într-un cadru stilistic determinat. Miturile sunt „destinate să
reveleze un «mister»”. Căci mitul însuşi „ţine de destinul creator al omului”54.
               6. Incursiunea de mai sus a adus în atenţie unitatea (prin deosebire) şi
continuitatea dintre metaforă (şi în limbă) şi mit: metafora ca „un mit restrâns”
(Vico); mitul ca „înfăţişarea unei «metafore» dezvoltate” (Blaga); metafora şi mitul
ca «vlăstarele» unui instinct  de «modelare simbolică» (Cassirer), ca „forme
simbolice”.

48 Ibidem, pag. 313

49 Ibidem, pag. 314 - 315

50 Ibidem, pag. 315

51 Ibidem, pag. 292 - 293

52 Ibidem, pag. 295 - 296

53 Ibidem, pag. 300

54 Ibidem, pag. 301 - 302
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Aşa cum am subliniat mai sus, se poate vorbi aici de un „primat” al
metaforei (şi, respectiv, al limbajului), dar intervine (în argumentare) o circularitate
(semnalată de Cassirer): prin caracterul său dintru început metaforic, cuvântul
creează metafora; dar acest caracter metaforic al cuvântului „este un rezultat (un
bun) pe care limba l-a moştenit de la mit”.

Şi atunci: ce a fost mai întâi?
Cassirer răspunde: „forma” (în esenţă în modalitatea kantiană), „forma

gândirii metaforice”. Blaga trimite la „destinul creator al omului”. Sub „zestrea
stilului” (Blaga), ca şi „a funcţiei de simbolizare” a spiritului (Cassirer), nu
readucem oare ceea ce spunea Aristotel: să reuşeşti pe deplin metaforele, „a
metaforiza bine”, ca „dar firesc” al omului?

Ceea ce urmăreşte, de pildă, „filosofia formelor simbolice” nu priveşte
„comunitatea de origine, ci de structură; chestiunea pe care o pune priveşte o
posibilă unitate a funcţiei limbii şi mitului, care nicăieri nu se lasă aflată mai bine
decât în orientările de bază ale expresiei simbolice însăşi”55.

Cassirer însuşi scria: „Nu numai ştiinţei, ci şi limbajului, mitului, artei,
religiei le este caracteristic faptul că oferă pietrele de construcţie necesare pentru a
ne făuri lumea «realului», ca şi a spiritului, chiar lumea Eului. Nici ele nu pot fi
înfăţişate ca simple plăsmuiri într-o lume dată, ci trebuie concepute ca funcţii prin
care se realizează orice configurare caracteristică a fiinţei, precum şi orice
delimitare şi separare a acestora”56.

„«Formele simbolice» vin sub actul puterii de «modelare» (Formung) a
spiritului, prin «funcţia de simbolizare» a acestuia. Chiar «semnele simbolice», aşa
cum ni se înfăţişează în limbă, în mit, nu «sunt» mai întâi şi apoi dobândesc încă o
semnificaţie determinată, ci întreaga lor fiinţă decurge din semnificare”57.

Ideile de funcţie şi modelare sunt aici esenţiale. La fel şi modalităţile
„plăsmuirii” propuese de Blaga, şi îndeosebi teza „sferelor funcţionale ale
metaforicului”: „Creaţia culturală este (…) o plăsmuire a spiritului omenesc, o
plăsmuire de natură metaforică şi de intenţii revelatorii şi poartă o pecete
stilistică”58.

„Primatul” formei (şi al limbajului) în structurarea formelor culturii aduce
în prim plan limbajul şi, dincolo de diferenţa configurărilor (prin „formă
simbolică”, ori prin stil), acesta rămâne constant termenul unităţii întregului

55 Th. Kroppe, Die theoretische Philosophie Ernst Cassirer’s, F. Meiner, hamburg, 1992,
p.104/ 105

56 E. Cassirer, Philosophie der symbolischen Formens, I, ed. cit., p. 24

57 Ibidem, p. 172

58 L. Blaga, Op. cit., pag. 323
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culturii, dincolo aşadar de ceea ce Cassirer propunea: limba ca premisă şi condiţie
a reflecţiei.

De aici decurge şi apelul la „forma gândirii metaforice” (Cassirer), la
metaforă, „legăturile spirituale dintre limbaj şi mit” şi, în ultimă instanţă dintre
acestea şi logos: „Căci limba nu ţine în exclusivitate de domeniul mitului, ci în ea
este activă, de la începuturile ei, o altă forţă, anume forţa Logos-ului”59.

În concepţia lui Platon (cu care au debutat consideraţiile de faţă) aflăm o
precizare semnificativă: „Ceea ce logosul predă ca învăţătură, este relevat de mit,
nu pentru că ar fi o parabolă, o răsfrângere, o alegorie a logosului, ci pentru că
există un izvor ancestral din care iau naştere amândouă”60.

De fapt, istoria gândirii vechi cunoaşte nu numai permanenta oscilaţie între
mit şi logos, ci şi o îndepărtare de mit, care şi-a aflat locul în interacţiunea formelor
culturii, specifică modernităţii într-o filosofie a culturii (aşa cum o ilustrează chiar
concepţiile prezentate aici). Căci în spiritualitatea modernă nu mai e vorba de o
cale «de la mit la logos», ci de cuprinderea lor (cu autonomia lingvistică şi valorică
specifică) în dinamica formelor culturii (a «formelor simbolice» studiate de E.
Cassirer).

Problemă centrală devine aici aceea a raporturilor dintre limbaj şi mit,
dintre limbaj şi celelalte forme ale culturii, diferenţierea fiind dată prin tipurile de
limbaj ce interacţionează în viaţa culturii.
              7. În încheiere la această tălmăcire a unităţii şi diferenţierii dintre metaforă
şi mit încercăm câteva consideraţii asupra a ceea ce uneşte cele două concepţii
prezentate aici, anume: ancorarea metaforicului în fiinţa în stare de a metaforiza, «a
metaforiza bine» (cum scria Aristotel), adică a utiliza (performant) virtualităţile
limbajului.

În acest sens, devin grăitoare cele spuse de Cassirer despre puterea de
instituire a limbajului poetic, aşa cum aceasta se relevă în reflecţiile sale asupra lui
Hölderlin: „Mitul nu este pentru Hölderlin un simbol alegoric exterior, în care se
îmbracă gândul, ci constituie pentru el o formă de viaţă originară şi indisolubilă.
Fantezia mitică nu este o simplă podoabă pe care o adăugăm suplimentar imaginii
realităţii, ci este unul dintre organele necesare pentru sesizarea realităţii însăşi.
Numai în ea sunt cuprinse şi semnificate lumea şi viaţa. El a simţit forţele naturii
ca pe nişte puteri mistice originare încă înainte de a le fi denumit şi despărţit
conceptual una de alta”61.

59 E. Cassirer, Sprache und Mythos, ed. cit., pag. 156

60 K. Reinhardt, Miturile lui Platon, editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002, pag. 124

61 E. Cassirer, Idee und Gestalt. Goethe – Schiller – Hölderlin – Kleist, Wiss.
Buchgesellschaft, Darmstadt, 1971, pag. 121
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Pe celălalt plan, anume cel al stilului, Blaga releva „rolul jucat de metaforă
în precipitarea substanţei poetice, făcând referire la poezia Peste vârfuri: aici
„cuvântul «suna-vei» are prin neobişnuitul inversiunii gramaticale un aer indecis
între firesc şi solemn”; „în literatura universală credem că numai anevoie sa va găsi
un al doilea exemplu atât de probant, care să ilustreze cu aceeaşi forţă, ceea ce
afirmăm despre caracterul metaforic al limbii poetice în sine şi în totalitatea ei…
decât poezia germanului Hölderlin”62.

Blaga aduce astfel în spiritul tezei sale două creaţii poetice exemplare:
Hölderlin şi Eminescu. O asociere fericită, rar întâlnită în literatura de specialitate
de la noi!

Cuvântul, «imaginea mitică» şi gândirea – o triadă relevantă pentru puterea
de acţiune şi demnitatea spiritului uman – ivite în prezenţă prin metaforă. Poate că
nu-i de prisos a reţine aici o reflecţie celebră: „A gândi prin analogii nu e de ocară;
analogia are avantajul că nu conchide definitiv, nu spune propriu-zis ultimul
cuvânt”; „comunicarea prin analogii o socot  pe cât de utilă, pe atât de plăcută”;
„cazul analog nu se impune cu sila… Mai multe cazuri analoage nu se asociază în
serii compacte, ci sunt ca o societate plăcută care întotdeauna mai mult stimulează
decât dă”63.

62 L. Blaga, Op. cit., pag. 313 - 314

63 G.W. Goethe, Maxime şi reflecţii, Editura Univers, Bucureşti, 1972, p. 28, 158
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GÂNDIRE, CREAŢIE ŞI TRĂIRE FILOSOFICĂ

Ion TUDOSESCU

Abstract
The term „Philosophy” covers a wide range of phenomena which the social

structure, consisting of signification particularity that captures specific fundamentals Free
Living people indicating their availability to live in the metaphysical and to the
transcendent - that is, to a theme of government behavior and their action towards making
themselves.

The location of this theme in the transcendent (designed by people their own
likeness, that is their universal model) people are not content to declare that the universe is
an ontic entity, living in relative but strive for absolute sizing towards such ontological
(and ontically not only) their specific condition. Which enables them to escape from the
animal, thus living in humanity.

In order to mark the specificity of their condition, the man prepares a
philosophical concept, which is defined by means of singularity in the Universe.

In order signification content of this concept, the paper aims to submit to its
referential dimensions, drawing the lessons that corresponding issues in the following
chapters: „Reflection and philosophical thought”; „Philosophical and creative research”;
„Attitude and philosophical experience”.

The final conclusion that emerges is that the philosophical vision and values
system based not only defines its human spiritual experience, but how and lifestyle that
defines the existential experience.

1. Reflecţie şi gândire filosofică

Semnificată din vechimea greacă drept dragoste de înţelepciune (fileo =
dragoste, sofia = înţelepciune), filosofia s-a constituit treptat ca domeniu temei al
vieţii spirituale a oamenilor, ca formă a conştiinţei sociale şi, corespunzător, ca
modalitate cognitivă dimensionată metafizic şi epistemic. Îndeletnicirea oamenilor
de a recepta metafizic structurile datului obiectiv a fost determinată de nevoia
(ancestrală) a omului de a-şi institui un transcendent care să funcţioneze ca temei al

 Prof. univ. dr., Universitatea Spiru Haret, Bucureşti
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raporturilor sale cu lumea şi cu el însuşi. Raportarea omului la transcendent,
conceput ca model al său în absolut şi universal, conferă un sens procesului său de
reflectare (a lumii şi a lui), care sens este conferit de propria sa măsură, de nevoia
realizării lui de sine. Motiv pentru care el apreciază ceea ce este dincolo de sine
prin propria lui ipostază în transcendent, despovărată de concretitudine şi
istoricitate, transcendentul nefiind altceva decât imaginea lui oglindită dincolo de
el.

De aceea, reflectarea filosofică este de fapt o reflectare de către om a
lumii lui prin sine. Aceasta face ca amprenta (umană a) oricărei reflecţii (umane) să
fie un dat al cugetării lui. O asemenea particularitate a gândului filosofic a
dezvăluit-o nu numai Socrate, Platon şi Aristotel în gândirea clasică greacă, ci şi
Hegel şi Kant în epoca modernă sau Hidegger şi Noica în contemporaneitate.
Umanismul (adică raportarea la om şi a condiţiei lui a oricărui demers cognitiv
exercitat de el fiind o constantă a gândului său asupra lumii în care fiinţează) fiind,
astfel, o notă definitorie a conceptualizărilor filosofice, precum şi o finalitate a
exercitării acestora.

Cu alte cuvinte, gândul filosofic (în ipostază de receptare şi meditaţie
cognitivă) se constituie totdeauna ca demers subiectiv asupra obiectului
cunoaşterii – omul fiind (în esenţialitatea sa) în relaţie cu acest obiectiv, respectiv
o instanţă a universului care se serveşte pe sine în actul cunoaşterii şi reflectării.
Întrucât el se serveşte pe sine într-un asemenea demers, mai ales dacă aceasta are
substanţiere filosofică, respectiv dacă respectivul demers se întemeiază
transcendentist (de fapt, pe propriul său model în absolut).

Apar, evident, modalităţi diverse de structurare a demersului filosofic, în
funcţie de evantaiul de interese şi idealuri de realizare ale oamenilor. Iar acestea
sunt determinate de poziţia pe care diversele categorii sociale de oameni o au faţă
de procesul devenirii sociale, faţă de modul în care o asemenea devenire le
realizează nevoile lor. Din acest punct de vedere, se constituie în câmpul reflecţiei
şi gândirii filosofice diverse varietăţi de interpretare şi practicare a umanismului –
la limită situându-se chiar conceptualizări interpretative antiumaniste. Întrucât,
fiecare categorie socială de oameni concepe modelul uman în transcendent în
funcţie de modul lor de realizare.

Sunt cunoscute în această privinţă conceptualizări şi interpretări filosofice
umaniste şi antiumaniste, în concordanţă sau în discordanţă cu tendinţele
procesului istoric (respectiv, progresiste şi conservatoare, la limită chiar
reacţionare). Ceea ce explică faptul că în funcţie de poziţia faţă de dialectica
devenirii sociale se manifestă controverse, conceptualizări şi problematizări
diverse – lupta de idei şi de doctrine filosofice fiind o componentă a evoluţiei
acestora.

Varietatea gândului filosofic decurge şi din natura metodei practicante în
constituirea acestora, din modelele cognitive ale cunoaşterii ştiinţifice sau
religioase în prelungirea cărora se arhitecturează, de natura umanismelor care sunt
promovate în procesul de realizare umană – de fapt, în ultimă instanţă, de tipologia
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modelelor umane ce sunt situate în transcendent. Şi, nu mai puţin, în funcţie de
paradigmele cunoaşterii şi realizării din fiecare epocă istorică.

Diversitatea gândului filosofic decurge şi din particularităţile pe care le
provoacă la nivel metafizic diferite modalităţi cognitive. Ştiut fiind că filosofia are
în cuprinsul preocupărilor sale nu numai o deschidere metafizică, ci şi una
epistemologică, care decurge sau întemeiază modalităţi şi modele cognitive de la
cele empiriste până la cele raţionaliste, de la cele dogmatice la cele relativiste şi
sceptice, de la cele care decurg din cunoaşterea factuală sau la cele care derivă din
cunoaşterea formală. Ne mai amintind de desfăşurări filosofice cu caracter
epistemologic ce derivă din procedee analitice sau fenomenologice (cu deschidere
hermeneutică în ultima vreme) larg răspândite în epoca actuală.

Deosebirile dintre diverse modalităţi de conceptualizare şi interpretare
filosofică merg până la limita defilosofării gândului de această factură, respectiv
până la deposedarea filosofiei de metafizică – de fapt de ontologie. Reducându-se
gândul filosofic la unul ştiinţific de ordinul al doilea – la unul metafizic ce se
edifică exclusiv pe unul fizic, adică pozitiv-analitic (cu care operează ştiinţa
contemporană). Din această perspectivă, sunt edificate interpretările neopozitiviste
contemporane, care-şi propun dezontologizarea cugetului filosofic şi poziţionarea
lui exclusiv prin mijlociri analitic-matematice.

Contrar acestora, au o mare răspândire în filosofia contemporană
interpretările existenţialiste – care resping pe cele de factură pozitivist-analitică şi
accentuează asupra nevoii de transcendent, interpretat umanist şi cantonat, în
ultimă instanţă, într-o ontologie a umanului. Asemenea interpretări practică
demersuri dialectice nu numai din perspectivă metafizică tradiţională, ci şi din
perspectivă mai ales fenomenologică contemporană.

Nu insistăm asupra virtuţilor şi limitărilor fiecăruia din aceste interpretări
în substanţierea actuală a gândului filosofic, pledând în favoarea unei sinteze a
acestora, decurgând din dimensionările existenţiale sau epistemice ale raporturilor
omului cu datul obiectiv sau cu lumea lui amendată subiectiv. De altfel, în această
privinţă îşi propune şi hermeneutica contemporană să evolueze – care sugerează o
apropiere între analitică şi fenomenologie în gândirea filosofică (exprimându-se în
această privinţă Paul Ricoeur şi von Wright), de natură să se realizeze o întâlnire
între raţionalism şi umanism în conceptualizarea şi problematizarea filosofică.

Diferenţierea în funcţie de ponderea demersurilor ontologice sau a celor
epistemologice în circumscrierea problematicii filosofiei conduce la opţiunile în
favoarea unor interpretări idealiste sau materialist, respectiv transcendentiste sau
netranscendentiste. Particularitatea demersurilor idealiste constă în faptul că se
constituie în funcţie de un temei situat dincolo de universul nemijlocit, indiferent
de conotaţia acesteia (laică sau religioasă), iar demersul materialist nu proiectează
ontologic dincolo de acest nemijlocit.

De regulă, ştiinţa operează o deschidere filosofică materialistă (abordând
existentul ca univers material infinit), iar religia operează o deschidere filosofică
idealistă (respectiv, presupunând un temei mijlocit dincolo de imanentul material).
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Din această cauză, concepţiile ontologice sunt de regulă idealiste, iar cele
epistemologice sunt, de regulă materialiste, în cea mai mare parte de factură
raţionalistă. Regula nefiind însă absolută, soluţionarea materialistă sau idealistă
depinzând de modul în care este conceput temeiul: din mijlocitul gândirii, ca idee
(abstracţie a gândirii) sau ca materie, ca entitate generală din nemijlocitul material
al universului infinit). Religia ne apare, din această perspectivă, ca o formă a
conştiinţei sociale care procedează ontologic (respectiv idealist), iar ştiinţa ca o
formă de cunoaştere care operează neontologic (respectiv, doar metaştiinţific).

Prin urmare, gândirea filosofică se înscrie în structurarea spiritualităţi
umane fie sub aspectul unui demers ontologic (respectiv, practicându-se o
transcendere a gândului din individual în universal), fie sub aspectul unui demers
metafizic (în care fizicul este dublat de metafizic, ca expresie a transcenderii de la
individual la general). La limita scientizării radicale a procesului cunoaşterii
situându-se refuzul oricărui strat metafizic în structurarea existenţei. Caz în care
filosofia este, la urma urmelor, defilosofată, intrepretându-se statutul ei cognitiv ca
ştiinţă generală (sau metaştiinţă).

Concepută ca reflecţie sau construcţie teoretică de ordinul al doilea,
cugetarea filosofică sondează dincolo de nemijlocit, mijlocitul gândirii, conotat fie
laic, fie religios sau mitic. Iar dacă se situează în contextul unui demers epistemic,
ţinta actului cognitiv este desprinderea generalului din individual. Astfel,
cunoaşterea filosofică încearcă să dezvăluie sensul (ascuns cunoaşterii
nemijlocite) al lucrurilor. Care sens are consistenţă şi substanţiere finalistă pentru
om, în ultimă instanţă vizând procesul de realizare umană.

În acest cadru, indiferent de poziţia ei, materialistă sau idealistă, filosofia
este definită de regulă ca modalitate reflectorie şi de conceptualizare cu finalitate
explicativă de ansamblu a omului pentru om (pentru sprijinirea procesului
realizării lui de sine).

De aceea, a gândi filosofic înseamnă a pătrunde dincolo de imediat, a căuta
sensuri dincolo de aparenţă, a desprinde cauzalitatea, generalitatea şi legitatea
lucrurilor, în vederea guvernării eficiente a omului în raporturile sale cu ceea ce
află dincolo de el, de imediatul în care este încorsetat obiectiv (omul fiind un lucru
printre lucruri, de un fel deosebit însă, diferenţiat ca subiect de obiectivitate).

Aşadar, oricât ar încerca omul să se înscrie în obiectivitate, în relaţiile sale
cu datul existent independent de el, el este subiect în raport cu acesta. Iar filosofia,
mai mult decât orice altă formă de cunoaştere sau reflecţie teoretică, servindu-i
omului dimensionarea sa subiectivă, împlinirea lui ca om. În acest sens, demersul
filosofic, spre deosebire de cel ştiinţific, serveşte omului nu numai nevoia lui de
cunoaştere, ci şi nevoia servirii lui de sine, adevărurile cu care filosofia operează
sau pe care le scontează a fi desprinse prin cugetare, fiind dimensionate nu numai
nomologic şi axiologic, ci şi, în cele din urmă, antropologic.

Filosofia mijloceşte omului servirea de sine prin pătrunderea sensului
lucrurilor, prin dezvăluirea modelului său din universal care-i întemeiază
guvernarea de sine şi prin descifrarea modalităţilor cognitive generative ale
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procedeelor lui de cunoaştere nemijlocită – cu valoare pragmatică pentru servirea
condiţiei lui (umane).

2. Cercetare şi creaţie filosofică

Capacitatea de a recepta şi gândi filosofic o are fiecare membru al
comunităţii umane, filosofia fiind o formă a conştiinţei sociale şi un gen cognitiv.
Deprinderea de a filosofa se instituie în procesul genezei umanului, în condiţiile în
care omul „a ridicat ochii spre cer” (exprimarea aparţinându-i lui Mircea Florian) şi
şi-a proiectat un transcendent care să-i folosească de temei al aprecierii de sine şi
de altul. O asemenea operaţie a gândirii l-a umanizat pe om, desprinzându-l de
lumea animală şi l-a transformat din fiinţare ontică într-o fiinţare ontic-ontologică
– cu acest prilej instituindu-se în univers o nouă sferă (strat ontic), de această dată
structurată pe verticala acestuia, respectiv antroposfera, la rândul ei corelată cu
ceea ce am numi sociosfera.

Fiinţarea omului ca entitate ontologică (datorită capacităţii lui de a se
proiecta dincolo de existentul imediat) se datorează transcenderii prin gândire din
individual în universal, din nevoia sa de acces la absolut. Odată petrecută această
transcendere, omul a deprins şi posibilitatea de a cerceta propria lui dimensionare
ontologică, în această privinţă elaborându-şi modalităţi de conceptualizare şi
problematizare specializată pentru a se defini în această ipostază (ontologică). Cu
acest prilej, a desprins universalul din individual, şi-a pus problema raportului
dintre acestea, deosebind astfel conceptul de existenţă de cel de fiinţă (ca temei al
existenţei). S-a reuşit, astfel, disocierea şi deosebirea dintre lumea de aici (a
individualului) şi lumea de dincolo (a universalului), ivindu-se din acest moment
nevoia omului de a găsi căi de pătrundere într-o astfel de lume, a absolutului şi
universalului.

Acest efort de a transcende, nu numai prin gândire, ci şi prin făptuire, într-
o atare lume (de dincolo) a generat preocuparea de a se problematiza ontologic, de
a se conceptualiza posibilitatea unei asemenea problematizări, ivindu-se, astfel,
preocuparea de a filosofa – de a se căuta sensul adânc (ascuns receptării
nemijlocite) al lucrurilor şi evenimentelor.

Căutarea generalului din lucruri şi mai ales a universalului (într-adevăr
ascuns şi inaccesibil receptării empirice), a constituit motivaţia primă a constituirii
filosofiei în ansamblul cunoaşterii şi al conştiinţei sociale a oamenilor. Operaţie
cognitivă şi reflexivă care s-a impus treptat în perioada preclasică a filosofiei
greceşti din antichitate, la rândul ei tributară unor elemente de gândire filosofică
prezente în mitologiile orientale.

Gândul filosofic nu se exprimă însă integral şi Grecia preclasică veche,
insistându-se în şcolile milesiene şi în cele care au precedat pe Socrate în general,
mai ales asupra problemei ontologice formulată în termeni cosmologişti şi
fiziologişti. Maturizarea acestui gând şi cuprinderea unor deschideri de factură
epistemologică, estetică, etică şi logică (care-i conferă sistemicitate şi profunzime
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constructului filosofic) s-a petrecut în gândirea clasică grecească, datorându-se în
mare măsură lui Platon şi Aristotel – adevăraţii părinţi ai demersului filosofic
autentic (care dăinuie în Europa şi mondialitatea actuală în întregul ei până astăzi).

O dată cu filosofia greacă clasică veche se poate vorbi nu numai de o
reflecţie şi gândire filosofică, ci şi de creaţie filosofică în adevăratul sens al
cuvântului. Sunt elaborate sisteme de gândire filosofică, care se arhitecturează de
la ontologie la epistemologie şi logică, incluzându-se reflecţii şi conceptualizări şi
în spaţiul unor discipline filosofice specializate, îndeosebi de etică, estetică şi chiar
politologie şi drept.

Începând cu filosofia greacă veche se desfăşoară succesiv perioade de
creaţie filosofică nu numai în antichitatea română, în epoca medie a culturii
europene şi răsăritean-antică, în perioada complexă a gândirii moderne şi, cu atât
mai mult, în gândirea contemporană – totdeauna momentele mari de creaţie
filosofică precedând la fel de mari perioade de revoluţionare şi constituire istorică
în general.

Din substanţa conceptualizării şi problematizării filosofice de-a lungul
veacurilor s-a constituit şi cercetarea filosofică, respectiv studierea evoluţiei
creaţiei filosofice, a gândului filosofic în relaţie cu alte specii ale gândirii umane, o
preocupare de prim ordin al studiului istoriei filosofiei fiind îndeosebi motivaţia şi
finalitatea socială şi umană a travaliului filosofic, influenţa deseori determinantă a
creaţiei filosofice asupra altor specii de creaţie valorică. Ştiindu-se că totdeauna
valorile filosofice sunt valori temei (centrice) în  toate sistemele de valori.

Din studiul istoric al filosofiei, de fapt al sistemelor filosofice şi
consecinţelor lor de ordin pragmatic asupra altor domenii ale vieţii spirituale şi
chiar vieţii sociale în general, au rezultat câteva concluzii importante:

- Totdeauna marile construcţii filosofice pun probleme general-umane,
motiv pentru care un Platon, Aristotel, Toma d’Aquino, Kant, Hegel, Heidegger
Wittgenstein sau Blaga, Noica sunt mereu contemporani – ai au preconizat în
prpoblematizările şi conceptualizările lor deschideri teoretice şi metodologice cu
finalitate contemplativă şi pragmatică ce nu au limită;

- Există o continuitate de idei în întreaga istorie a filosofiei, astfel încât,
după cum se exprima Hegel, orice construct filosofic, cu cât aspiră mai mult la
sistemicitate şi adevăr, cuprinde mai întâi istoricul abordării acestuia anterior,
astfel încât filosofia este de fapt o istorie a filosofiei;

- Filosofia este totdeauna în relaţie directă cu ştiinţa şi religia, funcţie de
aceste interrelaţii mijlocind filosofiei o orientare materialistă sau una idealistă,
metodele filosofice interacţionând cu ale acestora;

- Demersul filosofic trebuie să fie chemat în operaţia de monitorizare a
elaborării strategiilor dezvoltării şi în cea de apreciere a eficienţei sociale şi
umane a demersurilor practice (din domeniile politic, juridic, economic şi
administrativ-organizaţional);

- Meditaţia şi creaţia filosofică incumbă o înaltă personalitate (socială şi
istorică) a celor care le exercită, fiind călăuză directă a trăirii în libertate,
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moralitate, dreptate şi adevăr – istoria filosofiei confirmă această finalitate a
constructului filosofic;

- Conştientizând faptul că sistemele de gândire filosofică au germinat
permanent perioade de înflorire spirituală de-a lungul vremurilor, nu putem evita
remarca potrivit căreia paradigmele cunoaşterii şi valorizării au totdeauna o
substanţiere filosofică;

- Dacă până în epoca modernă şi chiar în prima perioadă a
contemporaneităţii creaţia filosofică se manifestă prin încercări de a elabora
sisteme de gândire (ultimul dintre acestea sisteme fiind cel elaborat de Hegel), în
epoca actuală nu se mai încearcă asemenea elaborate, construcţia sistemică
presupunând contribuţii ale multor gânditori, specializaţi în diverse domenii ale
demersului filosofic;

- Dată fiind complexitatea actuală a vieţii sociale şi nevoia majoră de
responsabilitate, în activitatea tehnico-productivă, economică, politică şi
organizaţională, educativă şi de creaţie valorică, instrucţia şi creaţia filosofică este
de stringentă necesitate în complexul trăirii spirituale contemporane;

- Se constată tot mai accentuat că la constructul filosofic contemporan
contribuie nu numai gânditorii specializaţi în domeniu, ci şi cei care practică
diverse domenii ale ştiinţei şi culturii, inclusiv managerii marilor strategii ale
dezvoltării.

Remarcând faptul că nu se poate opera o distincţie riguroasă între cercetare
şi creaţie filosofică, nu putem totuşi evita nuanţarea unor deosebiri dintre acestea.
Cercetarea fiind obiectiv al celor care se preocupă de evoluţia gândului şi
elaboratului filosofic de-a lungul veacurilor, iar creaţia fiind operă de instituire
valorică ce decurge din efortul susţinut de problematizare filosofică în directă, dar
nu mecanică legătură, cu dinamica procesului de realizare umană.

Atragem atenţia că cercetarea poate fi realizată planificat mai ales în
institute de cercetare filosofică, în timp ce creaţia este întreprinsă din iniţiativă
voluntară şi predispoziţie a unor gânditori deprinşi cu operaţia problematizării,
înzestraţi creativ în spaţiul gândirii filosofice. Această creaţie prezintă
particularităţi în fiecare epocă (neexercitându-se neapărat în unităţi de cercetare
specializate), fiind ghidată de opţiuni ale creatorilor pentru o anume orientare sau
şcoală filosofică. Deşi, fiecare elaborat filosofic prezintă originalitate, neputând fi
aliniat direct unui curent filosofic sau altul. Doar sinonimia de motivaţii care
stimulează creaţia poate apropia opera unui creator de o orientare filosofică sau
alta, păstrându-şi însă identitatea. Care-i conferă gânditorului individualitate şi
unicitate.

Dar, dincolo de specificitatea oricărui sistem de gândire filosofică,
funcţionează o anumită continuitate, fiecare gânditor preluând soluţionările
anterioare în problematizarea filosofică şi năzuind a le acomoda la nevoia de
filozofie specifică epocii. Aceasta, exprimându-se în relaţie cu preocupările
creatorilor pentru un domeniu sau altul al demersului filosofic: în ontologie,
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epistemologie, logică, etică, estetică sau în filosofia politicii, dreptului, ştiinţei,
culturii etc.

În linii generale, logica construcţiei unui sistem de gândire filosofică,
precum şi modalitatea de soluţionare a problematizărilor din epocă, depinde
hotărâtor de natura arhitecturării paradigmelor cunoaşterii şi valorizării din epocă.
Care, la rândul lor, sunt influenţate hotărâtor de modalităţile de filosofare specifice
respectivelor epoci. Privite din această perspectivă, marile creaţii filosofice sunt
generatoare la nivel paradigmatic, influenţând hotărâtor creaţia teoretică şi
valorică pentru îndelungate perioade istorice – uneori reverberând activ până
astăzi. De exemplu, se poate spune că, valoric, spiritualitatea europeană se
desfăşoară şi astăzi din perspectivă socratică, la care s-a cooptat accentuat în epoca
modernă impulsionarea exercitată de Kant.

Asemănător, în epoca contemporană, cu mare deschidere în viitor,
filosofarea, inclusiv la nivel profesionalizat, se desfăşoară în liniamentele de ordin
paradigmatic ce decurg din creaţia filosofică a unor Wittgenstein sau Heidegger –
la rândul lor tributari creaţiei clasice a unor Platon şi, din nou, Kant.

Lupta de idei în filosofie se poartă nu atât între sisteme de gândire, ci mai
ales între orientări ce se manifestă în problematizarea filosofică. Şi se
concretizează mai ales între controversele care au loc în cadrul diverselor domenii
ale discursului filosofic: în ontologie, epistemologie, logică, estetică, etică etc. Cu
menţiunea că disciplinele filosofice de ramură se înrădăcinează din punct de
vedere al fundamentelor de ontologie sau în epistemologie. Respectiv, etica,
estetica, filosofia culturii, filosofia religiei, a dreptului, politicii se întemeiază
ontologic, iar logica, filosofia şi metodologia ştiinţei se întemeiază epistemologic.
De asemenea, disciplinele care decurg din fundamentele ontologice deschid
prelungiri ideologice, iar cele care decurg din fundamente epistemologice refuză
principial asemenea prelungiri. Aceste deosebiri îşi au rădăcina în faptul că
disciplinele de factură ontologică operează cu demersuri axiologic-antropologice şi
au finalitate îndeosebi contemplativă (deci, condiţionată subiectiv), iar celelalte (de
factură epistemologică) operează cu demersuri logic-raţionale, având finalitate
nemijlocit pragmatică.

Ambele linii de finalitate ale discursului filosofic, practicate cu luciditate şi
responsabilitate, îşi au aplicabilitate în practica realizării condiţiei umane, omul
contemporan afirmându-se tot mai accentuat ca o fiinţare ontic-ontologică, psihicul
său fiind înzestrat atât cu afectivitate, cât şi cu raţionalitate, el deopotrivă este (ca
dat obiectiv) şi există (ca subiect).

De altfel, s-a dovedit că totdeauna ontologia are deschideri epistemologice,
iar epistemologia are deschideri ontologice (stare de lucruri pe care a evidenţiat-o
Karl Popper).

3. Atitudine şi trăire filosofică
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Omul, pe măsura experienţei de viaţă, se deprinde treptat cu
disponibilitatea de a medita şi asupra sensului existenţei sale, asupra locului şi
rolului său în comunitatea căreia îi aparţine, asupra aportului său la prosperitatea şi
dăinuirea acesteia şi, la limită, asupra condiţiei în care se exercită ca factor
subiectiv în determinarea socială obiectivă. Întrucât, conştientizează apartenenţa lui
la umanitatea care-i potenţează realizarea de sine, recunoscându-şi ipostaza sa de
fiinţare socială. În acelaşi timp, realizează nevoia de temei şi deprinde operaţia
transcenderii (pe care o subordonează criteriului necesităţii). Cu alte cuvinte,
meditează asupra raportului său (în calitate de subiect) cu lumea obiectivă.
Meditează chiar asupra raportului dintre individual şi universal – fie, cel mai
adesea, într-o contextualitate religioasă, fie, în condiţii de luciditate existenţială,
într-una laică.

Cu acest prilej, omul se manifestă ca fiinţare ce meditează asupra ordinii
metafizice a existenţei, pe care şi-o apropie prin transcendere, percepută de el ca un
dat ce+i este accesibil în măsura în care-l postulează fenomenologic.

Meditaţia pe care omul şi-o exercită din perspectivă existenţială îi
inoculează conştientizarea nevoii de responsabilitate faţă de condiţia sa şi a
celorlalţi membrii ai comunităţii pe care-i reprezintă şi cu care convieţuieşte şi
cooperează acţional. Această responsabilitate rezultă dintr-o atitudine metafizică
marcată de deschiderea spre transcendent, şi care se manifestă în plan etic, politic,
juridic, deseori şi cu reverberaţii estetice.

Atitudinea filosofică (dacă ne putem exprima astfel) implică spirit de
toleranţă în raporturile dintre oameni, altruism şi optimism existenţial, luciditate
critică, precum şi risc pentru dobândirea de eficienţă acţională, la care se adaugă o
anume încredere în posibilitatea realizării de sine şi prin sine, împlinirea lui ca om.
Atitudinea filosofică implică umanism şi omenie, deschidere în relaţiile omului cu
natura şi societatea.

Lipsa de atitudine de factură filosofică scoate pe om din condiţia sa
ontologică, îl reduce la o dimensionare exclusiv ontică – ceea ce semnifică
animalizarea sa, decăderea din condiţia proprie, predispunându-l spre devianţă (nu
numai juridică, ci şi etică sau politică), în general spre comportamente anormative
de factură nocivă pentru păstrarea lui în condiţia sa existenţială specifică.

Posesia atitudinii filosofice îl situează pe om într-o trăire de aceeaşi
factură. Care presupune comportament măsurat (din perspectiva păstrării omului în
condiţia sa existenţială specifică), cumpătare şi discernământ valoric; predispune
spre contemplare şi trăire valorică, spre un pragmatism generator de eficienţă
umană, fundamentat pe responsabilitate socială şi istorică; implică raportarea
permanentă (conştientizată ca necesitate) la temeiul actului uman situat în
transcendent – în cele din urmă, raportarea omului la sine (un sine săvârşit uman).

Trăirea filosofică  exclude sau se situează în opoziţie: cu parvenitismul, cu
individualismul şi egoismul exacerbat, cu chiverniseala fără muncă şi efort acţional
monitorizat normativ, cu situarea în afara sistemului de valori (de sorginte
comunitară şi societară), cu apetenţă spre devianţă de orice gen (politică, juridică,
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etică, religioasă, estetică, nomologică şi logică), cu atitudinile şi acţiunile
cosmopolite care încalcă sentimentele patriotismului şi naţionalismului –
sentimente a căror lipsire împing comportamentul uman spre trădare de neam şi de
ţară, de comunitatea căreia îi aparţine prin statut şi rol fiecare din membrii acesteia.

De asemenea, în opoziţie cu trăirea filosofică se situează şi acţiunile
antiumaniste, lipsa de omenie şi ieşirea prin izolare şi acţiune potrivnică din
comunitatea umană.

De fapt, trăirea politică şi juridică conformă interesului comunitar, trăirea
estetică şi civică presupune şi situarea conştientă pe poziţii raţionaliste şi umaniste,
comportare şi acţiune pragmatică realizatorie pentru om şi condiţia sa existenţială.

Într-o trăire cu măsură, marcată filosofic (deci, de înţelepciune) şi de
responsabilitate au vieţuit totdeauna exemplar marile spirite ale umanităţii – de la
Socrate şi Platon sau Aristotel până la Kant şi Kierkegaard, Marx şi Jaspers sau
Wittgenstein şi Hartman, iar în filosofia românească de la Rădulescu-Motru şi
Lucian Blaga până la Mircea Eliade sau Constantin Noica. Ei toţi şi mulţi alţii,
pentru modalitatea trăirii lor filosofice, sunt pretabili la o sanctificare la fel ca şi
persoanele sacre tuturor religiilor, reprezentând modele pentru comunitatea umană
cărora le-au aparţinut – unii având chiar vocaţia universalizării prin creaţie de
excepţie şi făptuire umanistă şi umanizatoare. Unii gânditori de marcă nu au dat
înapoi în condiţiile unei vicisitudini istorice şi comunitare de excepţie (fiind
exemplari în această privinţă, prin jertfirea de sine pentru idee şi adevăr sau
vieţuire de martir, înţelepţi ca Socrate, Giordano Bruno, Galileo Galilei, Francis
Bacon sau, în gândirea românească, Mircea Vulcănescu), nu au trădat ci au
contribuit major (prin riscul ce şi l-au asumat de a nu-şi contrazice umanismul
concepţiei lor) la evoluţia spiritualităţii şi civilizaţiei umane.

Trăirea filosofică nu trebuie înţeleasă ad-litteram, o asemenea trăire fiind
specifică tuturor oamenilor care năzuiesc realizarea lor de sine prin integrare
socială şi socializare, prin devotament comunitar şi acţiune eficientă, raportată nu
numai la sine ci şi la ceilalţi care-şi călăuzesc comportamentul existenţial în
deschidere spre propulsarea condiţiei umane. La urma urmelor, comportamentul
uman substanţiat filosofic presupune trăirea în omenie şi umanism – asemenea
modalităţi existenţiale fiind obiectiv de finalizare a oricărui demers filosofic
responsabil social şi istoric.

Din perspectiva trăirii sale filosofice, omul îşi serveşte nevoia de a-şi
realiza destinul (său) de fiinţare creatoare şi socială, împlinindu-şi astfel rolul şi
locul său în Univers, în lumea care-i aparţine prin geneză, comportament şi
acţiune. O probă doveditoare a acestei comportări filosofice a omului o constituie
fiinţarea la temelia oricărei culturi a unor proverbe sau zicători populare – în care
totdeauna omul este aureolat de înţelepciune şi pozitivitate, de dragoste de adevăr
şi dreptate.

Dacă s-ar întreprinde o cercetare a substanţierii filosofice a folclorului şi
creaţiei populare, a tezaurului de înţelepciune depozitat în proverbe şi vorbe de
duh, s-ar constata că populaţia unei comunităţi umane gândeşte şi trăieşte profund
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filosofic, îndeosebi într-o disponibilitate spre deschidere ontologică – din care se
înrădăcinează niveluri înalte de moralitate, de gust estetic, de dragoste pentru
adevăr şi dreptate, pentru eficienţă şi civitate.

O asemenea trăire substanţiată filosofic reflectă o sinteză şi interferenţă
între conştiinţa şi existenţa socială a oamenilor, între trăirea nemijlocită şi
spiritualitatea specifică fiecărei epoci şi a fiecărui spaţiu cultural. Filosofia fiind o
dimensionare definitorie nu numai a spiritualităţii unei comunităţi umane, ci şi o
caracteristică determinată a existenţialităţii acesteia.

La limita modalităţilor de existenţialitate a comunităţilor umane actuale
(nu numai trecute) situându-se trăirea de factură contemplativă sau, alternativ, cea
de factură pragmatică. Funcţie de această polaritate existenţială şi psiho-spirituală
se situează o anume tendinţă de disociere între civilizaţiile holiste orientale şi
civilizaţiile umaniste occidentale – valoarea centrică a acestor civilizaţii fiind
colectivitatea (întregul) sau individul (partea). Pe temeiul acestor valori pivot se
centrează sisteme de valori şi implicit moduri de vieţuire, exprimabile concentrat
din perspectivă filosofică – care, din păcate, deocamdată, dintr-o tradiţie milenară,
se cam exclud, cu consecinţe dintre cele mai dezastruoase pentru armonia lumii
actuale. Deoarece, discrepanţele dintre cele două tipuri de trăire valorică şi
existenţială le situează în opoziţie una cu alta, generându-se stări conflictuale
deschide între ele. Aceste conflicte fiind alimentate de anumite mentalităţi psiho-
spirituale opuse, la rândul lor generatoare de antagonisme de interese şi moduri de
realizare umană.

Din analiza unor asemenea stări conflictuale actuale, deseori cu caracter
antagonic (cele mai active fiind astăzi conflictele dintre civilizaţiile iudeo-creştine
europene şi nord americane şi cele islamice din Orientul apropiat, fiecare
practicând nu numai o anume spiritualitate întemeiată filosofic, ci şi o anume,
corespunzătoare, trăire existenţială, întemeiată, de asemenea axiologic), rezultă
necesitatea unei sinteze nu numai între orientări filosofice (acum opuse) şi psiho-
spirituale, ci şi între civilizaţii – care trăiesc aproape comunitar în condiţiile
actualei mondializări economice (se pare şi politice după cum se constată a se
produce).

În orice caz, se impune stringent adâncirea dialogului dintre civilizaţii, care
în fond se reflectă în dialoguri de idei şi problematizare filosofică a nevoii de
realizare umană, în cele din urmă cu caracter strategic nu numai conjunctural.

Nu de multă vreme, asemenea stări conflictuale, degenerate în războaie, au
avut loc şi între civilizaţii structurate pe temeiuri filosofico-religioase deosebite.
De exemplu, între civilizaţii şi culturi de rit creştin ortodox şi civilizaţii de rit
creştin-catolic sau între civilizaţii de opţiune cultică ortodoxă şi civilizaţii de
opţiune cultică islamică (astfel de conflicte au avut loc în zona balcanică a
Europei).

Avându-se în vedere că religiile practică în principiu deschideri ontologice,
ele înscriindu-se în problematizarea ontologică pe care o practică filosofia (cu
particularitatea că ele proiectează teist transcendentul, în timp ce filosofia practică
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mai ales deschideri ontologice laice, deci neteiste), precum şi faptul că deschiderile
cu caracter ontologic ale religiei, ca şi ale filosofiei, întemeiază stiluri de trăire
existenţială (nu numai valorică), în ultimă instanţă ce conflict religios exprimă unul
existenţial – cu caracter economic şi politic – substratul unor asemenea conflicte
fiind cu dibăcie ascuns pentru o receptare neanalitică.

Ideile de fond care se desprind din această analiză sunt, deci: prima, aceea
că totdeauna trăirea spirituală se corelează cu trăirea existenţială a oamenilor, ele
interferând complex. Ambele asemenea trăiri decurgând atât din modalităţile de
filosofare a oamenilor, îndeosebi din cele de proiectare ontologică (care întemeiază
pe cele morale şi religioase, politice şi juridice sau estetice), cât şi din modalităţile
lor cognitive şi acţionale (pe care oamenii le practică în relaţiile lor cu datul
obiectiv); a doua, aceea că trăirea filosofică (fiind implicată şi în cea religioasă)
reprezintă, în ultimă instanţă, şi un stil de vieţuire individuală şi comunitară a
oamenilor, exprimând nemijlocit o anume opţiune valorică cu caracter existenţial –
filosofia nefiind numai o modalitate de gândire şi creaţie valorică, ci şi una de
situare obiectivă a omului în lumea lui, un mod al său de trai.
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ESTETICĂ

                NĂZUINŢA ETERNĂ CĂTRE FRUMOS

Marin AIFTINCĂ

Abstract
Beauty is „the realm of joy and light”, a “privileged realm of existence” a factor

responsive to the need to maintain a balance of intimate human longing for freedom and
harmony. In the ongoing need “nice” contributions are analyzed to determine the most
representative philosophers and refinement of conceptual meanings of beauty (Plato, Kant,
Hegel, Nicolai Hartmann and others), and original contributions of Romanian
philosophers.

           Oriunde se află şi în orice formă apare, frumosul este tărâmul de lumină şi
bucurie la care ancorează sufletul nostru bântuit de frământările vieţii. Un tărâm
privilegiat al existenţei, spre care ne îndeamnă mereu o putere lăuntrică ce urcă din
adâncurile sufletului până sub bolţile celeste ale raţiunii. Este reacţia ce tinde să
acopere o lipsă intimă,  pe care o resimţim, şi să refacă echilibrul interior al
spiritului nostru, doritor de unitate şi armonie. Din această energie profundă,
intrinsecă vieţii însăşi, se nutreşte năzuinţa eternă către frumos. Alături de Bine şi
Adevăr, Frumosul este aspiraţia înaltă ce călăuzeşte spiritul omului ca fiinţă
culturală. În diversitatea nemărginită a formelor şi aspectelor existenţei căutăm
frumosul, pentru a-l contempla şi a trăi astfel o bucurie fără egal. Prin
generozitatea şi strălucirea cu care ni se dăruieşte, frumosul participă la
refortificarea spiritului nostru, răvăşit de convulsiile vieţii. Fireşte, avem în vedere
frumuseţea în toate formele sale de apariţie, preţuind însă în cel mai înalt grad
frumosul ca valoare absolută. Pentru că, alături de Bine şi Adevăr, Frumosul
modelează persoana umană, angajată pe drumul anevoios şi fără sfârşit al
desăvârşirii de sine. Şi chiar dacă adesea este presărat cu eşecuri, urmăm din veac
acest drum, identificat uneori cu ceea ce numim destinul uman.

Dacă în toate ceasurile vieţii dorim şi căutăm frumosul, s-ar putea deduce că
ştim bine ce este acesta. Lucrurile, însă, nu stau tocmai aşa. Reflecţia asupra
frumosului urcă spre actualitate din depărtările istoriei, încercând să cuprindă acest
concept într-o definiţie universal valabilă. Fără intenţia de a reconstitui în orizontul
istoriei traseul sinuos al acestor preocupări, reţinem aici câteva momente
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semnificative, între care cel dintâi îl aflăm la vechii greci. Ei au izbutit să cunoască
şi să-şi reprezinte universul ca întreg, în care infinitatea lucrurilor este ordonată,
sub guvernarea legii naturale, într-o desăvârşită armonie. Acest întreg, caracterizat
prin unitate şi simetrie, include omul însuşi ca parte componentă. Grecii l-au numit
Cosmos şi, între altele, i-au dat semnificaţia de frumuseţe a lumii64, în care unul
dintre cele mai frumoase lucruri era înţelepciunea; Cosmosul înţeles ca ceea ce este
mai frumos prin  el însuşi, în raport cu altceva65.

Acest tip de frumuseţe a înrâurit întreaga clasicitate greacă. Sofiştii, însă, au
fost printre primii care s-au întrebat: ce este frumosul ? şi au continuat cu o altă
interogaţie: cum sunt create lucrurile frumoase ? Se pare că dificultatea primei
întrebări, ce viza descifrarea naturii frumosului, i-a determinat să caute soluţia celei
de a doua, centrând discuţiile pe calităţile definitorii ale obiectelor frumoase. Dar
interogaţia decisivă o formulează Socrate şi, evident, Platon, încercând să afle în ce
consistă esenţa generală a frumosului.

Tradiţia antecesorilor, care îşi reprezentau frumosul ca „luminozitate” şi
„strălucire” sau ca proporţie, simetrie, Platon o preia şi concepe frumosul ca
esenţă, ridicându-l în plan metafizic. Pentru el, frumosul autentic, adevărat este
esenţa lucrurilor, universalul determinat, mereu identic cu sine, care poate fi
„cunoscut numai prin gândire, pe când ceea ce se naşte şi dispare este numai o
copie a celei dintâi şi poate fi doar percepută”66. Această esenţă, ca universal
determinat, Platon a numit-o Idee (ειδος) şi a conceput-o ca existenţă în sine,
obiectivă, eternă şi transcendentă, ce ţine de lumea inteligibilă (κοσμος υοετος).
Ideea este paradigmă (Пαραδειγμα), modelul lumii sensibile (κοσμος αιστετος) în
continuă schimbare şi devenire. Lucrurile acestea dobândesc identitate numai prin
participare, prin tendinţa de a lua asemănare cu modelul, care este ideea. În acest
sens, Platon defineşte frumosul drept ceea ce este „pururea identic sieşi”, ceea ce
„trăieşte de-a pururea” şi din care „se împărtăşeşte tot ce-i pe lume frumos”67.
Caracterizată prin armonie, proporţie, măsură, frumuseţea este preţuită în toate

64 Cf. Tudor Vianu, Permanenţa frumosului, în vol. „Filosofie şi poezie”, Bucureşti,
Editura Enciclopedică Română, 1971, p. 85.

65 Platon, Philebos (51, c, d), traducere Andrei Cornea, în vol. „Platon, Opere, VII”,
Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1993.

66 Vezi: Timaios (51, c, d, e; 52, a), traducere Cătălin Partenie, în vol. „Platon, Opere,
VII”, ediţie de Petru Creţia, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1993; Theaitetos (176, a, b, c, d;
177, a, b), traducere Marin Ciucă, în vol. „Platon, Opere, VI”, ediţie de C. Noica şi P. Creţia,
Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989.

67 Banchetul (211, a,b), traducere Cezar Papacostea, în vol. „Platon, Dialoguri”,
Bucureşti, Editura pentru Literatură Universală, 1968.
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formele sale de apariţie: în natură, morală, arte, ştiinţă. Adevărat, însă, este numai
frumosul în sine, deopotrivă cu perfecţiunea; frumosul ca Idee absolută, ce procură
plăcere spiritului68. În transcendenţa şi eternitatea lui, frumosul în sine este idealul
spre care întreaga lume sensibilă, mânată de puterea divină a iubirii, năzuieşte să-l
egaleze prin contemplaţie şi creaţie. Şi pentru că nimeni nu crează întru urât,
creaţia întru frumos este calea de a dobândi nemurirea. Prin vocea Diotimei, Platon
ne spune că cine a învăţat să contemple frumuseţea însăşi, acela a înţeles pentru ce
merită viaţa să fie trăită, i-a descoperit sensul.

Definirea şi valorizarea frumosului de către Platon, în perspectivă obiectivă
şi metafizică, a structurat o direcţie de gândire ce a străbătut veacurile până în
secoull al XIX-lea; ecourile ei nu s-au stins încă. În opoziţie cu această orientare a
apărut o altă direcţie de gândire, subiectivismul sau relativismul, care priveşte
frumosul în strictă conexiune cu individualitatea umană şi dinamismul contextelor
istorico-culturale. Controversa dintre cele două poziţii teoretice, reiterată în alte
forme ca disputa dintre raţionalism şi empirism, este depăşită de Kant. În „Critica
facultăţii de judecare”, orientată spre subiectul experienţei estetice, susţine că
„frumosul este ceea ce place în mod universal fără concept”69, ca obiect al unei
satisfacţii universale, cu totul dezinteresate. Explicând astfel frumosul, prin
asociere cu plăcerea estetică, Kant alege totuşi o cale de mijloc şi îl scoate de sub
presiunea plăcerii „grosiere” a simţurilor, ferindu-l,în acelaşi timp, de raţionalismul
sec, de tip conceptual. Frumosul este astfel înţeles ca obiect al „plăcerii reflexive”,
pe care gustul îşi întemeiază universalitatea. Indiferent dacă vorbim de frumuseţea
naturii sau de cea artistică, se poate spune, afirmă Kant, „că frumos este ceea ce
place în simpla apreciere”70, fără aportul simţurilor sau al vreunui concept.

Reflectând asupra condiţiilor creaţiei estetice, Kant structurează o altă
definiţie a frumosului în următoarea formulare: „Frumuseţea poate fi numită în
genere expresia ideilor estetice”71. Capacitatea de întrupare a ideilor estetice o are
cu predilecţie geniul, ceea ce se reflectă în creaţia artistică, sub forma „atributelor
estetice”. Această înţelegere a frumosului este preluată apoi de estetica
romantică72, în accepţiunea căreia arta se identifică cu frumosul, privit ca

68 Ibid.

69 Critica facultăţii de judecare, traducere Vasile Dem. Zamfirescu, Alexandru Surdu,
Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981, p. 112.

70 Ibid., p. 201.

71 Ibid., p.

72 Cf. Jörg Zimmermann, Frumosul, traducere Mădălina Diaconu, în vol. „Filosofie”,
editori Ekkehard Martens, Herbert Schnädelbach, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1999, p.
297.
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manifestare a adevărului. Ceea ce, într-o descendenţă platoniciană, trimite la
surprinderea frumosului în viziune cognitivistă, reliefându-i astfel dimenisunea
ontologică. Un reprezentant tipic al romantismului, cum este Schelling, îşi
reprezintă frumosul ca prezentare a infinitului într-o formă finită. Decurge de aici
că generalitatea şi infinitatea frumosului trec în spatele caracterului individual şi
particular al operei de artă. Mergând mai departe, Schelling vede în artă
modalitatea de expresie a identităţii originare dintre spiritual şi natural, subiectiv şi
obiectiv. Valorii estetice i se rezervă astfel o poziţie echivocă. Vom reveni la
romantism, nu înainte, însă, de a contura semnificaţia contribuţiei lui Hegel la
definirea şi aprofundarea conceptuală a frumosului.

Considerată a fi „punctul culminant şi încheierea unei tradiţii ce începuse
odată cu fundamentarea platonică a frumosulului ca idee”73, estetica lui Hegel a
înfruntat criticile adversarilor, îndeosebi ale empirismului, până în secolul al XIX-
lea şi chiar în cel următor. Cercetând „întinsa împărăţie a frumosului”, ea a rămas o
etapă fundamentală în istoria esteticii şi a culturii în general. Şi, totuşi, Hegel
modifica tradiţia amintită, care atribuia naturii rolul de model al artei,  identificând
un punct de confluenţă al cunoscutelor orientări divergente: raţionalismul,
empirismul şi criticismul kantian. Hegel este de părere că frumosul se determină pe
sine ca „reflectare sensibilă a ideii”74. Pentru el, frumuseţea este unitatea imanentă
dintre sensibil şi obiectiv, dintre concept şi existenţa sa obiectivă, ca apariţie a ideii
însăşi. Subiectul, în loc să pătrundă această unitate, păstrează separaţia şi diferenţa
celor două entităţi şi se opreşte la finit, la unilateral şi, deci, neadevărat, pe când
„frumosul e în sine infinit şi liber”75. Deşi poate avea un conţinut particular şi, ca
atare limitat, acest conţinut al frumosului, în existenţa lui, trebuie să apară „ca
totalitate în sine, infinită şi ca libertate”76, deoarece conceptul se topeşte în
obiectivitatea sa şi, astfel, este infinit în sine. Totodată, înlăuntrul existenţei sale
reale, pe care o însufleţeşte, conceptul este liber. În consecinţă, după Hegel esenţa
frumosului consistă în acordul „conceptului cu sine însuşi în existenţa sa
concretă”77. În această perspectivă, Hegel se desparte de Platon şi susţine că numai
frumosul estetic este veritabil, întrucât este „născut şi renăscut din spirit”78, pe când
frumosul naturii, deşi este „prima frumuseţe”, afirmă conciliant Hegel,

73 Ibid., p. 300.

74 G. W. F. Hegel, Estetica, vol. I, traducere D.D.Roşca, Bucureşti, Ed. Academiei, 1966,
p. 118.

75 Ibid., p. 119.

76 Ibid.

77 Ibid.

78 Ibid., p. 8.
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recunoscând primatul ontologic al celui de al doilea în raport cu primul, rămâne
totuşi un dat, imperfect şi incomplet, fără libertate şi conştiinţă de sine. Se pare că
Hegel susţine ideea că natura tinde către frumos, în vreme ce arta îl realizează.
Întrucât doar spiritul este absolut, frumosul artei, ca produs al acestuia, este
superior celui din natură, ce apare ca un reflex al celui dintâi. De aceea, când
vorbeşte despre frumos, Hegel are în vedere în primul rând frumosul artei, a cărui
analiză o dezvoltă pe fondul metafizicii dialectice a spiritului.

Distincţia şi valorizarea hegeliană a frumosului în funcţie de cele două
domenii de apariţie, privilegiind frumosul artei, a influenţat profund gândirea
estetică şi experienţa artistică, fapt reflectat în multiplicitatea direcţiilor teoretice
ale esteticii actuale. Consecvenţi şi nu mai puţin exclusivişti, gânditori de
notorietate în domeniu au pledat pentru restrângerea esteticului numai la frumosul
artei, lăsând complet deoparte frumosul naturii. Theodor Adorno observă că
frumosul naturii „a dispărut din estetică odată cu dominaţia crescândă a
conceptului de libertate şi de demnitate umană, introdus de Kant şi transplantat cu
consecvenţă în estetică abia de Schiller şi Hegel”79. Într-un atare orizont, s-a
argumentat că fiinţa cugetătoare îşi exteriorizează cu neslăbită libertate trăirile,
ideile prin frumosul întruchipat în opera de artă. În ipostază concretă, ca individ, ea
îşi oferă sieşi, dar mai ales celorlalţi, o imagine a ceea ce este ea: o imagine a
propriului eu80. În consecinţă, „opera de artă este oglinda creatorului”81 afirmă,
între alţii, unul dintre prestigioşii esteticieni români. Acelaşi autor, însă, continuă
imediat cu precizarea că frumosul artei este o creaţie, o intenţionalitate şi
reprezintă în final „un popas de frumuseţe într-o lume urâtă şi indiferentă”82, spre
deosebire de frumosul naturii, care există în sine, un dat fără libertate şi conştiinţă
de sine. Între cele două tipuri de frumuseţe „există o completă eterogenie”. Întrucât
frumosul artei este un „produs” al spiritului întrupat într-o operă, Vianu consideră,
pe linie hegeliană, că numai acesta este demn de a fi obiect al esteticii83, ea însăşi
fiind o ştiinţă a spiritului.

Fără îndoială, în artă se regăsesc unele componente valorice proprii,
neîntâlnite în vreun alt tip de frumos.  Talentul artistului, care dă formă şi sens

79 Theodor Adorno, Teoria estetică, traducere Andrei Corbea, Gabriel H. Decuble,
Cornelia Eşianu, Piteşti, Paralela 45, 2005, p. 91.

80 Vezi: Marin Aiftincă, Misterul artei şi experienţa estetică, Bucureşti, Ed, Academiei
Române, 2007, pp. 23–24.

81 Tudor Vianu, Estetica, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1968, p. 167.

82 Ibid., p. 11.

83 Ibid., p. 10.
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operei, este factorul determinant al calităţii artei, asigurându-i unicitatea. Arta ne
propune un frumos care atrage atenţia nu atât a ochiului trupesc, cât mai ales al
celui spiritual. Totuşi, ni se pare, însă, că acestea nu îndreptăţesc atitudinea
devalorizatoare faţă de frumosul naturii şi, mai ales, eliminarea lui din sfera
esteticii. O asemenea poziţie este mai degrabă mărturia unui exclusivism păgubitor
şi trebuie privită ca atare. Nu se cade să omitem că mai întâi a existat frumosul
naturii, al mediului de viaţă care a modelat sensibilitatea noastră estetică şi a
îndemnat spiritul spre transcendent. Pe acest fond s-au dezvoltat sentimentele
estetice ale omului şi i-au stimulat dorinţa permanentă de a-şi apropia frumosul şi
a-l egala, în idealitatea lui, prin creaţie. Această neistovită năzuinţă a contribuit
imens la apariţia artei, ca modalitate de expresie a frumuseţii interioare a omului.
În plus, o lungă perioadă de timp, natura a constituit modelul creaţiei artistice,
fenomen surprins şi de teoria mimesis-ului. Într-o arie ideatică apropiată celei de
până aici, îşi are sursa afirmaţia lui Adorno cum că „Progresul istoric al artei s-a
hrănit din Frumosul natural”.

Desigur, apelând la astfel de argumente nu intenţionăm să facem loc
confuziei între frumosul naturii şi cel al artei. Există diferenţe neelucidabile între
cele două forme de manifestare ale frumosului, dar  ele sunt la fel de îndreptăţite
să-şi ocupe fiecare locul potrivit în perimetrul esteticii. În acest sens adăugăm, pe
lângă altele, şi opinia lui Utitz, care susţine că întreaga natură ne apare frumoasă,
întrucât o însufleţim cu sentimentele noastre mai profunde. Alături de plăsmuirile
artistice, ea ne provoacă sensibilitatea şi reflecţia, oferindu-se contemplării şi,
deopotrivă, valorizării. „Natura şi arta stau în faţa aprecierii noastre ca două date în
întregime felurite”84. Fiecare ne propune frumosul spre desfătare, cu diferenţele
specifice. Împotriva oricărei excomunicări, experienţa estetică, aflată sub înrâurirea
frumosului naturii, a pătruns „în profunzimile modernităţii”, cum remarcă Adorno,
şi de aici se deschide către toate zările frumuseţii.

Este adevărat că arta aduce sensibilitatea şi gândirea noastră în zona unei
frumuseţi eclatante, pe care o preţuim în chip aparte, după forma şi profunzimile
sale; dar tot atât de adevărat este că frumosul alcătuieşte o prezenţă cuceritoare în
tot necuprinsul existenţei. Pretutindeni, şi în orice formă apare, el se dăruieşte
contemplaţiei şi înălţării spiritului nostru, fără să pretindă nimic în schimb. Aceasta
înseamnă că, înainte de valorizarea manifestărilor sale în lumea reală, trebuie să
pornim de la generalitatea şi universalitatea frumosului, indiferent de locul şi
formele apariţiei sale, încercând să-l cuprindem ca totalitate, care cheamă irezistibil
către sine spiritul nostru doritor de echilibru şi perfecţiune. Pe temeiul acestui

84 E. Utitz, Gründlegung der Allgemeinen Kunstwissenschaft, 1914, p. 167. Apud Tudor
Vianu, op. cit., p. 380.
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principiu, Hartmann consideră că „alături de opera de artă trebuie să-şi găsească
locul său egal îndreptăţit frumosul natural şi frumosul uman”85.

Căutăm frumosul şi îl contemplăm atât în creaţiile artistice, cât şi în
diversitatea şi armonia formelor sub care ni se înfăţişează natura, în chipul, viaţa şi
conduita fiinţei umane. Adeseori, natura ne cucereşte sensibilitatea şi cugetul prin
strălucirea, grandoarea sau gingăşia apariţiilor sale, dăruindu-ne frumuseţi de o
puritate nemaiîntâlnită altundeva. Cu toate „imperfecţiunile” sale şi indiferent în
sine, frumosul naturii există pentru noi şi, receptându-l, îl considerăm ca atare
printr-o intuiţie plină de semnificaţii şi sens. El exercită asupra noastră o puternică
şi neostoită seducţie, care explică, într-o anumită măsură, intensitatea sporită ce ne
îndeamnă să îl căutăm astăzi, bântuiţi de urâtul, stereotipiile şi insatisfacţiile ce ni
le provoacă uneori civilizaţia în care trăim.

El însuşi parte a naturii şi, totodată, ca univers spiritual, omul are o distinctă
şi expresivă componentă estetică. Interioritatea persoanei susţinută de învelişul săi
exterior alcătuieşte frumosul uman, fără nici o finalitate estetică. Solidaritatea sau
disonanţa dintre cele două nivele configurează frumosul uman, într-un mod
determinant pentru valorizarea persoanei. De la Platon şi, apoi, Goethe, Schiller,
Kant şi până în zilele noastre, o morală inspirată de idealul personalităţii
armonioase a dat prevalenţă „sufletului frumos” al omului, lăsând în plan secund
frumuseţea făpturii sale fizice, ceea ce nu înseamnă că este insignifiantă. Ideea de
„suflet frumos” mărturiseşte ceva esenţial despre persoana care şi-a dobândit
libertatea de a se ţine la distanţă de „tirania instinctelor”, dar şi de „raţiunea
rigoristă”86. În fapt, trăsăturile caracterologic-morale, reliefate în viaţa de fiecare
zi, dau conţinut frumosului uman Aceasta nu duce câtuşi de puţin la concluzia că
frumosul sfârşeşte în bine sau estetica în etică.

Pe lângă lumea operelor de artă, frumuseţea omului se dezvăluie în
varietatea aspectelor comportamentale, a creativităţii şi acţiunii sale, prin care îşi
modifică intenţionat propria sa formă naturală, şi, în acelaşi timp, se arată
plăsmuitor al realităţii înconjurătoare, căreia îi imprimă o înfăţişare în care se
recunoaşte el însuşi. Veşmintele, podoabele, ceremoniile, diversele întruniri
publice, manifestările individuale şi relaţiile interpersonale, ansamblurile
urbanistice, parcurile şi grădinile publice, mulţimea obiectelor utilitare etc.
constituie o proiecţie exterioară a spiritualităţii omului, în care se distinge aspiraţia
sa necontenită către frumos. Din atare perspectivă, formele modelării conştiente, a
ceea ce îi este dat nemijlocit şi a realităţii exterioare dau conţinut conceptului de
estetic al vieţii cotidiene. În acesta se poate descifra modul în care omul trăieşte

85 Nicolai Hartmann, Estetica, traducere Constantin Floru, Bucureşti, Editura Univers,
1974, p. 23; Marin Aiftincă, op. cit., pp. 25–27.

86 Cf. Tudor Vianu, op. cit., p. 64.



95

sentimentul frumuseţii şi îl obiectivează în universul său existenţial87. Împotriva
argumentelor contrare, adeseori nelipsite de temei, se poate afirma că esteticul este
o exigenţă resimţită tot mai mult în manifestările de viaţă ale omului contemporan.
Aceasta ne îngăduie să acceptăm observaţia potrivit căreia frumosul a devenit o
preocupare, un scop ce transcede arta şi implică întreaga experienţă, constituind un
ideal umanist88.

Din încercările mai vechi de a-l supune rigorii unei definiţii s-a ivit afirmaţia
că „frumosul este splendoarea realului”89. Formula ne spune că există o legătură
indestructibilă între frumuseţe şi realitatea în care se întrupează. De aici, însă, nu se
poate deduce că frumosul se identifică cu realitatea în integralitatea şi infinita sa
variabilitate. Frumosul nu este acoperitor pentru întreaga realitate, fie şi numai
pentru faptul că structurile finite ale realităţii sunt supuse alterării şi distrugerii, iar
acestea sunt resimţite negativ şi, prin urmare, ca modalităţi ale urâtului. În genere,
armonia, echilibrul, luminozitatea, bucuria, virtutea sunt mărginite de asimetrie,
dezechilibru, întuneric, suferinţă, lipsă de caracter etc., asociate, de regulă, urâtului.
Aşadar, frumosul este limitat de prezenţa urâtului. Ambele fenomene aparţin
complexităţii vieţii şi se află într-un neslăbit conflict. Se pare că de aici izvorăşte
convingerea lui Hegel că, de la început, conceptul de frumos este definit şi prin
ceea ce exclude, adică prin urât90.

Disonant şi violent în apariţiile sale, urâtul este o negare permanentă şi
nemijlocită a frumosului. Oriunde îl întâlnim, ne provoacă oroarea, dezgustul şi, în
consecinţă, respingerea lui. Totuşi, unii i-au descoperit semnificaţii estetice
pozitive. Pentru Lipps, de pildă, „urâtul poate fi mediatorul frumosului şi el poate
pătrunde în frumos ca un factor intensificator”91. Cu alte cuvinte, urâtul alcătuieşte
mediul ambiant care pune în relief frumosul cu mai multă pregnanţă, sporindu-i
puterea afirmativă şi ademenitoare. În plus, urâtul este perceput ca fiind în mod

87 Mai pe larg pe această temă se pot consulta, între altele: Grigore Smeu, Esteticul
cotidian în lumea de azi, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1992; The man-made
object, ed. by György Kepes, Vision + Value Series, London, Studio Vista, 1966; Aspects of
form. A Symposium on form in nature and art, ed. by Lancelot Law Whyte, 2nd edition,
Lund Humphreys Publishers, 1968.

88 Vezi: Guido Morpurgo-Tagliabue, Estetica contemporană, vol. 2, traducere Crişan
Toescu, Bucureşti, Editura Meridiane, 1976, p. 399.

89 Cf. Tudor Vianu, op. cit., p. 60.

90 Vezi: G. W. F. Hegel, Estetica, vol. I, ediţia citată.

91 Theodor Lipps, Estetica, partea I. Bazele esteticii, vol. 2, traducere Grigore Popa,
Bucureşti, Editura meridiane, 1987, p. 321.
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direct „condiţia existenţei frumosului. El poartă în sine forţa specifică în acest
sens”92. În atare perspectivă, experienţa estetică ne procură mereu confirmări
elocvente. În tabloul „Casa lui Moş Gheorghe la Brebu”, Ştefan Luchian foloseşte
urâtul unei vechi case ţărăneşti, roasă de vreme, pentru a sublinia excelenţa
frumosului redat pe fundal prin verdele intens, mirific al unei păduri, mărginită de
albastrul strălucitor al cerului estompat de pânza subţire a unor nori alburii. Toate
aceste elemente sunt armonizate într-o minunată imagine de ansamblu. Într-un alt
plan, cum este lumea naturii, observăm, de exemplu, că există crini care numai în
mlaştini îşi deschid corolele roz-albe să primească lumina soarelui. După cum
există frumuseţe umană ce se arată nu atât pe culmile vieţii, cât mai ales în
suferinţă, deprimare, sărăcie. Contrastele de acest fel ne fac să înţelegem mai adânc
preţul suprem al frumuseţii.

Preocupările de a defini frumosul, identificându-i caracteristicile
determinante au început să fie însoţite de unele tendinţe contestatare, pe fondul mai
larg al distincţiei ce s-a făcut între frumos şi artă93, al afirmării criticii empiriste şi
al opoziţiei romantismului faţă de clasicism. Conceptul de frumos intră într-o
perioadă de criză în secolul al optsprezecelea şi se accentuează în cel următor.
Poziţia sa fundamentală în estetică este zdruncinată de ascensiunea negativistă a
urâtului şi de concurenţa, în orizontul experienţei estetice, a unor concepte noi ca
sublimul, caracteristicul, interesantul sau de folosirea unor noţiuni ca delicat,
gingaş, drăguţ, care limitează pozitiv valabilitatea frumosului.

Polemizând cu Winckelmann, care, în acord cu Leibniz, definea urâtul la fel
cu anarhia, dezechilibrul, Lessing analizează acest concept, ca temă specific
estetică, întâia oară mai pe larg în Laocoon – celebrul eseu despre limitele poeziei
şi picturii94. El admite reprezentarea urâtului în poezie pentru a reliefa prin contrast

92 Ibid., p. 322.

93 Întotdeauna frumosul şi arta au fost indisolubil unite, fără a se confunda vreodată.
Distincţia dintre frumos şi artă a făcut-o Platon, privilegiind primul concept, după care
Aristotel, inversând relaţia, a dat întâietate artei. Preluând această distincţie, însoţită de
unele confuzii apărute pe parcurs, Kant a adus clarificările cuvenite şi a limitat frumosul
(frumosul pur şi frumosul aderent) la gust, plasând arta în Analitica sublimului. În secolul
al XIX-lea, separarea frumosului de artă este redusă la distincţia dintre formă şi conţinut,
puse în antiteză dobândesc „cea mai mare vigoare”, deşi se căuta soluţia unificării celor
două entităţi. Astăzi, această problemă este depăşită sau chiar inexistentă în unele medii
culturale (Vezi: Guido Morpurgo-Tagliabue, op. cit., vol. 1).

94 Gothold Ephraïm Lessing, Laocoon, traducere Lucian Blaga, în vol. „De la Apollo la
Faust”, antologie, cuvânt înainte, note introductive de Victor Ernest Maşek, Bucureşti, Ed.
Meridiane, 1978.
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ceea ce este desăvârşit. În schimb, pictura, întrucât se adresează mai întâi
sensibilităţii, se cuvine să ocolească urâtul pentru că violentează gustul privitorului,
căutător de ordine şi armonie, provocându-i aversiunea. În opinia autorului citat, nu
poate fi contestată reprezentarea în artă a oribilului, ridicolului, înfricoşătorului.
Aceste senzaţii pot fi simbolizate, dar cu precauţie, în poezie; ele nu sunt de dorit
într-o estetică axată pe frumos95.

Întâia oară urâtul este tratat la nivel conceptual, într-un studiu sistematic
intitulat Estetica urâtului, de K. Rosenkranz, un elev al lui Hegel. El înţelege urâtul
ca o formă de manifestare a ideii şi, totodată, o cale mediană între frumos şi comic,
apreciind că satanicul este nivelul cel mai înalt al acestui concept. Ca fenomen
estetic în sine, însă, urâtul este considerat mai întâi de către romantism. Acesta îi
descoperă noi conotaţii estetice, în ofensiva de a opune arta romantică celei clasice.
Reorientând spiritul dinspre lumea exterioară către sine însuşi, către interioritatea
subiectului, în căutarea adevărului vieţii trăite ce trebuie să-şi afle expresia în artă,
mişcarea romantică îşi afirmă astfel insatisfacţia faţă de frumuseţea „statică”,
proprie „clasicităţii însăşi”96. Seninătatea, calmul sugerat de imaginea artistică,
echilibrul şi armonia – intrinseci artei clasice – sunt înlocuite de exprimarea
nemijlocită a subiectivităţii impresiilor, a tensiunilor interioare orientate spre infinit
şi absolut, sublimate printr-o bogată imagistică în creaţiile romantismului. În
substanţa acestora, sentimentele, intuiţia sensibilă sunt privilegiate faţă de raţiune.

Romantismul este obsedat de ideea recuperării deficitului de tensiune
interioară a operei artistice. Ca urmare, în locul frumuseţii ideale „în forma ei cea
mai autentică şi conţinutul ei cel mai adecvat”97, propune un tip de frumuseţe ce
primeşte urâtul în graniţele sale şi îi acordă, pe lângă însuşirile sale definitorii, „un
câmp nelimitat” de acţiune. Dacă până la Wagner şi Berlioz, disonanţele erau
socotite ca semne ale urâtului, după aceste momente, creaţii remarcabile devin
autentice pledoarii în favoarea disonanţei în muzică. În opera lui Wagner, de pildă,
este folosită „extinderea până la limita absolută a sunetului întârziat, acea faimoasă
disonanţă a Renaşterii. Aceasta formează partea esenţială a unei stări de tensiune
estetică a senzualităţii, prelungirea extazului, a irealului, a imaginarului misterios şi
sumbru”98. Într-un alt domeniu al artei, liniile frânte, neîmbinate sau torsionate,
specifice desenelor lui Goya ori sculpturilor lui Rodin, contrastele violente de

95 Cf. Jörg Zimmermann, Frumosul, în op. cit., p. 207.

96 Benedetto Croce, Breviar de estetică. Estetica in nuce, traducere Eugen Costescu,
Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1971, p. 215.

97 G. W. F. Hegel, op. cit., p. 527.

98 Yehudi Menuhin şi Curtis W. Davis, Muzica omului, traducere Adina Arsenescu,
Bucureşti, Editura Muzicală, 1984, p. 119.
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culoare din pictura lui Manet, disonanţele din poezia lui Baudelaire sau Arghezi
sunt argumente ce ne arată că obiectul reprezentării poate să fie neplăcut.
Frumuseţea operei, însă, rezidă în reprezentarea însăşi. Ea înseamnă autenticul
frumos al picturii sau desenului, frumosul poetic apt să ne cucerească sufletul.
Estetica acceptă astfel urâtul ca modalitate de potenţare a frumosului, dar şi pentru
dinamizarea acestuia. Mai mult, urâtul este privit ca o formă de protest împotriva
canoanelor frumosului şi, în acelaşi timp, ca o posibilitate de spiritualizare a artei.
Prin urmare, contemplarea operei va procura o plăcere afectivă, dar mai ales una
intelectuală determinată de anumite judecăţi ce îl pun pe receptorul artei în faţa
unor descoperiri, a unor revelaţii la care nu ar fi avut acces altfel.

Experienţa artistică revalorifică astfel potenţialul estetic al urâtului şi îi
determină pe teoreticieni să-şi rafineze conceptele, aşa cum va face mai târziu
Adorno, afirmând conciliant şi nu fără dreptate că „Nu există un aşa-zis urât pur şi
simplu, care să nu se poată debarasa de urâţenie prin valoarea sa în interiorul
operei şi prin emanciparea de elementul culinaristic. Drept urât trece în primul rând
ceea ce s-a învechit istoriceşte, ceea ce arta a respins pe traiectul autonomizării ei,
ceea ce, aşadar, este mijlocit în sine”99.

Modificările de viziune ale romantismului au determinat instituirea unei noi
categorii estetice, caracteristicul, menită să înfrunte reprezentarea artistică a
frumosului clasicizat. Gândirea estetică şi experienţa artistică parcurg astfel un
moment ce va marca, pentru viitor, delimitarea modernităţii de tranziţia artei antice
şi clasiciste. În fond, caracteristicul era dat de o combinaţie între frumos şi urât,
privilegiind fragmentul, partea în raport cu întregul obiectului artistic, reliefarea
prin deformare a unui detaliu al operei. De aici impresia că operele romantismului,
privite fiecare ca întreg, apar nedesăvârşite dacă le evaluăm după etaloanele
clasicismului. Având particularităţile menţionate, caracteristicul nu ni se dezvăluie
în mod spontan. Contemplarea şi înţelegerea lui sunt posibile apelând la intuiţia
raţională, printr-o comprehensiune ce surprinde sensul100. În consecinţă, s-a afirmat
că în măsura în care opera este mai profund înţeleasă, ne procură mai puţină
desfătare estetică. Pe această cale, îndepărtarea de senzualitate şi accentuarea
spiritualizării artei a avansat aproape violent, până la producţii radicale, specifice
abstracţionismului. Elocvente sunt compoziţiile geometrizante ale lui Kandinsky,
Mondrian sau pânzele minimaliste ale lui Malevici, Alb pe fond alb, Pătratul roşu
etc. Tendinţa de spiritualizare a luat forme excesive, constituindu-se într-o reacţie
de respingere a artei de consum sau a industriei culturale. Cei neaderenţi sau chiar

99 Theodor Adorno, op. cit., p. 70.

100 Caracteristicul este categoria estetică astăzi depăşită. Cel mai frecvent folosită a
fost în arta realistă. Străbătând o linie ascendentă, caracteristicul a atins zonele
burlescului şi  urâtului în perioada naturalismului (vezi Mihai Ralea, Prelegeri de estetică,
Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1972).
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excluşi de rafinamentele artei autentice, au ales această modalitate de reliefare a
obiectelor artistice şi transformarea lor într-o marfă. Elementele proprii noii estetici
conturate de romantism au încurajat asaltul împotriva limitelor frumosului,
susţinând fragmentarul, opera deschisă, al cărei conţinut se distinge prin
ambiguitate şi obscuritate. Sunt prefigurate astfel toate curentele avangardiste, de
la începutul veacului trecut, circumscrise conceptului de modernitate în artă şi
chiar postmodernismul. Insurgenţa destructurantă a noilor orientări estetice, care,
atacând frumosul, au asimilat urâtul, socotindu-l o formă de expresie a suferinţei şi
mai ales a protestului împotriva lumii care îl generează, a tulburat profund însuşi
conceptul de artă, încercând să-i substituie un altceva, căruia i s-a spus nonartă101.
Sub acest nume intră produsele artei cinetice, afine cu industrialismul şi psihologia,
care atrag atenţia asupra vieţii practice, şocante şi pestriţe a omului contemporan.
Relevante sunt sculpturile olandezului Theo Jansen, care îşi imaginează şi
construieşte maşinării de mari dimensiuni asemănătoarte scheletelor în mişcare ale
unor animale. Într-un alt spaţiu cultural, americanul Arthur Ganson, explorează cu
umor,  prin lucrările sale metalice, teme existenţiale grave.

Manifestările contestatare a centralităţii frumosului în artă, amintite mai sus,
s-au sprijinit pe o serie de argumente, între care acela că în creaţia artistică nu se
realizează întotdeauna frumosul102. Obiectul reprezentării poate fi lipsit de
frumuseţe, fără să compromită calităţile estetice ale operei. Cel mai cunoscut
tablou al lui Edvard Munch, intitulat Strigătul, are în centrul imaginii figura
morbidă a unui om, care, evident, nu este câtuşi de puţin frumos. Ansamblul
lucrării, însă, întruneşte calităţi artistice deosebire ce rezultă din armonizarea
liniilor şi culorilor, care dau o imagine simbolică a durerii. Aşa cum am subliniat
mai sus,  chiar dacă obiectul ei este urât, frumuseţea lucrării consistă în imaginea
însăşi sau, cum susţine Nicolai Hartmann, frumuseţea este legată de o apariţie
sensibilă, dar frumosul îl constituie nu ceea ce apare, ci apariţia însăşi. În fond,
aceasta exprimă veritabilul frumos artistic. Prin urmare, reuşita artistică este
valoroasă, indiferent dacă obiectul ei este sau nu este frumos.

Pentru estetica contemporană, după cum rezultă din cele de până aici,
prezenţa şi semnificaţia urâtului în creaţia artistică este larg acceptată103. I s-a făcut
loc în toate speciile de frumos, apreciindu-se că pretutindeni întâlnim limitaţii ale
frumosului. Mai mult, frumosul cunoaşte diferite trepte de afirmare, „de la
frumosul desăvârşit până la urâtul notoriu”104. Dacă ne interogăm în legătură cu

101 În legătură cu ideea de nonartă, detalii la: Benedetto Croce, op. cit., pp. 215–217;
Estetica, colectiv, Bucureşti, Editura Academiei, 1983, partea a IX-a.

102 Referitor la această problemă, detalii la: N. Hartmann, Estetica, pp. 7–10.

103 Vezi: Marin Aiftincă, op. cit., pp. 134–136.

104 Nicolai Hartmann, op. cit., p. 8.
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posibilitatea existenţei urâtului în toate dimensiunile particulare ale frumosului,
atunci ne confruntăm cu o problemă ce a rămas deschisă. Există unanimitate în
susţinerea ideii că opera omului, de la creaţia artistică la diversele forme de
ceremonii şi varietatea aspectelor vestimentare, de la ornamentică, urbanism şi
industrial-design, la comportamentul în relaţiile interumane etc. implică şi urâtul.
Pentru că omul, fiinţă imperfectă, lasă involuntar această amprentă pe tot ceea ce
ţine de gândirea şi acţiunea sa, care fatalmente nu sunt perfecte, ci numai
perfectibile. Or, frumosul absolut este întruchiparea perfecţiunii. În ceea ce
priveşte natura, indiferentă faţă de noi, este frumoasă în infinita diversitate a
formelor sale de apariţie, atunci când este trăită estetic. Şi totuşi, sesizăm în
cuprinsul ei malformaţii ale formelor, vietăţi, urmări ale catastrofelor, care se
refuză frumuseţii. Numai că ceea ce este urât în atari manifestări trimite la
specificul naturii, nu la esenţa frumosului105.

Cu această temă revine întrebarea conturată cumva la începutul demersului
de faţă: ştim cu adevărat ce este frumosul ? Pe temeiul celor de mai sus, trebuie să
recunoaştem că, în principiu, estetica ne poate spune ce este frumosul, care sunt
izvoarele lui, care sunt speciile şi treptele frumosului. Este la fel de adevărat însă
că tentativele de surprindere a frumosului într-o definiţie universal valabilă, oricât
de merituoase sunt, nu au atins ţinta urmărită. Faptul în sine rămâne cu atât mai
surprinzător cu cât frumosul pare a fi unul dintre cele mai cunoscute fenomene
umane. Reducându-l la nivelul percepţiei sensibile, în afara oricărei „teorii
metafizice subtile şi complicate”, Cassirer asertează că, în istoria gândirii
filosofice, „fenomenul frumosului s-a dovedit a fi mereu unul din cele mai mari
paradoxuri”106. Considerându-l ca fenomen estetic fundamental, şi alţi autori au
remarcat caracterul paradoxal specific frumosului şi, în consecinţă, l-au definit prin
aserţiuni de tipul: intenţionalitate fără intenţie, iluzie şi realitate, libertate şi lege,
unitate şi diversitate, abstract şi concret, armonie prin disonanţă etc. Ubicuitatea
formulărilor contradictorii de acest fel atestă încercările de a prinde, cu mijloace
conceptuale, o surprinzătoare dinamică „oscilatorie” inerentă şi probabil
indispensabilă tuturor fenomenelor estetice107.

Totuşi, definiţiile date frumosului nu sunt câtuşi de puţin lipsite de sens.
Fiecare luminează o parte a naturii fenomenului, dar nu cuprinde întregul său.

105 Cf. Ibid.

106 Ernst Casirrer, Eseu despre om. O introducere în filosofia culturii umane, traducere
de Constantin Coşman, Bucureşti, Humanitas, 1994, p. 193.

107 Elemer Hankiss, The paradox of Beauty. Reconsidered (On the Dynamic Structure of
Aesthetic Value), în: „Proceedings of the VIIth International Congress of Aesthetics”,
Bucharest, 28 August-2 September, 1972, Bucureşti, Editura Academiei, 1977, pp. 205–
207.
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Frumosul nu se lasă constrâns în chingile unei definiţii riguroase, cu valabilitate
universală. Este un adevăr ce l-a determinat pe Adorno să afirme, între alţii, că
frumosul „nu poate fi definit, tot aşa cum nu se poate renunţa la conceptul de
Frumos”108.

Dacă mai există îndoieli în privinţa definirii pe deplin satisfăcătoare a
frumosului la nivel conceptual, nu avem nici o rezervă în legătură cu natura sa
axiologică. Frumosul este o valoare spirituală. Alături de Bine, Adevăr şi Sacru, ea
ocupă poziţia cea mai înaltă în sistemul axiologic109, care structurează orizontul
culturii. Mai exact, este valoarea fundamentală din categoria celor estetice, în care
mai intră sublimul, graţiosul, tragicul, comicul etc. şi pe care le cuprinde şi le
domină într-un sens larg. Astfel, frumosul are determinări ce provin din natura sa,
ca valoare în sine, transcendentă şi ca valoare „pentru cineva”, dată într-un context
istoric şi cultural ce trimite la raporturile sale de fiinţare110.

În sens ontologic, frumosul, ca orice valoare, este o „esenţialitate” şi, în
consecinţă, are o existenţă inteligibilă; este caracterizată prin autonomie,
obiectivitate şi universalitate. Aceasta nu înseamnă că este indiferentă faţă de
lumea sensibilă. Având o „fiinţă ideală”, frumosul nu alcătuieşte o lume în sine şi
„pentru sine”. El este independent numai faţă de situaţiile diferite ale întrupării sau
realizării sale. Cu acest înţeles, frumosul este în mod pozitiv condiţia posibilităţii
bunurilor ce alcătuiesc „întinsa împărăţie a frumosului”, potrivit formulei lui
Hegel. Ne reprezentăm în planul conştiinţei frumosul, pe care îl intuim ca idee şi îl
purtăm în suflet, iar apoi îl exprimăm într-o creaţie culturală, într-o acţiune sau,
atunci când realitatea exterioară ne oferă ocazia, îl  contemplăm. Se pare că
dreptatea este de partea lui Platon, când susţine că „cei ce privesc multe lucruri
frumoase, dar nu văd frumosul însuşi şi nici nu sunt în stare să-l urmeze pe cel ce i-
ar îndrepta către el (...), vom afirma că aceşti oameni opinează asupra tuturor
lucrurilor, dar nu ştiu nimic legat de obiectul opiniilor lor”111. Altfel spus, nu este
la îndemâna oricui priceperea de a „vedea” frumosul şi a i se dărui cu fervoare.
Este uşor de observat că mulţi oameni au apetenţă pentru frumos, dar puţini sunt

108 Theodor Adorno, op. cit., p. 76.

109 Pentru detalii referitoare la relaţiile dintre Bine, Adevăr şi Frumos, în literatura
românească, pot fi consultate lucrările: Tudor Vianu, Permanenţa frumosului, în vol. citat;
Liviu Rusu, Logica frumosului, Bucureşti, Editura pentru Literatură Universală, 1968.

110 Această temă am tratat-o mai pe larg în lucrările: Filosofia culturii, Bucureşti, Ed.
Academiei Române, 2008, pp. 48–50; Valoare şi valorizare, Bucureşti, Ed. Academiei
Române, 1994, pp. 7/37.

111 Republica (479, e), traducere Andrei Cornea, în vol. „Platon, Opere, V”, Bucureşti,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986.
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cei ce ştiu sau pot să-l şi „vadă”, adică să-l recepteze adecvat şi să facă din el
valoarea supremă, în care să descifreze sensul propriei sale vieţi.

În perspectivă valorică, putem spune că frumosul este un arhetip sau o
posibilitate care poartă în sine motivul ce ne îndeamnă permanent să îl actualizăm
prin creaţie şi, în general, prin actele de conştiinţă. Întruparea frumosului şi a
celorlalte valori estetice este determinată de infinita varietate a condiţiilor
geografice, istorice şi spirituale, care asigură diversitatea modalităţilor de
manifestare a frumuseţii. Astfel, ca valoare, frumosul ţine împreună, indestructibil
legate între ele, cele două laturi ale sale, universalitatea metafizică şi
particularităţile fiinţării empirice. Oricare dintre formele de fiinţare a frumuseţii nu
coincide pe deplin cu valoarea pură căreia îi aparţine. Frumosul în sine, ideal,
rămâne să ne îndeamne permanent cu o chemare către fiinţa sa transcendentă, dând
astfel sens existenţei omului doritor să-l atingă, în cursul vieţii sale finite, prin
creaţie, participare, libertate, care sunt, în fond, izvoarele vitalizante ale culturii.

O serie de însuşiri specifice diferenţiază frumosul de alte valori, reliefându-i
superioritatea în sistemul axiologic. Fără a întreprinde aici o analiză exhaustivă a
acestora, reţinem că nimic nu este poate mai specific valorii estetice decât faptul că
ea ni se propune cu spontaneitate. Sensibilitatea estetică, punându-ne în contact cu
opera de artă sau cu un aspect al frumuseţii naturii, face ca valoarea lor să ni se
dezvăluie de îndată, fără vreo intervenţie iscoditoare a intelectului. Aşa cum am
arătat mai sus, valoarea estetică nu consistă, potrivit lui Hartmann, în ceva existând
în sine, ci numai în „apariţie”. Odată ce apare, ea ni se dăruieşte cu generozitate şi
ne luminează sufletul în mod spontan, înălţându-l într-un alt orizont existenţial.

Prin întrupare într-un obiect estetic, frumosul devine imanent acestuia şi are,
astfel, unicitate absolută. Opera de artă nu poate fi modificată fără a-i atinge
iremediabil esenţa sau fiinţarea valorică. De aceea, opera nu este înlocuibilă şi nici
imitabilă. Ea nu poate fi propusă nici ca model, pentru că „arta nu învaţă pe nimeni
nimic şi nu alcătuieşte niciodată o pildă care poate fi urmată”112. În plus, unicitatea
valorii estetice, concretizată în opera de artă, rezidă, între altele, şi în faptul că
orice obiect cuprins în sfera sa înfăţişează o realitate pe care nu am mai întâlnit-o
altundeva. Această realitate poartă în sine un sens pe care i l-a dăruit artistul, uman
sau divin, într-o deplină libertate.

Spre deosebire de alte valori, care sunt constrângătoare, instituind obligaţii,
aşa cum sunt cele morale, frumosul se comportă cu totul aparte. El are însuşirea
unică de a se dărui necontenit, fără a pretinde ceva în schimb. Cel care îl caută,
întâlnindu-l, este îndemnat numai să-şi deschisă larg sufletul, cu calm şi reculegere,
pentru a-l primi şi înţelege, iar înţelegându-l, să deprindă a trăi bucuria curată.
Experienţa frumosului reprezintă astfel „o mărturie a armoniei dintre om şi lume, a
faptului că sunt făcuţi unul pentru altul”113.

112 Tudor Vianu, op. cit., p. 54.

113 K.E.Gilbert,H.Kuhn, Istoria esteticii,  Bucureşti, Editura Meridiane, 1972, p. 438.
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În viaţa cotidiană a omului, învăluită în aburii obişnuitului tern, al
compromisului şi accidentalului insidios, frumosul, când apare şi îl primim,
iradiază miraculos până în adâncurile sufletului, de unde risipeşte întunericul
tristeţei şi al suferinţelor114. Fără a înlătura ceva din ceea ce poate fi înlăturat,
frumosul produce o reaşezare interioară a trăirilor, dăruind ceva imponderabil, ceva
care nu poate fi compensat. El face posibilă restaurarea unităţii noastre lăuntrice şi
intuiţia unui conţinut semnificativ. Energia cu care frumosul se exercită în
profunzimile sufletului confirmă şi legitimează viaţa, având dimensiunea unei
intuiţii cosmice. Tocmai prin aceste semnificaţii, orice trăire a frumuseţii este
dătătoare de sens pentru fiinţa umană. Şi tot ceea ce este dătător de sens transcende
utilitarul şi implică spiritul. Ca valoare în sine, absolută, frumosul, deopotrivă, cu
perfecţiunea luminează, din înalturile sale, întreaga viaţă a spiritului nostru şi, de
acolo, ne cheamă neîncetat pe calea fără sfârşit a desăvârşirii de sine. El este
idealul spre care omul năzuieşte etern, mânat de dorinţa de a-l atinge şi egala prin
creaţie şi devenire spirituală. A trăi întru frumos este şansa noastră de a respinge
urâtul ce ne invadează viaţa de azi, şi a atinge nemurirea

114 Vezi: Lucrarea noastră, Misterul artei şi experienţa estetică.
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TEOLOGHISIRE, FILOSOFARE, CONTEMPLAŢIE ESTETICĂ
ŞI  REVELAŢIE  TEORETICĂ

O MĂRTURIE NECESARĂ

Mihail DIACONESCU

Abstract
The present article is a personal and theoretical reflection of the author Mihai

Diaconescu on the relationship between  some basic attitudes and experiences of human
condition such  as the religious experience, artistic and theoretical experience of
philosophizing. All three are positions of  human beings in  the  world  of reason and
fundamental emotions. Throughout the history of European culture they were the subject
of several theoretical attempts. As human beings we can not neglect any of such
interrogations even today  for  this  reason they become actual and personal
interrogations.

Când apare în mintea unui autor ideea unei posibile lucrări artistice,
teoretice sau ştiinţifice? Cum se precizează această idee? Putem vorbi de o anumită
idee ca sediu iniţial al unei construcţii teoretice, respectiv filosofice? Cum se
configurează traseul ei până la etapa unei finalizări apte să satisfacă, măcar în parte
dacă nu integral, exigenţele intelectuale la care ne place să ne raportăm? Ce rămâne
din ideea iniţială în etapele care duc spre opera finită? Putem vorbi în acest caz de
o evoluţie în timp şi în lume a ideilor la care aderăm sau pe care le respingem?

Astfel de întrebări şi altele asemănătoare i-au preocupat pe toţi cugetătorii
neoromantici din gruparea de şcoli de la finele sec. al XIX-lea şi din prima parte a
sec. al XX-lea cunoscută sub numele de filosofia vieţii (Lebensphilosophie). Ideea
că trăirile strict personale pot fi fundament al faptelor intelectuale, respectiv
teoretice şi spirituale, domină şi orientează preocupările teoretice ale celor care dau
contur şi prestigiu filosofiei vieţii.

 Prof. univ. dr., Universitatea din Piteşti, Doctor Honoris Causa
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În această privinţă convingerile unor cugetători precum Wilhelm Dilthey,
Georg Simmel, Oswald Spengler (atent popularizat la noi de cei care au redactat
revista Gîndirea, cea mai importantă publicaţie de cultură din istoria românilor în
sec. al XX-lea), Eduard Spranger, Hermann von Keyserling, binecunoscut în
cultura română prin diverse traduceri, dar şi ale celor ce ilustrează
neospiritualismul francez, Alfred Jules Emile Fouille, Marie Jean Guyau, Jules
Lachalier, Jean Ravaisson-Mollien, Emile Boutroux, ca şi ale unor personalităţi
precum spaniolii Miguel de Unamuno, Jose Ortega y Gasset, dar mai ales ale
românilor care au impus trăirismul drept unul dintre cele mai importante curente
din istoria filosofiei europene – Nae Ionescu, Mircea Eliade, Nichifor Crainic (care
este şi un strălucit teolog ortodox şi un eminent sociolog), Mircea Vulcănescu,
Nicolae Roşu (care este şi un mare politolog), Emil Cioran, Arşavir Acterian,
Virgil Bogdan, Constantin Noica, Traian Brăileanu (care este şi un mare sociolog),
Petre Ţuţea, Octav Onicescu (care este totodată unul dintre cei mai importanţi
matematicieni din istoria culturii europene, autor de lucrări fundamentale în
domeniile calculului probabilităţilor şi ale logicii şi filosofiei matematice) şi ale
altora, personalităţi profund devotate Bisericii noastre Ortodoxe şi strămoşeşti, pot
fi un îndreptar sigur pentru toţi cei ce sunt preocupaţi de problemele teoretice pe
care le ridică originea subiectivă şi circulaţia unor idei.

Toţi aceştia fac o distincţie clară între filosofie, ca iubire de înţelepciune,
ca modalitate specifică de cunoaştere raţională, ca act al clarificării logice şi ca
domeniu al spiritului, şi filosofare, ca modalitate a reflecţiei speculative în
cuprinsul căreia apar ideile noastre de maximă generalitate despre om, societate,
transcendenţă şi existenţă.

O experienţă intelectuală şi sufletească strict personală, legată de
elaborarea lucrării mele Prelegeri de estetica Ortodoxiei, m-a îndemnat să mă
gândesc uneori la convingerile promovate de trăiriştii români ca şi de toţi cei care
au ilustrat filosofia vieţii în legătură cu modul cum apar şi evoluează ideile
teoretice care ne preocupă.

De fapt, în modul de a filosofa al trăiriştilor români eu am găsit o
confirmare a unora dintre cele mai insistente şi mai chinuitoare nelinişti din
momentele pline de tensiune sufletească şi speranţă când mă simţeam îndemnat să
trec la masa de scris pentru a începe elaborarea Prelegerilor de estetica Ortodoxiei.

Se vorbeşte uneori despre homo viator. Nu ştiu sigur când şi cum a apărut
în cuprinsul judecăţilor mele convingerea că singura estetică generală este estetica
Ortodoxiei. Sigur este însă faptul că această convingere a fost impulsionată, poate
chiar determinată, de gândirea teologică a unuia dintre cei mai mari doctrinari ai
Bisericii noastre Ortodoxe şi strămoşeşti – Sfântul Macarie Egipteanul. Scrierile
sale au rodit puternic în sufletul meu marcându-mi astfel definitiv şi profund
evoluţia intelectuală şi sufletească, întreg traseul vieţii.

De aceea cred că o relatare a trăirilor mele, strict subiective, legate de
contactul cu opera Sfântului Macarie Egipteanul şi de impactul ei asupra evoluţie
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intelectuale care mi-a marcat viaţa are o relevanţă aparte tocmai prin raportare la
doctrina trăiriştilor despre relaţia dintre filosofie şi filosofare.

În anii 1972-1975 am avut misiunea de a preda cursuri de limba română,
literatura română şi civilizaţie românească (Landeskunde) la Institutul de
Romanistică al Universităţii Humboldt, Berlin.

Între studenţii şi doctoranzii care au fost pregătiţi de mine la literatura şi
limba română s-au aflat şi câţiva auditori proveniţi de la Facultatea de Teologie
Protestantă a Universităţii. Ei doreau să-şi însuşească limba noastră pentru a citi în
original lucrările româneşti de teologie dogmatică, patrologie şi liturgică ortodoxă,
despre care ştiau că se bucură de un mare prestigiu în lumea creştină.

Datorită acestor auditori i-am cunoscut pe câţiva profesori teologi
protestanţi de la Humboldt, eminenţi exegeţi ai textelor vetero şi neotestamentare,
cunoscători străluciţi ai marilor tradiţii ai cugetării creştine în diverse ţări din
Europa Occidentală şi, în primul rând, în Germania.

La un moment dat, nu mai ştiu când şi cum, în discuţiile mele cu colegii
profesori de la Facultatea de Teologie de la Humboldt a venit vorba de Sfântul
Macarie Egipteanul, supranumit Macarie cel Mare, monah de înalt prestigiu
spiritual pe tot parcursul secolului al IV-lea în aşezămintele călugăreşti din
Pustietatea Sketică, de la vărsarea Nilului în Marea Mediterană, autorul celebrelor
Cele 50 de omilii duhovniceşti de largă circulaţie în toată lumea creştină de după
el.

Ţin să subliniez în mod deosebit faptul că acasă, la Vultureşti, în Muscel,
în biblioteca tatălui meu, preotul şi învăţătorul de ţară Aurelian Diaconescu, am
avut în copilărie o traducere a scrierilor macariene sub titlul Omilii duhovniceşti,
tipărită în 1932 de teologul ortodox şi marele savant elenist Cicerone Iordăchescu,
slujitor la catedrala mitropolitană din Iaşi, consilier cultural al Sfintei Arhiepiscopii
a Iaşilor, profesor de istoria Bisericii Vechi şi patrologie la Facultatea de Teologie
Ortodoxă din Chişinău. Această traducere a marcat profund şi definitiv sufletul de
adolescent şi conştiinţa mea intelectuală în devenire.

M-am bucurat deci să discut de mai multe ori cu colegii de la Berlin despre
unele aspecte ale doctrinei macariene şi îndeosebi despre faptul că opera lui era
asociată cu un imens prestigiu atât în mediile ortodoxe, de unde veneam eu, cât şi
cu cele catolice şi protestante.

Este necesar să spun aici că Sfântul Macarie Egipteanul (300-390),
cunoscut şi sub numele de Macarie cel Bătrân sau, mai ales, Macarie cel Mare, era
originar dintr-o localitate necunoscută din Egiptul de Sus. Convingerile sale
creştine l-au îndemnat ca la etatea de 30 de ani să se retragă în pustiul Skete, acolo
unde peste puţin timp va veni şi marele scriitor teolog dacoroman Sfântul Ioan
Cassian (360-435), ”cel mai mare dascăl ascet ”, cum pe bună dreptate a fost
numit, însoţit de prietenul său Sfântul Gherman din Dacia Pontică. Despre amândoi
eu am scris pe larg  în tratatul Istoria literaturii dacoromane (1999) şi în Antologie
de literatură dacoromană, Texte selectate (2003).
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Pustia Skete, din nordul Egiptului, era marcată în lung şi în lat de sihăstrii,
dar şi de mânăstiri cu viaţă de obşte, în care se aflau biserici, chilii, biblioteci şi
scriptorii, dar mai ales monahi îmbunătăţiţi, care îşi împărţeau timpul cu lucrul
mâinilor, cu rugăciunea, cu lecturi ziditoare de suflet, cu scrisul, meditaţia şi
contemplaţia.

Palladiu de Helenopolis (364-425), cel mai important istoric al
monahismului egiptean, autorul celebrei lucrări Historia Lausiaca (sau Lavsaicon),
ne spune că Sfântul Macarie se bucura de un mare prestigiu spiritual şi teologic.

Sigur este faptul că a primit harul preoţiei şi că a fost un neobosit
predicator şi un strălucit dascăl teolog.

Opera lui Ruffin Turranius (345-410), autor al unei Istorii a călugărilor
din Egipt, precum şi culegera de sentinţe sau învăţături ale monahilor cunoscută
sub numele de Apophtegmata Patrum (scrisă probabil la finele sec. al V-lea) sunt,
şi ele, surse importante pentru cei ce doresc să cunoască mediul duhovnicesc în
care a trăit Sfântul Macarie Egipteanul.

În acest mediu s-au cristalizat elementele de doctrină spirituală prezente în
Cele 50 de omilii duhovniceşti atribuite Sfântului Macarie Egipteanul. Reputaţia de
monah îmbunătăţit, darul profeţiei de care s-a bucurat, erudiţia, subtilitatea
înţelegerii psihologice a semenilor săi, neobosita râvnă de preot şi de strălucit
predicator, viaţa sfântă dusă în pustie au contribuit la consolidarea treptată a
imensului prestigiu spiritual de care Sfântul Macarie Egipteanul s-a bucurat în
timpul vieţii şi în posteritate, până în zilele noastre.

Culegerea Cele 50 de omilii duhovniceşti este una dintre principalele
realizări ale misticii şi spiritualităţii creştine din epoca sa. Ţinuta intelectuală,
respectiv speculativă, problemele evocate, maniera prezentării lor, arta
argumentării, logica demonstraţiilor, profunzimea trăirii spirituale, duhul
rugăciunii, smerenia şi evlavia pe care le degajă impun această culegere între
marile realizări ale teologiei creştine din toate timpurile. Între apologeţii, doctorii,
biografii, istoricii, predicatorii, exegeţii şi polemiştii care dau relief şi prestigiu
nepieritor imensei literaturi patristice, Sfântul Macarie Egipteanul are unul dintre
cele mai importante locuri.

Faptul că în posteritate opera care îi este atribuită a cunoscut un mare
număr de ediţii manuscrise şi tipărite în diverse culturi din lumea creştină arată,
desigur, nu numai capacitatea ei de convingere ci şi puterea cu care a modelat
caractere, atitudini practice, acte intelectuale şi sufleteşti, trăiri smerite, ziditoare de
suflet.

În mediile intelectuale germane cu care mă întâlneam eu la Berlin era bine
cunoscută influenţa excepţional de puternică pe care Cele 50 de omilii duhovniceşti
ale Sfântului Macarie Egipteanul o avusese asupra celebrului pastor şi mare teolog
protestant Johann Arndt (1555-1621), autorul scrierilor De vero christiano şi
Paradiesgartein (Grădiniţa Paradisului), lucrări apologetice dedicate doctrinei
luterane. Arndt a trăit într-o epocă în care confruntările doctrinare dintre catoloci şi
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protestanţi erau insistent reluate, manifestate prin scrieri, sinoade, intervenţii
politice, acţiuni şi aranjamente diplomatice.

Doi discipoli ai lui Johann Arndt, respectiv Johann Gerhard (1582-1637) şi
Gottfried Arnold (1666-1714), au continuat eforturile de popularizare şi
interpretare a operei macariene în mediile luterane germane.

În acelaşi timp pastorul francez hughenot Pierre Poiret (1646-1719), care a
exercitat prin opera lui o influenţă enormă asupra cercurilor protestante din Franţa,
Anglia şi Ţările de Jos, îşi fundamenta ideile sale pornind tot de la Omiliile
Sfântului Macarie Egipteanul.

În Anglia preotul Thomas Haywood a publicat în 1721 o traducere a
omiliilor macariene. Ea s-a bucurat de o largă difuzare. Teologul Samuel Wesley
(1666-1735) şi îndeosebi cei doi fii ai săi – John Wesley (1703-1791) şi Charles
Wesley (1707-1788), fondatorii mişcării metodiste, ieşite din anglicanism ca o
confesiune protestantă rigoristă, afirmată puternic până în zilele noastre nu numai
în Anglia ci şi în Statele Unite ale Americii, au studiat deosebit de atent omiliile
macariene. Metodiştii practică rugăciunea insistentă, idealul smereniei, postul,
studiul biblic sistematic, acţiunile caritabile, elogiul sensibilităţii şi bunătăţii ca
trăsături definitorii ale omului spiritual. Metodiştii din secolul al XVIII-lea au avut
în opera macariană una dintre cărţile lor de căpătâi .

O excepţională influenţă a avut opera macariană asupra teologului
protestant german Philipp Jakob Spener (1635-1705), originar din Alsacia, cu
studii la Strasbourg şi Geneva, predicator ascultat la Frankfurt am Main, Dresda şi
Berlin, unde a şi murit, autorul cărţii Pia desideria (Dorinţe pioase, 1675), cu o
excepţională difuzare în mediile luterane.

Discipolul său August Hermann Franke (1663-1727), conducătorul
pietiştilor, mai întâi la Leipzig şi apoi la Halle, cel care a afirmat că o picătură de
iubire valorează mai mult decât un ocean de ştiinţă, fondatorul a numeroase
instituţii de binefacere – o şcoală pentru săraci, un orfelinat, un seminar teologic, o
şcoală normală, devenită o instituţie de mare prestigiu, un spital, o tipografie, o
farmacie, un institut biblic – iniţiatorul unor acţiuni misionare în toată Germania, în
Ţările de Jos, în Elveţia, în America şi în alte ţări, a dat pietismului o nouă forţă de
convingere şi o nouă capacitate de cuprindere.

În perioada activităţii mele la Humboldt am înţeles motivul pentru care
August Hermann Franke este considerat una dintre cele mai importante
personalităţi din istoria Germaniei. Diverse străzi, pieţe publice şi instituţii din
Germania îi poartă astăzi numele.

Pietismul a marcat profund viaţa religioasă germană din secolele al XVII-
lea, al XVIII-lea şi al XIX-lea prin îndemnul adresat credincioşilor de a rupe relaţia
lor cu raţionalismul excesiv, anchilozant, de sursă renascentistă, de a practica o
viaţă fondată pe trăirea sentimentală, îndeosebi pe iubire, pocăinţă, evlavie,
rugăciune şi dăruire necontenită în serviciul semenilor. Pietiştii au cerut ca teologia
luterană să susţină nu numai puterea de judecată orientată spre Absolut ci şi
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intenţiile, sensibilitatea, voinţa şi trăirile inimii, care duc spre împlinirea spirituală
a omului sensibil.

Pietismul s-a răspândit cu repeziciune în toate mediile religioase luterane
germane, îndeosebi datorită creării aşa numitelor collegia pietatis, în care erau
lecturate şi discutate textele biblice precum şi unele scrieri teologice, inclusiv cele
macariene, aflate la loc de cinste.

Atât de puternică a fost acţiunea pietismului asupra întregii societăţi
germane, încât dezvoltarea artelor, a filosofiei, a învăţământului, a unor instituţii
publice, a stat sub influenţa sa directoare şi dominatoare.

Mari personalităţi ale culturii germane precum Gotthold Ephraim Lessing
(care a fost nu numai un strălucit scriitor şi estetician, ci şi un cunoscut teolog,
dedicat unor complexe probleme de hristologie), Immanuel Kant, Maximilian von
Klinger, Johann Gottfried Herder (care era în primul rând pastor luteran şi numai în
plan secundar filosof, critic literar şi scriitor), Novalis, Hegel, Wilhelm Heinrich
Wackenroder, Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher şi mulţi alţii au ieşit din
cercuri religioase pietiste. Fără să ne raportăm la pietism, filosofia clasică germană,
cu impactul ei excepţional de puternic asupra culturii universale, nu poate fi
înţeleasă.

Pentru pietişti şi pentru mulţi alţi cugetători germani, relaţia subiect –
Absolut este o temă centrală de reflecţie teoretică sistematică. Într-o altă ordine de
idei, relaţia subiect – Absolut a fost tema centrală a filosofiei clasice germane.

Faptul că excepţionala difuzare şi impactul social al scrierilor macariene în
diverse ţări din apusul Europei a pregătit evolutiv o nouă atitudine în cultură,
inclusiv în reflecţiile teoretice şi filosofice, este o dovadă impresionantă despre
modul cum ideile, respectiv spiritul, acţionează în lume şi în istorie, altfel spus -  în
continua prefacere a societăţii pururi însetate de Absolut.

În total contrast cu excesele ideologiei renascentiste, clasiciste şi
iluministe, omiliile Sfântului Macarie afirmă că nu raţiunea este sediul vieţii
noastre intelectuale, volitive şi practice, ci inima. De aceea iubirea, mila, îndurarea,
bunătatea, deschiderea sufletească spre ceea ce este măreţia şi frumuseţea firii
neafectate de păcatele oamenilor, respectul total şi jertfelic faţă de fiecare om, aşa
cum este el, iar nu cum ar putea fi, trăirea sentimentală, sensibilă, delicateţea în
raporturile interumane sunt valori de care adevăratul creştin trebuie să ţină cont.

Pentru Sfântul Macarie Egipteanul, intelectul (nous), ca facultate a omului
ce orientează sufletul, îşi are sediul în inimă, căci „inima, afirmă el, stăpâneşte şi
domneşte asupra întregului organism trupesc şi din clipa în care harul şi-a însuşit
inima, domneşte asupra tuturor membrelor şi tuturor gândurilor. Acolo, deci, este
intelectul (nous) şi toate gândurile. Acolo este intelectul -  toate gândurile
sufletului şi ceea ce lucrează în el. Iată de ce harul pătrunde în toate membrele
trupului ” (Omilia 15, 20, în vol. Sfântul Macarie Egipteanul, Scrieri, Traducere
Pr. Prof. Dr. N. Chiţescu, Introducere, indici şi note de Prof. Dr. N. Chiţescu,
Bucureşti, 1992, pag 159).
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Fireşte, gândirea Sfântului Macarie Egipteanul reia credinţa afirmată în
numeroase texte din Vechiul şi Noul Testament conform cărora inima indică omul
interior, credincios, sensibil, sentimental, respectiv caracterul, personalitatea,
voinţa, intelectul, intenţiile şi emoţiile persoanei.

În Predica de pe munte Mântuitorul Iisus Hristos le spune credincioşilor
veniţi să-L asculte: Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu
(Matei 5,8).

Dumnezeu preamărit în Sfânta Treime, înomenit în Persoana divino-umană
a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, devine stăpânul omului
credincios, prin harul înfierii şi prin jertfa Sa unică şi răscumpărătoare pe cruce,
pentru că „iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre, prin Duhul Sfânt,
cel dăruit nouă”(Romani 5, 5).

Sfântul Apostol Petru îi îndeamnă pe creştini ca pe Hristos „să-L sfinţiţi în
inimile voastre” (I Petru 3,15).

Specialiştii în studii biblice au stabilit că substantivul inimă apare în
Vechiul Testament de 860 de ori, iar în Noul Testament de 160 de ori.

Utilizarea neotestamentară a cuvântului inimă (în gr. kardia) reliefează
ceea ce psihologia, antropologia şi sociologia modernă înţeleg prin cuvântul
persoană. Sensului fizic, de organ anatomic, i se adaugă astfel cel figurat, respectiv
cel de personalitate, de viaţă interioară, de caracter.

În acest sens inima cuprinde în sine dimensiunea raţională a existenţei
umane, pe cea afectivă, pe cea intenţională şi pe cea volitivă, concretizată în
decizie şi angajare.

Cuprinde, mai presus de toate, existenţa spirituală a omului, manifestată ca
aspiraţie spre Dumnezeu, bucurie în Domnul, încredere, jubilaţie interioară,
sensibilitate, delicateţe, devotament şi iubire jertfelnică faţă de semenii săi.

Acest mod de a înţelege funcţiile şi importanţa inimii, ca sediu al
personalităţii şi al vieţii sale spirituale, se regăseşte în tratatele antice de anatomie,
respectiv în opera lui Claudius Galenus din Pergam (c. 130 – c. 201).

În plină Renaştere marele anatomist Andreas Vesallius Bruxellensis
(Andries van Wesel; 1514/1515 – 1564, autor al celebrului album De humani
corporis fabrica, libri septem, 1543) practica, de asemenea, convingerea că inima
este sediul vieţii spirituale a persoanei. Secţiunea a VI-a din acest album anatomic
este dedicată inimii. Este una dintre cele mai ample secţiuni.

Medicina, respectiv studiile de anatomie descriptivă, opera macariană,
intens tipărită, difuzată şi discutată, şi noile tendinţe în teologia şi trăirea religioasă
au contribuit, fiecare în parte şi toate laolaltă, la configurarea unei atmosfere
intelectuale care, în plin secol al XVIII-lea, a favorizat reflecţia sistematică,
insistent reluată, într-o mare varietate de creaţii intelectuale, asupra sensibilităţii,
respectiv asupra vieţii sentimentale a persoanei.

Sub influenţa acestor preocupări, distincţia antică între anima şi animus
este reactualizată.
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În latină anima este un substantiv polisemantic cu înţelesul concret de
respiraţie, răsuflare, dar şi de duh, respectiv suflu vital, viaţă, fiinţă, creatură.

Animus este însă un substantiv polisemantic abstract. El înseamnă suflet,
spirit, stare de spirit, dar şi minte, gând, judecată, opinie, cunoştinţă, sumă a
sentimentelor, mod de a fi, caracter, intenţie. Cu aceste înţelesuri apare animus la
autori ca Titus Livius, Lucretius, Cicero, Sallustius, Tacitus. Caesar şi alţii.

În secolul al XVIII-lea, în cuprinsul literaturii sentimentaliste
(preromantice), s-a impus în dezbaterile intelectuale din Europa Occidentală
expresia raţiunile inimii (les raisons du coeur). Expresia îşi are sursa în scrierile
teologice macariene, de largă circulaţie în epocă, dar şi în vechea distincţie dintre
anima şi animus.

Sfântul Macarie Egipteanul ne spune că o manifestare puternică a trăirilor
sufleteşti care îşi au sursa în inimă, ca organ al intelectului (nous) şi al simţirii, este
darul lacrimilor, de care au parte doar cei mai sensibili credincioşi creştini. El
insistă  asupra acestui dar în omiliile XI, 14; XV, 26 şi 36; XVI, 11; LVI, 6.

Lacrimile exprimă o trăire plină de emoţie, de bunătate, de smerită
pocăinţă în raport cu conştiinţa păcatului, de sensibilitate, de atenţie, grijă şi
devotament în relaţiile omului cu semenii săi şi cu propria conştiinţă însetată de
înduhovnicire.

Trăirile inimii, insistă Sfântul Macarie, sunt însoţite de discernământ.
Datorită discernământului, ceea ce este bine sau rău apare limpede. Discernământul
îl ajută pe omul evlavios să ducă o viaţă dreaptă, fără abateri sau căderi.

Asemănarea între trup şi suflet, continuă Sfântul Macarie, între cele
vizibile şi invizibile vine din faptul că omul poate reţine în mintea sa, în trăirile lui
cele mai ascunse, acele lucruri şi fapte care îi asaltează şi mintea (intelectul, nous),
şi sensibilitatea. Dacă are discernământ, credinciosul creştin poate reţine însă acele
lucruri şi fapte sau le poate respinge.

În sufletul credinciosului, discernământul, dreapta judecată, luminează ca
soarele, ajutându-l să fie învingător în lupta necurmată cu tentaţiile demonice.

Faptele păcătoase, continuă Sfântul Macarie Egipteanul, nu purced de la
trup, oricât ar fi el de sensibil, ci de la intelect şi voinţă, care consimt la solicitările
negative (ispite). De aceea trupul, care este acoperământul sufletului, forma
concretă în existenţă a omului, are o valoare aparte, mai ales atunci când nu este
afectat de păcat, demnă de atenţia specială a credinciosului sensibil, susţinut de
discernământ şi orientat de idealul vieţii creştine trăite ca urcuş duhovnicesc,
respectiv ca permanentă înaintare spre treptele superioare ale harului.

Astfel de elemente şi multe altele asemănătoare, care ar mai putea fi
amintite, ale doctrinei mistice macariene au avut o contribuţie masivă,
determinantă, la configurarea atmosferei intelectuale şi spirituale din unele culturi
occidentale în secolul al XVIII-lea. În plin iluminism se produce astfel o ruptură
categorică între vechile reprezentări şi idealuri raţionaliste, respectiv renascentiste
şi clasiciste ale artei, şi noile tendinţe manifestate în literatură, filosofie şi creaţiile
plastice.
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Sentimentalismul (preromantismul) este tendinţa literară europeană
manifestată în secolul al XVIII-lea, în care accentul este pus pe reliefarea vieţii
interioare a personajelor, a dimensiunii sufleteşti a existenţei lor, pe „raţiunile
inimii” (les raisons du coeur), dar şi pe convingerea că natura umană este
perfectibilă, în primul rând prin trăirea unor norme morale precise şi a unui ideal
înalt de viaţă spirituală.

Pe plan literar sentimentalismul reliefează situaţiile dramatice în care sunt
puse personaje cu o viaţă spirituală bogată dar contradictorie, capabile de iubire,
dăruire, discernământ şi de „darul lacrimilor”. Fiecare om şi, în consecinţă, fiecare
personaj literar ni se descoperă în primul rând prin viaţa sa spirituală, prin
sentimentele, sensibilitatea şi trăirile care izvorăsc din „inimă”, prin aspiraţiile
morale, respectiv metafizice.

Autori celebri în epoca lor şi în posteritate precum poeţii englezi Edward
Young,  James Thomson, Thomas Gray, James MacPherson, William Blake,
Robert Burns, William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge şi alţii au dat contur
şi prestigiu liricii sentimentaliste.

Autori sentimentalişti sunt, de asemenea, scriitorii Henry Mackenzie,
Samuel Richardson, francezul Jean Jacques Rousseau, germanii Johann Wolfgang
von Goethe, Friedrich von Schiller, rusul Vasili Andreevici Jukovski şi mulţi alţii.

Sentimentalismul a influenţat în literatura română creaţiile unor autori
paşoptişti şi postpaşoptişti precum Dimitrie Bolintineanu, Grigore Haralamb
Grandea (puternic ataşat de opera lui Goethe), Ioan M. Bujoreanu şi alţii.

Este cazul să subliniem aici faptul că scrierile macariene sunt atestate în
bibliotecile unor mânăstiri româneşti în secolul al XVIII-lea, la Neamţu, de pildă,
între alte cărţi de care s-au îngrijit ucenicii Sfântului Paisie (1722-1794).

Regretatul preot profesor doctor  N. Chiţescu ne atrage atenţia în
Introducere la ultima ediţie în limba română a scrierilor macariene (Omilii
duhovniceşti, Bucureşti 1992, pag. 32) că unele omilii au circulat la noi în
Patericul ce cuprinde în sine cuvinte folositoare ale Sfinţiilor Părinţi tipărit în
1828 la Bucureşti cu osârdia şi binecuvântarea mitropolitului Grigorie al Ungro-
Vlahiei, pe timpul domnitorului Grigorie Dimitrie Ghica şi retipărit ulterior în alte
ediţii.

Pe plan teoretic principala realizare a sentimentalismului literar european a
fost însă apariţia unei noi discipline filosofice – estetica.

Alexander Baumgarten (1714-1762), un cugetător de orientare leibniziană
din aşa numita „Şcoala de metafizică” a lui Christian von Wolf (1679-1754), a
încercat să integreze în cugetarea sa speculativă  problematica frumosului.

Baumgarten, puternic ataşat de modelele, dezbaterile şi iniţiativele pietiste,
marcate de influenţa operei macariene, dar şi de noile tendinţe în literatură şi artele
plastice, era preocupat în primul rând de problemele gnoseologiei. Sub influenţa
noilor tendinţe în cugetare, care puneau accentul pe sentiment, pe „raţiunile inimii”
şi pe raportare la Absolut printr-o trăire morală, respectiv spirituală, intensă, el a
dorit să creeze o „ştiinţă a cunoaşterii sensibile ”.
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Baumgarten a creat termenul aesthetica. Acest termen apare ca titlu în
principala sa operă teoretică, respectiv în Aesthetica, publicată în anii 1750 – 1758
la Frankfurt pe Oder.

Ţin să mărturisesc faptul că tradiţiile culturale ale oraşului Frankfurt pe
Oder (un oraş important, la est de Berlin, spre Polonia) au fost pentru mine obiectul
unui interes deosebit. Am fost în acest oraş de mai multe ori. Mi-am petrecut un
timp important în bibliotecile sale.

 Aceasta se datorează faptului că pe la Frankurt pe Oder a trecut in anii
când se forma cu intelectual, poetul Johannes Sommer de la Pirna (în Saxonia),
secretarul personal al lui Despot Vodă, domnitorul Moldovei (1562-1563).

Johannes Sommer, profesor la Academia domnească de la Cotnari, a fost
un poet liric de strălucită vocaţie, unul dintre cei mai importanţi autori de limbă
latină ai epocii sale. Culegerea sa de versuri Elegiae XV. De clade Moldavica este
o creaţie de o înaltă valoare estetică şi un document istoric de prima mână.
Importante aspecte ale vieţii cotidiene la curtea domnitorilor Moldovei, în casele
marilor săi boieri sau comandanţi de oşti, în oraşele şi satele principatului, în
cercurile intelectuale din secolul al XVI-lea pot fi înţelese mai bine dacă ţinem
cont de evocările lirice, descrierile, precizările istorice şi impresiile auctoriale
subiective din Elegiae XV. De clade Moldavica.

Obiectul noii ştiinţe, aesthetica, afirmă Baumgarten, este „perfecţiunea
sensibilă ”, specifică operelor de artă şi trăirilor subiective pe care acestea le
provoacă şi le întreţine.

„Perfecţiunea sensibilă”, continuă Baumgarten, se deosebeşte şi se
constituie paralel cu „perfecţiunea raţională”, care susţine adevărul, binele şi
dreptatea, sesizabile în actele logice.

Baumgarten, pe care l-am citit cu un interes tot mai susţinut, este convins
că artiştii, mai mult decât alţi oameni, au intuiţia eternităţii, că sunt naturi
religioase profunde, tocmai datorită acestei intuiţii, şi că operele lor conţin o
perfecţiune care, nefiind în mod necesar riguros intelectuală, se afirmă paralel cu
ordinea raţională (logică, respectiv filosofică) a percepţiei umane.

După Baumgarten, frumuseţea se realizează ca triplu acord: între gânduri;
între gânduri şi semnele exterioare ale fiinţării umane; între gânduri şi faptele
concrete.

Intuiţia eternităţii şi perfecţiunea formală din operele artistice apar la
Baumgarten ca o „claritate intensivă”, respectiv ca o abundenţă de imagini pline
de putere de atracţie.

Capacitatea de sinteză şi ordinea specifice artei ne sugerează armonia lumii
ca unitate în varietate. Estetica, afirmă Baumgarten, este chemată să cerceteze şi să
înţeleagă rolul decisiv al sensibilităţii, sentimentului şi al intuiţiei artistice în
percepţia lumii ca semn al eternităţii, respectiv al acţiunii divine. Frumosul apare
astfel ca manifestare a perfecţiunii perceptibile pe cale senzorială. Arta exprimă
adevăruri de largă cuprindere (adevăruri fundamentale) prin imagini, structuri,
nuanţe şi simboluri care ne vorbesc despre unitatea dintre sentiment şi percepţie,
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dintre intenţie şi sursa de inspiraţie, dintre cunoşterea ei distinctă şi puterea de
pătrundere a raţiunii.

Considerând estetica – de la gr. aisthanestai, a simţi – o ştiinţă a
sensibilităţii, în general, şi a celei artistice, în special, Baumgarten a stăruit asupra
faptului că în actele cunoaşterii, procesele senzoriale, imaginaţia şi „raţiunile
inimii” au aceeaşi importanţă ca puterea de judecată manifestată în construcţiile
logice.

Pentru Baumgarten, care în cuprinsul unor preocupări filosofice, respectiv
epistemologice, a încercat şi a reuşit disocierea esteticii de logică, limpezimea şi
exactitatea raţională se întregesc prin „claritatea extensivă” din operele de artă, pe
care le percepem datorită sensibilităţii noastre.

Şi până la Baumgarten preocupările pentru frumos, cunoaştere, armonie,
expresivitate sunt prezente în lungi şiruri de scrieri teoretice, respectiv la Platon,
Aristotel, Plotin, în nemuritoarele creaţii ale Sfinţiilor Părinţi şi Scriitori bisericeşti,
în operele cugetătorilor scolastici, în ale celor din Renaştere şi clasicism, în
numeroase alte contribuţii teoretice .

Dar numai Baumgarten a îndrăznit să spună limpede că acea cunoaştere
sensibilă, pe care o trăim în faţa operelor de artă, o „cunoaştere indistinctă”, pentru
că deşi este uneori foarte puternică, de-a dreptul copleşitoare, cu toate că nu este şi
suficient de clară (ca atunci când ascultăm o simfonie, de pildă), are valoare, şi
încă una excepţional de importantă. De aceea opera lui este o piatră de hotar în
istoria ştiinţei, în general, şi a filosofiei, în special. Baumgarten este fondatorul
esteticii.

Ideile lui Baumgarten au făcut carieră. Ele echivalează cu un nou început
în ştiinţă, respectiv în filosofie.

Pornind de la ideile sale au fost create sistemele estetice ale unor cugetători
precum Kant, Hegel, Croce, Nikolai Hartmann. În toate culturile europene
preocupările teoretico-estetice s-au înmulţit şi diversificat tematic prin apelul la
ştiinţe precum istoria artelor, etnografia, folclorul, literatura comparată,
muzicologia, sociologia, psihologia, matematica  şi altele. Istoria esteticii, unul
dintre cele mai fascinante domenii ale ştiinţei, descrie aceste sisteme, le pune în
relaţie, le interpretează şi le compară.

Când veneam acasă, în apartamentul meu spaţios, frumos mobilat de pe
Köpenicker Alee din selectul cartier Karlshorst şi găseam la cutia poştală scrisorile
mamei care ma îndemnau să nu uit să mă rog seara şi dimineaţa în faţa icoanei cu
Maica Domnului, pe care ea mi-o dăduse la plecare, ceea ce trăisem în copilărie, la
noi în sat, la Vultureşti, când citeam cărţile din biblioteca tatei, şi tot ceea ce
discutam despre Sfântul Macarie Egipteanul cu colegii mei de la Humboldt căpăta
dintr-o dată o relevanţă copleşitoare.

Pentru mine a devenit clar faptul că estetica a apărut ca ştiinţă aparte (ca
disciplină filosofică) în plin secolul al XVIII-lea, în relaţie strânsă cu influenţa pe
care Cele 50 de omilii duhoniceşti a avut-o asupra culturii europene occidentale.
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Este una dintre descoperirile care mi-au marcat viaţa. Mi-au marcat-o profund şi
definitiv.

E interesant de consemnat aici că în evoluţia esteticii au apărut şi
falsificatori. Au apărut pseudoesteticieni. Un exemplu în acest sens este ideologul
marxist György Lukacs (1885-1971), om de încredere şi politruc deosebit de activ
aflat în serviciul dictatorului bolşevic Béla Kun (1886-1939).

Pretenţiile lui György Lukacs că arta şi valoarea estetică exprimă înainte
de toate tensiunile şi confruntările specifice „luptei de clasă” sunt un exemplu clar
de fals grosolan şi reducţionism, respectiv de explicare sau interpretare simplistă a
unor fenomene, structuri şi valori de o inepuizabilă complexitate.

Şi încercările de a crea o aşa zisă estetică freudistă, respectiv psihanalitică,
sunt nişte eşecuri. Monologul psihanalitic freudist despre eros şi thanatos, despre
libido  şi mortido, despre refulare, ego, id şi  superego, despre raporturile dintre
conştient şi inconştient şi tentativa de a explica omul, unele acte sau aspecte din
artă, cultură, viaţa socială şi politică, ba chiar din istorie, prin analogie cu
comportamentul nevrotic, în special printr-o viziune pansexualistă a lumii, este una
dintre cele mai ordinare imposturi produse în ştiinţa secolului al XX-lea.

Imitându-i pe psihologi putem constata că viziunea lui Freud are caracter
paranoic. Modul cum Freud monologhează despre om, artă, societate şi religie,
îndeosebi despre cea creştină pe care o urăşte cu înverşunare, prin referire
exclusivă şi obsesivă la sex, este un alt exemplu tipic de reducţionism, de fals
grosolan.

Lucian Blaga avea dreptate să afirme în Orizont şi stil, respectiv în
capitolul Celălalt tărâm, că „Un miros de maidan te urmăreşte mult timp după
frecventarea psihanalizei. În concepţia psihanalitică, inconştientul ia aspectul de
demnitate diminuată a unei magazii de vechituri, unde se aruncă tot ce nu rezistă
în ordinea conştiinţei. ”

Unele sisteme estetice îşi au sursele în anumite modalităţi ale filosofiei. De
aceea ideile estetice afirmate de Kant, Hegel, Fichte, Schelling, Blaga, Noica pot fi
înţelese doar în relaţie cu operele lor filosofice.

Alte idei estetice sunt fondate pe experienţele creatoare şi pe explicaţiile
teoretice afirmate în relaţie cu marile curente din istoria artelor. De aceea se
vorbeşte de estetica Antichităţii, a Evului Mediu (a Scolasticii), a Renaşterii, a
Clasicismului, Barocului, Iluminismului, Preromantismului (Sentimentalismului),
Romantismului, Realismului, Naturalismului, Simbolismului, Semănătorismului,
Gândirismului (tradiţionalismului ortodoxist ) etc.

Deşi aspiră spre o cuprindere totală a variatelor manifestări ale frumosului
şi spre concluzii ferme, de ordin general, sistemele estetice fondate pe diverse
filosofii sau pe realizările marilor curente (etape, direcţii) artistice din istoria
umanităţii, au totuşi un caracter restrictiv, limitat. Ele nu se organizează într-o
estetică generală.

Există, de asemenea, un al treilea tip de preocupări teoretico-estetice. Ele
sunt fondate pe principii religioase.
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În perioada cât am stat la Berlin, am observat că în diverse scrieri, filme
sau dezbateri televizate se făcea uneori caz de aşa numita estetică zen, ca ansamblu
de afirmaţii despre frumos ce decurg dintr-o anumită forma a budismului
mahayana.

Eu cred însă că expresia estetica zen este o exagerare şi un abuz
terminologic, pentru că explicaţiile pe care le oferă în legătură cu problematica
frumosului sunt, pur şi simplu, inconsistente.

Estetica islamului pare ceva mai coerentă, pentru că ea operează cu unele
concepte specifice si cu exemple ce pot fi extrase dintr-o experienţă artistică şi
religioasă distinctă. Dar nici aşa-zisa estetică a islamului nu este un ansamblu
teoretic armonios, închegat, o construcţie riguroasă şi cuprinzătoare.

Acolo, la Berlin, în timpul discuţiilor cu profesorii teologi de la
Universitatea Humboldt, al lecturilor din biblioteci şi al plimbărilor solitare pe
străzi lăturalnice, liniştite, pe cheiurile măreţe ale fluviului Spree sau prin parcurile
pline de mame cu copii ieşiţi la plimbare, de tineri îndrăgostiţi sau de pensionari
veniţi să-şi citească ziarele aşezaţi pe bănci la umbră, am înţeles ceva deosebit de
important pentru evoluţia mea intelectuală.

Estetica a apărut ca ştiinţă aparte (ca disciplină filosofică) în plin secol al
XVIII-lea sub impulsul excepţional de puternic pe care Cele 50 de omilii
duhovniceşti ale Sfântului Macarie Egipteanul le-a provocat în diverse culturi
europene occidentale, al mişcării pietiste îndeosebi, şi al noilor atitudini literare
convergente în curentul literar sentimentalist (preromantic), dar şi într-o atmosferă
intelectuală marcată de preocupările pentru sensibilitate şi perfecţionarea spirituală
bazată pe ”raţiunile inimii”.

Apariţia esteticii în peisajul intelectual contradictoriu, tensionat şi
paradoxal al secolului al XVIII-lea demonstrează, încă o dată, că adevărata
filosofie se împlineşte şi se desăvârşeşte ca teologie. Mai demonstrează şi
extraordinara forţă modelatoare a ideilor în istoria lumii. Dovedeşte, în mod
deosebit, forţa modelatoare a Ortodoxiei în raport cu evoluţia şi unitatea spirituală
a Europei.

Faptul că estetica a apărut ca disciplină filosofică sub impactul puternic al
scrierilor macariene şi al mişcării religioase pietiste, respectiv al preocupărilor
pentru sensibilitate şi trăirea sentimentală, m-a preocupat uneori, în anii activităţii
mele didactice la Berlin. Dar nu m-a preocupat suficient de intens şi de sistematic.

Foarte limpede îmi este şi faptul că fără existenţa volumului din biblioteca
tatălui meu Omilii duhovniceşti de Sfântul Macarie Egipteanul, traducerea
publicată la Chişinău în 1932 de eminentul teolog şi savant elenist Cicerone
Iordăchescu, orientarea unora dintre preocupările mele la Berlin în relaţie cu
scrierile macariene şi teoriile estetice nu ar fi fost posibilă.

Acolo, în capitala Germaniei, am înţeles, de asemenea, că rolul excepţional
de important al scrierilor macariene în configurarea curentului sentimentalist
(preromantic) nu este singurul aspect pe care influenţa masivă a Ortodoxiei
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răsăritene asupra culturii europene occidentale ni-l revelează. Mii de alte exemple
revelatoare s-ar putea adăuga. Iată câteva din ele:

Organizarea vieţii monahale în Europa occidentală s-a făcut după modele
oferite de Răsăritul creştin. În acest sens lucrările fundamentale ale marelui teolog
Sfântul Ioan Cassian (360-435), compatriotul nostru din Dacia Pontică (Dobrogea
românească de azi), respectiv Conlationes XXIV şi De institutis coenobiorum cu
rolul lor decisiv în evoluţia modului de viaţă cenobitic este binecunoscut.

Cine vrea să înţeleagă muzica gregoriană, respectiv întregul repertoriu al
cântărilor sacre ale Bisericii europene de rit latin, care se organizează şi se
oficializează începând cu secolele VI-VII sub influenţa lucrărilor fundamentale ale
Sfântului Grigorie I cel mare (540-604), episcopul Romei (între 590-604),
Sacramentarium Gregorianum: Antiphoniarum missae şi Liturghia darurilor mai
înainte sfinţite este dator să apeleze la modelele sublime oferite de cultura
Bizanţului, în special la liturghia ortodoxă a epocii sale.

La începuturile Renaşterii italiene, toată pictura lui Giotto di Bondone
(1266/1267-1337), caracterizată prin echilibrul compoziţiilor, veridicitatea
gesturilor şi atitudinilor prin care personajele sale hieratice se exprimă, prin
abundenţa  şi varietatea culorilor aurii, stă sub semnul infuenţei masive,
determinante, a iconografiei sacre bizantine, cunoscute bine de pictor în bisericile
ortodoxe greceşti din sudul Italiei, în special din Sicilia.

Cine intră în catedrala San Marco din Veneţia, una dintre capodoperele
arhitecturii europene din toate timpurile, este uluit să constate că se află în plină
atmosferă ortodoxă, respectiv bizantină. Spaţiile construite, pictura, detaliile
arhitectonice te duc imediat cu gândul la bisericile ortodoxe. Aceasta ne
reaminteşte de faptul că Veneţia a stat mult timp sub influenţa directă a cetăţii
Constantinopol, cu care a întreţinut relaţii economice şi politice privilegiate, foarte
intense. Nu întâmplător până în zilele noastre cardinalul catolic al locului are titlul
de Il patriarco di Venezia.

Exemplele ar putea fi continuate. Ele mă determină să-mi amintesc de una
dintre lucrările marelui teolog, scriitor şi savant de orizont enciclopedic Nicolae
Milescu Spătarul (1638-1703), personalitate reprezentativă a barocului literar
românesc şi european, care în 1669 a tipărit la Paris celebra sa lucrare Enchiridion
sive Stella Orientalis Occidentali splendens (Manual sau steaua Orientului
luminându-i pe cei din Occident). Milescu era conştient de faptul că Ortodoxia a
exercitat mereu, în variate moduri, o influenţa activă şi binefăcătoare asupra
culturii europene occidentale. Aşa cum şi Occidentul şi-a exercitat influenţa asupra
Răsăritului. Aceste schimburi culturale şi spirituale permanente, deosebit de
intense uneori, ne reamintesc faptul că Europa are o unitate spirituală de fond,
realizată ca sumă specifică şi indestructibilă a valorilor creştine. În zilele noastre,
cei ce ponegresc aceste valori atacă, de fapt, cultura, tradiţiile, specificul spiritual şi
unitatea Europei.
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Descoperirile mele cu privire la începuturile esteticii n-au avut însă acolo,
la Berlin, în anii 1972-1975 nici un rezultat concret în scrierile  epice sau teoretice
care mă preocupau.

Mă duceam la universitate să-mi ţin cursurile şi seminariile, participam la
discuţii, banale uneori, excepţional de interesante alteori, pe la mensa profesorilor
sau pe la alte întâlniri, prin casele şi cercurile colegilor mei de catedră sau ale unor
gazetari de la revistele unde colaboram cu articole, studii, cronici sau eseuri, mă
duceam la concerte sau vânam, pur şi simplu, noile apariţii editoriale prin librării,
încercam să dau contur unor variante ale romanului Marele cântec, la care lucram
atunci, dar despre Sfântul Macarie Egipteanul şi despre fascinantele probleme
teoretice ale esteticii, revelate de nemuritoarea sa operă, n-am scris nimic.

În toamna anului 1994 activitatea mea didactică a fost marcată însă de un
fapt deosebit de important. Am început să le predau studenţilor mei de la
Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Piteşti şi celor de la Facultatea
de Sociologie, Psihologie şi Pedagogie a Universităţii din Bucureşti un curs
intitulat Prelegeri de estetica Ortodoxiei.

În anul 1996 tratatul meu Prelegeri de estetica Ortodoxiei (vol. I Teologie
şi estetică; vol. II Ipostazele artei) a apărut la editura Porto Franco din Galaţi.

Pentru aceste prelegeri am recitit scrierile macariene şi alte opere ale
Sfinţilor Părinţi şi Scriitori bisericeşti. Am evaluat unele teorii estetice elaborate în
diverse culturi europene în ultimele două secole. Am revăzut sau am recitit unele
creaţii artistice, în primul rând literare, pe care le-am oferit ca exemple studenţilor
mei. Am apelat şi la unele dintre cursurile mele mai vechi sau mai noi ţinute în ţară
sau la Berlin.

La apariţia lor Prelegeri de estetica Ortodoxiei au provocat sentimentul
noutăţii, respectiv al unui mod neobişnuit de a discuta despre vasta şi inepuizabila
problemă a frumuseţii. Cei ce au comentat Prelegerile au subliniat în mod deosebit
aceasta noutate.

Ceea ce este noutate în Prelegerile mele, vine însă din doctrina despre
frumos a Sfinţiilor Părinţi şi Scriitori bisericeşti şi din experienţa artei creştine, aşa
cum s-a afirmat ea în istoria culturii române, europene şi universale.

Noutatea acestor Prelegeri mai vine şi din faptul că ele afirmă categoric şi
în variate moduri, cu numeroase argumente, exemple şi demonstraţii, posibilitatea
unei estetici generale.

Mai precis: în istoria ştiinţei s-au impus numeroase doctrine estetice. Dar
deşi au urmărit să fie estetici generale, niciuna dintre ele n-a reuşit să realizeze
acest obiectiv.

De fapt, ideea esteticii generale apare şi reapare adeseori în istorie ca
proiect teoretic afirmat, mereu încercat, mereu reluat, dar niciodată realizat. De
aceea putem vorbi mai curând de istoria ideilor şi doctrinelor despre frumos, decât
de o estetică generală. Toate sistemele estetice create până acum au caracter
restrictiv, insuficient, limitat, schematic, expeditiv uneori. Toate se referă în mod
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precumpănitor la problemele teoretice pe care le ridică percepţia frumosului din
operele de artă.

O estetică generală este totuşi posibilă. Dar numai dacă pornim de la
învăţătura de credinţă ortodoxă.

Pentru că numai în Ortodoxie viziunea liturgică, pancalică şi filocalică
asupra omului şi a lumii precum şi credinţa în care ea îşi are fundamentele unesc
umanul cu divinul, sacrul cu profanul, cerul cu pământul, ceea ce este temporar şi
istoric cu eternitatea şi anistoricul, Biserica pământească, luptătoare, de aici, cu
Biserica din ceruri victorioasă a tuturor Sfinţilor, respectiv cu ceea ce marele
teolog şi poet liric dacoroman Sfântul Niceta de Remesiana numea „communio
Sanctorum”, fiinţele vii cu lumea neînsufleţită, imanentul cu transcendentul.

Mai precis – numai în Ortodoxie se vorbeşte despre frumuseţe ca atribut al
Divinităţii, despre frumuseţea lumii, ca ordine maiestuoasă, bună întocmire,
echilibru, coerenţă şi armonie la scară cosmică, despre frumuseţea umană, a cărei
esenţă spirituală şi supremă împlinire se reaizează în persoana şi faptele Sfântului,
despre frumuseţea actelor umane, inclusiv a realizărilor artistice.

Frumuseţea este unul dintre atributele firii dumnezeieşti. Atributele divine,
ca însuşiri reale ale firii dumnezeieşti, asupra cărora teologia dogmatică ortodoxă
insistă în variate moduri, pot fi constatate de raţiunea umană în creaţie, respectiv în
revelaţia naturală şi în cea supranaturală.

Atributele divine sunt manifestări exterioare şi energii necreate întru care
Dumnezeu Se coboară şi intră în comuniune cu noi, oamenii, pentru a noastră
mântuire. Atributele, inclusiv frumuseţea, sunt „nume” ale lui Dumnezeu (Is.
45,17), care este însă mai presus de orice nume, de orice raţiune umană, de orice
încercare de aproximare logică, teologică sau filozofică.

Dumnezeu Frumuseţe a creat şi creează frumuseţe, pe care noi o
descoperim în lume, în istorie şi în om, ca şi în lucrurile acestuia, inclusiv în cele
artistice.

Nicio altă viziune teoretico-estetică nu are capacitatea de cuprindere pe
care o susţine Ortodoxia. De aceea estetica generală ni se înfăţişează ca estetica
Ortodoxiei.

Această viziune orientează, structurează şi organizează demonstraţiile din
Prelegeri de estetica Ortodoxiei. Această viziune le-a provocat unor lectori
sentimentul că Prelegeri de estetica Ortodoxiei nu au o anticipare în ştiinţa
românească şi europeană.

Este un fapt care ne îndeamnă să invocăm aici adevărul doctrinei ortodoxe
despre relaţia indestructibilă dintre revelaţia naturală şi revelaţia supranaturală.

După învăţătura de credinţă ortodoxă, revelaţia supranaturală, prin
înomenirea lui Dumnezeu în persoana divino-umană a Domnului şi Mântuitorului
nostru Iisus Hristos, duce pe cele mai înalte culmi revelaţia naturală.

Revelarea divinului în lume, prin înomenirea lui Dumnezeu în persoana
divino-umană a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, face posibilă
îndumnezeirea omului – theosis, deificatio, adică participarea fiecăruia dintre noi
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prin lucrarea energiilor divine necreate, la viaţa lui Dumnezeu şi la frumuseţea
divină nemuritoare, ca atribut al Sfintei Treimi, şi, totodată, la frumuseţea lumii
întregi, a persoanei umane, dar şi a umanităţii, în general, ca chip nemuritor al
Creatorului, a lucrărilor omeneşti şi a fiecărei opere de artă în parte.

În conformitate cu teologia dogmatică şi liturgica ortodoxă, nu numai omul
se înfrumuseţează prin purificare de patimi, spiritualizare şi înaintare pe calea
virtuţilor – anabasis – spre Dumnezeu Arhetipul Frumuseţii, ci şi lumea întreagă
însetată de Creatorul ei. Lumea nu este statică ci dinamică. Lumea se
înfrumuseţează şi se spiritualizează prin om, care este preot al creaţiei. Lumea şi
omul se implică şi se explică reciproc. Prin om, ca raţionalitate plasticizată de
maximă complexitate, se exprimă Divinul. Fiecare om, altfel spus – fiecare
persoană, poartă în sine un chip al raţiunii divine concretizate în cosmos. De aceea
frumuseţea umană, adevărata frumuseţe umană, are caracter spiritual. Şi de aceea
sfântul este cea mai înaltă, cea mai complexă şi cea mai strălucitoare încorporare a
frumosului uman. Sfântul este templu al Duhului Sfânt.

În conformitate cu teologia dogmatică ortodoxă, în special cu doctrina
despre ierurgii, întreaga creaţie are o valoare pozitivă şi o destinaţie liturgică,
asupra căreia lucrează puterea mântuitoare şi sfinţitoare a Logosului înomenit în
istorie, care face ca lumea să se spiritualizeze şi să se înfrumuseţeze neîncetat prin
progresul ei şi al omului şi prin raporturile lor reciproce de o infinită complexitate.

Tot în conformitate cu doctrina despre ierurgii, lucrurile produse de om în
lume şi în istorie trebuie să aibă o destinaţie euharistică. De aceea niciunul dintre
elementele mai importante ale lumii văzute nu este omis în rugăciunile Bisericii şi
cu deosebire în Sfintele Taine şi ierurgii. Ortodoxia porneşte în exprimările ei
teoretico-estetice de la Frumuseţe ca atribut al divinităţii, altfel spus de la
nemuritoarea Frumuseţe Arhetipală, de la frumuseţea lumii, de la frumuseţea
umană, înţeleasă ca realitate spirituală, concretizată în viaţa şi faptele sfântului, şi
de la frumuseţea lucrurilor omeneşti, inclusiv a celor artistice, pentru a ajunge la
conceptul de pancalie. Nicio altă doctrină estetică nu are o astfel de cuprindere.

                                                       *

*    *

Revenind la primele rânduri ale acestor însemnări am putea relua măcar
unele dintre întrebările care îi preocupau pe străluciţii reprezentanţi ai filozofiei
vieţii şi în special pe trăiriştii români, ferm ataşaţi Ortodoxiei noastre strămoşeşti.
Unde se află originile ideilor noastre? Cum apar şi cum se nuanţează ele? Cum
devin ele o forţă capabilă să direcţioneze preocupările, opţiunile, ţelurile, lucrările,
viziunea asupra lumii şi spiritul nostru? De ce optăm pentru anumite idei iar pe
altele le respingem?

În cazul Prelegerilor de estetica Ortodoxiei eu cred că la fel de importante
au fost şi întâlnirea mea cu Omiliile duhovniceşti ale Sfântului Macarie Egipteanul
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publicate în traducere românească de preotul şi marele savant elenist, patrolog şi
istoric al Bisericii Universale Cicerone Iordăchescu la Chişinău în 1932, şi
discuţiile cu admirabilii colegi şi erudiţii teologi de la Humboldt, şi contactul cu
opera teoretică a lui Alexander Baumgarten, şi misiunea de a preda în anul
academic 1994-1995 un curs despre frumos la Facultatea de Teologie Ortodoxă a
Universităţii din Piteşti şi la Facultatea de Sociologie, Psihologie şi Pedagogie a
Universităţii Bucureşti.

Fără aceste experienţe sufleteşti şi de conştiinţă, convingerea că estetica
generală, fundamentată de Ortodoxie, mai precis de viziunea pancosmică şi
pancalică a Sfintei noastre Liturghii, de doctrina antropologică creştină şi în special
de cea aghiologică despre desăvârşita frumuseţe umană în persoana şi faptele
Sfântului, precum şi de cea despre ierurgii, n-ar fi fost posibilă.

Sunt experienţe sufleteşti şi de conştiinţă care au marcat definitiv calea
plină de meandre, de suişuri şi coborâşuri, dar şi de noi înălţări a vieţii mele
asaltate de încercări, şi de căutări de tot felul, dar mai ales de nădejde la Dumnezeu
Creatorul, Proniatorul şi Judecătorul, Părintele nostru iubitor, Căruia i se cuvin
preamărirea şi închinarea noastră smerită, acum şi pururea şi în vecii vecilor!
Amin.



122

FILOSOFIA RELIGIEI

Natura lui Dumnezeu
Richard SWINBURNE*

Abstract
According to Swinburne, to suppose that there is a God explains why there is a physical

universe at all. The hypothesis of the existence of God makes sense of the whole of our
experience. The practices of the Christian religion (and of any other theistic religion) only
have a point if there is a God. An argument from the existence and orderliness of the
Universe to the existence of God is best represented as an inductive argument. The hypothesis
that there is a God makes the existence of the Universe much more to be expected than it
would otherwise be.

             Se presupune că Dumnezeul slăvit în creştinism, iudaism şi islamism este o
fiinţă personală, necorporală, omniprezentă, creator şi susţinător al oricărui univers ar
putea exista, perfect liber, omnipotent, omniscient, perfect bun şi origine a
obligativităţii morale, fiinţă care există etern şi necesar, şi care posedă în mod
esenţial proprietăţile divine pe care tocmai le-am amintit. Numim proprietate
esenţială a unui lucru proprietatea care este astfel încât ar implica o contradicţie să
presupunem că lucrul există şi totuşi nu are acea proprietate. Astfel, Dumnezeu fiind
în mod esenţial perfect bun înseamnă că oricare agent care, asemenea nouă, poate
alege răul mai degrabă decât binele nu poate fi Dumnezeu (şi nici nu a putut fi
vreodată Dumnezeu). Iar faptul că Dumnezeu este esenţial etern înseamnă că orice
agent care capătă fiinţă sau care încetează să existe nu poate fi Dumnezeu.

     Mulţi filosofi au considerat aceste proprietăţi ale divinităţii ca derivând din
proprietatea de a fi fiinţa cea mai mare cu putinţă de conceput, ceea ce reprezintă
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descrierea prin care Anselm (1100) s-a referit la Dumnezeu – cea mai mare fiinţă
conceptibilă, astfel încât posedă toate proprietăţile care îi conferă acest statut. Pentru
filosofia religiei a reprezentat o preocupare majoră analiza posibilităţii de a oferi o
explicaţie coerentă pentru fiecare din aceste proprietăţi (o preocupare în mare măsură
în consonanţă cu tradiţiile celor trei religii occidentale), şi dacă ele pot fi combinate
într-o modalitate necontradictorie, astfel încât aserţiunea că Dumnezeu există să fie
inteligibilă şi coerentă. Unele dintre concepţiile despre proprietăţile divinităţii nu
sunt foarte problematice, de pildă, Dumnezeu fiind omniprezent (adică, prezent
pretutindeni) înseamnă că el ştie ceea ce se petrece peste tot şi că este capabil să
acţioneze pretutindeni – în mod direct, în felul în care noi acţionăm asupra corpurilor
noastre.

A spune că Dumnezeu este creator şi susţinător al oricărui univers poate
exista înseamnă a spune că toate cele care există îşi datorează fiinţa, pentru fiecare
clipă, acţiunii de susţinere a lui Dumnezeu. Dacă universul fizic a avut un început
(aşa cum religiile occidentale au afirmat în mod obişnuit), atunci Dumnezeu este
cauza acelui început, iar dacă nu, atunci Dumnezeu a menţinut în fiinţă dintotdeauna
acest univers. Dumnezeu este perfect liber dacă nimic din afara lui nu-l cauzează şi
nici măcar nu-l influenţează în alegerile pe care le face în privinţa modalităţii de a
acţiona.1

Alte concepţii despre proprietăţile divinităţii sunt totuşi mai problematice. A
spune că Dumnezeu este omnipotent ar părea să însemne, propriu-zis, că el poate
face indiferent ce alege să facă. Dar cum trebuie înţeles acest „indiferent ce“? Poate
Dumnezeu modifica regulile logicii – poate el face ca un lucru să existe şi să nu
existe în acelaşi timp, sau să apară ceea ce acum este trecut, sau să facă ceva rău? Se
pare că Descartes a susţinut că Dumnezeu poate face toate aceste lucruri, dar
filosofii, cel mai adesea, au considerat că nu are sens să spui că Dumnezeu poate face
ceea ce este logic imposibil şi au încercat să formuleze cu atenţie limitele acestei
idei. D’Aquino (1273) a fost cel care a afirmat foarte clar pentru prima dată că
Dumnezeu nu poate face ceea ce (în terminologia noastră) este logic imposibil. Un
capitol (2.25) din lucrarea sa Summa Contra Gentiles se intitulează „De ce se spune
că Dumnezeu, care este omnipotent, nu poate face anumite lucruri“, şi continuă prin
a enumera în jur de douăzeci de asemenea lucruri.

        Filosofii moderni au încercat, în spiritul acestui capitol din Summa, să
conceapă explicaţii mai amănunţite a ceea ce implică neputinţa lui Dumnezeu de a
face ceea ce este logic imposibil. Este evident că Dumnezeu nu poate produce nici o
stare de lucruri a cărei descriere să implice o contradicţie. Acesta este motivul pentru
care el nu poate face ca un lucru să existe şi să nu existe în acelaşi timp, şi nici nu
poate să producă vreo stare de lucruri logic posibilă pentru care nu există
posibilitatea, din punct de vedere logic, ca Dumnezeu să o producă vreodată. Astfel,
el nu poate produce o stare de lucruri necauzată, sau o stare de lucruri care nu a fost
produsă de Dumnezeu. Dar, dacă îl concepem pe Dumnezeu ca existând în timp – ca
făcând acum acest lucru, iar acum acel lucru (o temă asupra căreia vom reveni în
curând), atunci există anumite stări de lucruri pe care el nu le poate produce în
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anumite momente ale timpului. Dat fiind faptul că ideea cauzalităţii inverse (efectul
precedă cauzei sale) este logic imposibilă, aşa cum au presupus majoritatea
filosofilor, Dumnezeu nu poate produce acum (în 2010) şi nu poate opri acum să nu
fie sau să fie cazul producerii unui cutremur în China în 1974, cu toate că ar fi putut
să-l producă sau să prevină producerea sa cândva înainte de 1974. Rezultă că
Dumnezeu nu poate îndeplini acele acţiuni decât numai la un timp t, acţiune care este
compatibilă cu felul în care lumea a evoluat până în momentul t. În plus, Dumnezeu
nu poate face decât acele lucruri care sunt compatibile cu proprietăţile sale esenţiale.
Astfel încât, dacă Dumnezeu este perfect bun, nu este logic posibil pentru el să facă
ceva rău.

       Dumnezeu fiind omniscient înseamnă (propriu-zis) că el cunoaşte totul, adică
toate propoziţiile adevărate. Dar ar putea Dumnezeu (sau oricine altcineva) să
cunoască realmente totul? Lucrurile stau astfel încât se pare că există unele propoziţii
care pot fi cunoscute numai de anumite persoane sau numai în anumite momente. -
Mi-e cald acum. Numai eu pot şti că mi-e cald; ceilalţi pot numai să ştie că lui
Richard Swinburne îi este cald. Sau, similar, această propoziţie a fost scrisă pe 4
octombrie 2005; astăzi este o zi frumoasă. Numai astăzi eu sau oricine altcineva
cunoaşte această informaţie pe care eu o ştiu acum – că astăzi este o zi frumoasă.
Totuşi, în orice moment, eu sau oricine altcineva poate şti că ziua de 4 octombrie
2005 este (atemporal) o zi frumoasă. Deci, cum poate Dumnezeu cunoaşte în fiecare
moment toate propoziţiile adevărate pe care eu le ştiu acum? Unul dintre răspunsuri,
dat de mulţi filosofi, este că propoziţiile pe care eu le ştiu acum – că mi-e cald acum
sau că astăzi este o zi frumoasă, sunt aceleaşi propoziţii pe care alţii (incluzându-i
printre aceştia şi pe Dumnezeu) le pot cunoaşte în alte momente ale timpului, cu
toate că, fiind persoane diferite şi existând în momente diferite, ei trebuie să
formuleze aceste propoziţii cu alte cuvinte – de pildă, „ziua de 4 octombrie 2005 este
o zi frumoasă“. Dar acest răspuns este departe de a fi vizibil corect, pentru că eu pot
să ştiu că astăzi este o zi frumoasă fără a şti ce dată este astăzi. Apoi tu îmi spui că
astăzi este 4 octombrie 2005, şi rezultă că de-abia am aflat că ziua de 4 octombrie
2005 este o zi frumoasă. Este ca şi cum eu mi-aş fi îmbogăţit cunoaşterea – dar acest
lucru nu poate fi astfel dacă ceea ce ştiu acum este exact ceea ce ştiam înainte, dar
exprimat cu alte cuvinte. Prin urmare, ideea că Dumnezeu este omniscient trebuie să
fie formulată mult mai atent – de pildă, ca Dumnezeu ştiind în fiecare moment ceea
ce este logic posibil pentru Dumnezeu să ştie în acel moment.2

      Temeiurile date în paragraful anterior pentru a sugera o mult mai atentă
formulare a omniscienţei lui Dumnezeu sunt dintre cele care se pot impune categoric
numai unui filosof profesionist. Dar există un motiv mult mai profund de îngrijorare,
privitor la ceea ce implică omniscienţa lui Dumnezeu, care se impune credinciosului
obişnuit. Creştinismul a propovăduit adesea că oamenii posedă liberul arbitru. Există
accepţiuni filosofice diferite ale „liberului arbitru“. Potrivit concepţiei numite
„compatibilism“, faptul că cineva posedă liber arbitru înseamnă pur şi simplu că este
capabil să facă ceea ce doreşte să facă (este posibil să vorbim aici de unele
amendamente privind faptul că persoana respectivă trebuie să delibereze dacă ceea
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ce doreşte să facă merită să fie făcut). Dar dintr-o perspectivă „compatibilistă“, faptul
că o persoană posedă liber arbitru este compatibil cu faptul că acţiunile sale sunt
cauzate în detaliu de anumite stări de lucruri anterioare. Potrivit unei perspective
libertariene a liberului arbitru, faptul că o persoană are liber arbitru nu are legătură cu
nicio stare de lucruri anterioară care să determine ca acea persoană să facă ceea ce
face, anume acel lucru mai degrabă decât altceva. Ceea ce face acea persoană
depinde în întregime de alegerea sa, nedeterminată în momentul acţiunii.

      Un agent având liber arbitru compatibilist este compatibil nu numai cu faptul
că acţiunile sale sunt cauzate, dar şi cu faptul că Dumnezeu ştie dinainte ceea ce va
face el. Acest lucru, după toate probabilităţile, nu se petrece, pentru motive foarte
limpede prezentate de Nelson Pike, cu o persoană care posedă liber arbitru
libertarian, deoarece a cunoaşte înseamnă a crede în mod întemeiat. Să presupunem
că pe 2 iulie îţi vei tunde peluza din propria-ţi voinţă. Se pare atunci că, dacă
Dumnezeu este cu adevărat omniscient, pe 1 iulie el va şti şi astfel va crede că îţi vei
tunde peluza. Dar dacă tu posezi liber arbitru libertarian, poţi alege pe 2 iulie
(nedeterminat de nici o stare de lucruri anterioară) dacă să-ţi tunzi peluza sau nu.
Chiar dacă realmente îţi vei tunde peluza, stă în puterea ta să alegi să nu faci asta, şi
astfel să arăţi ca fiind fals unul dintre lucrurile pe care Dumnezeu le credea pe 1 iulie,
adică credinţa că tu îţi vei tunde peluza pe 2 iulie. În această situaţie stă în puterea ta
să demonstrezi că Dumnezeu nu ştie pe 1 iulie ce vei face tu pe 2 iulie. De aici
rezultă că Dumnezeu nu poate fi în mod esenţial omniscient; este vorba doar de o
întâmplare norocoasă dacă toate lucrurile pe care el le crede se dovedesc a fi
adevărate.

        Soluţia oferită în mod curent de către teologii creştini din Evul Mediu este că
trebuie să înţelegem faptul că Dumnezeu este etern ca fiind în afara timpului. Pur şi
simplu, nici un segment al vieţii lui Dumnezeu, susţin ei, nu este înainte de, simultan
cu sau după vreun eveniment de pe vreo treaptă a timpului. S-a presupus că
Dumnezeu vede într-un moment atemporal tot ceea ce se petrece, succesiv, pe
Pământ, şi din acel moment „atemporal“ el determină întreaga istorie a lumii
(exceptând situaţiile în care liberul arbitru uman determină o schimbare). Potrivit
acestei concepţii asupra relaţiei dintre Dumnezeu şi timp, el nu poate (literalmente)
cunoaşte nimic înainte sau după ce se petrece ceva, ci cunoaşte evenimentele numai
observându-le în timp ce se întâmplă, din poziţia sa din afara timpului. Dar dacă
Dumnezeu, din afara timpului, ne vede acţionând aşa cum o facem, asta nu ne face
mai puţin liberi, nu mai puţin decât atunci când Dumnezeu ne vede acţionând în timp
ce acţionăm sau după ce am acţionat.

       Şi totuşi această perspectivă asupra eternităţii s-ar putea să nu fie coerentă,
sau, în orice caz, să nu fie coerentă cu alte idei pe care teiştii vor să le susţină. Nu
putem să înţelegem faptul că Dumnezeu determină totul decât dacă ar acţiona înainte
ca ceva să se petreacă, la fel, nu putem înţelege cum Dumnezeu poate observa toate
lucrurile decât dacă le observă în timp ce se petrec sau după. Şi dacă Dumnezeu într-
un moment „atemporal“ observă lucrurile „în timp ce ele se petrec“, atunci
evenimentele din 587 î.Hr. şi evenimentele din 2006 d.Hr. se petrec, în mod cert, în
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acelaşi timp, fapt care, cu siguranţă, nu se întâmplă. Stump şi Kretzmann au apărat
foarte serios perspectiva „poziţia în afara timpului“ asupra eternităţii, dar mulţi alţi
autori au găsit-o incoerentă.3

        Dacă ni se pare cu adevărat incoerentă această perspectivă, trebuie să
înţelegem eternitatea lui Dumnezeu nu ca fiind atemporală, ci mai degrabă veşnică,
prin urmare ca existând în fiecare moment al timpului – trecut, prezent şi viitor. Vom
avea astfel un alt temei puternic pentru a considera omniscienţa lui Dumnezeu nu
drept o cunoaştere a tuturor propoziţiilor adevărate, ci drept o cunoaştere în fiecare
moment a tuturor propoziţiilor adevărate care sunt logic posibile pentru Dumnezeu
să le cunoască. Cum nu este logic posibil pentru nimeni să cunoască dinainte cum
vor acţiona agenţii înzestraţi cu liber arbitru libertarian, atunci – dată fiind această
concepţie a omniscienţei lui Dumnezeu – omniscienţa divină va ţine cont de acest
amendament. Imaginea corectă e mai degrabă că Dumnezeu, creându-ne cu liber
arbitru libertarian, îşi limitează cunoaşterea asupra modalităţilor în care noi vom
acţiona.

Se presupune că Dumnezeu este perfect bun. Dar ce implică acest lucru? Tot
ceea ce face Dumnezeu este bun prin definiţie, sau proprietatea de a fi perfect bun a
lui Dumnezeu înseamnă o anumită respectare a unor standarde obiective a ceea ce
este bun? Dacă acceptăm prima variantă, atunci nu există nici o provocare legată de
aserţiunea că Dumnezeu este bun – de vreme ce orice face Dumnezeu este bun. Însă
afirmaţia că Dumnezeu este bun trimite către ceva – că el este generos, că iubeşte, că
este binevoitor, blând –, astfel că ideea că Dumnezeu este bun trebuie să însemne
faptul că el respectă un standard obiectiv a ceea ce este bun. Şi totuşi Dumnezeu este
considerat în religiile occidentale ca izvor al obligativităţii morale pentru oameni. El
are dreptul de a ne porunci să facem anumite lucruri, iar noi avem obligaţia de a face
indiferent ce ne porunceşte el. Această idee ridică o problemă cunoscută sub numele
de dilema lui Euthyphron (intitulată astfel pentru că a fost enunţată pentru prima dată
de către Platon în dialogul său Euthyphron), şi pe care o putem caracteriza, ţinând
cont de scopul demersului nostru, în felul următor: ceea ce Dumnezeu ne porunceşte
este obligatoriu deoarece el ne porunceşte sau el ne porunceşte acel lucru pentru că
oricum este obligatoriu? Aceeaşi idee exprimată în termeni negativi: ceea ce
Dumnezeu ne interzice este rău deoarece el ne interzice sau el ne interzice acel lucru
pentru că este rău? De exemplu, crima este un rău pentru că este interzisă de
Dumnezeu sau el o interzice pentru că este un rău? Unii gânditori, urmându-l pe
Kant, au susţinut că poruncile lui Dumnezeu nu pot schimba situaţia în vreun fel în
privinţa a ceea ce este bine sau rău; alţii au afirmat că nimic nu este rău sau bine
decât în funcţie de ceea ce porunceşte Dumnezeu. A doua viziune e cunoscută sub
numele de „teoria poruncii divine“ (o formă modificată a acesteia a fost dezvoltată
într-o serie de articole de Robert Adams, care susţine că este obligatoriu ceea ce este
poruncit de un Dumnezeu iubitor, iar ceea ce este greşit e interzis de un Dumnezeu
iubitor). Dificultatea ridicată de poziţia kantiană este că ea pare să-l înfăţişeze pe
Dumnezeu cu mult mai slab şi mai puţin important faţă de imaginea în care
credincioşii, în mod tradiţional, au crezut. El nu este, potrivit acestei viziuni, în nici
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un caz sursă a obligativităţii morale. Dificultatea produsă de cealaltă poziţie e legată
de faptul că noi considerăm că există, în mod sigur, anumite acţiuni care rămân rele
indiferent de ceea ce porunceşte Dumnezeu, de pildă, a tortura copii numai pentru
distracţie (adică, pentru nici un scop pozitiv), şi că există acţiuni care rămân
obligatorii indiferent de ceea ce interzice Dumnezeu – de pildă, a-ţi respecta
promisiunile şi a-i hrăni pe cei înfometaţi.

        Este totuşi posibilă o poziţie intermediară, derivată din concepţiile lui
d’Aquino şi Duns Scotus. Potrivit acestei viziuni, există câteva principii generale ale
moralităţii pe care nici chiar pentru Dumnezeu nu este logic posibil să le modifice.
Printre aceste principii generale se numără şi acela al datoriei de a-i mulţumi pe cei
care îţi fac bine. Dumnezeu este binefăcătorul nostru suprem, de aceea poruncile lui
ni se impun cu o considerabilă obligaţie de a le respecta, atâta vreme cât el nu ne
porunceşte să facem ceva care ar fi contrar celorlalte principii prime ale moralităţii
(de pildă, atâta timp cât el nu ne porunceşte să torturăm copii doar pentru distracţie).
Oricum, Dumnezeu fiind esenţial bun, el nu ne-ar porunci să acţionăm împotriva
vreunuia dintre principiile prime ale moralităţii. Dar chiar şi în această situaţie,
sugestia că nu există nici o acţiune căreia Dumnezeu să-i poată schimba statutul
moral (de pildă, că el nu poate face obligatorie tortura copiilor doar pentru distracţie)
pare să-l facă pe Dumnezeu mai puţin decât deplin omnipotent. Ea l-ar lăsa pe
Dumnezeu omnipotent numai dacă a tortura copii doar pentru distracţie este, în mod
logic necesar, un rău, căci în acest caz neputinţa lui Dumnezeu de a face obligatorie
tortura copiilor ar fi asemănătoare cu neputinţa lui de a face ca un lucru să existe şi să
nu existe în acelaşi timp. Ceea ce înseamnă că omnipotenţa sa nu este limitată.

      Se presupune că Dumnezeu există „cu necesitate“. Unii gânditori au
considerat că aceasta înseamnă „din necesitate logică“, prin urmare că ar fi auto-
contradictoriu să presupunem că Dumnezeu nu există. Ateismul pare totuşi a fi o
poziţie coerentă, deşi este falsă. Mulţi filosofi au susţinut însă că nu este în niciun fel
evident ce anume este logic posibil şi că poate (deşi nu toţi oamenii sunt îndeajuns de
inteligenţi pentru a-şi da seama de acest lucru) „nu există Dumnezeu“ nu este logic
posibil. Alţi gânditori au înţeles însă faptul că Dumnezeu este necesar pur şi simplu
ca fiind vorba de acel ultim ceva simplu de care depind toate celelalte lucruri.4
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A FEW CONSIDERATIONS ON THE UNCREATED ENERGIES IN ST.
GREGORY PALAMAS' THEOLOGY AND HIS CONTINUITY WITH THE

PATRISTIC TRADITION IN THIS RESPECT, ACCORDING TO
"ISTINA" AND A. DE HALLEUX' ARTICLES

Theodor DAMIAN

I. Preliminaries

In the articles I refer to here it seems that the main problems are related to
the theology of grace, to the simplicity of God's essence and to the interpretation of
the Fathers.  The theology of grace, as created or uncreated, and its relation to the
created natural order, in a way understood and developed by the Eastern Tradition
and in another way by the Western Tradition, can be considered as the starting
point of the argument about essence and energies in God. This will be evident in
this paper in which I will refer to some of the implications of this divergent
understanding. Secondly, the argument turns around the simplicity of God in His
essence as Palamas is accused of pantheism and polytheism. Thirdly, the
hermeneutics of the patristic texts is debated as Palamas, in the development of his
theology, claims to be in continuity with, especially, the Cappadocian Father's
theology, whereas the adversaries of Palamas contest this continuity.

II. Method

This presentation is not a term paper.  It is the expression of an assignment
limited to the controversy related to St. Gregory Palamas' theology as presented in
the articles that will be used and quoted here.  Therefore, the intention of this paper
is not to develop this subject beyond the limits that were established but to present
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my own understanding on the main points of the controversy as it appears in the
articles of "Istina" and A. De Halleux.

I will start this presentation with the accusations brought against St.
Gregory Palamas by his opponents, I will mention the way in which Eunomius'
theology provoked the Cappadocian Fathers' reaction and the doctrine of divine
(uncreated) energies and the distinction between essence and energies in the
theology of those Fathers and its continuation in St. Gregory Palamas' theology. I
will also speak about the Eastern and Western understanding of this problem, as
well as their interpretations of apophatic and cataphotic knowledge of God and the
problem of the names given to God.  I will conclude with a few remarks on
Palamas and Akindynos' ways of developing their arguments.

III. Accusations against St. Gregory Palamas

J. S. Nadal and J. Ph. Houdret, in their articles,115 maintain that in the
theology of the Cappadocian Fathers that there is not distinction between essence
and uncreated energies;  therefore, St. Gregory Palamas is not patristically based in
his theology and consequently, he is an innovator116.  As de Halleux mentions, he
is also accused of pantheism117 and of polytheism118. Palamas' hermeneutics and
theological method are contested119 in the sense that St. Gregory has arbitrary
methods of interpretation of the Patristic theology120,  does not consider the way in
which a Father interprets his own theology121, ignores the general context of a
text122, does not compare the text he chooses from a Father with same idea
interpreted by other Fathers123, does not take into consideration the sensus ecclesiae

115 Juan Sergio Nadal, "La critique par Akindynos de l'herméneutique patristique de Palamas" in
Istina, Paris, 1974, pp. 297-328;  Jean-Philippe Houdret, "Palamas et les Cappadociens", in Istina,
Paris, 1974, pp. 260-271.

116 Nadal, p. 311

117 André de Halleux, Patrologie et Decuménism, Leuven University Press, 1990, p. 799

118 Nadal, pp. 314, 319

119 Ibidem, pp. 298-200

120 Ibid., p. 307.

121 Ibid., p. 307

122 Ibid., pp. 304, 320

123 Ibid., p. 307
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with regard to a certain theological doctrine124, and uses abusively the Patristic
texts125;  in other words, he transgresses all the rules of hermeneutics in his
theology126.

All these accusations against Palamas are raised by his opponent Gregory
Akindynos but appropriated by J.S. Nadal in his article and by others who share his
point of view.  The accusations are unfounded logically and theologically and I
will demonstrate this with interior arguments (from the articles themselves) and
with the help of A. de Halleux.  Here we have an illustration for the lack of logic
and stability of the accusations:  Akindynos reproaches Palamas that during an
argument that Palamas had with Barlaam, he did not give the right response. "What
you were supposed to do," says Akindynos, "was to affirm that uncreated are those
which are uncreated, namely the intimate powers of God that belong to Him by
essence and by nature, as far as it is possible to consider that they are multiple and
not one."127

But this is exactly what Palamas did answer and what all of his theology of
the uncreated energies is about! This is exactly his point, that the divine energies,
although distinct from the divine essence, are increated because they belong to the
divine essence.

At another time, Palamas is accused of misinterpreting a text from St.
Maximus the Confessor in order to justify the energies as inferior and distinct from
the essence and still increated and co-eternal with it.  Here is what Akindynos
writes to Palamas:  "You, by saying that these things are increated, you are going
clearly to join those who were anathematized for having believed that the creatures
are co-eternal with the Creator.  But if it is true that in this chapter of Maximus it is
said that these things are conceived by a substantial manner around God [my
underlining], this substantial manner is to be understood by reference to
themselves, not as if they belong in a substantial manner to God."128 Or, here it is
Akindynos who misinterprets, forces and changes the sense of that text of
Maximus. It is clear that when here Maximus speaks of the primordial attributes of
God, they are related in a substantial manner to God himself ("around God", God is
the point of reference, not themselves).  That is the reason also for which the
attributes of God are called primordial; they belong to God before God started to
create whatsoever.  Therefore, they belong to God's substance, as Maximus says

124 Ibid., p. 309

125 Ibid., p. 318

126 Ibid., p. 322

127 Ibid., p. 323

128 Ibid., p. 317
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clearly, and not to their own substance as Akindynos understands, making
Maximus to say what he does not say.

Another example is related to St. Cyril of Alexandria's affirmation about
"accidents" in relation to God. (I will speak later on this point in a more detailed
way.)  The way in which Palamas applies Cyril's assertion to his own theology is
incontestably correct and visibly true;  that is why, by lack of any other possible
counter-argument, Akindynos opposes Palamas, saying that in this text, Cyril is
engaged in a dispute with some adversaries.  That is why the text has the sense it
has129, as if otherwise the sense would be different!  As if in speaking of such
subtle, difficult and important things, such as the relation between the divine
attributes and the divine essence, this relation would be of one kind when Cyril
speaks of it with friends and of another kind when he speaks of it with adversaries
Therefore, the accusations of Akindymos against Palamas, re-presented here by
J.S. Nadal is futile and gratuitous.

The far background and starting point of the argument

The argument between Palamas, on the one hand, and Akindynos and
Barlaam on the other hand, is strictly related to the East-West divergence (although
Akindynos was an Orthodox) with respect to the theology of grace (created or
uncreated), its relation to the nature, and hence, to the theology of the vision and
knowledge of God, with their cataphatic and apophatic approaches.  As A. de
Halleux notices, the real starting point of this divergent problem is the Arianism.
The reaction against the Arian theology determined the Fathers to establish a clear
border between the domain of the created, factum, and that of the divine.  The
emmanationism was restraint at the level of the intra-Trinitarian relationships,
Deus ad intra;  thus the mediating realities between the divine order and the created
one could no longer constitute an intermediary ontological sphere, but they had to
be situated either on the side of God or on that of the creature.  Therefore, this is
where the Eastern and Western Traditions are divergent in their interpretations:  the
first, promoting with St. Gregory Palamas, the doctrine of the increated energies
and the second, promoting the doctrine the created grace130, of natura pura and of
donna superaddita.

With strong Arian influences, Eunomius affirms that God revealed ad extra
His essence which Eunomius calls agennesia (unborn, unbornable--innascibile,
innascibiliter).  This is the real name of God and all other names are true only as
far as they synonymous with this131.  Thus, God no longer represents a mystery for

129 Ibid., p. 321

130 A. de Halleux, p. 797

131 Houdret, p. 268
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man who can know God in His essence in the same way in which God knows
Himself132.  An echo of this doctrine is found in Augustine's theology of the vision
of God.  For him , Moses saw God in His essence, substance (in ea substantia, quae
Deus est), whereas, for Gregory of Nyssa, Moses saw not the essence of God but
only "le visage divin tourné vers le monde."133  Later on, Barlaam, the opponent of
Palamas, also mentions an echo of Eunomian and Augustinian understanding of the
knowledge of God, saying that through philosophy and natural gnosis, man can
know the beings and also accede to God134.

It is against this radically cataphatic theology of the knowledge of God that
St. Gregory Palamas, along the line of the Eastern Fathers, raises his voice,
developing his theology of the increated energies and insisting on the apophatic
character of the knowledge of God as opposed and complementary at the same
time to the cataphatic one.

The distinction between essence and energies in Palamas' theology in continuity
with the Cappadocian Fathers

Based on biblical texts and Patristic interpretation of these, St. Gregory
Palamas develops his theology of the unknowability of God's essence and of the
eternal and increated divine energies, in order to reconcile the apparently biblical
contradictory affirmation that no one can see God and that the immediate vision of
God in His person is possible135. With his doctrine, Palamas gives a realistic
character of the deification of man136 as the highest goal of the human being.
According to the theology of the created grace, the deification of man can take
place but is artificial. The deification, according to the doctrine of the increated
energies, is the most dignifying possible theology for human beings;  it responds in
the most harmonious and perfect way to the highest aspiration of man and is the
most appropriate response also to the theology of the imago Dei developed by the
Cappadocian Fathers.  In this respect, when St. Gregory of Nyssa speaks of
singeneia or connaturality between God and man, he does not understand this
connaturality in an artificial way but in a natural one, exactly the way in which
when the sun is visible in a mirror, this is not an imaginary or artificial sun but the
real one.  It is the real one because even in the mirror, it still gives real light and
warmth.

132 Ibidem, p. 262

133 Ibid., p. 786

134 Nadal, p. 300, note 6

135 A. de Halleux, p. 787

136 Ibidem, p. 788
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Thus, through his theology of the uncreated energies, co-eternal with the
divine essence, St. Gregory Palamas defines a theology of the most real and
highest possible level of deification.  Because the uncreated energies are related to
the divine hypostases, and are working in a perichoretical relationship137, the
deification is realized, according to the model of the Christic hypostatic union, with
the entire divine Trinity. This theology respects fully the distinction that the
Church Fathers mad between the essence of God which unknowable and
imparticipable and the divine energies that one participable and the only basis for
our knowledge of God.  This distinction between the imparticipable essence and
participable energies on which Palamas founds his theology is very clear and
totally unambiguous in the Cappadocian Fathers, even in those texts quoted in the
articles that from the object of this study.  For instance, V. Lossky mentions, St.
Basil affirms that we can approach God not in His essence but only in His energies
or operations138;  we know God's magnificence though His wisdom, power,
goodness and providence,  that is, in His attributes, not in His essence139.  St.
Gregory of Nyssa affirms also that no created intelligence can seize what the
divine nature is in its essence. Only by conjecture of the divine wisdom manifested
in the created order is it possible to see the Creator:  yet, not in His essence, again,
but in His wisdom and other manifestations. Therefore, there is a vision of God
which is according to the divine energies, not to the divine nature140.  The vision of
God according to the energies gives the person with the purified heart the image of
the divine nature141.

As Gregory of Nyssa distinguishes in God the essence from the energies,
so does St. Gregory of Nazianzus.  He speaks about peri auton (attributes) and
kat'auton (essence)142, mentioning that through the divine attributes we can have a
weak and obscure image of the divine essence143.

From all these texts, it is clear and logical that if the divine attributes or
energies can be the basis for an image of the divine essence, although only image
and even a weak and obscure one, (according to Gregory of Nyssa, the image is
concretely and directly related to the reality it reflects), these attributes or energies

137 Ibid., p. 798

138 Houdret, p. 261

139 Ibidem, p. 263

140 Ibid., pp. 264, 266

141 Ibid., p. 265

142 Ibid., p. 265, note 11

143 Ibid., p. 267
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cannot be created but only uncreated because if they would be created, the image
they would give us would be an artificial and unrealistic one, not to say that they
would introduce an artificial separation in God.

In order to prove his point concerning the uncreated energies, Palamas
presents a text from St. Cyril of Alexandria who also speaks of the divine
incomprehensible essence and the divine energies.  In order to underline the
distinction between essence and energies, Cyril calls the energies accident but very
cautiously, he specifies that he uses this word, not in the philosophical acceptance
of the time but as an analogy by lack of a better term.  When he speaks of the
divine energies in this context, in order to underline the idea that the energies are
eternal and uncreated, he specifies that the energies are like an accident, or a kind
of accident.  That is why the energies belong to the divine essence but do not
introduce anything new or foreign or "accidental" or artificial into it.  St. Gregory
Palamas, in his turn, uses the explanation of St. Cyril with the required and
necessary precizations so that Akindynos does not find anything to reproach to this
except by saying that Cyril exposed this understanding in a polemical context144.
But as I mentioned above, this clear distinction and relation, at the same time
between the divine essence and energies, cannot be changed in function within the
context in which it is presented.  The formulation can be changed, as in a
controversial situation when one explains one thing in many ways, through
different words and images or analogies but the idea remains the same.

A consequences of the different understanding of the relation between
essence and energies in God, in the Greek and Latin theology is the distinction of
three aspects in God according to the Greek theology, namely essence, hypostases,
energies and four aspects according to the Latin theology, namely essence,
hypostases, attributes and (created) energies145.  (If the Latin theology introduces
this fourfold distinction in God in order to maintain the doctrine of the created
grace and to oppose the one of the uncreated energies, it would be interesting to see
how the same Latin theology would define the relation between the divine essence
and attributes without acknowledging and applying the whole Palamistic theology
of the uncreated energies!)

The understanding and use of the cataphatic and apophatic theology in the
framework of this discussion

Because of the separation introduced in God by the principle of the created
grace, it is difficult to have any paradoxical understanding about God. The
principle of the created grace had exactly this role of making God acceptable to the
human reason.  Or, God can be approached only paradoxically, according to the

144 Nadal, pp. 305, 321-322

145 Houdret, pp. 266, 270-271 and de Halleux, pp. 788, 796
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Bible and Patristic theology.  The reason goes only for a while and then, it is only
the paradox that operates and even then, in a limited way.  That is why, because of
the intention to make the divine mysteries acceptable to the human reason, in the
Latin theology appears the astonishing question:  "How, in fact, can one attribute to
the distinction between divine essence and energies an ontological and objective
value without denying the character of absolute incognoscibility of this
essence?"146  In other words, if to this distinction is given an objective, ontological
value (as Palamas theology does), the divine essence is denies its absolute
incognoscibility.  Therefore, in order to save this absolute incognoscibility of the
divine essence, the Latin theology does not accept the ontological distinction
between divine essence and energies, and consequently, the energies must be
created.

For the Greek theology, this association between the named distinction and
the total incognoscibility of God's essence is possible by way of the paradox.  God
is paradoxical to us.  That is why, in the Eastern theology, so much emphasis is put
on the simultaneity between the cataphotic and apophatic theology in the
harmonious way of the coincidentia oppositorum.  The co-existence of the two
theological ways consists in the fact that "after affirming the distinction of the
divine attributes, they must be denied by an apophatic corrective, as incompatible
with the essence radically simple of the pure Act."147  This is the way of the Fathers
and St. Gregory Palamas follows it.  It is the only correct way of approaching God
because only with the cataphatic way, one falls into the limited and subjective
rationalism and only with the apophatic way, one falls into "the mirrors of the
skepticism":  "the one who cannot say anything about God cannot even say that
he/she cannot say anything about Him."148 That is why the apophatism and
cataphatism together, or the way of the "docte ignorance" as understood by
Gregory of Nyssa and the other Cappadocian Fathers, by Pseudo-Dionysius and
Maximus the Confessor, is found also in the theology of Palamas as the most
appropriate way of approaching God.

We see that Gregory Akindynos himself, although orthodox, while trying
to oppose Palamas and accusing him of polytheism, falls into the Latin rationalism
by wrongly attributing to Palamas a misunderstanding of how the same God who is
incomprehensible and incontainable can, at the same time, live in us, His
temples149.  Or, as de Halleux mentions, St. Gregory Palamas remains firm in the
Cappadocian Fathers' tradition of the harmony between the apophatic and

146 A. de Halleux, p. 799

147 Ibidem, p. 800.

148 Ibid., p. 801

149 Nadal, pp. 326-327
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cataphatic way150,  at the level of naming God151, of participation152, of the
knowledge of God and at other levels.

The problem of naming God
This problem in the context we discuss here especially, amounts to

Eunomius' assertion that the name expresses the divine essence and only one name
is appropriate to describe God.  Hence, by consequence, any other name, in so far
as it means something else than the only name, agennesia, appropriate to God,
introduces a division in God, by multiplicity.  Therefore, the problem of naming
God is related to the doctrine of the simplicity and unity of God's essence. At this
point, the theology of the Cappadocian Fathers, to give only their example, is
undoubtedly clear and it is based on the harmony of the apophatic and cataphatic
approach:  by giving names to God, we do not divide the divine essence, it remains
simple in itself.  One single notion of God yet cannot express the divine nature.
And although a multiplicity of names cannot express either the divine nature, yet
the multiplicity of names can form in us a better image to relate to God's essence.
Therefore, it is clear:  the names have a value because they design or relate to the
divine essence without exhausting or defining it. Thus, the names are compatible
with the divine simplicity153.  The same idea is held by St. Basil, for whom a
multiplicity of names offer a better intelligence of God but without comprehending
God's totality154.  St. Basil gives the example of Christ who Himself uses a
multiplicity of names in order to designate His reality like:  life, light, way, bread,
etc.;  and although each name has a different signification, they all apply to the
same subject without introducing there any division155.  St. Gregory of Naziantus
also writes that God is unnameable and yet, through the name we give to His
attributes, we can know something about Himself156.

St. Gregory Palamas, following this Patristic tradition, teaches that the
names refer to what is around God, that is, to the divine energies, they do not
describe the divine essence. However, the names are related even to God's essence
but just related, not defining it;  for example, we use the word divine for God's

150 A. de Halleux, pp. 804-805.

151 Houdret, p. 268, (the quote from Gregory of Nyssa on naming God).

152 Nadal, p. 309

153 Houdret, p. 269

154 Ibidem, p. 267.

155 Ibidem, p. 267.

156 Ibid., p. 267
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essence and although the name relates to it in a real way, it is still used
inappropriately157.

The debate of J. Ph. Houdret with regard to the problem of naming God is
centered on the character of the multiplicity of names for God:  whether this fact is
based objectively in God, or subjectively in ourselves.  He concludes his article
stating that there is a disacord between the Cappadocian Fathers, and especially
Gregory of Nyssa and Gregory Palamas, at this level in the sense that St. Gregory
of Nyssa would base the multiplicity of names for God on the subjective level of
our insufficiency of knowing God, whereas Palamas would base the same problem
on an objective level, that is in God158. The weakness of this onclusion is evident
from the way in which Houdret himself interprets Gregory of Nyssa in this respect.
He writes that Gregory of Nyssa assumes that the multiplicity of names comes
from the infirmity of our spirit; (therefore, it is not based on the known reality-
God- but on our limited and imperfect mode of knowledge).  But then, he
continues interpreting Gregory of Nyssa, saying that nevertheless, this multiplicity
has its foundation in the eminence and the ineffability of the divine nature159.
Therefore, the multiplicity of names is based, in other words, both subjectively and
objectively at the same time, which is exactly what St. Gregory Palamas teaches
and which is in harmony with the simultaneity of the apophatic and cataphatic
approaches.  In fact, Akindynos himself holds the same idea when he says that all
names we give to God start from a human level. But all these names in God are one
as more than melted together in an extreme simplicity without introducing in this
simplicity of the divine essence any real differentiation160. Thus, when he says that
in naming God we start from what is familiar to us, he asserts the subjective
foundation for naming God, but when he affirms that all names in God are one and
he relates the reality of the names with their significance to the reality of God, thus
he gives an objective foundation for the fact of naming God.  Only this nuance in
Akindynos text passes unnoticed by both Houdret and Nadal who make Akindynos
the defender of the  subjective foundation for naming God, as in accordance with
the Cappadocian Fathers and against Palamas, assertions which aintain the
objective foundation.

In fact, as I mentioned already, St. Gregory Palamas teaches both the
subjective and the objective foundations for naming God and this is consistent with
the paradoxical approach of his theology which thus is in continuity with that of
the Cappadocian Fathers.

157 Nadal, p. 319

158 Houdret, p. 270

159 Ibidem,, p. 269

160 Nadal, p. 303.
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Conclusions
As A. de Halleux writes, in any point of his theology St.  Gregory Palamas

does not introduce any separation or division into the divine essence.  The real
distinction between essence and uncreated energies does not equal "a negating
composition of the absolute simplicity" of God's essence161. The God of Palamas is
not that of Aristotle nor that of Plotinus but "that of the Christian tradition where
the numerical unity of the nature does not oppose at all the trinity of persons."
Thus, Palamas invoke often the Trinitarian dogma in order to show that his
distinction between essence and uncreated energies does not threaten the unity of
the divine simplicity162.

In fact, the infinity of God cannot be thought but in antinomical terms, in
the sense of coincidentia oppositorum where the opposites are mystically
reconciled and they are not according to the human reason or logic.  "In God,"
Palamas writes, "there is an indivisible division and a divided union;  God is
divided undividedly and united dividedly;  His energies are shared imparticipally
among those who participate in them."163  Therefore, the transcendental synthesis
of the opposition of our human categories shows that the imperialism of our
reason, at times, can become the most subtle and dangerous form of
anthropomorphism164. In this sense, the mysticism of Palamas' theology is neither
anti-logical, nor a logical but "sur-logical."165 This fact does not diminish the
realistic character of Palamas' theology. It remains all the more a realistic
soteriologic and sacramental theology and this is exactly the reason for which Fr. J.
Meyendorff presents Palamas as the author of a "theology of the history," that is
christocentric, sacramental and eschatologic, as well as the author of a "existential
theology" with reference to its personalistic character based on the anthropology of
the biblical monism166.

A final proof for the orthodoxy of St. Gregory Palamas and his continuity
with the Patristic tradition, concerning the uncreated character of the divine
energies or attributes, is the fact that even the Latin theology until the age of the
scholastic development held in different ways what Palamas maintained. For

161 A. de Halleux, p. 792

162 Ibidem

163 Ibid., p. 793

164 Ibid., p. 795

165 Ibid., note 43

166 Ibid., p. 811
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instance, the symbol of Reims (1148) condemned the theology of Gilbert of Porrée
and taught that there is no relation or eternal property or attribute in God that is not
God or that is not divine167.

After all that was said above, one can conclude by this theological thinking
and mystical vision, St. Gregory Palamas brings to light, in a mature and
crystalized synthesis, the whole Patristic and Orthodox teaching about the whole
process of man's deification that starts with the beatific vision in this life and
finishes with its fulfillment in the communion with God in His eternal kingdom.

167 Ibid., p. 794, note 41
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„...o idee, oriunde s-ar fi născut ea,
devine a mea dacă sunt în stare să o
asimilez în aşa măsură încât să
rodească în mine” (Nae Ionescu, 1934)

Abstract
Constantin Noica is today considered one of the most reprezentative

representative philosophers of the twentieth century. The aim of this paper is to
circumscribe a step in the genesis of this thinking of young Noica. This is expressed in a
series of  of articles and studies dedicated to ideas and themes of the seventeenth century
French philosopher century, Rene Descartes. This article attempts to highlight the
influence that they had on the topics and on the philosophical program of Constantin
Noica.
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Lui Descartes nu-i plăcea să scrie, nici să citească prea mult, constata
Constantin Noica. În schimb, îi plăcea să observe, privind către lumea
înconjurătoare şi, mai ales, către cea din sine însuşi168.

Cercetătorul de astăzi în domeniul filosofiei are obiceiuri mai degrabă
contrare celor carteziene: el citeşte mult şi scrie adesea despre ce citeşte. Timp
închinat observării lumii şi privirii în sine însuşi îşi acordă tot mai rar. Descartes
întârzia adesea în observarea lumii şi în privirea în sine însuşi, amânându-şi – în
favoarea acestor ocupaţii pe care, acum, le-am denumi preliminare – punerea pe
hârtie, apoi tipărirea rezultatului cercetării. Astăzi, cu toţii, ne străduim să nu
întârziem deloc. Să fie graba simptomul progresului, chiar şi în filosofie? Ori este
vorba despre altceva?

Tânărul Noica şi-a pus, pesemne, aceste întrebări, din moment ce schiţează
portretul „oamenilor care se grăbesc” în filosofie: ei „vor să dezlege şi să traducă în
câteva cuvinte gânduri grele de sensuri şi implicaţii; [...] vor să se lămurească în
materii ce nu comportă întotdeauna o lămurire, sau doar una”169. Străduinţele sub
care cascada de verbe – a dezlega, a traduce, a (se) lămuri – îneacă substantivele –
gânduri, sensuri, implicaţii – nu sunt totuşi, după Noica, expresia unui pur interes
filosofic, ci expresia diverselor interese. Interesul de a rezuma, cel de a expune
impersonal şi cel de a explica se substituie interesului faţă de altceva, care îl
determina pe părintele filosofiei moderne mai degrabă să întârzie decât să
înainteze: „Spiritul te însoţeşte, îţi dă imbolduri, te determină să începi o cercetare,
şi tot el triumfă din roadele culese. El e umbra ta, dar şi principiul tău viu. Cum să
te desfaci de el? Poate numai descriindu-l, adică descriindu-te pe tine însuţi, aşa
cum eşti în clipele când spiritul acela te stăpâneşte”170.

Să ne oprim, preţ de o clipă, asupra acestor două tipuri de interese. De o
parte avem, aşadar, tipul care se epuizează în rezumare, expunere şi explicare.
Fiecare dintre aceste operaţii are un început, o desfăşurare dar, mai ales, un sfârşit.
Niciuna nu recuperează în chip fidel obiectul asupra căruia se aplică. Pentru Noica,
obiectul acestui tip de interese – ideile apărute de-a lungul dezvoltării filosofiei –
nu coincide niciodată cu subiectul purtător al intereselor. Rezumând, expunând,

168 C. Noica, Introducere (la René Descartes, Regulae ad directionem ingenii [Reguli de
îndrumare a minţii], În româneşte după textul original cu o introducere şi note de
Constantin Noica), în: René Descartes, Două tratate filosofice, Reguli de îndrumare a
minţii, Meditaţii de filosofia primă, traduse de Constantin Noica; Viaţa şi filosofia lui René
Descartes de Constantin Noica, Editura Humanitas, Bucureşti, 1992, p. 107.

169 Idem, Concepte deschise în istoria filosofiei la Descares, Leibniz şi Kant, Editura
Humanitas, Bucureşti, 1995, p. 8.

170 Ibidem, p. 7.
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explicând, subiectul deformează continuu obiectul asupra căruia se concentrează,
devenind totodată din ce în ce mai sigur de sine.

De cealaltă parte avem de-a face cu un tip de interes care se dizolvă treptat,
atenuându-şi trăsătura fundamentală, aceea de a se finaliza. Nu trece însă în neant
dizolvându-se, ci îl transportă pe purtătorul său către o istorie a ideilor „pentru ea
însăşi”171. Mai precis, o istorie în care iese în evidenţă nedeterminarea ideilor, nu
determinarea lor, caracterul deschis al problemelor, nu soluţiile acestora. Ceea ce
receptează subiectul acum nu mai sunt certitudinile, ci mai mult nedumeririle –
adică exact ceea ce a constituit mereu imboldul filosofării autentice.

De ce ar fi de preferat al doilea tip de interes celui dintâi? De ce, în locul
certitudinilor, să preferăm nedumeririle, în locul soluţiilor, căutarea lor? Nu cumva
tocmai pentru că o asemenea atitudine îl exprimă mult mai bine pe filosof  în
adevăratul sens al cuvântului?

Marii filosofii sunt, desigur, mari învăţători. Dar, înainte de aceasta,
înainte de a fi acumulat şi transmis cunoştinţe, ei au fost, mai ales, căutătorii,
deschizătorii de drum ai cunoaşterii. A le deprinde modul în care au căutat este,
probabil, mai important decât a le prelua cunoştinţele – acesta este scopul pe care
tânărul Noica vrea să-l atingă prin investigaţiile sale istorico-filosofice.

Cercetarea filosofică ca autodescriere – amintită mai sus – nu are deci
nimic în comun cu o eventuală autoportretizare duioasă, o admirare a propriilor
înzestrări, ci impune o profundă disciplină a conştiinţei: de a se desprinde de
rezultatele propriilor investigaţii şi a le vedea, până la urmă, ca pe ceva străin. Ceea
ce triumfă în investigaţiile proprii este spiritul, ceea ce este şubred şi eronat îţi
aparţine în totalitate.

Rămâne însă valabil faptul că, în viziunea tânărului Noica, îndeletnicirea
cu gândirea unui filosof este, totodată, o îndeletnicire cu sine. Preocuparea lui
pentru filosofia lui Descartes va trebui, aşadar, analizată în funcţie de acest fapt,
oricât de mult s-ar susţine că o asemenea abordare afectează „obiectivitatea”
ştiinţifică. Studiile lui Noica despre Descartes sunt ample, traducerile
reprezentative, dar stăruinţa asupra operei şi vieţii părintelui filosofiei moderne nu
se reduce doar la atât: o activitate strict ştiinţifică, guvernată de cerinţele
demersului de specialitate. Avem de-a face cu mai mult: cu un efort de
autoedificare spirituală, de care trebuie să ţinem seama când judecăm asupra anilor
petrecuţi de Noica în preajma lui Descartes.

Lucrările dedicate de Noica lui Descartes sunt: Concepte deschise în
istoria filosofiei la Descartes, Leibniz şi Kant (1936) – capitolul Conceptul de
mathesis universalis la Descartes172 –, Viaţa şi filosofia lui René Descartes (1937)

171 Ibidem, p. 13.

172 Publicat mai întâi în „Revista de filosofie”, nr. 1, 1935, sub titlul Ideea de ştiinţă
universală la Descartes.
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şi, desigur, cartea de debut, Mathesis sau bucuriile simple (1934) care, deşi nu se
ocupă explicit cu filosofia lui Descartes, nu este defel lipsită de legătură cu el.

În afară de cărţile numite, Noica a publicat, în primul volum din Istoria
filosofiei moderne. Omagiu prof. Ion Petrovici (1937), materialul dedicat lui René
Descartes, precum şi pe cel care se ocupă de Urmaşii lui Descartes. De asemenea,
teza de doctorat, apărută în 1940 sub titlul Schiţă pentru istoria lui Cum e cu
putinţă ceva nou, revine asupra lui Descartes în capitolul VI – Raţionalismul şi
logica invenţiei. În reviste de specialitate sau în publicaţii cu caracter cultural mai
pot fi identificate articole care tratează incidental sau mai pe larg chestiuni legate
de filosofia lui Descartes.

În sfârşit, dar nu în ultimul rând, Noica traduce (cu o introducere
substanţială) Regulae ad directionem ingenii (1935), apoi Meditaţii despre filosofia
primă (1937).

Parcurgând lista de scrieri originale şi traduceri legate de Descartes, care
adună rezultate ale unei activităţi de numai şase ani (1934-1940)173, opinia lui
Noica cu privire la „oamenii care se grăbesc” să rezume, expună şi explice ar
merita reluată şi adâncită. Punctul de plecare va fi, desigur, Mathesis sau bucuriile
simple, mica scriere de debut noiciană în care se găsesc opţiunile niciodată
revocate ale filosofului.

Din perspectiva deschisă de Mathesis..., cele două tipuri de interese
identificate mai sus, în Prefaţa la Concepte deschise în istoria filosofiei la
Descartes, Leibniz şi Kant, sunt efectele aderenţei subiectului la două tipuri
distincte de cultură. Cultura de tip istoric este cea care produce tipul de interes
realizat în rezumare, expunere şi explicare. Preocupată de finalizare, de definitivare
– am putea adăuga: şi de aplicare – ea are o configuraţie asimetrică: „de la stânga
la dreapta”. Planul desfăşurării asimetriei culturii de tip istoric este transcendental;
el se găseşte „înăuntru, în mine”174, ceea ce este valabil şi pentru celălalt tip de
cultură, cel geometric. Responsabilă de tipul de interes în care predomină
incertitudinea şi nedumerirea, cultura de tip geometric are ca note constitutive
ordinea, constructivismul, imanenţa175.

Ne găsim, aparent, în faţa unui paradox. Cum de tocmai în culturile de tip
geometric – care „au legi, au câte o Mathesis sau tind către una, au construcţii

173 Trebuie precizat că Noica nu s-a ocupat numai cu filosofia lui Descartes în această
perioadă. A tradus şi din Kant, comentându-l, a publicat studii de specialitate pe alte teme,
dar şi numeroase articole în reviste şi ziare.

174 C. Noica, Mathesis sau bucuriile simple, ediţia a doua, Editura Humanitas, Bucureşti,
1992, p. 38.

175 Ibidem, p. 18.
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grandioase şi fac necontenit altele noi”176 – domneşte o atmosferă de incertitudine
şi nedumerire?

Dar tocmai planul pe care este plasată distincţia celor două tipuri de cultură
face ca paradoxul să fie aparent. Culturile de tip istoric, deopotrivă înrădăcinate în
domeniul transcendental cu cele geometrice, se realizează177. Cele geometrice, în
schimb, nu au „nici o realitate, nici un fel de concret, altul decât concretul palid
construit de spirit, pus de spirit, pentru înalta glorie a spiritului”178.

Realizare înseamnă curgere, destin, actualitate. Culturile istorice, pentru a
se realiza, se angajează în afara domeniului care le este propriu, părăsesc planul
transcendental pentru planul lumii ca prezenţă, ca fapt viu179. Atributul lor,
„istorice”, este puţin înşelător: în măsura în care se angajează, intră în curgere,
destin, actualitate, faţă de lumea ca prezenţă, ştiinţele naturii ţin deopotrivă de
culturile de tip istoric, nu doar filosofiile culturii sau folclorul. Împărţirea culturilor
în istorice şi geometrice de către Noica nu este o altă denumire pentru separarea
tradiţională a ştiinţelor naturii de cele ale spiritului. Tehnicizarea ştiinţei, în măsura
în care apare ca destin al ştiinţei, o subsumează culturilor de tip istoric. Ştiinţa
istoriei însăşi, în măsura în care problematizează, adică nu se angajează, susţinând
un destin, aparţine, pe deplin, culturilor de tip geometric180. Preferinţa tânărului
Noica, puternic afirmată, pentru culturile de tip geometric, nu ascunde deloc o
atitudine scientistă, contrară celei a maturităţii filosofului; dimpotrivă, în
conformitate cu viziunea lui, scientismele, fără a putea aduce vreun beneficiu
autentic ştiinţei, aduc continuu prejudicii filosofiei.

Căci culturile de tip geometric sunt, de fapt, terenul pe care se dezvoltă
filosofia însăşi. Filosofia nu atât ca o metafizică, cu alte cuvinte ca o doctrină
printre altele cât, mai cu seamă, ca o atitudine. O atitudine evazivă faţă de
angajamentul exterior, generator al destinului şi care, simultan, catalizează acţiunea
interioară, excesivă, dar virtuală: „Toate mişcările se fac, dar înăuntrul tău stai pe
loc. Trebuie să fii întotdeauna disponibil pentru comentariul unor acte pe care
totuşi nu le-ai făcut”181. Aparentă imobilitate, învăluind o activitate neîntreruptă.

Văzută din afară, o personalitate ca cea care reiese din descrierea noiciană,
apare ca o personalitate dificil de pătruns, enigmatică. Nu avem totuşi nimic de

176 Ibidem, p. 19.

177 Ibidem, p. 18.

178 Ibidem, p. 19.

179 Ibidem, p. 18.

180 Cf. ibidem, p. 25.

181 Ibidem, p. 72.
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învăţat cercetându-i caracterul enigmatic. El nu este mai mult decât un simptom –
indică ceva, dar ceea ce indică este de altă sorginte. Singurătatea purtătorului unei
culturi de tip geometric nu este închidere faţă de „elaborările pure ale spiritului”182,
ci doar faţă de „falsa bogăţie a vieţii noastre imaginative”183. Pe terenul elaborărilor
pure ale spiritului, purtătorul culturii de tip geometric nu este atât de singur precum
pare. Spiritul este teritoriul singurătăţii comune a celor care părăsesc planul actului
care se realizează pentru o viaţă trăită pe „un plan mai vast, pe un plan
universal”184, teritoriu al unei co-singurătăţi în care este plasată şi divinitatea
geometrizantă a lui Platon185.

Atitudinea purtătorului culturii de tip geometric include, aşadar,
componente ascetice. Evitarea angajamentelor, imobilitatea activă, singurătatea,
implicate de opţiunea pentru cultura de tip geometric, nu sunt scopuri în sine, nu
garantează prin ele însele accesul la teritoriul singurătăţii comune a spiritului. Ele
nu fac mai mult decât să indice că individul în care se regăsesc a păşit pe acest
teritoriu.

Mathesis sau despre bucuriile simple este o schiţă a marilor trăsături care-l
individualizează pe cel înzestrat cu această atitudine: filosoful. Este, în acelaşi
timp, un proiect de asumare a lor – expresia clară a voinţei de a trăi aşa cum cere
ideea, nu doar de a te îndeletnici cu idei, operând asupra lor ca asupra unor lucruri
oarecare, inerte, sub masca falsei „obiectivităţi”. Personalitatea lui Descartes, ca şi
lucrările izvorâte din ea, conţin exemplar trăsăturile numite, astfel încât Noica
deţine temeiul de a le alege ca obiecte ale unui studiu amănunţit: sunt capabile să
susţină proiectul unei vieţi conforme ideii. Prin Conceptul de mathesis universalis
la Descartes, cel dintâi capitol al lucrării Concepte deschise în istoria filosofiei la
Descartes, Leibniz şi Kant, facem însă cunoştinţă mai ales cu incertitudinea şi
nedumerirea – caracteristici ale personalităţii filosofului în general, precum şi ale
contactului cu gândirea acestuia, vizibile însă din perspectiva ideii, nu din cea a
biograficului – într-un caz anumit, de primă importanţă: metoda carteziană şi
proiectata ştiinţă universală. Nu este vorba, deci, numai despre o simplă
investigaţie, aparent dezinteresată, a valabilităţii şi limitelor unei concepţii
filosofice în context istoric ori sistematic ci, mai mult, şi despre semnificaţia
valabilităţii şi limitelor respectivei concepţii filosofice asupra celui care
investighează.

În scopul obţinerii acestei semnificaţii, cercetătorul trebuie să procedeze cu
rigoare şi precauţie. Iar tânărul Noica remarcă aici îndeosebi carenţe de rigoare şi

182 Ibidem, p. 80.

183 Ibidem, p. 79.

184 Ibidem, p. 71.

185 Ibidem, p. 80.
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precauţie, efecte ale intervenţiei intereselor străine de cercetarea însăşi:
comentatorii reuşesc adesea să dovedească mai curând „ce mult spirit deductiv au
ei decât ce înţeles riguros are metoda lui Descartes”186 sau voiesc „neapărat să
salveze o idee, să justifice o teză”187. Problema filosofică se transformă, în ambele
cazuri, în pretext, ceea ce ar avea sens dacă ceea ce interesează ar fi altceva decât
problema; disponibilitatea de a comenta acte pe care nu le-ai săvârşit, cerută de
Mathesis sau bucuriile simple, suferă aici o răsturnare şi o falsificare. Interesul
autentic faţă de problemă face dreptate deopotrivă problemei înseşi şi celui care o
cercetează, nu îi nedreptăţeşte. Rigoarea şi precauţia nu exclud incertitudinea şi
nedumerirea: „există mai multe prilejuri de nedumerire în operele filosofilor, decât
de certitudine”188; ceea ce este valabil pentru Descartes însuşi, filosoful preocupat
mai mult decât oricare altul de problema certitudinii. Pe scurt, excluderea
nedumeririi şi incertitudinii conduce cu certitudine la simularea înţelegerii.

Ideea de metodă şi cea a unei mathesis universalis au stăpânit deopotrivă
spiritul lui Descartes, ani la rând. Cele două idei nu sunt independente una de
cealaltă: în timp ce metoda viza realizarea unui instrument de obţinere a
cunoştinţelor, ştiinţa universală evoca folosirea acestuia. Noica arată că ambele idei
au lăsat, în mod diferit, urme în viaţa şi lucrările filosofului. Ideea metodei
traversează trei sau patru scrieri carteziene, căpătând cu timpul tot mai mult contur;
ideea ştiinţei universale apare, în schimb, în chip confuz, în Olympica (unde se
consemnează, totuşi, data exactă când i s-a revelat filosofului şi împrejurările sub
care s-a petrecut evenimentul: 10 noiembrie 1619, în cele trei visuri succesive),
poate fi reconstituită cu mari aproximaţii pe baza Regulilor de îndrumare a minţii,
iar Discursul asupra metodei şi Geometria oferă numai „câteva precizări de
amănunt şi tehnică matematică” în legătură cu ea189, fapt prin care, iarăşi, metoda
iese în câştig.

Din trimiterile incidentale la mathesis universalis, risipite în opera
filosofului, s-au extras, de către comentatori, posibilele elemente ale acesteia. Ele
sunt patru la număr: 1. „ştiinţă a proporţiilor”, 2. „o mai bună scriere algebrică”, 3.
„geometria analitică”, 4. „ierarhizare a ştiinţelor”. Analizându-le pe rând, începând
cu ultima, Noica reţine doar „ştiinţa proporţiilor” ca descriind mai bine ideea
ştiinţei universale. Aceasta „reprezintă o pornire unificatoare, îndemnul către
solidarizarea, sub un anumit semn, a tuturor ştiinţelor”190. Ierarhizarea ştiinţelor

186 C. Noica, Concepte deschise în istoria filosofiei la Descares, Leibniz şi Kant, ed. cit., p.
24.

187 Ibidem, p. 24.

188 Ibidem.

189 Ibidem, p. 25.

190 Ibidem, p. 36.
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este numai rezultatul, geometria analitică şi scrierea algebrică adecvată sunt
procedeele. Ştiinţa proporţiilor este însă mathesis universalis căutată, confluenţa
procedeelor şi rezultatului. O ştiinţă care, „cuprinzând matematicile de rând, să se
întindă peste multe alte discipline (...) spre a trata doar despre ordine şi măsură”191.
Cunoştinţele de tip matematic, pe care Descartes le acumulează cu scopul de a intra
în posesia doritei sale ştiinţe despre ordine şi măsură, îl conduc către înţelegerea
acesteia ca o ştiinţă de raporturi, apoi ca o ştiinţă a proporţiilor192. Este clar: fără
matematică, din studiul ordinii şi măsurii nu căpătăm rezultatele aşteptate. Dar
aceasta nu înseamnă că mathesis universalis este o matematică: ea pare a se
dizolva în matematici, nu este o ştiinţă matematică193.

Pe de o parte, ideea unei ştiinţe universale nu este separată de ideea de
metodă, pe de altă parte ştiinţa universală nu este, ca ştiinţă a proporţiilor, o simplă
matematică. Acestor incertitudini li se adaugă o a treia: răspunsul la întrebarea „nu
cumva ştiinţa universală se dizolvă în metafizică?”194 este la fel de nesigur ca şi
cele anterioare.
Mathesis universalis ar putea fi, aşadar, dacă am ignora incertitudinile: o metodă,
o matematică, o metafizică.

Studiul tânărului Noica asupra Conceptului de mathesis universalis la
Descartes are similitudini cu dialogurile platonice de tinereţe. Nu atât soluţiile
problemelor păreau a-l preocupa în aceste dialoguri pe Platon, ci degajarea căilor
de acces către ele, obţinerea certitudinii că s-a înaintat cum se cuvine; cercetarea a
fost bine condusă nu atunci când a ajuns cu bine la capăt, ci când paşii au fost bine
făcuţi. Tot aşa, Noica pare mai interesat de explorarea fiecăreia dintre cele trei
posibile interpretări ale ştiinţei universale – toate autorizate de textele carteziene –
decât de impunerea uneia dintre acestea asupra celorlalte.

Viaţa şi filosofia lui René Descartes, al cărei titlu complet trebuia să fie
Viaţa şi filosofia lui René Descartes, înţelese ca trepte ale singurătăţii sale, este, la
rândul ei, o ilustrare a ideilor programatice din Mathesis sau bucuriile simple. O
biografie ar reprezenta tot ce ar putea fi mai depărtat de proiectul noician, dacă ar
fi cu adevărat o biografie. Însă autorul precizează că „interesul cade, în lucrarea
noastră, pe opera filosofică a lui Descartes”195. Interesul lui Noica decupează un

191 Ibidem, p. 41.

192 Ibidem, p. 55.

193 Ibidem, p. 56.

194 Ibidem, p. 58.

195 C. Noica, Viaţa şi filosofia lui René Descartes, în: René Descartes, Două tratate
filosofice, Reguli de îndrumare a minţii, Meditaţii de filosofia primă, traduse de Constantin
Noica; Viaţa şi filosofia lui René Descartes de Constantin Noica, ed. cit., p. 8.
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interval între cel biografic, interesat prea mult de întâmplările mărunte ale vieţii, şi
cel obiectivist ştiinţific, excesiv interesat să judece contribuţii şi să soluţioneze
chestiuni. Plasându-se astfel, nu i se poate părea că „viaţa lui Descartes poate fi
înfăţişată dincolo de orientarea pe care a voit filosoful să i-o dea”196. Viaţa este
acaparată şi modelată de gândire. Gândirea îi prescrie vieţii programul propriu,
supraveghind-o chiar atunci când viaţa se îndepărtează de îndeplinirea
programului197.

Este evident, din perspectiva propusă, că nu numai în cazul lui Descartes,
ci în cazul oricărei personalităţi care ni se prezintă laolaltă cu o operă, viaţa este
susceptibilă de a suferi modelarea prin gândire, devenind program. Este efectul
„formalizării”, al „biologiei transfigurate”198 solicitate imperativ de Mathesis sau
bucuriile simple. Descartes se individualizează în chip aparte, arată Noica, prin
faptul că transformarea în program a vieţii are, la el, ceva exemplar. Transfigurarea
vieţii nu va ajunge însă, nici chiar la el, până la desfiinţarea şi înlocuirea vieţii de
către o serie de rezultate ştiinţifice care vor fi apoi supuse analizei. Viaţa rămâne
totuşi viaţă, ceea ce este exemplar nu poate deveni exemplu universal199.

De ce ar trebui salvată viaţa prin introducerea acestei perspective? Ce oferă
ea în plus faţă de analiza competentă a rezultatelor ştiinţifice? Răspunsul lui Noica
invocă un mod special de înţelegere, caracteristic doar filosofiei: „Nu, deci, pentru
că foloseşte, rămâne o filosofie. Dar pentru că te învaţă să înţelegi, acolo unde tu
nu poţi fi, acolo unde numai printr-o taină oamenii pot fi. Filosofia carteziană, care
năzuise la început să desfiinţeze tainele, te învaţă măcar atât: să înţelegi cum arată
ele”200. Accesul la „taine”, promis de înţelegerea filosofică, este foarte uşor de
înţeles greşit. Nimic nu ne duce mai departe de aceste taine decât înţelegerea lor
drept un anumit fel de cunoştinţe, ascunse, uitate sau pierdute printre altele. Ca
produse ale unei vieţi obişnuite, nemodelate de gândire, aceste cunoştinţe merită
poate să rămână îngropate; când, cu ajutorul lor, viaţa obişnuită a fost înlocuită de
viaţa modelată de gândire, merită să fie scoase la lumină, dar nu pentru că posesia
lor ar fi utilă oricui – nu va fi utilă decât tot celor care caută mai mult decât acele
cunoştinţe.

Ca şi studiul conceptelor unei anumite filosofii, la tânărul Noica, studiul
vieţii unui filosof nu interesează pentru acele certitudini pe care, eventual, i le-ar

196 Ibidem.

197 Ibidem, p. 9.

198 C. Noica, Mathesis sau bucuriile simple, ed. cit., p. 20.

199 Idem, Viaţa şi filosofia lui René Descartes, ed. cit., p. 102.

200 Ibidem, p. 102.
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furniza, ci pentru certitudinea că propria viaţă tinde să fie acaparată de gândire, nu
evoluează pe alte căi decât ale gândirii.
            Contribuţia lui Noica la Istoria filosofiei moderne reprezintă propria sa
activitate de rezumare, expunere, explicare a gândirii carteziene. Parcurgând
principalele lucrări ale lui Descartes, Noica schiţează tabloul gândirii acestuia.
Astfel, metoda lui Descartes este reductivă şi analitică, având ca ideal „atingerea
unei ştiinţe de fundamente, o ştiinţă universală, care să pună în lumină unitatea cu
sine a spiritului”201 şi un instrument apropiat de cel matematic. Teoria cunoaşterii
evidenţiază intuiţia şi deducţia ca principalele mijloace de care dispune intelectul.
Aceste mijloace susţin atât un intuiţionism, cât şi un raţionalism carteziene.
Intuiţionismul lui Descartes reprezintă „deşteptarea la viaţă a cunoştinţelor
esenţiale pe care spiritul le poartă în sine”202. Raţionalismul – folosirea, de către
spirit, a metodelor deductive. Metafizica lui Descartes este teistă (Dumnezeu este
cunoştinţa fundamentală şi garanţia obţinerii celorlalte cunoştinţe) şi dualistă
(afimând diferenţa esenţială a naturii spirituale de cea corporală). În ştiinţe,
cartezianismul inaugurează, conform lui Noica, abordarea mecanică a naturii.
Contribuţiile matematice, dar şi limitele înţelegerii faţă de unele teorii matematice,
sunt amintite. Pasiunea de experimentator a lui Descartes în fiziologie îi
evidenţiază spiritul pozitiv.

Meritul principal al filosofiei lui Descartes – notat de Noica la capătul
şirului altor merite nu mai puţin însemnate, între care se numără ridicarea
matematicilor la rangul de prototip al cunoaşterii sau elaborarea imaginii omului ca
fiinţă educabilă din punct de vedere intelectual şi moral – este: „Orientarea lui
Descartes către subiect, îndemnul de a reveni la conştiinţă şi la înţelesurile ei
adânci”, ceea ce, pentru tânărul filosof, constituie „o cale regală a filosofiei”203.

Dacă viziunea omului ca fiinţă educabilă şi ridicarea matematicilor
deasupra tuturor celorlalte ştiinţe sunt merite mai degrabă istorice, orientarea către
subiect constituie, după Noica, ceea ce este încă viu în cartezianism, ceea ce poate
susţine mai departe o activitate filosofică, construcţia pe terenul propriu filosofiei.
Eforturile filosofiei moderne în direcţia perfecţionării morale şi intelectuale a
omului, precum şi cele în direcţia perfecţionării şi aplicării ştiinţelor la viaţa
individului şi societăţii, iniţiate de singuraticul filosof care a fost Descartes, s-au
realizat din plin în veacurile care i-au urmat. Substanţa lumii în care ne găsim
astăzi, reconstruită de gândirea modernă prin înlăturarea ruinelor antichităţii şi
medievalităţii, este realizarea acestor eforturi, începute o dată cu Descartes. Dar
filosoful nu şi-a spus, cu acestea, ultimul său cuvânt. A spune despre Descartes că

201 C. Noica, René Descartes, în Istoria filosofiei moderne, Omagiu prof. Ion Petrovici, vol.
I, De la Renaştere până la Kant, Societatea Română de Filosofie, Bucureşti, 1937, p. 221.

202 Ibidem.

203 Ibidem, p. 223.
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este părintele filosofiei moderne pare, dintr-o dată, în perspectiva aceasta, a spune
prea puţin. Ca şi antichitatea sau evul mediu, modernitatea este înscrisă în graniţele
propriului ei destin, iar Descartes este cel care îi trasează, de la început, aceste
graniţe. Prin tendinţa constantă de a reveni la conştiinţă şi la înţelesurile ei
adânci204, Descartes depăşeşte totuşi graniţele în care a înscris filosofia modernă.
Revenirea la conştiinţă şi la înţelesurile ei adânci îl transpune pe Descartes în afara
curgerii, destinului, actualităţii, aşadar în afara modernităţii, pe terenul culturilor de
tip geometric, despre care Noica vorbea în Mathesis sau bucuriile simple.
              Prin Schiţă pentru istoria lui Cum e cu putinţă ceva nou programul
deschis de tânărul Noica în Mathesis sau bucuriile simple îşi asimilează cele dintâi
certitudini. Problematizarea, evitarea angajamentului, opţiunea pentru incertitudine
şi nedumerire, susţinută cu tărie mai înainte, este enumerată acum ca o atitudine
printre altele, şi încă una care nu oferă o împlinire: „ce e teoria «conceptelor
deschise» decât o pierdere în istorie, prin redeschiderea neîncetată a
problemelor?”205. A explica istoria, a o lăsa să se explice singură, a te pierde în
istorie... toate acestea sunt simple atitudini, adică raportări fluctuante, contingente
faţă de istorie, în fond incapacităţi faţă de istorie. Istoria nu dă răspunsuri certe
pentru că noi nu-i punem întrebarea potrivită, „întrebarea integratoare de
istorie”206.

În faza în care se găsea cu Mathesis sau bucuriile simple, gândirea lui
Noica nu ajunsese încă la problema întrebării integratoare de istorie. Istoria care
„nu reprezintă pe nimeni şi nimic”207 a acestui moment trebuie deocamdată dată la
o parte, pusă între paranteze, pentru a face loc subiectivităţii pe cale de constituire.
Dar este previzibil, încă de pe acum, că această atitudine, atât de carteziană de fapt,
care se manifestă prin suspendarea temporară a istoriei, va regăsi istoria ca
problemă asupra căreia merită meditat.

De data aceasta, în Schiţă pentru istoria lui Cum e cu putinţă ceva nou,
Noica se simte în posesia întrebării potrivite. Ea este: „cum face spiritul să nu fie
tautologic, să întâlnească altceva, deci să aibă o desfăşurare cu adevărat
progresivă”?208. Cu această întrebare, Noica iese din perimetrul cartezian, dar

204 Ibidem.

205 C. Noica, Schiţă pentru istoria lui Cum e cu putinţă ceva nou, Editura Humanitas,
Bucureşti, 1995, p. 9.

206 Ibidem, p. 10.

207 C. Noica, Mathesis sau bucuriile simple, ed. cit., p. 44.

208 Idem, Schiţă pentru istoria lui Cum e cu putinţă ceva nou, ed. cit., p. 10.
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integrând filosofia lui Descartes în domeniul mai larg pe care îl avea de la început
în vedere: „viaţa spiritului”209.

Aşadar, în Schiţă pentru istoria lui Cum e cu putinţă ceva nou gândirea lui
Noica face un pas înainte; este pasul decisiv. Recunoaştem cu claritate, poate
pentru prima oară, interesul care-l va conduce mai târziu la devenirea întru fiinţă.
Desfăşurarea progresivă a spiritului este evidenţiată de istoria lui ingenium
perenne. La rândul ei, această istorie este, simultan, istoria lui „ce este” şi a lui „ce
devine”. Dacă în istoria lui „ce este” am putea recunoaşte trăsăturile culturilor de
tip istoric, istoria lui „ce devine” oferă – mult mai bine conturat decât în Mathesis –
roadele culturilor de tip geometric: „oriunde şi sub orice formă o asemenea
devenire e îngăduită, istoria filosofiei înfăptuieşte încă o cucerire, în elanul ei de a
totaliza spiritul pentru spirit”210. Ceea ce trece peste Mathesis este însăşi ideea
devenirii. O devenire văzută ca „proiectarea, peste întinderile filosofiei, a unui vast
intelect actualizator, care redeşteaptă la viaţă tot ce are cu adevărat dreptul la
ea”211. Această suflare – care dă viaţă – a intelectului rezolvă dilema pe care
Mathesis o formula sec: „să fii în istorie sau să fii în adevăr?”212. Există, consideră
Noica, posibilitatea de a fi atât în istorie, cât şi în adevăr. Adevărul, transformat în
conştiinţă, răscoleşte istoria şi o asimilează. Activă, această conştiinţă nici nu
depozitează, adunând materie primă, nici nu demolează pentru a pune temelii în
locul fostelor ruine. Ea duce o viaţă proprie: istoria este mediul în care această
viaţă se desfăşoară; mediul şi conştiinţa interacţionează, fiind, de altfel, perfect
potrivite unul altuia, precum orice vieţuitoare care se integrează perfect în mediul
ei.

Pentru întrebarea potrivită din Schiţă pentru istoria lui Cum e cu putinţă
ceva nou, Descartes (ca şi Leibniz, de altfel) sunt numele care răsar de la început în
minte. Ce poate exprima mai adecvat desfăşurarea progresivă a spiritului decât
logica invenţiei pe care cei doi au vizat-o? Logica invenţiei, ca năzuinţă către noi
cunoştinţe şi, totodată, către un nou instrument de obţinere a cunoştinţelor213, atât
de promiţătoare ca proiect, a condus, în limitele în care a putut fi realizată, la
automatizarea actului de invenţie, „înlocuind spontana sa desfăşurare cu una
dinainte calculată”214. Viaţa spiritului, spre care tindea conştiinţa, devine, pe

209 Ibidem.

210 Ibidem, p. 17.

211 Ibidem.

212 C. Noica, Mathesis sau bucuriile simple, ed. cit., p. 29.

213 Idem, Schiţă pentru istoria lui Cum e cu putinţă ceva nou, ed. cit., p. 306.

214 Ibidem, p. 293.
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neaşteptate, „un simplu artificiu de invenţie”215. Pornind de la opţiunea pentru „ce
devine”, logica invenţiei vizată de Descartes şi Leibniz a ajuns să îmbrăţişeze „ce
este”-le pe care-l respingea.

Matematismul gândirii moderne este un ferment pentru spirit, dar
matematicile nu sunt ştiinţa spiritului216. Este meritul lui Descartes de a fi înţeles
acest lucru; totodată, este motivul pentru care Noica l-a considerat reprezentativ ca
învăţător, ca filosof exemplar. Căci, la Descartes, spre deosebire de Leibniz, care
se predă, prin arta sa combinatorie, tiraniei matematicilor, filosofia rămâne un act
viu, „meditaţie pur şi simplu”217. Ca act viu, ca meditaţie, opusă automatismului
matematizant, filosofia nu se plasează în dimensiunea psihologică a conştiinţei.
Meditaţia filosofică şi inventivitatea matematicilor ar fi, de fapt, indistincte dacă
cea din urmă nu şi-ar căuta şi găsi continuu aplicaţii în afara domeniului spiritului.
Prin acestea, logica invenţiei iese însă din câmpul filosofiei. Activitatea filosofică,
meditaţia, nu este eficientă în afara propriului domeniu, şi nici nu-şi propune să fie
astfel. Ceea ce îi este caracteristic este propria desfăşurare – viaţa proprie. „Când
afirmăm că filosofia are ca principal obiectiv viaţa spiritului, către acest fel de a fi
viu al spiritului ne îndreptăm privirea”218.

Transformată în doctrină, în instrument al invenţiei, filosofia devine
altceva decât este de fapt. Simţind aceasta, Descartes, aşa cum arătam la început,
preferă să mediteze în loc să citească şi să scrie.

*
Să prescurtăm, în final, în câteva puncte, dezvoltarea de mai sus:

1. Primele reflecţii filosofice ale lui Constantin Noica – care se constituie de la
început într-un program, urmărit de-a lungul a şase ani (1934-1940) – au avut ca
reper filosofia lui Descartes, filosofie caracterizată în chip esenţial de problema
certitudinii şi, totodată, a conştiinţei purtătoare de certitudine. Filosofia lui
Descartes era, de asemenea, iniţiatoare a modernităţii, cu preocuparea ei pentru
invenţie, de care Noica se simte legat. Matematismul modernităţii nu este pe deplin
îmbrăţişat de tânărul Noica.

2. Programul elaborat de Noica nu viza însă o recuperare istorico-filosofică
a gândirii lui Descartes. Aceasta are rolul de a însoţi o conştiinţă filosofică în
formare, conştiinţă filosofică preocupată nu atât de obţinerea, structurarea, sau
vehicularea cunoştinţelor, cât de asimilarea problemelor filosofice, care urmează să
pună în mişcare această conştiinţă aşa cum o fac, în cazul unei conştiinţe
nefilosofice, interesele imediate.

215 Ibidem, p. 294.

216 Cf. ibidem, p. 294-295.

217 Ibidem, p. 297.

218 Ibidem, p. 306.



153

3. Viaţa conştiinţei vizate de tânărul Noica este „viaţa spiritului”. Mediul
în care această conştiinţă evoluează este istoric. Istoria, aşa cum o percepe
conştiinţa preconizată de filosof, nu este însă succesiunea evenimentelor, nici
interpretarea acestei succesiuni, ci o devenire ideală (pe care o considerăm prima
expresie a devenirii întru fiinţă).

4. Până la distingerea clară a simplei istorii de devenirea ideală a
conştiinţei filosofice, Noica este obligat să respingă violent istoria, care apare ca o
piedică în procesul constituirii conştiinţei filosofice. În cele din urmă, filosofia nu
este complet desprinsă de procesul constituirii sale, filosofia nu este total
independentă de istoria sa.
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FILOSOFIA DREPTULUI ŞI A MORALEI

ÎN LUMINISMUL FRANCEZ

Dan ROŞCA*

Résumé
Dans son étude La philosophie du droit et de la morale dans l’illuminisme françois

l’auteur montre que les trois coryphées français du Siècle des Lumières ont soutenu le
principe que le droit, notamment le droit politique, soit fondé sur le bien des tous les
membres de la société. Toutefois, ils ont considéré que la justice et le bien peuvent être
mieux réalisé dans les conditions d’un gouvernement républicain, qui réclame et  stimule
l’attitude morale des législateurs.

Mais chacun d’eux  a justifié personnellement la possibilité de la justice et de la
vertu. Montesquieu pensait que la justice peut être réalisé par la bienveillance des
législateurs. Voltaire affirmait que les bons législateurs sont ceux qui rendent compte des
opinions des membres d’une société sur le bien social. Rousseau a argumenté que tant le
droit politique que le bien social doivent être fondé sur la nature humaine, sur les données
de l’homme naturel. Ainsi, il a démontré qu’entre la justice et le bien social il  y a une
liaison nécessaire.

* Lect. drd. Universitatea Spiru Haret.
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a) Raportul ideal dintre drept şi morală la luminiştii francezi
Precum se ştie, luminiştii francezi s-au preocupat nu numai de stat, ci şi

de drept, cel puţin în ipostaza acestuia de drept politic, care consfinţeşte juridic
reglementările politice, transformându-le din legi politice în legi juridice sau, mai
exact, conferindu-le un caracter politico-juridic. Totodată, ei au abordat şi relaţia
care există între drept, în special ca drept politic, şi morală în măsura în care au
gândit că legile politico-juridice pot să aibă un caracter moral autentic sau
inautentic.

Desigur, legile politice au un caracter moral autentic dacă sunt drepte,
adică dacă legiferează în favoarea libertăţii şi cerinţelor fireşti ale tuturor
membrilor comunităţii.

Din acest punct de vedere, luminiştii francezi au evidenţiat caracterul
nedrept sau imoral al legilor statului de tip despotic, în care, aşa cum spunea
Rousseau, numai despotul este liber, în timp ce toţi ceilalţi sunt trataţi ca nişte
sclavi.

Pentru a înlocui legile nedrepte şi imorale cu legi ale dreptăţii şi binelui
public, luminiştii francezi vor fi adepţi ai separării, pe care o proclamase deja
Locke, între puterea legislativă şi puterea executivă, în ideea că un legislativ
independent de cei ce aplică legile va elabora legi imparţiale, identice pentru toţi,
iar nu în favoarea unui monarh sau a unei clici de curteni. Montesquieu concepe
legislativul ca o grupare de oameni, Voltaire îl identifică, mai mult implicit, cu
colectivitatea, iar Rousseau, în mod expres, cu poporul. Totodată, tustrei vor
prefera ca formă de guvernământ republica, pentru că dacă toţi cetăţenii sunt
antrenaţi direct sau indirect (prin reprezentanţi) în treburile publice, astfel că
administrarea societăţii constituie un lucru (res) public, atunci şi puterea
legislativă va fi solicitată şi stimulată să elaboreze legi drepte.

Din cerinţa separării puterilor şi din preferinţele luminiştilor francezi
pentru republică, rezultă că ei sunt adepţii unui drept politic care să legifereze în
favoarea tuturor şi, deci, să se întemeieze pe morala autentică a binelui general.

Trebuie spus însă că, deşi cei trei corifei ai luminismului francez au
susţinut acelaşi ideal politico-juridic şi moral, altfel spus acelaşi raport ideal între
drept şi morală, şi anume un drept întemeiat pe binele tuturor, totuşi, după cum
vom vedea, fiecare l-a argumentat în mod diferit şi numai Rousseau a justificat
necesitatea acestui raport.

Montesquieu şi Voltaire au avut în vedere morala şi dreptul nu atât în
posibilitatea lor ideală, cât în realitatea şi relativitatea lor istorică, diferită de la o
formă de guvernare la alta, sau de la popor la popor. Cât priveşte dreptul ideal,
care este, totodată, moral, ei au argumentat posibilitatea acestuia prin  atitudinea
subiectivă a legislatorilor, prin bunăvoinţa acestora. Dar, aşa cum a observat
Montesquieu, această dispoziţie morală poate fi schimbătoare şi se poate
preschimba în contrariul ei. În acest fel, ei n-au motivat necesitatea unui drept
ideal, adică n-au justificat de ce legile drepte şi, totodată, morale au un caracter
necesar, iar nu contingent.
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Rousseau a analizat şi el diferitele forme de guvernare, dar, totodată, el a
corelat în mod expres atât morala ideală, cât şi dreptul politic ideal cu natura
umană, ca esenţă dată omului de la natură. El a proiectat un stat întemeiat pe un
contract social, ale cărui legi sunt drepte în sens moral, pentru că sunt derivate
din natura umană, din atributele omului natural, fiind menite să permită
afirmarea autentic umană, prin care fiecare se manifestă liber şi contribuie atât la
împlinirea de sine, cât şi la realizarea celorlalţi. De asemenea, potrivit lui, legile
ideale, ale contractului social, sunt votate de toţi spre binele tuturor.

Prin derivarea legilor politice democratice din natura umană,  Rousseau
a argumentat că dreptul politic ideal, de tip contractualist este necesar şi se
întemeiază în mod necesar pe morală, înţeleasă ca afirmare a naturii umane, a
atributelor omului natural.

Concepţia luministă despre morală se încadrează în etica virtuţii, care
pune accent pe caracterul agentului moral şi ale cărei judecăţi primare sunt cele
despre caracterul acestuia. Originată în viziunea lui Aristotel despre esenţa sau
natura umană, etica virtuţii va fi specifică şi gândirii medievale, care a susţinut o
natură umană dată de Dumnezeu, precum şi, în mare parte, gândirii moderne.
Luminiştii francezi au îmbinat ideea unui dat natural al omului cu ideea
caracterului său social, astfel încât ei au explicat comportamentul moral atât prin
natura omului, cât şi din acţiunile sale concrete impregnate de condiţionările lui
sociale. Kant, care poate fi considerat ultimul mare luminist modern, va elabora
însă o etică deontologică, prin care va muta accentul de pe natura agentului
moral pe acţiunile acestuia, pe regulile pe care trebuie să le respecte acţiunile
sale pentru a avea un caracter moral.

Adepţi ai contractualismului, luminiştii francezi au considerat că, într-o
societate democratică, aşezată pe temelia contractului social, nu numai dreptul
politic, ci şi celelalte ramuri ale dreptului sunt pătrunse de spirit moral.

b) Concepţia lui Montesquieu despre drept şi morală
Dintre cei trei corifei ai luminismului francez, numai Montesquieu, care

a fost de formaţie jurist şi a profesat ca atare, a analizat dreptul în principalele
sale domenii, în timp ce Voltaire şi Rousseau s-au referit, în principal, numai la
dreptul politic. În cartea sa, Spiritul legilor, Montesquieu distinge între legile
naturii, create de Dumnezeu, şi legile pozitive, stabilite de oameni. Primele îi
determină pe oameni ca fiinţe ale naturii, ultimele îi guvernează ca fiinţe
raţionale.

Montesquieu consideră că, în stare de natură, oamenii au fost guvernaţi
de patru legi naturale, şi anume: 1) legea păcii, 2) necesitatea de a-şi procura
hrana, 3) legea atracţiei sexuale şi 4) dorinţa de a trăi în societate.

Observăm că legile naturale amintite exprimă, pe de o parte, tendinţa
omului de a se conserva existenţa individuală, iar pe de altă parte, tendinţa de a-
şi conserva specia.

Legile pozitive, care constituie dreptul propriu-zis, alcătuiesc, potrivit lui
Montesquieu, trei tipuri de drept: 1) dreptul ginţilor, care se referă la relaţiile
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dintre popoare, 2) dreptul politic, referitor la raporturile dintre guvernanţi şi
guvernaţi, şi 3) dreptul civil, privitor la relaţiile dintre cetăţeni. Dintre cele trei
tipuri de legi, lucrarea Spiritului legilor va trata legile politice şi legile civile.

Montesquieu argumentează că legile pozitive trebuie puse de acord cu o
mulţime de factori, care, la rândul lor, îi guvernează pe oameni şi determină viaţa
statelor. În acest sens, în însemnările sale publicate postum, peste cca. două
secole, în 1939, afirmă: ,,Statele sunt conduse de cinci lucruri diferite: de religie,
de principiile generale de guvernământ, de legile ţării, de moravuri şi de
obiceiuri.’’ (Montesquieu, 1993, p. 283) 219  Într-o altă însemnare despre cauzele
care îi determină pe oameni elimină principiile de guvernământ şi adaugă clima:
,,oamenii sunt cârmuiţi de cinci lucruri diferite: clima, deprinderile, moravurile,
religia şi legile’’(Montesquieu, 1993, p. 297) 220. El adaugă că la fiecare popor
domină una sau alta din cauzele amintite.

Este de observat că printre factorii sociali cu rol cauzal, Montesquieu
menţionează întotdeauna moravurile şi legile, acestea din urmă fiind, după cum
am precizat, politice sau civile.

În ce priveşte raportul dintre cei cinci factori sau, în cazul care ne
interesează, dintre
dreptul politic şi moravuri, Montesquieu susţine că, pe fondul interacţiunii lor:
,,la fiecare popor una din aceste cauze înrâureşte mai cu putere’’(Montesquieu,
1993, p. 297).221  De exemplu, potrivit lui, lacedemonienii şi romanii se
conduceau mai mult după moravuri. În general, pentru orice societate, el este
înclinat să pună mai presus de alţi factori moravurile împreună cu obiceiurile,
acestea din urmă fiind identificate de el cu legile care s-au încetăţenit, devenind
un fel de automatisme ale comportamentului uman. Astfel, afirmă că o orânduire
nu se poate schimba ,,fără a modifica purtările şi moravurile’’(Montesquieu,
1993, p. 282).222

Raportul dintre morală şi  legile politice (dreptul politic) în special sau şi
legi în general este cel mai  bine precizat de Montesquieu în consideraţiile sale
despre relaţia dintre fiecare formă de guvernământ şi legile corespunzătoare
acesteia, Şi anume, el susţine că ,,natura şi principiul fiecărui fel de
guvernământ’’ constituie factorul cel mai general şi decisiv de care depind legile.
Or, prin ,,natura’’ guvernământului înţelege forma acestuia de a fi republican
(democratic sau aristocratic), monarhic sau despotic, iar prin ,,principiul’’ de
guvernare desemnează pasiunea fundamentală, motrice, care pune în mişcare

219 Montesquieu, Scrisori persane. Caiete, Editura Hyperion, Chişinău, 1993, p. 283.

220 Ibidem, p. 297.

221 Ibidem, p. 297.

222 Ibidem, p. 282.
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guvernământul respectiv şi care are un caracter moral. Astfel, republica
democratică are ca principiu virtutea, republica aristocratică – moderaţia,
monarhia – onoarea, iar despotismul – teama. Cu alte cuvinte, morala, un anumit
fel de orientare morală (o calitate morală sau alta), dimpreună cu forma de
guvernământ pe care o caracterizează, constituie factorul cel mai cuprinzător şi
hotărâtor de care depind legile în general şi legile politice (dreptul politic) în
special.

 Prin susţinerea sa că, într-un anumit stat, legile depind în cea mai mare
măsură şi în mod decisiv de forma de guvernământ, îndeosebi de sentimentul
moral specific guvernământului respectiv, Montesquieu a indicat faptul real că
dreptul politic şi dreptul în genere depind cel mai mult de morala legiuitorilor,
dar el n-a relevat sau n-a justificat suficient care este raportul ideal dintre drept şi
morală. Ce-i drept, a argumentat că moravurile ,,curate’’ se asociază cu republica
pentru că se centrează pe ,,noi’’ (pe binele comun), iar moravurile mai puţin
curate sunt specifice monarhiei pentru că se axează pe ,,eu’’(pe un bine
particular, al monarhiei). Deci, morala ,,curată’’ (colectivistă) ar întemeia dreptul
de tip republican, iar morala ,,mai puţin curată’’ (individualistă) – dreptul
monarhic. Dar, potrivit lui Montesquieu, regulile amintite admit şi excepţii.
Astfel, potrivit lui, şi monarhia poate asigura libertatea, după cum şi republica
poate să devină coruptă şi să-i lipsească pe oameni de libertate. El n-a justificat
caracterul necesar şi relativ stabil al raportului dintre o anumită morală şi un
anumit drept politic.

De aceea, Rousseau va observa îndreptăţit că Montesquieu n-a reuşit să
creeze ştiinţa dreptului politic, să îi fixeze principiile, ideile fundamentale, deşi îl
apreciază ca ,,singurul modern care ar fi putut să creeze această mare şi inutilă
ştiinţă’’ (J.-J. Rousseau, 1973, p. 444) 223. Rousseau oferă şi o explicaţie pentru
nereuşita ,,vestitului Montesquieu’’: ,,El însă n-a avut grijă să trateze despre
principiile dreptului politic; s-a mulţumit să trateze dreptul pozitiv al
guvernămintelor stabilite, şi nimic pe lume nu este mai diferit decât aceste două
studii.’’ (J.-J.Rousseau, 1973, p. 445) 224

c) Concepţia lui Voltaire despre drept şi morală
Voltaire afirmă, ca şi ,,marele Montesquieu’’, că oamenii sunt

determinaţi atât de legi naturale, cât şi de legi stabilite prin convenţie.
În al său Tratat de metafizică, scris în 1734, dar publicat peste patru

decenii, Voltaire consideră, cum va susţine ,,marele Montesquieu’’ în Spiritul
legilor, lucrare publicată în 1748,  că legile naturale provin din sentimentele
înnăscute ale fiinţei umane, şi anume: fie din amor propriu, fie din bunăvoinţa

223 J.-J. Rousseau, Emil sau despre educaţie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1973, p. 444.

224 Ibidem, p. 445.
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pentru semenii săi. În acest sens, afirmă: ,,un om e totdeauna împins să ajute pe
altul, când asta nu-l costă nimic’’ (Voltaire, Tratat de metafizică, în Opere alese,
1957, p. 384).225

Legile pozitive, stabilite prin convenţie, sunt concepute ca dependente de
interesele, pasiunile şi opiniile membrilor fiecărei societăţi, precum şi de climă.
Ca şi factorii amintiţi, şi legile vor fi diferite de la popor la popor.

Legile pozitive vor fi conexate de Voltaire şi cu morala, în măsura în
care,  pasiunile şi opiniile de care depind legile au un caracter moral. Într-adevăr,
în Tratat de metafizică el afirmă că neamurile ,,numesc virtute ceea ce este
conform cu legile  pe care le-au întocmit şi crimă ceea ce este împotriva
lor’’(Voltaire, Tratat de metafizică, 1957, p. 383) 226. Cum opiniile despre virtute
şi viciu, despre bine şi rău, diferă de la o comunitate la alta, tot aşa vor fi diferite
şi legile.

Dat fiind caracterul istoric, variabil, al corelaţiei dintre morală şi drept,
Voltaire se întreabă cum poate fi definit binele şi în ce constă răul, pentru a se
putea stabili şi ceea ce este drept, sau, respectiv, nedrept. El susţine că ,,binele
societăţii este singura măsură a binelui şi răului moral, încât ne vedem siliţi să
schimbăm, după nevoi, toate ideile pe care ni le-am făcut despre just şi
nejust’’(Voltaire, Tratat de metafizică, 1957, p. 385).227

Observăm că, în accepţia lui Voltaire, nici binele şi, în consecinţă, nici
justul nu au un caracter absolut, invariabil, dar ele sunt identificate cu ceea ce
este considerat ca atare, la un moment dat, de o întreagă comunitate.

Deşi nu analizează expres raportul dintre morală şi drept corespunzător
fiecărei forme de guvernământ, aşa cum procedase Montesquieu, totuşi, din
definirea binelui ca bine social, comunitar, rezultă că Voltaire consideră că binele
şi justul se realizează în cea mai mare măsură într-o republică, iar nu într-un
regat. În Dicţionarul filosofic, publicat în 1764, el observă că toţi bogaţii preferă
aristocraţia, poporul cere democraţia şi numai regii vor monarhia. Ca atare, se
întreabă şi răspunde ironic: ,,Cum se face, oare, că aproape toate ţările din lume
sunt guvernate de regi? Întrebaţi pe şobolani, care au cerut ca pisica să poarte
clopoţei.’’ (Voltaire, Dicţionarul filosofic, 1960, p. 140). 228 La fel, se poate
spune, cei mulţi ar dori ca regele să nu fie rege (să poarte clopoţei), dar regele
este rege prin forţă, prin asuprirea mulţimii.

225 Voltaire, Tratat de metafizică, în Opere alese, vol. I, Editura E.S.P.L.A., Bucureşti,
1957, p. 384.

226 Ibidem, p. 383.

227 Ibidem, p. 385.

228 Voltaire, Dicţionarul filosofic, în Opere alese, vol. III, Editura E.S.P.L.A., Bucureşti,
1960, p. 140.
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Voltaire a susţinut că este dezirabil ca dreptul să se întemeieze pe o
morală comunitară, care promovează binele social, dar, ca şi Montesquieu, n-a
teoretizat caracterul necesar, necontingent, al unei asemenea întemeieri.

d) Concepţia lui Rousseau despre morală, politică şi drept
Pentru a fi stabile şi a întemeia o comunitate, oamenii respectă anumite

reguli sau legi, clasificate de Rousseau, aşa cum se ştie, în legi politice, civile şi
penale. La acestea, el adaugă şi legile morale, legi săpate ,,în inimile
cetăţenilor”, despre care afirmă că ,,alcătuiesc adevărata constituţie a statelor”, că
,,înlocuiesc pe nesimţite forţa autorităţii prin forţa deprinderii” şi că de ele
,,depinde succesul tuturor celorlalte”(J.-J. Rousseau, Contractul social, 1957, p.
161). 229

Săpate în inimile cetăţenilor, legile morale considerate de Rousseau ca
adevărata constituţie a statelor, aparţin, evident, unei morale sociale, care
urmăreşte binele social, binele tuturor.

Clauzele contractului social sunt legi politice prin obiectul la care se
referă, şi anume raportul dintre puterea legislativă şi puterea executivă, sau, în
termenii lui Rousseau, dintre suveran şi stat, cu alte cuvinte dintre oameni în
calitate de cetăţeni, de popor care adoptă legile pactului, şi oameni ca supuşi faţă
de legile adoptate, precum şi relaţia dintre suveran şi principe, altfel spus dintre
popor şi guvernământ.

Clauzele contractului social sunt, totodată, şi legi juridice întrucât sunt
consfinţite din punct de vedere juridic.

Din afirmaţia că moravurile, care sunt liber consimţite, ,,alcătuiesc
adevărata constituţie a statelor”, rezultă că ele se află şi la temelia contractului
social, ale cărui legi sunt, cum am arătat, politice, dar şi juridice. În consecinţă,
Rousseau  îşi propune să argumenteze că, în  cetatea ideală, organizată potrivit
contractului social, morala socială primează în mod necesar, iar nu doar
deziderativ şi contingent,  în raporturile ei cu dreptul politic, cu politica şi
justiţia.

Altminteri, referitor la evoluţia societăţii reale, Rousseau a precizat,
reamintim, că legile statului real au fost stabilite de cei avuţi în favoarea lor şi în
detrimentul celor mulţi, având un caracter politic şi juridic discriminator şi
părtinitor, iar nu un conţinut moral universal, care să urmărească binele tuturor.

Legile politico-juridice ale contractului social, aşa cum sunt concepute
de Rousseau, au un conţinut necesarmente moral, pentru că, înainte de toate,
respectă atributele omului natural: libertatea, iubirea de sine şi mila.

Caracterul  moral al clauzelor pactului social, faptul că ele urmăresc
binele tuturor,  rezultă şi din faptul că ele sunt iniţiate de un legislator înţelept şi
că sunt hotărâte de suveran, de întreaga comunitate în favoarea comunităţii. Aşa
sunt toate cele trei legi fundamentale ale pactului, referitoare la libertate, la

229 J.-J. Rousseau, Contractul social, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1957, p. 161.
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proprietate şi la egalitate. La fel sunt şi legile privind forma de guvernământ,
aceasta, la rândul ei, fiind concepută şi instituită astfel încât să nu se contrapună
suveranităţii poporului şi, deci, binelui tuturor.

Dată fiind ,,persoana morală pe care  o constituie statul” (J.-J. Rousseau,
Contractul social, 1957, p. 106). 230 – o altă sintagmă pentru statul contractualist
– , autorul conchide că în acest stat ,,suveranul, nefiind alcătuit decât din
particularii care îl compun, nu are şi nici nu poate avea vreun interes potrivnic
intereselor acestora”, ,,căci este cu neputinţă ca corpul să voiască să dăuneze
tuturor membrilor săi” (J.-J. Rousseau, Contractul social, 1957, p. 105).231

Caracterul moral al suveranului care elaborează contractul (ca şi al contractului
însuşi) în raport cu particularii se manifestă şi în faptul că ,,suveranul, în ceea ce-
l priveşte, nu poate să-i împovăreze pe supuşi cu niciun lanţ care ar fi inutil
comunităţii” (J.-J. Rousseau, Contractul social, 1957, p. 125). 232 şi nici ,,nu are
niciodată dreptul să încarce pe unul dintre supuşi mai mult decât pe altul” (J.-J.
Rousseau, Contractul social, 1957, p. 128). 233.

Aşadar, legile politice ale contractului social sunt morale atât prin
conţinutul lor, derivat din natura umană, cât şi prin geneza lor, ele fiind votate de
toţi membrii comunităţii prin liberul lor consimţământ.

Legile pactului social nu sunt, însă, exclusiv moral-politice, ci capătă şi
un caracter constrictiv, juridic, cel puţin sub aspectul funcţionalităţii lor, în
sensul că nerespectarea lor de către un contractant, care le-a votat prin liberul său
consimţământ, atrage după sine coerciţia din partea comunităţii, care îl  forţează
să le respecte, adică, în exprimarea rousseauistă paradoxală, îl forţează să
redevină liber. Aspectul juridic nu face decât să garanteze respectarea pactului
social şi, deci, să consfinţească legile moral-politice ale acestuia. În acest sens şi
în acest caz, juridicul are, la rândul lui, un fundament politic şi, deopotrivă,
moral.

Nu întâmplător Rousseau a respins categoric concepţiile care întemeiau
dreptul pe forţă sau pe dreptul primului ocupant şi a susţinut consecvent că
dreptul este un rezultat al convenţiei, iar aceasta presupune asentimentul tuturor
participanţilor la convenţie, deci libertatea şi moralitatea acestora, precum şi
sentimentul lor de justiţie.

 Rousseau afirmă nu o dată esenţa morală a contractului social. Într-una
din formulări, precizează: ,,s-ar putea adăuga la avantajele stării civile libertatea
morală, singura care-l face pe om să fie cu adevărat stăpân pe sine; căci impulsul

230 Ibidem, p. 106.

231 Ibidem, p. 105.

232 Ibidem, p. 125.

233 Ibidem, p. 128.
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excesiv al poftei înseamnă sclavie, pe când ascultarea de o lege pe care singur ţi-
ai stabilit-o înseamnă libertate.” (J.-J. Rousseau, Contractul social, 1957, p. 108).
234 Evident, o asemenea lege este una a contractului social. În altă frază,
referitoare la omul social, care, se subînţelege, respectă contractul, afirmă:
,,Trecerea de la starea de natură la starea civilă provoacă în om o schimbare
remarcabilă, înlocuind în purtarea sa instinctul prin justiţie şi dând tuturor
acţiunilor sale moralitatea care le lipsea înainte. ” (J.-J. Rousseau, Contractul
social, 1957, p. 107). 235

Dar, în timp ce ,,statul sau cetatea nu e decât o persoană morală a cărei
viaţă stă în unirea membrilor ei”, persoanele private care o compun au nu numai
drepturi şi îndatoriri în calitatea lor de cetăţeni şi, respectiv, de supuşi, ci şi
drepturi naturale ,,de care ei trebuie să se bucure în calitatea lor de oameni. ” (J.-
J. Rousseau, Contractul social, 1957, p. 123). 236

Aşadar, în cadrul statului, oamenii nu duc o existenţă axată exclusiv pe
urmărirea unor ţeluri comune, ci şi o viaţă mai complexă, în care fiecare ,,poate
să dispună pe deplin de ceea ce i-a fost lăsat din bunurile sale şi din libertatea sa
prin aceste convenţii. ” (J.-J. Rousseau, Contractul social, 1957, p. 128). 237

Mai mult, deşi în calitate de cetăţeni şi de supuşi, particularii trebuie să
fie morali, totuşi, fiind şi oameni, ei nu reuşesc să se comporte totdeauna moral.
De aceea, pentru a conferi o mai mare autoritate legilor fundamentale, Rousseau
este de părere că legiuitorul, cel ce propune suveranului legi generale, trebuie să-
şi prezinte proiectele sale de lege ca inspirate de Dumnezeu. În acelaşi scop,
propune şi instituirea aşa-numitei religii civile, care, de fapt, reprezintă o
divinizare a legilor contractului social.

Din consideraţiile lui Rousseau despre recursul la religie în vederea
respectării legilor pactului social, rezultă că, pentru oameni, nu este suficient să
le cunoască, să ştie că ele au un conţinut moral, pentru a le intimiza şi aplica.
Potrivit lui, înfăptuirea binelui presupune nu numai cunoştinţa, ci şi conştiinţa
acestuia, altfel spus nu numai cunoaşterea a ceea ce este bine, ci şi actualizarea
de către conştiinţă a sentimentului înnăscut, dar latent, de iubire a binelui. Or,
credinţei religioase despre un Dumnezeu bun şi iubitor i se atribuie de către el un
rol important în deşteptarea şi revigorarea conştiinţei umane, ca sediu al
sentimentelor morale înnăscute.

Pe lângă religie, Rousseau apelează şi la filosofia sa deistă pentru a se
convinge şi a convinge că posibilitatea unei ordini umane cu caracter moral se

234 Ibidem, p. 108.

235 Ibidem, p. 107.

236 Ibidem, p. 123.

237 Ibidem, p. 128.
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circumscrie ordinii universale prezidate de divinitate. El, admite, am arătat, o
ordine divină a naturii, în care se înscrie şi ordinea socială:,,Ceea ce este bine şi
conform cu ordinea este astfel prin natura lucrurilor şi independent de convenţiile
omeneşti. Orice dreptate vine de la Dumnezeu, el este singurul izvor al ei; dar
dacă am fi ştiut s-o primim de atât de sus, n-am fi avut nevoie nici de
guvernământ, nici de legi. ” (J.-J. Rousseau, Contractul social, 1957, p. 133). 238

Omul, însă, a fost înzestrat cu liber arbitru tocmai ca el însuşi să aleagă între
ordine şi dezordine şi să-şi afirme viaţa potrivit uneia sau celeilalte dintre
opţiunile sale.

Reamintim, în acest context, că binele divin manifest în natură înseamnă
conformitate cu ordinea divină, bunătatea divină fiind iubirea ordinii, iar justiţia
divină fiind iubirea pentru păstrarea ordinii. Bunătatea omului înseamnă iubirea
faţă de semenii săi, orânduirea sa în raport cu întregul social din care face parte,
iar justiţia umană, prin simetrie cu cea divină, va fi iubirea pentru păstrarea
ordinii sociale.

Prin ideile amintite, Rousseau consideră că finalismul introdus în natură
de Dumnezeu se prelungeşte într-un posibil finalism social între oameni rezultat
din convenţiile umane. El precizează că acest finalism bazat pe convenţii, pe
clauzele pactului social, concordă cu atributele înnăscute ale omului, cu
tendinţele sale native spre libertate, spre iubire de sine şi iubire de semenii săi.

Rousseau observă, însă, că această armonie socială posibilă nu este
întotdeauna şi efectivă, asemenea ordinii rezultate din legile fizice ale naturii,
deoarece convenţiile umane pe care se întemeiază, chiar dacă sunt iniţial drepte,
se pot schimba în decursul istoriei omenirii, devenind imperfecte şi întorcându-se
împotriva omului însuşi. În consecinţă, autorul Contractului social va evidenţia
atât manifestările prin care, prin convenţiile lor, oamenii se înstrăinează de
natură, cât şi clauzele contractuale şi transformările prin care oamenii pot reveni
la atributele lor autentic umane.

Rousseau distinge, aşadar, foarte net între legile fizice de origine divină
şi legile omeneşti, spre deosebire de Montesquieu, care, prin geograficismul său,
avea tendinţa de a dizolva legile sociale în legile naturii. Fiind convenţii, legile
sociale – politice şi juridice – sunt, prin spiritul lor, expresii ale spiritului uman,
iar nu ale condiţiilor geografice şi climaterice ale vieţii unui popor, chiar dacă iau
în considerare şi aceste condiţii. Aici, în domeniul spiritului, aprecierile cu
caracter valoric, general uman pivotează, potrivit lui Rousseau, în jurul valorilor
morale, care, urmărind binele comun, sunt prin excelenţă o expresie a fondului
generic al omului.

Totodată, întrucât raporturile dintre oameni nu sunt pur morale, aspectul
moral ataşându-se relaţiilor sociale de diferite alte tipuri, acestea, la rândul lor, le
influenţează pe cele morale.

238 Ibidem, p. 133.
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În particular, Rousseau consideră că raportul dinspre morală spre politică
şi dinspre acestea spre justiţie se transformă într-un raport de interacţiune. Aşadar,
el susţine că morala pe care se întemeiază pactul social este consolidată nu numai
de religie, ci şi de politică şi justiţie. În acest sens, în Contractul social afirmă că
moravurile unui popor depind de opinia colectivă şi că aceasta, la rândul ei, este
generată de legile pactului social. Şi anterior susţinuse că există o acţiune reciprocă
între morală şi politică. Astfel, în Scrisoare către d-l d’Alembert afirma: ,,O altă
observaţie, nu mai puţin importantă, este că problemele de moravuri şi de justiţie
publică nu se reglementează precum cele de justiţie privată şi de drept propriu-zis,
prin decrete şi prin legi. Iar dacă legile îşi exercită uneori influenţa asupra
moravurilor, o fac numai când îşi trag forţa din acestea. ” (J.-J. Rousseau,
Scrisoare către d-l d’Alembert, în Scrieri despre artă, 1981, p. 184 -185). 239 Şi tot
acolo afirma, de asemenea, că politica poate influenţa moravurile prin intermediul
opiniei publice: ,,Prin ce mijloace poate deci acţiona cârmuirea asupra
moravurilor? Răspunsul meu este: prin opinia publică. ” (J.-J. Rousseau, Scrisoare
către d-l d’Alembert, în Scrieri despre artă, 1981, p. 185).240

De fapt, Rousseau îşi dă seama că pactul social cu reglementările sale
politice nu este expresia unei moralităţi pure şi că politica (la fel ca şi justiţia) nu
depinde numai de morală, de binele public, de interesul general, ci şi de
interesele cu caracter de grup sau chiar particular. De altminteri, el şi consideră
că orice guvernământ legitim constituit, potrivit voinţei generale a poporului, are
tendinţa firească de a se degrada şi de a ajunge, finalmente, să uzurpe
suveranitatea şi să-şi subordoneze voinţa generală.

Dar, în măsura în care este sceptic şi pesimist, în aceeaşi măsură
Rousseau este şi optimist, astfel încât să susţină că, la instituirea ei, o anumită
formă de guvernământ poate să se prezinte ca emanaţie a poporului şi chiar să
dureze o bună perioadă de timp ca expresie a acestei suveranităţi. În consecinţă,
el şi susţine că un guvernământ degradat, cum era statul feudal cu tendinţe
despotice din timpul său, poate fi suprimat şi înlocuit cu o guvernare care să
aplice legile contractului social proiectat de filosof, dacă tinerii vor fi educaţi în
spiritul moralităţii şi al civismului şi dacă, în general, toţi membrii societăţii se
vor reorienta dinspre interesele particulare predominante spre binele comun şi
spre virtuţile generale, obşteşti.

239 Idem, Scrisoare către d-l d’Alembert, în J.-J. Rousseau, Scrieri despre artă, Editura
Minerva, Bucureşti, 1981, p. 184 -185.

240 Ibidem, p. 185.
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În raport cu Montesquieu şi Voltaire, Rousseau are o concepţie despre
raportul dintre morală, politică şi justiţie mai radicală întrucât susţine consecvent
necesitatea ca morala şi dreptul politic să aibă un caracter general uman,
corespunzător naturii umane. Concepţia sa este şi realistă în măsura în care ia în
considerare, ca şi ceilalţi doi luminişti, odată cu diferitele forme de guvernare, şi
diversele tipuri de drept politic şi, implicit, de moralitate, precum şi modurile în
care acestea se pot degrada. Potrivit lui, morala naturii umane şi legile contractului
social rămân ca un ideal spre care trebuie să aspire oamenii reali, prinşi într-o
formă sau alta de guvernare. De altfel, şi în privinţa guvernării, chiar dacă admit şi
monarhia ca soluţie pentru anumite condiţii de teritoriu şi populaţie, toţi luminiştii
francezi vor prefera republica, tocmai pentru că aceasta corespunde cel mai mult
sentimentelor morale şi de justiţie ale poporului său, cum gândea Rousseau, ale
naturii umane.
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BERGSONISMUL, PUNCT DE INTERFERENŢĂ CU MARI TEME
FILOSOFI

Aurelia A. CONSTANTINESCU - CAZACU

Abstract
 In Bergson`s works the problem of duration is interface with other themes of philosofy

which, frequently, he to use as sources for arguments his. We make accessible some themes
about freedom, order, philosofy and the Lord  God.

             Cu toate că în centrul preocupărilor sale se află problema duratei, H. L.
Bergson deschide prin opera sa perspective largi, puncte de interferenţă cu mari
teme filosofice.

Din varietatea acestora vom filtra doar pe cele care sunt străbătute de
amprenta modului intuitiv de a înţelege durata şi legătura indisolubilă a acesteia cu
conştiinţa.

1. Libertatea
            Pentru Bergson libertatea este sinonimă cu durata, dar şi cu conştiinţa care
se află în durată. Eul psihologic, în ceea ce are el mai profund, este creaţie liberă.
Problema libertăţii (în sensul ei clasic) dispare dacă ne dăm seama că ea apare ca
atare numai în lumea simbolurilor, în lumea spaţială, căci, a întreba dacă sunt liber
a alege între două situaţii, înseamnă a mă afla în spaţiu.

Dar libertatea este un fapt care nu se pretează la nici o definiţie, căci orice
definiţie presupune spaţiu şi simbol.

 Master Bucureşti, Liceul Decebal
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Eul concret nu este determinat de nici o cauză, de nici un motiv, căci ar
însemna să presupunem că este schimbare exterioară. Dar el se află în orice act al
omului care nu este îngrădit de intelectualitate. Dacă vrem să definim libertatea,
căci noi ne exprimăm în mod necesar prin cuvinte, putem spune că aceasta este
raportul dintre eul concret şi actul pe care îl realizează. Eul concret se determină
singur pe el însuşi, fiind pură şi permanentă creaţie.

Actul liber prin care se manifestă şi în care se reflectă libertatea nu poate fi
înţeles de inteligenţă şi nici dovedit de ea. Toate explicaţiile care i s-au dat, că ar fi
contingenţa trecutului, imprevizibilul viitorului sau o indeterminare cauzală, nu-l
pot explica, deoarece toate presupun spaţiul. Aceasta se datorează faptului că noi
trăim în special un eu superficial care conduce la spaţializarea eului profund şi,
prin urmare, rar simţim eul liber.

Eul superficial împiedică eul profund să se manifeste în totalitatea lui, în
deplina lui libertate şi constituie un fel de scoarţă, de înveliş pentru eul profund,
singurul liber. După cum această scoarţă poate fi mai groasă sau mai subţire şi eul
se poate manifesta liber în grade diferite. De aceea sunt foarte rare momentele din
viaţa unui om când actul liber se manifestă fără îngrădire, când sufletul întreg ia o
decizie cu adevărat liberă.

Iată cum sintetizează autorul “Eseului asupra datelor imediate ale
conştiinţei” concepţia lui despre libertate:

“Numim libertate raportul pe care îl întreţine eul complet cu actul pe care
îl săvârşeşte. Acest raport este de nedefinit tocmai pentru că suntem liberi.
Analizăm, în fond, un lucru, nu şi un progres; descompunem întinderea, nu şi
durata.”241

Aşadar, doar trăirea în durata pură şi nu în spaţiu-timp conferă libertate
actelor noastre, ceea ce înseamnă că într-adevăr suntem capabili de a lua o decizie
din adâncul fiinţei noastre. Niciodată nu vom simţi actul liber în timpul deja trecut,
pentru că el se produce doar în prezent, “în timpul care tocmai se scurge”. De aici
provin şi dificultăţile pe care le întâmpinăm atunci când dorim să clarificăm
problema libertăţii care îşi “au originea în aceea că dorim să găsim duratei aceleaşi
atribute ca şi întinderii, că interpretăm o succesiune printr-o simultaneitate, că
transpunem ideea de libertate într-un limbaj în care libertatea este în mod evident
intraductibilă.”242

Un aspect esenţial al concepţiei lui Bergson despre om este acela că el
consideră libertatea fondul întregii noastre existenţe. Ea este caracteristica sine qua
non a spiritului creator al omului eliberat de dogme şi prejudecăţi. Este un efort
spre depăşirea propriei condiţii: el devine astfel, dintr-o fiinţă creată, o fiinţă

241 H.Bergson, Eseu asupra datelor imediate ale conştiinţei, Ed. Instit. European, Iaşi,
1992, p. 153

242 Ibidem, p. 165
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creatoare. Libertatea este, prin urmare, o caracteristică fundamentală a omului.
Dincolo de ea nu se află nimic important. Este ceea ce ne face, de fapt, să devenim
oameni.

Libertatea nu este ceva de cucerit, căci este originară: ţine de conştiinţa
noastră profundă, căreia nu-i sunt adecvate categoriile pe care le aplicăm în
prezentarea lumii exterioare.

Semnificativ pentru concepţia bergsoniană este ideea că libertatea
condiţionează, în ultimă instanţă, acţiunile creatoare ale omului, iar modalitatea
prin care se realizează acestea, actul liber, este unic, este irepetabil. Şi în acest
irepetabil şi inefabil act constau tot tumultul şi toată frumuseţea vieţii. De aceea,
când vorbeşte despre libertate, aşa cum a făcut în Evoluţia creatoare, Bergson
aduce, de fapt, un omagiu vieţii.

2. Ordinea
             În Evoluţia creatoare Bergson face o serie de aprecieri cu privire la
conceptul de ordine strâns legat de modul unilateral în care ştiinţa analizează
realitatea.

Legile matematice şi cele fizice exprimă numai negaţii, oprirea curentului
intim, creator şi de aceea ele surprind numai artificialul, numai ceea ce se află la
suprafaţa lucrurilor sau pare că se află: “Ordinea matematică nu are nimic pozitiv.
Ea este forma spre care tinde de la sine, o anumită întrerupere, iar materialitatea
constă tocmai într-o întrerupere de acest gen.”243

Aceste idei sunt, recunoaşte Bergson, greu de admis, întrucât ordinea
matematică, fiind o ordine, pare ceva pozitiv. Cum credinţa generală este că
dezordinea este posibilă, ordinea, oricum ar fi ea, pare un progres asupra
dezordinei. Dar, ideea de dezordine, luată ca o simplă lipsă de ordine  este un
pseudoconcept, o simplă entitate verbală. De aceea filosoful trebuie să intervină
pentru a fonda o altă teorie a conştiinţei bazată nu numai pe ordinea geometrică, ci
şi pe cea vitală.

Bergson distinge două feluri de ordine cu sensuri opuse: una este ordinea
inertului şi a automaticului, a extensiunii, a geometricului; alta este ordinea
psihologicului, a viului, a tensiunii şi a elanului vital.

În general, cunoaşterea comună face deosebirea dintre cele două ordini
antitetice. De exemplu, despre fenomenele astronomice se spune că prezintă o
ordine admirabilă pentru că le putem prevedea matematic. Dar se constată o ordine,
nu mai puţin admirabilă şi în simfoniile lui Beethoven, considerat de Bergson
genialitatea, originalitatea şi, în consecinţă, imprevizibilitatea însăşi.244

243 H.Bergson, L`evolution creatrice, în Op.cit., p. 242, versiunea în limba română, Op.cit.,
p.206

244 Ibidem, p. 244
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În timp ce ordinea naturii neînsufleţite, sinonimă cu ordinea matematicii,
se manifestă în legile naturii, ordinea vitală apare prin “genuri”. Filosofia din toate
timpurile a confundat cele două tipuri de ordine, susţine Bergson. În antichitate
ordinea vitală a fost extrapolată la nivelul întregii existenţe, împărţind toată
realitatea într-un sistem de genuri, iar în epoca modernă s-a “mecanizat” întegul
univers, subordonându-l unui sistem de legi. Cauza acestor confuzii se găseşte în
însăşi ordinea vitală, care nu se manifestă în esenţa ei creativă, ci în creaţiile ei
accidentale care imită la exterior ordinea fizică şi geometrică. Viaţa în esenţa ei
este evoluţie, transformare neâncetată, dar ea progresează prin intermediul fiinţelor
vii, repetate la infinit şi foarte asemănătoare, până când noutatea poate ieşi la
iveală. De aceea ordinea vitală apare, la suprafaţa lucrurilor, ca un mecanism.

Oricum, nu există decât ordine, nu şi dezordine, precizează Bergson. Ceea
ce noi numim dezordine nu este în fond decât o altă ordine necunoscută de noi.
Dezordinea, incoerentul nu reprezintă decât oscilarea între aceste două tipuri de
ordine, reacţia spiritului nostru decepţionat că în loc să găsească un anumit fel de
ordine, a găsit cu totul alta. Şi cum prezenţa unei ordini implică absenţa celeilalte,
ori de câte ori ne găsim în faţa unui anumit tip de ordine la care nu ne aşteptam,
vorbim de dezordine. În acest fel noi substituim o voinţă mecanismului naturii. În
locul ordinii mecanice o introducem pe cea vitală şi de aceea ordinea fizică ne
apare ca o suprimare a ordinii vitale, de unde ar rezulta incoerentul, dezordinea ca
o degradare a ordinii.

În realitate nu există mai intâi incoerentul, apoi geometricul şi apoi vitalul;
nu există decât geometric şi vital şi o balansare a spiritului nostru care încearcă să
înţeleagă acest lucru. “A vorbi despre o diversitate incoordonată, căreia i se adaugă
ordinea, înseamnă a comite o adevărată petitio principi, căci imaginănd
incoordonatul punem în realitate o ordine sau mai precis le punem pe
amândouă.”245

Folosind metoda intuiţiei, Bergson încearcă să explice astfel trecerea de la
tensiune la extensiune şi invers, de la libertate la necesitatea matematică printr-o
inversiune. Pentru a înţelege mai bine acest lucru este necesar să reflectăm la noi
înşine, căci noi simţim curentul vital încărcat de materie şi chia la nivelul nostru se
manifestă cele două forme de ordine.

3. Filosofia
            Strâns legat de ordinea vitalului, Bergson atrage atenţia că această
problemă constituie ţinutul rezervat exclusiv filosofiei, intuiţiei. Filosofia ar fi deci
coincidenţa conştiinţei umane cu principiul creator, un mod nou de contopire a
omului în univers.

Datorită inteligenţei îndreptată în mod constitutiv spre acţiunile eficiente,
ştiinţa conduce la adevăruri care devin din ce în ce mai simbolice, pe măsura
intrării ei în domeniul vitalului pentru că nu reuşesc să surprindă esenţa acestuia –

245 Ibid,  p. 256, versiunea în limba română, Op.cit., p. 221
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creativitatea. “Datoria filosofiei va fi deci de a interveni aici activ, de a examina
viul fără gânduri ascunse de utilitate practică, degajându-se de formele şi
obiceiurile propriu-zis intelectuale. Obiectul ei este speculaţia, adică viziunea;
atitudinea ei în faţa viului nu va putea fi cea a ştiinţei care nu vizează decât
acţiunea şi care, neputând acţiona decât prin mijlocirea materiei inerte, priveşte
restul realităţii din acest unic aspect.”246

În acest fel, obiectul filosofiei este determinat, în concepţia lui Bergson, de
carenţele ştiinţei şi ale inteligenţei. De aici rezultă firesc şi metoda sa specifică:
“Inteligenţa – şi ştiinţa – vizează acţiunea. Filosofia va consta, dimpotrivă, în
invertirea direcţiei obişnuite a gândirii. Scopul ei nu va fi utilul, ci cunoaşterea
dezinteresată. În acest fel, filosofia va deveni un efort pentru depăşirea condiţiei
umane.”247

În Gândirea şi mişcarea Bergson îşi expune în mod clar concepţia sa cu
privire la raportul dintre cunoaşterea intuitivă – specifică filosofiei şi cea
intelectuală – proprie ştiinţei. În acest context, el atrage atenţia celor care i-au
înţeles greşit poziţia, acuzându-l de antiintelectualism şi antiscientism: “Metafizica
nu este (…) superioară cunoaşterii pozitive, ea nu vine după ştiinţă să considere
acelaşi obiect pentru a obţine o cunoaştere mai înaltă despre el.”248 În acest caz ar
însemna să condamnăm ştiinţa la relativitate, iar filosofia ar fi doar ipotetică şi
vagă, deci le-am nedreptăţi pe amândouă: “Noi credem că ele sunt, sau că ele pot
deveni la fel de precise şi de sigure.”249

Apar aici două idei ce pot fi analizate separat. Prima ar fi că filosofia nu
este superioară ştiinţei, iar a doua că ea trebuie să aibă acelaşi grad de precizie ca şi
ştiinţa.

În legătură cu primul aspect Bergson consideră că filosofia nu trebuie să se
erijeze într-o sinteză a ştiinţei pozitive şi să pretindă că este mai presus de ştiinţă
generalizând aceleaşi fapte studiate de aceasta în cadrul diverselor discipline.
Aceasta nu înseamnă că filosofia n-ar avea un domeniu propriu de investigaţie, dar
el nu este nici pe de parte acela evocat de mulţi gânditori din epoca modernă, şi
anume, cercetarea legilor comune întregului univers, generalizarea şi corelarea
cunoştinţelor obţinute de diverse ştiinţe pozitive. Din contră: “n-ar fi loc pentru
două modalităţi de cunoaştere, filosofie şi ştiinţă, dacă experienţa nu ni s-ar
prezenta sub două aspecte diferite: pe de o parte fapte repetabile, măsurabile, iar pe
de altă parte, penetraţie, durată, refractare legii şi măsurării.”250

246 Ibid, p. 214, versiunea în limba română, Op.cit., p. 188

247 H.Bergson, La Pensee et le mouvant,  în Op.cit., p. 218

248 Ibidem, p. 44

249 Idem

250 Ibidem, p. 137
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În opinia lui Bergson, filosofiei îi este rezervată exclusiv dimensiunea
trăirii, a experienţei interioare, a “simpatiei”, care o plasează în durată, în creaţie.
Prin participare nemijlocită, prin trăire, filosoful se va contopi în univers.

De altfel, trebuie remarcat faptul că opera bergsoniană însăşi este marcată
de această bucurie a vieţii, de optimism, de o căutare febrilă a sensului vieţii care i-
ar conferi acesteia plenitudine. Iar aceasta se ascunde în creaţie, în devenirea
continuă pe care filosoful a surprins-o cu mare fineţe în toate lucrările sale. Din
acest motiv poziţia lui Bergson poate fi înscrisă cu siguranţă în cadrul unei mari
direcţii filosofice care de la Socrate şi până astăzi şi-a continuat drumul fără
întrerupere. Ne referim la participarea la existenţa însăşi, la trăirea individului nu
ca simplu element depersonalizat şi repetabil al unui sistem, asemănător logicii lui
Ares, ci ca parte inseparabilă şi la rândul ei creatoare, unică şi irepetabilă din marea
creaţie universală.

În privinţa celui de-al doilea aspect, acela al preciziei cerută de Bergson
filosofie, mulţi comentatori ai operei sale au considerat-o drept o atitudine
paradoxală, din momemt ce metoda sa expres formulată era cea intuitivă,
implicând un mare grad de subiectivitate. Se pare însă că nu întâmplător această
atitudine bergsoniană datează din perioada când formalizarea şi axiomatizarea , cu
idealul lor de precizie absolută, încă triumfau, astfel încât ele şi-au găsit ecou şi în
aceste rânduri care deschid volumul Gândirea şi mişcarea: “Ceea ce a lipsit cel
mai mult filosofiei este precizia.”251

Bergson insistă pe această temă a preciziei şi a acurateţei din dorinţa de a
clădi filosofiei un fundament cârt mai trainic tocmai pentru a nu mai fi considerată,
într-o epocă a marilor descoperiri ştiinţifice, ca fiind pur speculativă şi ipotetică:

“Filosofia trebuie adusă la un mare grad de precizie, pusă să rezolve chiar
probleme mai speciale, din ea trebuie făcut auxiliarul şi, dacă e nevoie,
reformatoarea ştiinţei pozitive. Să nu mai existe sisteme mari care îmbrăţişează
posibilul şi chiar imposibilul ! Să ne mulţumim cu real, materie şi spirit. Dar să-i
cerem teoriei noastre să-i îmbrăţişeze atât de strâns încât între ei şi ea nici o altă
interpretare să nu se poată strecura.”252

Bergson pretinde filosofiei să renunţe la o poziţie bazată pe plauzabilitate
şi probabilitate evident, însă, în măsura în care ştim că nu orice poate fi verificat
nici măcar în ştiinţă. El admite deci, că “spiritul acceptă riscuri…”253 Dar filosoful
poate câştiga o siguranţă de neclintit “în măsura în care el va şti să ne comunice
intuiţia din care el îşi trage forţa.”254

251 Ibidem. p. 1

252 Ibidem, p. 136

253 Idem

254 Idem
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Această siguranţă interioară a filosofului se exprimă prin idei ce vor fi
supuse controlului ştiinţei, luând naştere astfel “experienţa integrală”255, ceea ce ar
însemna, de fapt, o impletire a ştiinţei cu filosofia. Am păşi astfel într-o eră a
cunoaşterii din care toţi am avea de câştigat. Încă din Evoluţia creatoare Bergson
anticipa această idee. Remarcând caracterul incomplet al cunoaşterii noastre, chiar
dacă ea nu este, totuşi, exterioară şi relativă, ar fi dezirabil, propunea gânditorul
francez, ca ştiinţa şi filosofia să nu se excludă una pe cealaltă, ci dimpotrivă, să se
susţină reciproc: “Fiinţa însăşi, în profunzimile sale, o atingem prin dezvoltarea
combinată şi progresivă a ştiinţei şi filosofiei.”256

În privinţa propriului sistem, Bergson şi-a delimitat clar obiectul şi metoda
folosită. Obiectul filosofiei sale îl constituie dimensiunea temporală, durata,
sufletul viu, originar şi creator al universului, iar metoda sa este intuiţia.

4. Dumnezeu
             În Cele două surse ale moralei şi religiei257Bergson distinge două
modalităţi prin care filosofia se raportează la religie. Una este distanţată, prin care
filosofia se delimitează de revelaţie, de instituţiile specifice şi credinţa care o
acceptă, pornind de la ideea că ea trebuie să se păstrteze în limitele experienţei şi
ale raţionalului. Cealaltă modalitate consideră misticismul în stare pură, curăţat de
viziuni, de alegorii şi de formule teologice, devinind astfel un puternic auxiliar al
demersului filosofic.

Această a doua raportare îl atrage mai mult pe Bergson care încearcă să
descopere în ce măsură experienţa mistică prelungeşte experienţa concretă ce l-a
adus la doctrina elanului vital. El constată că o parte a metafizicii gravitează în
jurul problemei “de ce există ceva”: materie, spirit sau Dumnezeu mai curând decât
nimic? Dar această întrebare conduce la ideea că realitatea este menită să umple un
gol şi că, de fapt, nu există nimic de drept. De aceea apare necesitatea de a explica
de ce în fapt, există, totuşi, ceva. Această presupoziţie este, însă, o iluzie căci
neantul nu există. Absenţa unui lucru nu este decât prezenţa altui lucru, neexistând
un vid absolut. Acesta este doar o pseudo idee, un miraj al reprezentării, o iluzie
care-şi are originile în structurile profunde ale inteligenţei noastre care naşte
determinaţii ce nu sunt decât negaţii şi ca atare nu pot fi exprimate decât negativ,
fiind totodată şi sursa angoasei metafizice. 258

Pentru mistic nu există, însă, nici un fel de determinaţii. El crede pur şi
simplu că Dumnezeu este, nefăcându-şi probleme în legătură cu ceea ce nu este.

255 Ibidem, p. 226

256 H.Bergson, Evoluţia creatoare, în Op.cit., p. 190

257 H. Bergson, Cele două surse ale moralei şi  religiei, Editura Institutul European, Iaşi,
1992

258 Ibidem, p. 229
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De aceea, apreciază Bergson, “filosoful nu trebuie să întrebe misticul asupra naturii
lui Dumnezeu”, sesizată în mod imediat în ceea ce are ea pozitiv, adică perceptibil
cu ochii sufletului.

“Filosoful ar fi putut uşor defini această natură, de-ar fi voit să pună
misticismul într-o formulă. Dumnezeu este iubire, şi este obiect al iubirii: în
aceasta constă întrega toată contribuţia misticismului (…) Descrierea lui este
interminabilă întrucât lucrul descris este inexprimabil. Şi totuşi, el ne spune cu
limpezime următoarele: iubirea divină nu este ceva de la Dumnezeu, ci este
Dumnezeu însuşi. De gândul acesta se va lega filosoful ce-l consideră pe
Dumnezeu drept persoană, dar evită totuşi să cadă în capcana unui antropomorfism
grosolan. Se va gândi, spre exemplu, la entuziasmul ce poate cuprinde un suflet, ce
arde cele ce sunt ale sufletului şi se înstăpâneşte pentru totdeauna asupra întregului
suflet.”259

Aşadar, filosoful încearcă să exprime în termeni inteligenţi ceea ce pentru
mistic constituie esenţa lui Dumnezeu: iubirea sublimă la care are acces doar prin
intuiţie mistică. Iată de ce, pentru a-şi reprezenta iubirea – esenţă a divinităţii ca
energie creatoare, filosoful trebuie să pornească de la imaginea creaţiei materiei
prin formă. Dar în acest caz apare următoarea întrebare: care este obiectul acestei
iubiri? Căci este greu de a imagina o iubire activă ce nu se adresează nimănui.

Un filosof ataşat experienţei mistice ar răspunde că iubirea divină ne este
nouă, oamenilor, adresată, după cum şi noi îl iubim pe Dumnezeu. Căci, de ce ar
avea nevoie Dumnezeu de noi, de ce ne-ar crea, dacă nu pentru a ne iubi?

“Creaţia îi va apare ca o lucrare a lui Dumnezeu pentru a crea creatori;
pentru a-şi aduce aproape fiinţe demne de iubirea lui.”260 Bergson este ataşat
acestei supoziţii argumentând prin aceea că “viaţa şi materia sunt date solidar,
laolaltă.”261

Aceasta este poziţia filosofului influenţat de sugestia mistică a unui univers
ce reprezintă “aspectul tangibil al iubirii şi al nevoii de a iubi, cu toate consecinţele
pe care le antrenează emoţia creatoare, adică cu apariţia fiinţelor vii, fără de care
primele nu s-ar fi putut ivii, şi, în fine, cu apariţia unei imensităţi de materialitate
fără de care viaţa însăşi n-ar fi posibilă.” 262

Deci iubirea naşte iubire responsabilă de apariţia şi perpetuarea vieţii.
Viaţa însăşi este iubire şi prin aceasta ea se împărtăşeşte din energia creatoare.
Putem constate în această explicaţie bergsoniană a iubirii divine o extraordinară
împletire a genezei cu antropogeneza, ce amintesc mai degrabă de un sincretism

259 Ibidem, p. 230

260 Ibidem, p. 232

261 Ibidem, p. 233

262 Idem
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religios cu adânci influenţe orientale, dar şi de scrierile primilor părinţi ai Bisericii,
nu doar de vechea credinţă iudaică. “Energia creatoare trebuind să se definească
prin iubire, la existenţă au fost chemate fiinţe destinate să iubească şi să fie iubite .
Distincte de Dumnezeu care este această energie însăşi, ele nu se puteau ivi decât
într-un univers, şi tocmai de aceea s-a ivit şi universul.”263

Un asemenea colţ de univers este şi planeta noastră.Aici, diferite specii au
condus în cele din urmă la apariţia omului. De altfel întreaga linie evolutivă a
universului a pregătit constituirea omenirii – “termenul final” al evoluţiei care se
învârte în cerc.

Prin această ultimă idee Bergson se desparte de clasica axplicaţie teologică
a creaţiei directe a omului de către Dumnezeu, ceea ce i-a adus în epocă o hotărâtă
dezaprobare a clerului.

Dar prin această concluzie Bergson îşi depăşeşte şi propriile sale
consideraţii anterioare din Evoluţia creatoare: mişcarea elenului vital s-a convertit
din rectilinie în circulară. La capătul drumului şi într-un sens şi-ntr-altul se află
Dumnezeu. , căci evoluţia umanităţii însăşi conduce la triumful asupra
materialităţii, prin apariţia unor oameni desăvârşiţi care au reuşit să-l regăsească pe
Dumnezeu. Asemenea oameni sunt misticii care au arătat filosofilor “de unde vine
şi încotro merge viaţa”.264 Iată de ce chiar şi omul obişnuit, aşa nedesăvârşit cum
este el deocamdată, “incomplet” este “raţiunea de a fi a vieţii pe planeta
noastră.”265

Conexiunea făcută de Bergson între Dumnezeu şi om, identificarea
Divinităţii cu energia creatoare care-şi trăgea seva din elanul vital, i-a atras
anatema Bisericii Catolice, aceasta acuzându-l nu doar de panteism, ci şi de o mare
apropiere de ateism, invocând faptul că Dumnezeul bergsonian nu are existenţă
prin Sine , ci şi-o dobândeşte în măsura în care se constituie în izvor al lumilor. Iar
în privinţa recunoaşterii transcendenţei lui Dumnezeu ca vocaţie de a ne transcende
pe noi înşine, nu înseamnă totodată şi recunoaşterea transcendenţei lui
ontologice.266 În concepţia lui Bergson el ar fi doar cauza instrumentală şi imanentă
a creaţiei, dar întrebarea asupra cauzei prime, deplin transcendente şi teleologic
orientate rămâne, totuşi, deschisă.

Dintr-o altă perspectivă, Dumnezeu este înţeles de Bergson ca durată
infinit concentrată, asemănătoare temporalităţii descrisă de Sf. Augustin când
atrăgea atenţia asupra paradoxalului conflict dintre durata concentrată şi timpul

263 Ibid, p. 234

264 Ibidem, p. 235

265 Ibidem, p. 233

266 Jacques Maritain, La Philosophie bergsonienne, Paris, Librairie Marcel Riviere, 1930, p.
235
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desfăşurat ca atare drept timp al lumii. Adevărul duratei concentrate este o stare
spirituală care fie că se orientează spre creaţia finită şi trecătoare , fie că se
deschide veşniciei. La Bergson acţiunile creatoare ale creaturilor pe drumul
desăvârşirii de sine nu sunt decât modalităţi particulare de realizare şi manifestare
totodată a acţiunii creatoare a Divinităţii.
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ACCEPŢIUNI KANTIENE ALE IDEII DE LIBERTATE
ÎN CONTEXTUL ILUMINSMULUI RFANCEZ

Cătălin GRIGORE

Resumée
Le texte ci-dessous tend á preciser les sens possibles de l’ideé de liberté

kantienne dans les  aspects qu’elle detient á travers les oeuvres politiques et morales
majeures  de  Kant. L’article deploie une analyse de cette ideé dans le context des
Lumières. L’acception politique de l’ideé de liberté est abordee come dimension privee
et publique et egallement en tant que norme et ideal humain de perfection.

Ideea de libertate este una din ideile cu un foarte înalt grad de generalitate,
ea suportând  mai multe instanţieri, relativ la discursul şi contextul în care ea apare.
Lucru valabil şi pentru întrebuinţarea acesteia în opera lui Immanuel Kant. Am
putea astfel identifica,  pentru început, următoarele accepţiuni ale libertăţii: o
formă politică a libertăţii, una de natură  morală şi una de natură metafizică, legată
de statutul metafizic al libertăţii ca şi capacitate/incapacitate  a subiectului uman.
În rândurile de mai jos voi încerca să creionez   aceste aspecte ale libertăţii în
corelaţie cu gândirea şi spiritul Iluminismului, în manifestările sale de natură
ştiinţifică, morală sau politică.

Abordarea problemei libertăţii kantiene în context iluminist presupune în
prealabil  o delimitare  a conceptului de Iluminism. Astfel, înainte de a-l situa într-
o  perspectivă filosofică, Iluminismul este un fenomen cultural a cărui influenţă se

 Prof. drd., Colegiul Naţional Zinca Golescu, Piteşti
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răsfrânge asupra mai multor domenii ale culturii academice sau sociale, precum
literele, educaţia, religia, istoria, ştiinţa, filosofia. Ernst Cassirer, autorul unei
lucrări consacrate despre Iluminism - Filosofia Luminilor - , încearcă decelarea
esenţei acestui fenomen cultural aşa cum  s-a sedimentat el în configuraţii
spirituale concrete precum: noua imagine despre natură; psihologie şi teoria
cunoaşterii; lumea istorică; dreptul, statul şi societatea; estetica. Referindu-se la
unul din reprezentanţii cheie ai Iluminismului, Cassirer remarcă:
,, d’Alembert a încercat să proiecteze o imagine de ansamblu asupra stării spiritului
uman către mijlocul secolului al XVII-lea. El porneşte de la afirmaţia că în ultimele
trei secole, fără întrerupere se face vizibilă o cotitură radicală semnificativă a vieţii
spirituale. În secolul al XV-lea apare mişcarea spiritual-literară a Renaşterii, în
secolul al XVI-lea reforma religioasă ajunge la apogeu; în secolul al XVII-lea
victoria filosofiei carteziene este cea care schimbă în mod decisiv întreaga imagine
asupra lumii. Poate fi demonstrată o mişcare analoagă  şi în privinţa secolului al
XVIII-lea? Şi cum pot fi caracterizate orientarea şi tendinţele sale de bază?”

Programul Iluminismului

În ce a constat în fond mesajul Iluminismului şi în ce mod au conştientizat
liniile directoare ale acestuia gânditorii implicaţi  reiese în mod sugestiv din chiar
cuvintele lui  d’Alembert, observaţii care reprezintă trăsăturile unui veritabil
program:  ,, Îndată ce  examinăm cu atenţie secolul în mijlocul căruia ne aflăm,
îndată ce reactualizăm evenimentele care se derulează în faţa noastră, moravurile
noastre, operele pe care le producem, conversaţiile pe care le purtăm, vom înţelege
imediat că în toate ideile noastre s-a înfăptuit o schimbare demnă de luat în
considerare: o schimbare care, prin repeziciunea sa, permite o schimbare radicală şi
în ceea ce priveşte viitorul. Doar o dată cu trecerea timpului va putea  fi posibil să
determinăm cu exactitate obiectul vizat de această transformare, cât şi să
desemnăm natura şi limitele sale – posteritatea va putea cunoaşte mai bine decât
noi, atât deficienţele cât şi primatul acestuia. Epocii în care trăim îi place să se
denumească epocă a filosofiei. De fapt, dacă examinăm fără prejudecată starea
actuală a cunoaşterii noastre, atunci  nu putem nega faptul că filosofia a făcut
progrese semnificative. Ştiinţa naturii se îmbogăţeşte pe zi ce trece; geometria îi
extinde limitele ajungând şi în domeniul fizicii, în sfârşit, adevăratul sistem al
lumii este cunoscut, dezvoltat progresiv şi perfecţionat. De la Pământ la Saturn, de
la istoria cerului şi până la cea a insectelor, ştiinţa naturii şi-a schimbat înfăţişarea.
Împreună cu ea, şi celelalte ştiinţe au primit o formă nouă. Fireşte studiul naturii,
considerat în sine, pare a fi rece şi tăcut; abia dacă este destinat să stârnească
pasiunile; mai mult, satisfacţia pe care el ne-o produce provine dintr-un sentiment
permanent, liniştit şi constant. Însă descoperirea şi utilizarea unei noi metode de
filosofare trezeşte totuşi, prin entuziasmul care însoţeşte mereu toate marile
descoperiri un avânt general al ideilor. Toate aceste cauze au contribuit la crearea
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unei efervescenţe a spiritelor. Acest freamăt, care se simte în toate părţile, a cuprins
cu violenţă tot ceea ce i-a ieşit în cale, asemeni unei furtuni care distruge toate
digurile ce i se opun. De la principiile ştiinţelor până la bazele religiei revelate, de
la problemele metafizicii până la cele de gust, de la muzică până la morală, de la
controversatele probleme teologice până la cele economice şi pragmatice, de la
politică până la dreptul popular şi cel civil, totul a fost discutat, analizat şi răscolit.
O nouă lumină s-a revărsat asupra multor probleme, noile întrebări care s-au născut
au fost efectul acestei efervescenţe a spiritelor: la fel  cum efectul fluxului şi
refluxului este acela de a aduce ceva nou la mal şi, în acelaşi timp, de a îndepărta
ceva de la acesta.”267

 După cum vedem, autorul acestor rânduri vorbeşte despre transformări
care deja erau în derulare şi influenţaseră , ,,moravurile noastre, operele pe care le
producem, conversaţiile pe care le purtăm” . În fapt, acestea trei, moravurile,
operele şi discursul public sunt mărci reprezentative pentru spirtul unei epoci de la
care ar porni orice specialist, fie el istoric al ideilor sau sociolog care şi-ar propune
reconfigurarea spiritului unei epoci. După cum vedem , de asemenea, din textul de
mai sus, Iluminismul a afectat cam toate domeniile semnificative ale vieţii
spirituale: filosofia şi metafizica, domeniul religios, problemele de gust, politica şi
domeniul economic.
În rândurile de mai jos, voi încerca să selectez, dimensiunile cele mai importante
regăsibile deopotrivă în atmosfera iluministă şi în lucrările kantiene.

Unitate a  raţiunii sau sau sistemicitate a raţionalităţilor?

Înainte de toate, Iluminismul se relevă ca o epocă a optimismului, mai ales
a două tipuri de optimism, unul epistemologic şi altul legat de ideea de
perfecţionare a umanităţii, aspecte,  care, după cum vom vedea, au fost tematizate
de gândirea kantiană. Spiritul epocii ,,este  străbătut de credinţa în unitatea şi
statornicia raţiunii. Ea este una şi aceaşi pentru toţi subiecţii gânditori, pentru toate
naţiunile, pentru toate epocile şi toate culturile.”268 Putem reţine de aici  una din
notele importante ale Iluminismului: credinţa în universalitatea raţiunii. Paradigma
specifică ştiinţei vremii, prin care se întrupa optimismul şi noul crez al unităţiii
raţiunii umane, ba mai mult, chiar al unităţii naturii, era fizica newtoniană. Ce
realizase în fapt proiectul fizicii newtoniene? Înainte de toate, unificarea
diversităţii fenomenale, observată şi măsurată pe calea observaţiei şi a
experimentelor măsurabile, sub un mănunchi de legi raţionale şi matematizate.
Cuvântul cheie în cazul acestei reuşite a raţiunii se numeşte sistematizare,

267 D’Alembert, Elements de Philosophie, apud Cassirer, Filosofia luminilor, Ed Paralela
45, traducere de Adriana Pop, Piteşti, 2005, pp. 19-20.

268 Idem, pp.21-22.
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operaţiune specifică nu atât dimensiunilor analitice ale intelectului raţionalist sau
empirist, cât mai ales unei dimensiuni unificatoare a minţii umane, denumită la
propriu de către Kant raţiune. ,, Această nouă ierarhie metodică este cea care şi-a
pus amprenta asupra întregii gândirii a secolului al XVIII-lea. Esprit systematique
nu va fi în nici un caz apreciat  mai puţin sau înlăturat, însă va fi foarte clar
delimitat de esprit de systeme. Întreaga gnoseologie a secolului al XVIII-lea va
face eforturi în vederea fixării acestei diferenţe. Introducerea la Encyclopedie a lui
d’Alembert o plasează în mijlocul problematicii, iar Traité des systèmes a lui
Condilliac îi conferă acesteia forma şi justificarea explicită (...)     Deşi gânditorii şi
şcolile ajung la rezultate diferite, poziţia lor coincide în ceea ce priveşte premizele
cognitiv-teoretice. Lucrarea Traité de Metaphysique a lui Voltaire, Introducerea la
Encyclopedie a lui d’Alembert şi Untersuchung über die Deutlichkeit der
Grundsätze der Natürlichen Theologie der Moral a lui Kant, vorbesc, în acest
punct, aceeaşi limbă. Toţi declară că metoda autentică a metafizicii coincide parţial
cu cea pe care Newton a introdus-o în cunoaşterea naturii şi care a ajuns la
concluzii eficiente în acest domeniu.”269

Orice cunoscător al operei kantiene poate recunoaşte în temele unităţii
sistematice şi  a universalităţii raţiunii din epoca Iluminismului teme specific
kantiene.Temele respective sunt abordate în opera lui Kant dintr-o dublă
perspectivă, cea a cunoaşterii teoretice şi cea a cunoaşterii practice. Înainte de
Kant, în perioada modernă a filosofiei, ideea de sistem al raţiunii o regăsim
îndeosebi la gânditorii raţionalişti, şi mai puţin la cei empirşti. Lucrurile sunt lesne
de înţeles: cunoaşterea teoretică este mult mai geometrică decât cunoaşterea de tip
experimental, care stă sub semnul probabilului şi al inducţiei. Cunoaşterea practică,
căreia Kant va încerca să-i dea nişte legi universale, se aseamănă, din acest punct
de vedere cu abordarea empirică a cunoaşterii. Revenind la sublinierea contribuţiei
newtoniene, este uşor de observat, în acest sens, că proiectul fizicii   newtoniene
îndeplinea dezideratul universalizării domeniului relativ al lumii empirice. Pe de
altă parte, modelul ştiinţific newtonian  considerat un etalon pentru ştiinţele
naturale conduce la  tentaţia extinderii sale la toate domeniile realităţii, şi mai cu
seamă la acel tip de realitate sustras ordinii fixe a  naturii,  ordinea spontaneităţii
umane sau a libertăţii, din care derivă un  domeniu  mai puţin geometric al
realităţii, cel practic.

În faţa ideii optimiste a unificării realităţii  printr-o singură raţiune
universală, apar în curând dificultăţii datorate constatării că nu există un singur tip
de realitate, ci posibil mai mai multe, şi, de asemenea, că nu este vorba doar de un
singur tip de raţionalitate, ci posibil de mai multe. Ca o notă incidentă în discursul
de faţă, ne  putem aminti însă că Pascal  ridicase  acestă problemă deja cu un secol
mai înainte, prin distincţia făcută între l’esprit de finesse şi l’esprit de geometrie.

269 Idem, p.27.
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Ar trebui subliniat, în acest sens, după cum remarcă şi Cassirer, că
Iluminismul nu practică un universalism limitativ, reductibil la ideea de sistem, ci
un spirit sistematic, ceea ce este cu totul altceva. În plan kantian, această posibilă
influenţă, o regăsim în distincţia între diversele tipuri de raţionalitate , desemnate
ca raţiune teoretică şi raţiune practică, sau prin tematizarea acestei diversităţi ca
domeniu al ,,publicităţii”  în care are loc un ,, conflict al facultăţilor”. În acest fel,
modul în care se va rezolva această problemă în gândirea iluministă  reprezintă
continuarea şi nuanţarea dezideratului universalist al ideii de sistem al secolului
anterior: ,,În trecerea spre secolul al XVIII-lea, se pare că acest absolutism al ideii
de unitate îşi pierde forţa, se pare că este supus la îngrădiri şi nenumărate concesii.
Însă, aceste modificări şi concesii nu periclitează nucleul ideii înseşi. Astfel funcţia
de unificare ca atare rămâne recunoscută ca funcţie fundamentală a raţiunii.
Ordinea şi dominarea raţională a ceeea ce este dat nu sunt posibile fără unificarea
riguroasă a acestuia. A cunoaşte o multiplicitate înseamnă a-i pune componentele
într-o astfel de relaţie încât, pornind de la un punct stabilit, să o putem străbate
ţinând cont de o regulă constantă şi generală.”270 Nu întâmplător, în cazul
Iluminismului, cea mai semnificativă ilustraţie a îmbinării ideii de unitate a raţiunii
şi cunoaşterii umane ca sistemicitate a diverselor tipuri de raţionalitate  este însăşi
ideea unei enciclopedii, care reprezintă atât programul cât şi emblema
Iluminismului. Ideea de diversificare a perspectivelor în planul reprezentărilor
despre lume, eventual chiar ideea de autonomie a anumitor domenii, poate fi destul
de întemeiat considerată ca o premisă epistemologică pentru ideea de toleranţă.
Idee care subîntinde în acelaşi timp două aspecte: cel al acceptării diferenţelor, dar
şi pe cel al raţionalităţii (raţionalizării) acestor diferenţe prin regândirea unităţii
raţiunii umane ca sistemicitate de raţionalităţi. De aici derivă în cele din urmă, o
formă a ideii de liberate în spaţiul public ca tolerare a diversităţii de discursuri , şi
în cele din urmă a concretizării acestei idei de libertate sub forma concretă a unor
libertăţi.

Imaginea naturală a omului:  fenomenalism şi fiziologie umană în Iluminism

În contextul articolului de faţă, concepţia ştiinţifică a Iluminismului este
relevantă de asemenea şi în măsura în care propune o nouă perspectivă (ştiinţifică)
asupra omului, subiectul de fapt al libertăţii. Putem remarca că imaginea sau
imaginile despre om ale epocii se ,,ştiinţificizează”. Imaginea omului tinde să
scape vechilor reprezentări religiose sau metafizice, intrând sub incidenţa altora.
Este vorba de reprezentările impuse de ştiinţele naturale şi de explicaţiile
naturalizante oferite de acestea. Tratatul depre senzaţii al lui Condilliac poate fi
considerat o asemenea ilustraţie: ,, Esenţa întregii naturi poate fi decodificată şi
determinată doar pornind de la esenţa omului. Fiziologia umană devine acum

270 Idem, pp.37-38
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punctul de pornire şi soluţia cunoaşterii  naturii. Matematica şi fizica matematică
îşi vor pierde poziţia lor centrală; la fondatorii teoriei materialiste, locul va fi luat
de către biologie şi fiziologia generală.”271 După un alt reprezentant al epocii,
Holbach, omul  nu mai trebuie privit prin ochii teologiei, ci prin cei ai ştiinţelor
naturii: ,,În calitate de duşman înnăscut al experienţei, teologia, ştiinţa
supranaturalului, a fost un obstacol invincibil permanent în cale progresului
ştiinţelor naturii. Fizica, istoria naturii, anatomia nu aveau permisiunea să vadă
ceva altfel decât cu ochii superstiţiei.”272 De altfel, legând ideile de faţă din
perspectiva istoriei filozofiei, putem observa că senzualiştii nu fac altceva decât să
continuie munca   gânditorilor empirişti din secolul precedent şi să le accentueze
unele presupoziţii şi preocupări de analiză a naturii umane în direcţia unei
concepţii materialiste.
Că ideea de libertate are o legătură cu imaginea despre natura umană luată în
sensul frust ştiinţific, o dovedeşte şi concepţia kantiană a participaţiei omului la
două tipuri de realităţi, cea a simţurilor, ca fiinţă sensibilă şi la dimensiunea
inteligibilă totodată, ca fiinţă raţională . Din această perspectivă, Kant va trebui să
discute despre dublul statut al omului şi despre cele două tipuri de cauzalitate la
care participă, cea naturală şi cea bazată pe spontaneitate, prin care justifică de fapt
libertatea omului.

,,Maşinăria “raţiunii şi psihologia  în concepţia gânditorilor iluminişti

Din aceeaşi perspectivă a abordării frust ştiinţifice a naturii umane putem
reţine şi  preocuparea de  reîntemeiere pe fundamente ştiinţifice a unor domenii ale
exprimării umane tradiţionale, precum religia şi morala, care, se considera, astfel
vor fi sustrase  domeniului preocupărilor şi practicilor neştiinţifice, ce nu pot fi
verifictate experimental şi nu pot fi întemeiate strict raţional. Una din căile de
remodelare a acestor domenii ale spiritului este legată de încercarea de explicare a
lor ca manifestări  naturale fundamentate psihologic.

Psihologia şi teoria cunoaşterii secolului al XVIII-lea duc mai departe
contribuţiile în aceste direcţii ale secolului precedent.Treptat treptat se va trece de
la ,,arta disecării sufletului” sau de la ,,romanul sufletului”, sau ,,istoria sufletului”
făcută de Locke, după cuvintele lui Voltaire, la binecunoscuta  arhitectonică a
raţiunii kantiene. Cassirer spune în acest sens următoarele: ,, Marele proces de
secularizare a gândirii, în care filosofia Iluminismului îşi vedea sarcina esenţială,
se impune tot mai mult în acest punct, cu o intensitate specifică. Problema logică şi
cognitiv-teoretică <<a relaţiei dintre cunoaştere şi obiectul ei>> nu poate fi
soluţionată prin apel la motive religioase şi metafizice; prin acesta ea poate fi pusă

271 Idem, p.74

272 Holbach, Sistemul naturii, apud Cassirer, op. cit., p78.
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doar în obscuritate. În renumita scrisoare către Markus Herz, care conţine prima
formulare a problemelor sale critice, Kant a respins încă o dată orice încercare de
soluţionare în acest fel: << Platon a presupus o contemplare  spirituală a divinităţii
dept origine a conceptelor pure ale intelectului şi ale  principiilor, Malebranche, o
contemplare mai îndelungă a acestei esenţe primordiale...În determinarea originii şi
valabilităţii cunoştinţelor noastre, Deus ex Machina este cel mai lipsit de sens lucru
pe care îl putem alege şi care în afara cercului înşelător al întregului şir de
consecinţe ale cunoaşterii noastre, are dezavantajul că se aplică fiecărui greier sau
fiecărei născociri>>”.273

Nu este vorba oare   astfel  de psihologizarea vechii probleme  libertăţii
individului uman  sau a liberului arbitru prin renunţarea la explicarea acestei
capacităţii prin influenţă transcendentă  şi propunerea unei întemeieri imanente,
care nu se putea sprijini, în măsura în care nu se dorea să fie considerată pur
speculativă,  decât pe explicaţii psihologice? De altfel  esenţa conceptuală a
liberului arbitru se reduce la două aspecte care ţin, în termenii de azi, de aspectul
volitiv şi cel cognitiv. Ce altceva înseamnă de fapt liber arbitru  decât autonomia
omului provenită din capacitatea de  a iniţia o acţiune (voinţă) şi controlul prin
discernământ  teleologic al acesteia (raţiune).

La Kant  problema originii libertăţii ca spontaneitate ridică mai multe
probleme, care sunt legate cred, de necesitatea clarificării conceptului de
spontaneitate în mai multe întrebuinţări întâlnite în anumite lucrări kantiene.De
exemplu, ar trebui să se clarifice preoblema spontaneităţii cunoaşterii prin formele
pure ale sensibilităţii şi prin  categoriile intelectului în contextul discursului despre
raţiunea teoretică. Lucrurile stau la fel şi în cazul raţiunii practice. Discutarea mai
amănunţită a  acestora însă rămâne o sarcină a autorului acestor rânduri în
contextul  delimitării şi aprofundării cercetării asupra discursului despre libertate la
Kant. Oricum, cea ce doresc să subliniez este relevanţa explicaţiilor de tip
psihologic, atât în context illuminist cât şi în context kantian relativ la problema
posibilităţii libertăţii subiectului uman. Aspect al libertăţii pe care îl consider de
factură  metafizică, deoarece are în vedere stabilirea capacitatăţii/inacpacitatăţii
ontologice a insdividului de a fi liber. În context preiluminist şi prekantian
soluţionarea acestei probleme s-a făcut predominant din perspectiva teoriei
liberului arbitru aşa cum a fost ea prelucrată în diverse teorii filosofice şi
religioase. În cazul lui Kant, dacă este să folosim o expresie din jargonul kantian,
această abordare a problemei libertăţii o vom denumi abordare transcendentală.
Este astfel problema soluţionată? Desigur că nu. Ba mai mult, am putea afirma
chiar că însuşi termenul de transcendental poate fi suspectat de un înţeles
speculativ.

Cred că  un studiu al problemei genezei concepţiei transcendentale a
libertăţii se poate realiza mergând pe urmele posibilelor influenţe din partea

273 Immanuel Kant, Către Markus Herz, apud Cassirer, op. cit., p.101.
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antecesorilor săi274, mai cu seamă a influenţelor empiriste, pe de o parte, şi a a
abordărilor psihologiste ale problemei în context illuminist, pe de altă parte.
Oricum, privind mult după Kant,  putem constata că problema abordării
transcendeantale a libertăţii subiectului uman a cunoscut o relansare şi reformulare
în toate acele filosofii ale conştiinţei care au mers pe linia de cercetare a conştiinţei
ca şi conştiinţă intenţională, propusă de Franz Brentano.275 Este vorba, mai exact,
de toate acele proiecte filosofice de tematizare a subiectivităţii pe care le întânim la
Edmund Husserl, Martin Heidegger sau Jean Paul Sartre, ca să dăm numai câteva
exemple. Problema libertăţii transcedentale, departe de a fi soluţionată este astfel
continuată şi în filosofia secolului XX.

Referindu-se la abordarea problemelor etice, între care şi cea a libertăţii în
context iluminst, Cassirer face o menţiune importantă despre   o reprezentare
greşită  pe care o avem despre  Iluminism ca timp dominat eminamente de un
raţionalism restrictiv:
,, Psihologia şi etica secolului al XVII-lea se fundamentează în esenţă pe această
concepţie a afectelor ca fenomene inhibatoare şi perturbatoare, ca perturbationes
animi. Valoare etică are  doar acţiunea care a dominat aceste perturbări, prin care a
avut loc victoria părţilor active ale sufletului asupra celor pasive, victoria raţiunii
asupra pasiunilor(...) Prin dominaţia voinţei raţiunii asupra tuturor impulsurilor
senzoriale, asupra instinctelor şi pasiunilor, se anunţă libertatea omului, constituind
factorul esenţial al acesteia. Secolul al XVIII-lea înlătură această caracteristică
negativă a afectelor precum şi această evaluare negativă la adresa lor. El nu vede în
aceasta o piedică, ci încearcă să demonstreze că ele constituie un impuls originar şi
indispensabil pentru orice fenomen sufletesc.”276

În filosofia germană, spune Cassirer problema ,,unificării”celor două
aspecte ale conştiinţei şi depăşirea astfel a unei disocieri restrictive aparţine lui
Leibniz: ,, Monada nu se limitează la actul reprezentării, ci ea leagă în sine
reprezentarea şi aspiraţia. Conceptului de reprezentare i se alătură în egală măsură
îndreptăţit, conceptul de tendinţă, celui de perceptio, cel de percepturitio.
Psihologia germană se sprijină în general pe această premisă fundamentală. Prin
aceasta ea va fi capabilă să cucerească pentru fenomenele voinţei şi fenomenele

274 vezi în acest sens J.B .Schneewind, Inventarea autonomiei. O istorie a filozofiei morale
moderne, traducere de Nicoleta Mihăilescu, Elena Mandache, Cătălin Gheorghe, Ioana
Avădanei, Editura Polirom, Iaşi, 2003.

275 Franz Brentano, Psihologia din punct de vedre empiric, în Tănăsescu, Ion, Conceptul de
intenţionalitate la Brentano, Editura Paideia, Bucureşti, 2002, vezi de asemenea,
Tănăsescă, Ion, Principiul intenţionalităţii la Franz Brentano, Editura Ars docendi,
Bucureşti, 2004.

276 Cassirer, op. cit. P.108.
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pur senzitive o poziţie independetă în sistemul psihologiei.”277 Acest lucru este
subliniat în continuare de Cassirer: <<Kant va explica judecata ca fiind ,,unitatea
acţiunii” şi datorită spontaneităţii sale intrinseci, o va face expresia ,,unităţii
obiective a conştiinţei de sine”. Cu aceasta, întrebarea cu privire la relaţia dintre
reprezentare şi obiectul ei a fost pusă pe un nou fundament; ea a fost ridicată
deasupra unei simple întrebări psihologice şi a fost aşezată în centrul unei ,, logici
transcendentale”>>.278

Iluminmismul ,, social”: Tema dezalienării şi a publicităţii (Öffentlichkeit).

Depăşind acestă abordare a problemei libertăţii în contextul unei metafizici
transcendentale a subiectului,  rămâne să studiem o altă accepţiune posibilă a
libertăţii în lucrări ale lui Kant. Este  vorba despre acele aspecte ale libertăţii din
lucrările kantiene  în care  problema libertăţii este adusă în discuţie din perspectiva
publicităţii (Öffentlichkeit). Imaginile noastre de azi despre Iluminism, aşa cum vin
ele prin cărţi şi manuale,  sunt legate cu predilecţie de noua concepeţie despre rolul
individului în spaţiul public propusă de Iluminism . Iluminismul ne apare, înainte
de toate, ca un program pentru eliberarea individului, pentru emanciparea sa,
pentru dobândirea unui rol cât mai semnificativ în spaţiul public. Rădăcinile
acestui curent de filosofie socială sunt regăsibile într-o măsură considerabilă în
noua imagine despre om, aşa cum se edificase ea  pornind de la teoriile dreptului
natural279, în care se încerca redefinirea conceptului de  umanitatea  pornind de la
premise de universalizare mult mai puternice  decât cele de dinaintea sa -  şi putem
aminti aici de exemplu,  modelul antic stoic al omului ca cetăţean  al
cosmopolisului sau modelul ciceronian, preluat ulterior şi în Renaştere,  al
excelenţei umane şi al umanizării omului printr-o instruire elevată, humanitas280.Ar
fi interesant de remarcat că imaginea depre om sau idealul uman propuse de
Iluminism reprezintă o conjuncţie, pe de o parte,  a idealului şi a programului
umanisto-renascentist desemnat de conceptul de humanitas ( omul educat,
eruditus implicat de humanitas, îl vom regăsi în Iluminism în persoana savantului)
şi, pe de altă parte, a ideii identificării unei demnităţii umane în persoana oricărui
individ, venită o dată cu teoriile despre drepturile naturale ale omului.Pe de altă
parte, o dată cu programul iluminist se emite ideea instituriii unei demnităţi sociale

277 Ibidem

278 Idem, p.121.

279 Vezi Ernst  Cassirer, op. cit., cap.,, Drept, stat şi societate.Ideea de drept şi principiul
drepturilor inalienabile”.

280Petru Pistol Lucius Caecilius Firmianus lactantius. Scriitor creştin şi umanist paideic.
Editura Almarom, Rm. Vâlcea, 2000, passim.
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a omului în care putem identifica conjuncţia premisei demnităţii naturale a  omului
cu cea a unui  ideal educaţional universalist  iluminatoriu.

Pe de altă parte, este vorba în egală măsură de încercarea de a regândi
relaţia de putere dintre stat (reprezentanţii săi) şi suspuşi într-o dublă calitate, cea
de cetăţeni şi mai ales cea de oameni.În cea ce  priveşte gândirea lui Kant în
această direcţie este vorba de două probleme: a. care sunt lucrările reprezentative
care stau drept dovadă a exprimării de către Kant a unor asemenea idei;b.poate fi
vorba de o abordare genetică a acestor idei kantiene, abordare care poate fi
simplificată printr-o întrebare de genul următor: care dintre marile teorii  despre
om şi stat, în care regăsim  premisa unor drepturi naturale ale omului, au exercitat
o influenţă mai mare asupra concepţiei sociale a lui Kant?281 Este vorba de cea a lui
Rousseau, autor despre care ştim că a fost admirat de Kant, sau cea a  gânditorilor
din tradiţia britanică, de exemplu, precum un John Locke? Ideea de toleranţă, de
exemplu, ca rădăcină a teoriei libertăţilor publice, precum libertate de exprimare
(uzul public al raţiunii) sau libertatea de conştiinţă (uzul privat al raţiuni?) o
regăsim mai degrabă lu un gânditor britanic, precum Locke282 şi lucrările sale,
decât la un Rousseau, propăvăduitorul Voinţei Generale.  Nu se bazează oare ideea
de toleranţă pe premisa failibilităţii umane, teză de bază a gândiri politice britanice
şi protestante 283, în mod deosebit exprimată odinioară ca argument de John Milton
împotriva  puterii politice amică a cenzurii, şi reexprimată de atunci şi de alţi
prieteni ai libertăţii de expresie? Ideea kantiană de critică, nu conţine şi ea în
subsidiar această idee a failibilităţii umane şi a posibilităţii de a greşi ? Lucrări
precum Religia în limitele raţiunii sau Conflictul facultăţilor redau destul de bine
ideea de tolreranţă faţă de libertatea de gândire în raport cu diferite tipuri de
autorităţi, precum cea eclezială sau cea statală. Conflictul facultăţilor dezbate
problema legitimării libertăţii de discurs în spaţiul public ca premisă a instituirii
spiritului critic individual (uzul privat al raţiunii din Răspuns la întrebarea:  ce este
luminarea?) ca  practică deliberativă la nivel public.284 Referindu-se la Kant,
Jürgen Habermas spune în acest sens următoarele: ,, Încă înainte ca toposul opiniei
publice să se fi încetăţenit în limba gemană, ideea sferei publice cetăţeneşti îşi află

281J.B. Schneewind, op. cit.

282 , Adrian-Paul Iliescu, ,,John Locke şi idealul modern al al unei vieţi fondate pe reguli”,
Prefaţă  în John locke, Al doilea tratat despre cârmuire. Scrisoare despre toleranţă,
traducere de Silviu Ciulea, Editura Nemira, Bucureşti, 1999.

283 Vezi, de asemmenea ,  John Locke, Al doilea tratat despre cârmuire. Scrisoare despre
toleranţă, traducere de Silviu Ciulea, Editura Nemira, Bucureşti, 1999.

284 Ibidem.
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prin Kant forma teoretic desâvârşită, o dată cu dezvoltarea principiului publicităţii
în filosofia dreptului şi a istoriei. Procesul critic pe care persoanele private,
folosindu-şi în mod public raţiunea, îl intentează împotriva dominaţiei absolutiste,
se concepe pe sine ca non-politic: opinia publică vrea să raţionalizeze politica în
numele moralei. În secolul al XVIII-lea, tradiţia aristotelică a unei filosofii a
politicii se transformă în mod semnificativ în filosofie morală (...)  orice formă de
raţionament realizată potrivit legilor moralei era coborâtă la nivelul unei atitudini
fără urmări politice.Atunci când, două secole mai târziu, aceasta a fost reabilitată
de către Kant sub forma legii raţiunii practice, atunci când chiar şi elaborarea
legilor politice trebuise să se supună din punct de vedere moral controlului ei,
respectivele persoane private burgheze se constituiseră între timp ca public, iar
sfera raţionamentului lor, anume sfera publică, se impusese în funcţiunile ei
politice de mijlocitor între stat şi societate. De aceea, la Kant publicitatea trece
drept acel principiu ce poate singur garanta unanimitatea politicii şi a moralei. El
concepe publicitatea în acelaşi timp ca principiu al ordinii de drept şi ca metodă de
iluminare (Aufklärung).285

Tot acest conglomerat ideatic îl vom regăsi la Kant într-o exprimare
personală. Aceste idei răzbat cu putere în cunoscuta sa lucrare despre Iluminism,
Răspuns la întrebarea:  ce este luminarea? Evident, lucrarea kantiană cea mai
explcită din care putem decupa viziunea sa despre Iluminism.

Discuţia despre libertate în contextul publicităţii este legată la Kant, fără a
încerca o reducere toală la acest aspect, de dimensiunea morală a problemei
libertăţii. Miza problemei libertăţii devine astfel una legată de intersecţia
domeniului interiorităţii cu cel  al publicităţii (Öffentlichkeit). În acest sens,
problema filosofiei morale kantiene este legată de modul posibil de trecere de la
domeniul moralităţii la cel al dimensiunii publice. Într-o notă din  lucrarea sa Spre
pacea eternă observăm foarte bine această preocupare într-o remarcă despre
libertatea juridică: ,, libertatea mea exterioară (juridică) se explică astfel: este
împuternicirea de a nu asculta de nici un fel de legi exterioare, cărora să nu le pot
da asentimentul meu.”286. În acest fel, ideea libertăţii în sens politic şi juridic, ca
expresii tipice ale publicităţii sunt aspecte întemeiate pe o instanţă interioară.
Concepţia morală kantiană a libertăţii este determinantă pentru conceperea
profilului public al subiectului liber.Relaţia dintre dimensiunea morală a
individului şi libertatea politică este mediată la  rândul ei de o dimensiune
epistemică, cea a spiritului critic. Publicitatea se sprijină pe spiritul  critic. Nu
oricine participă la spaţiul public este public în accepţiunea lui Kant. Publicul este

285Jürgen Habermas, Sfera publică şi transformarea ei structurală,  traducere de Janina
Ianoşi, Editura Univers, Bucureşti, 1998, passim.155-157.

286 Immanuel Kant, Spre pacea eternă,  în Immanuel Kant. Scrieri moral-politice, traducere
de Rodica Croitoru, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1991, p. 395.
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constituit din cei care deţin spiritul critic prin excelenţă, adică savanţii. Este vorba
prin urmare de  un public educat. Este interesant de observat că, în accepţiune
kantiană, competenţa civică este mediată de competenţa critică. Ar fi interesant aici
să face o paralelă între acepţiunea transcendentală a libertăţii şi dimensiunea
socială a libertăţii la Kant. Kant a legat  soluţionarea raportului dintre interioritate
şi exterioritate de succesul discuţiei despre libertate la nivel social. Discursul de
acceptare a unei libertăţi interioare, transcendentale, trebuie completat cu unul
despre transpunerea în act a acestei libertăţi la nivel social. Importanţa acestei
legături, de exemplu, reiese şi din încercările de soluţionare a acestui raport de tip
potenţă/act şi în filosofia politică a secolului XX prin modelări şi contexte distincte
de abordarea kantiană în discuţie aici.În acest sens, putem aminti, de exemplu, de:
problema raportului dintre accepţiunea negativă a libertăţii şi accepţiunea pozitivă
a libertăţii287; o altă posibilă  direcţie este cea legată de raportul dintre  şansele
subiective şi cele obiective, aşa cum este abordat la un filosof liberal precum
Friedrich Hayek atunci când discută despre merit.288

Revenind la Kant, trebuie să spunem că el nu exaltă nicăieri dincolo de
contextul teoretic libertatea doar ca dimensiune transcendentală pură. Libertatea, la
nivel transcendental, ca interioritate, reprezintă înainte de toate o potenţialitate, e
adevărat universală, a naturii umane, dar care trebuie actualizată prin educaţie289,
prin curajul de a-ţi folosi raţiunea proprie . Propriile cuvinte ale lui Kant sunt
edificatoare în acest sens:,, Luminarea este ieşirea omului din starea de minorat a
cărei vină o poartă el însuşi. Starea de minorat este neputinţa omului de a se servi
de mintea sa fără a fi condus de altcineva. Te faci tu însuţi vinovat de această stare
atunci când cauza ei nu se află într-o lipsă a inteligenţei, ci în lipsa fermităţii şi a
curajului de a te sluji de ea fără a fi condus de altcineva. Sapere aude! ,<<Ai
curajul să te serveşti de propria minte!” este, prin urmare, deviza luminării>>”290

În această lucrare Kant face în mod explicit distincţia dintre ,, uzul public
al propriei raţiuni” şi ,,uzul privat al raţiunii”.Temă care poate ea la rândul ei
extinde discuţia modernă despre libertate în contextul mai larg al doctrinelor de
sorginte liberală, care pun accentul pe ideea de libertate individuală sub diferite

287Isaiah  Berlin, Patru eseuri despre libertate , traducere de Laurenţiu Ştefan Scalat,
Editura Humanitas,  Bucureşti, 1996.

288 Fr. Hayek, Drumul către servitute, trad. de Eugen B. Marian , Editura Humanitas,
Bucureşti, 1997.

289 Vezi în acest sens , Immanuel Kant, Tratat de pedagogie,  reeditare a ediţiei din
1912,traducere de C.V. Butureanu, Editura ,,Agora” SRL Iaşi, 1992.

290Immanuel  Kant, ,,Răspuns la întrebarea : ce este luminarea?”, trad. de D. Flonta, în
Flonta, Mircea şi Keul, Hans-Klaus, Filosofia practică a lui Kant, Editura Polirom, Iaşi,
2000, p. 118.
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accepţini ale sale şi pe raportul dintre domeniul public şi spaţiul privat. Referindu-
se la rolul fiecăruia din aceste două tipuri de întrebuinţare a raţiunii, Kant acordă
întâietate celui public: ,,Răspunsul meu este: uzul public al propriei raţiuni trebuie
să fie orişicând  liber, şi numai acesta poate înfăptui luminarea printre oameni; uzul
privat al raţiunii poate fi însă deseori foarte mult îngrădit, fără ca prin aceasta
progresul luminării să fie prea stânjenit. Înţeleg însă prin uzul public al propriei
raţiuni uzul pe care cineva îl face de acesta ca învăţat înaintea întregului public al
lumii cititorilor. Numesc uz privat al raţiunii uzul pe care cineva poate să-l facă de
raţiunea sa într-un post sau într-o slujbă publică oarecare încredinţate lui. Căci în
unele acţiuni care se desfăşoară în interesul comunităţii e necesar un anume
mecanism, în virtutea căruia unuii dintre membrii comunităţii trebuie să se
comporte doar pasiv, pentru a fi îndreptăţiţi de guvern  printr-o unanimitate
artificială către scopuri publice, sau cel puţin pentru a fi împiedicaţi să ruineze
aceste scopuri. Ce-i drept, aici nu e permis să raţionezi, ci să te supui.”291

Ca atare, putem reformula: libertatea de a face uz public de propria raţiune
este condiţionată de competenţa discriminativă, a fi educat şi a fi apt să te exprimi
în scris, să comunici cu cei care deţin la rândul lor competenţa ştiinţei. Spiritul
crtitic este marca  omului luminat, a savantului: ,,Kant insistă, asociind sistematic
,,uzul public al gândirii” şi producerea sau lectura scrisului: în calitate de savant,
fiecare trebuie să dispună de <<libertatea de a formula remarci asupra viciilor
inerente instituţiei actuale şi de a le formula în mod public, adică prin dovezi>>
(...) publicul nu se referă nici la idealul cetăţii antice, care presupunea ascultarea
cuvântului, deliberarea în comun, proximitatea fizică a tuturor celor care alcătuiesc
corpul politic. Pentru Kant, doar comunicarea scrisă, cea care permite schimbul de
idei în absenţa interlocutorului şi care crează un spaţiu autonom pentru dezbaterea
ideilor reprezintă un aspect acceptabil al comunicării în rândul obştii. Bazele
reflecţiilor sale despre domeniul propriu uzului public al  raţiunii sunt furnizate de
funcţionarea conceptului de <<Res publica litererum>>, care, începând încă înainte
de epoca luminilor, uneşte savanţi şi erudiţi prin corespondenţă şi tipăritură.
Fondată pe liberul angajament al voinţelor, pe egalitatea între interlocutori, pe
dezinteresul absolut în exercitarea raţiunii. Republica literelor (care nu este
invenţia filozofilor, ci a oamenilor de cultură din secolul trecut) oferă un model şi
un suport pentru examinarea liberă şi publică a religiei şi a legislaţiei”292.

În acest sens, Kant remarcă: ,, dacă se va pune, aşadar, acum întrebarea:
trăim în prezent într-o epocă luminată?, răspunsul este: nu, dar trăim de bună
seamă într-o epocă a luminării. Lipseşte încă foarte mult ca, după cum stau
lucrurile astăzi, oamenii, socotiţi în totalitatea lor, să fie deja capabili sau  cel puţin

291 Ibidem, pp.120-121.

292Roger Chartier, Originile culturale ale Revoluţiei Franceze, traducere de Alina Bodnaru,
Adina Laicu şi Mihaela Mărcuşanu, Editura Dacia, Cluj-Napoca,1998, pp.34-35.
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să fie făcuţi capabili să se servească sigur şi bine de propria lor minte în chestiui
religioase fără a fi conduşi de altcineva.”

Problema accederii de la libertatea potenţială  la libertatea în act este o
problemă de luminare, de dobândire a spiritului critic de cât mai mulţi oameni.
Temă specific iluminsită. Iar aceasta se va întâmpla în măsura în care competenţele
în spaţiul public vor fi delegate printr-o reglementare la nivelul instituţiilor.
Lucrarea sa Conflictul facultăţilor duce de altfel mai departe problema raportului
dintre cele două tipuri de uz ale raţiunii. Conflictul facultăţilor pune în discuţie
rolul care revine din perspectiva publicităţii (Öffentlichkeit) facultăţilor superioare
– cea de Teologie,  de Drept şi  de Medicină – şi, celei ,,inferioare”, de Filosofie : ,,
Acestea din urmă, Teologia, Jurisprudenţa şi Medicina, se bazează, într-un fel sau
altul, pe o autoritate. Ele se subordonează deci supravegherii statului, întrucât îi
formează ,,pe specialiştii erudiţiei”, pe clerici, judecători şi medici.Ele doar
utilizează ştiinţa (se înţeleg asupra unui savoir faire). În schimb, Facultăţile
inferioare au de a face cu cunoştinţe provenind din raţiunea pură. Reprezentanţii
lor, filosofii, independenţi de interesele guvernării, se lasă conduşi doar de cele ale
raţiunii.”293

Ideea posibilităţi unei iluminării populare şi a celor care sunt chemaţi să
înfăptuiască este prezentată în Conflictul facultăţilor astfel: ,, Iluminarea populară
înseamnă instruire publică a mulţimii asupra datoriilor şi drepturilor sale în raport
cu statul căruia îi aparţine. Din momemtul în care acest lucru priveşte numai
drepturile naturale şi acele drepturi care pot fi derivate din simţul comun obişnuit,
cei mai remarcabili exponenţi şi interpreţi ai lor în rândul poporului nu vor fi acele
persoane desemnate de stat, ci învăţătorii liberi ai dreptului, adică filosofii. Aceştia
din urmă, ca urmare a marii libertăţi pe care şi-o permit, reprezintă o piatră de
poticnire pentru stat, a cărui singură dorinţă este doar să guverneze, lor li s-a dat
numele de iluminatori şi sunt taxaţi ca un pericol pentru stat. În plus, aceştia nu se
adresează pe un ton obişnuit poporului (care el însuşi abia ştie sau nu are deloc
habar de scrierile lor), dar se adresează în schimb pe un ton reverenţios statului,
care este implorat să ia în considerare nevoile îndreptăţite ale poporului . Şi dacă
un întreg popor doreşte să îşi prezinte revendicările, singura cale prin care se poate
face aceasta este  prin publicitate. Interzicerea publicităţii înseamnă totodată
împiedicarea progresului unei naţiuni, şi în special cu privire la cele dintâi cereri,
cele referitoare la drepturi naturale.”294

În această ultimă accepţiune a libertăţii, din cele trei amintite la începutul
articolului sunt incluse şi celelate două accepţiuni ale libertăţii, respectiv cea
metafizică şi cea morală. Contextul Iluminismul nu a făcut altceva decât să pună în

293 Habermas, op. cit., p.158.

294Immanuel  Kant, The contest of faculties, în Kant Political Writtings, edited by Hans
Reiss,, second elarged edition, Cambridge University Press, 1999.
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mod radical problema trecerii de la libertate ca potenţialitate la libertate ca formă
socială prin medierea publicităţii, gândită ca  instanţă epistemică a spirtului critic
exprimând astfel credinţa kantiană a posibilităţii trecerii de la omul needucat la cel
educat şi a umanităţii încă needucate şi neiluminate (lemnul strâmb al umanităţii)
la o posibilă umanitate perfecţionată, posibilă întrupare a  acelui Imperiu al
scopurilor.

ISTORIA FILOSOFIEI ROMÂNEŞTI

PERMANENŢELE ISTORIEI LA NICOLAE IORGA

Ioan N. ROŞCA*

Résumé

L’article considère que Nicolae Iorga a été non seulement un grande historien,
mai aussi un théoricien de l’histoire,  un  philosophe de l’histoire. L’auteur soutient son
point de vue en appelant aux études réunis par Nicolae Iorga dans son livre Généralités
concernant les études historiques.

Après la définition des termes histoire, historiographie et historiologie, l’auteur
analyse en bref  les idées de Nicolae Iorga sur la méthodologie de la connaissance
historique, l’objet de l’histoire et le fait historique. Ensuite, il mentionne et apprécie les
idées de l’historien roumain sur les permanences  du processus historique, en relevant la
réfutation de l’absolutisation de la  géographie  et de la  race et le soulignement humaniste
du rôle de l’idée.

Alături de A. D. Xenopol, Vasile Pârvan, iar, mai apoi, Gheorghe I.
Brătianu, Nicolae Iorga străluceşte în pleiada acelor istorici români, puţin
numeroşi, care s-au preocupat nu numai de elaborarea istoriei ca ştiinţă, ci şi,
complementar, de realizarea unei filosofii a istoriei. Iorga însuşi prefera pentru
studiile sale de teoria istoriei termenul de istoriologie. El şi-a adunat aceste studii
în volumul Generalităţi cu privire la studiile istorice. Lecţii de deschidere şi
cuvântări (ed. I, f. an; ed. a II-a, 1933; ed. a III-a, mult sporită, îngrijită de Liliana
N. Iorga şi prefaţată de Gheorghe I. Brătianu, 1944). Semnificativă este şi lucrarea

* Prof. univ. dr., Facultatea de Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie,  Universitatea Spiru
Haret, Bucureşti.
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Materiale pentru o istoriologie umană, apărută postum, în 1968, editată de Liliana
N. Iorga.

Pentru că Iorga prefera pentru studiile sale de filosofia istoriei termenul
de istoriologie, pentru început ne vom referi la distincţia dintre istorie,
istoriografie şi istoriologie.

Termenul de istorie nu este monosemantic, nu are un sens univoc, ci
desemnează fie procesul istoric real, fie disciplina care reconstituie şi interpretează
acest proces. De aceea, pentru eliminarea ambiguităţii amintite printr-o sporită
rigoare lingvistică, s-a impus şi utilizarea termenului de istoriografie, cel de istorie
fiind folosit constant doar pentru a denumi procesul istoric real.

Termenul de istoriografie desemnează, în sensul său cel mai propriu,
ştiinţa istoriei, disciplina care se ocupă de reconstituirea faptelor istorice aşa cum
s-au succedat ele la diferite popoare, în diferite epoci. Având în vedere faptul că
istoriografia reconstituie istoria potrivit unor reguli şi metode de a cunoaşte, unii
istorici folosesc termenul de istoriografie într-un sens mai îngust, numai pentru
disciplina care studiază aceste modalităţi de explicaţie şi comprehensiune.

Istoriologia sau filosofia istoriei cuprinde, la rândul său, o metodologie a
cercetării istoriei şi o teorie a procesului istoric în ansamblul său.

 Este interesant să menţionăm că, introducând termenul de istoriologie,
Iorga însuşi nu prefera sintagma filosofia istoriei. În mare măsură, el înţelegea prin
istoriologie, ceea ce unii istorici înţeleg azi prin istoriografie în sens îngust. Dar,
totuşi, istoriologia sa este, de fapt, o veritabilă metodologie şi teorie generală a
istoriei, deci o filosofie a istoriei.

Desigur, istoriografia şi istoriologia interferează, dar ele se şi deosebesc. În
acest sens, este de observat că metodele şi explicaţiile istoriografice sunt parţiale,
în sensul că se referă numai la istoria unui anumit popor sau grup de popoare, la o
anumită perioadă istorică, sau la un anumit domeniu, chiar dacă unele din ele pot fi
generalizate, în timp ce istoriologia vizează istoria omenirii în ansamblu, atât prin
metodologie, ca teorie evaluatoare a procedeelor şi metodelor cunoaşterii istoriei,
cât şi prin teoria procesului istoric în ansamblul său, deci printr-un set de principii
(idei fundamentale) coerente, considerate valabile pentru întregul proces istoric.

După opinia noastră, ca teoretician al istoriei, ca istoriolog, Nicolae Iorga a
fost, repetăm, mai mult decât un istoriograf în sensul amintit, dar a manifestat o
anumită rezervă faţă de sintagma filosofia istoriei sau metafizica istoriei, tocmai
pentru a nu lăsa impresia că generalizările sale s-ar îndepărta prea mult de faptele
istorice sau că s-ar rupe de ele.
         În metodologia cunoaşterii istoriei, Iorga a preconizat şi utilizat acele
modalităţi de a trata istoria care să confere cercetării istoriei caracteristicile ştiinţei.
În spiritul scientist al timpului, a considerat, ca şi alţi istorici de prestigiu, cum au
fost Leopold von Ranke, Karl Lamprecht ş.a., că  istoricul trebuie să-şi
fundamenteze ideile pe faptele oferite de izvoare, de diversele surse documentare,
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analizate în mod critic, riguros, ştiinţific, fără a neglija însă nici cerinţa însufleţii
faptelor prin trăirea istoricului şi încadrarea lor în spiritul epocii (a se vedea şi
Pamfil Nichiţelea, 2003).

În teoria procesului istoric, Iorga se referă, în principal, la următoarele:
obiectul istoriei, faptul istoric, permanenţele sau premisele istoriei şi factorul
istoric determinant.

În continuare, vom reda succint ideile sale privind obiectul istoriei şi faptul
istoric şi ne vom opri ceva mai pe larg la ideile sale despre permanenţele sau
premisele istoriei, care se află în strânsă conexiune cu cele dintâi.

În concepţia lui Iorga, obiectul istoriei ca ştiinţă cuprinde, în sens larg,
faptele omeneşti. Potrivit lui, aşa cum oamenii constituie premisa sine qua non a
istoriei reale, tot aşa ştiinţa istoriei trebuie să plece de la activităţile indivizilor
concret-istorici, de la faptele lor. Istoria, afirmă el, ,,se preocupă de oameni,
oameni schimbători şi deosebiţi, cu anume virtuţi, cu vicii şi apucături speciale,
oamenii trecutului în toată întregimea lor”. (Iorga, 1944, p. 10). Dar nu tot ce se
întâmplă în istorie devine  şi fapt istoric.

Faptul istoric, consideră Iorga, este unic şi irepetabil, întrucât este o
expresie a individualităţii autorului său. Istorice ar fi, cum susţinuse şi A. D.
Xenopol, faptele de succesiune, nu  cele de repetiţie. De aceea, conchide Iorga, în
istorie nu există legi, care n-ar putea conexa decât fenomene repetitive, aşa cum
sunt fenomenele fizice caracteristice unuia sau altuia din domeniile naturii. Totuşi,
el resimte cerinţa logică de a atribui faptelor istorice, prin natura lor unice, şi
anumite aspecte iterative, pentru că, altfel, în lipsa unei anumite repetabilităţi
prezente în situaţiile concret-istorice, ar însemna ca istoria să fie lipsită nu numai
de legi, ci şi de o anumită unitate şi continuitate, şi să nu mai constituie o istorie,
un proces, ci să se dizolve într-o multiplicitate haotică de întâmplări. În consecinţă,
în studiul Essai de synthèse de l’histoire de l’humanité din 1926, reluat în volumul
Generalităţi cu privire la studiile istorice, afirmă: ,,Deci faptele se repetă. Sunt
nume care se schimbă, accidente care diferă, dar în fond este acelaşi eveniment,
aceeaşi situaţie.”(Iorga, 1944, p. 152).

Concluzia care se impune este aceea că, potrivit concepţiei lui Iorga, faptul
istoric este complex, împletind aspectele irepetabile, specifice, cu cele iterative.
Este o concluzie importantă pentru că tocmai recunoaşterea repetabilităţilor în
fizionomiile, într-adevăr, unice permite periodizarea istoriei, surprinderea
continuităţii în discontinuităţile istorice, înţelegerea istoriei ca întreg, ca proces
unitar.

În tentativa sa de a explica unitatea istoriei în diversitatea deconcertantă şi
aparent haotică a întâmplărilor omeneşti, Iorga admite şi existenţa unor
permanenţe ale  istoriei, la care se referă într-o comunicare cu acelaşi titlu, Les
permanences de l’histoire, susţinută la Congresul internaţional de ştiinţe istorice de
la Zürich din 1938 şi publicată în acelaşi an în ,,Revue Historique du Sud-Est
Européen’’. Prin permanenţele istorice el înţelege premisele istoriei, adică factorii
necesari procesului istoric pe orice treaptă a desfăşurării sale, în orice epocă
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istorică. Permanenţele pe care le ia în considerare sunt pământul, rasa, ideea.
Aceste permanenţe nu sunt însă invariabile, ci se istoricizează. Dacă faptele
istorice au şi aspecte repetitive, permanenţele capătă şi aspecte irepetabile.
Configuraţia geografică, rasa, ideea diferă de la popor la popor şi sunt supuse unor
modificări succesive.

Este de observat că Iorga relevă ca permanenţe istorice factori
reali, de care depinde, într-adevăr, procesul istoric. În acest sens, explicaţia
dată de el istoriei prin factorii ei cei mai generali constituie o concepţie
realistă. Să ne gândim la importanţa celor trei permanenţe în istoria trecută
sau actuală a omenirii, a diferitelor popoare, în plan economic, politic şi
cultural.

În legătură cu permanenţele istorice se pune şi problema ierarhizării lor, în
funcţie de importanţa efectivă sau prezumată a fiecăreia dintre ele. Şi în această
privinţă, autorul Generalităţilor afirmă un punct de vedere îndreptăţit privind
ierarhia celor trei permanenţe. El recuză atât geograficismul, cât şi rasismul şi
superiorizează ideea.

Pământul este influent prin ceea ce dă, dar nu poate fi absolutizat. La
români, de exemplu, configuraţia geografică alcătuită din fluviu, câmpie, piemont
subcarpatic şi munte a generat anumite legături stabile între locuitori, dar observă
Iorga, ,,a fost nevoie de secolul al XIX-lea pentru ca spiritul naţional al epocii
noastre să aducă unirea care, mai înainte, nu exista decât în domeniul spiritului”
(Iorga, 1944, p. 246).

La fel, rasa, considera Iorga, are un rol important, dar nu decisiv, ci
relativ, provizoriu. Ea nu este imuabilă, ci prezintă manifestări succesive cu
caracter evolutiv, progresiv. În spirit umanist şi ştiinţific, utilizând datele
antropologiei ştiinţifice, Iorga a respins rasismul cu hotărâre şi curaj, în condiţiile
în care ascensiunea hitlerismului  transformase ideologia rasistă în doctrină oficială
şi în politică de stat.

 Potrivit principiului istoriologiei sale, Iorga a susţinut consecvent că ideea
joacă cel mai important rol în istorie, ea fiind creatoarea evenimentelor istorice. Nu
este vorba de ideea hegeliană, ca raţiune cosmică, divină, manifestată în spiritul
omenirii şi al fiecărui popor, dar nici de o idee cu caracter individual, fără o
rezonanţă generală. Este vorba de ideile care justifică ,,societăţile şi complicatele
lor clădiri”. Şi anume, preciza Iorga: ,,Totdeauna păstrătorii puterii, conducătorii
muncii omeneşti au simţit nevoia morală să îndreptăţească ceea ce reprezintă şi
ceea ce le foloseşte. Şi această îndreptăţire nu e decât o idee, o idee care a fost un
ideal şi a devenit un principiu, care sprijină, o tradiţie, care consfinţeşte.” (Iorga,
1944, p. 74). Atunci când ideile justificative nu mai sunt eficiente, ele sunt
înlocuite de alte idei directoare, care duc la schimbarea şi dezvoltarea societăţii.
Devenind caduce, ideile care au ordonat lumea modernă până în secolul al XVIII-
lea, arăta Iorga,  au fost înlocuite de ideile Revoluţiei franceze, pe care s-au înălţat
noile temelii ale societăţii. În trecut, adăuga el referindu-se la rolul personajului
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cristic şi al creştinismului, Imperiul roman a fost învins de unul singur, care lupta
numai cu spiritul, iar spiritul său a cucerit lumea.

Aşadar, ideile care devin forţe motrice ale istoriei pot fi de felurite tipuri,
de la cele politice la cele religioase, dar ele înving numai dacă justifică o societate
mai dreaptă, venind cu un nou ideal de dreptate, care îi cucereşte pe oameni.

S-ar putea obiecta că teza factorului ideal determinant minimalizează
importanţa factorilor materiali în istorie. Obiecţia a şi fost formulată în diferite
comentarii, fie mai vechi, de pe poziţiile materialismului istoric, fie în unele mai
noi, care afirmă şi importanţa, fie şi derivată, a factorilor spirituali (a se vedea
Radu, Gh., 1996). Din punctul nostru de vedere, observaţia amintită ar putea fi însă
diminuată, dacă avem în vedere faptul că ideile nu numai că se nasc din viaţa
practic-sensibilă, ci şi o orientează. Oare iniţiatorul filosofiei praxisului nu afirma,
la rândul său, că ,,şi ideile devin o forţă materială de îndată ce cuprind masele”?

Prin faptul că nu a justificat orice idei care cuprind masele, ci numai pe
cele purtătoare ale idealului de dreptate, Iorga rămâne un istoric şi un filosof al
istoriei profund umanist.
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DE LA SLUGĂ A LIMBII ROMÂNE
LA ÎNSTĂPÂNIREA ROSTIRII FILOSOFICE ROMÂNEŞTI

Marin DIACONU

Abstract
Noica philosophical language issue is more of a meta-theoretical and theoretical

nature of systematic and historical phenomenology. This issue is the subject of his own
philosophy Noica study.

Problematica limbajului filosofic este una perenă, prin şase decenii de
nelinişte, meditaţie şi creaţie filosofică, şi totodată una centrală în sistemul filosofic
al lui Constantin Noica. Ea este una de ordin metateoretic şi teoretic, de ordin
sistematic şi de fenomenologie istorică. Este una cu deschidere şi cu adâncire de la
universalul filosofic până în regionalul filosofic românesc, de analiză şi sinteză la
câţiva importanţi gânditori antici, câţiva moderni şi alţi câţiva contemporani. Noica
se deschide către concepte filosofice tradiţionale şi perene, precum şi către cele
introduse ca noutate conceptuală da un gânditor de seamă sau altul şi merge până la
a detecta virtuţi filosofice ale rostirii românilor.

Sub aspect sistematic, el merge de la specificul limbajului filosofic în raport
cu cel ştiinţific, cel literar, cel artistic, cel religios ori cel cotidian, la planul
conceptelor, cel al terminologiei şi, desigur, cel al stilului filosofic.

Este o amplă şi pătrunzătoare deschidere către limbajul filosofic, atât pentru
a-l înstăpâni, cât şi pentru a introduce, pe temeiul înstăpânirii, ceva nou şi pe planul
comunicării filosofice, de la o terminologia nouă, plăsmuită de filosoful nostru, la
conţinutul nou al conceptelor centrale şi până la un conţinut ideatic original şi
concrescător istoric.

Conceptul pivot al sistemului filosofic al lui Noica este cel de mathesis
universalis, de la lucrarea de debut filosofic din 1934 şi până la ultima lucrare
apărută în timpul vieţii gânditorului, cea de logică filosofică. Aceasta este ideea cu
care gânditorul român îşi începe autoprezentarea tipărită în traducere germană într-
o revistă filosofică italiană, în 1984.

După mathesis universalis a lui René Descartes, Noica cercetează scientia
generalis a lui G. W. Leibniz; apoi, cum e cu putinţă ceva nou şi în planul şi în
ordinea conceptelor. Pentru ca, în ultimii ani de închisoare, Noica să mediteze în
preajma sistemelor categoriale ale lui Platon, Aristotel şi Kant şi să elaboreze
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lucrarea Douăzeci şi şapte trepte ale realului; altfel spus, ascensiunea şi adâncirea
înspre, către real (în sens hegelian), prin cele 27 de categorii ale filosofilor sus-
numiţi.

Tot în anii ’60, după ieşirea din închisoare şi încadrarea ca cercetător la
Centrul de Logică al Academiei R. S. R., gânditorul continuă interesul pentru
categorii la importanţi gânditori şi totodată se îndreaptă înspre limba română, către
rostirea filosofică românească. Din aceasta, desprinde o suită de cuvinte, le
încearcă şi le dezvăluie virtualităţi şi virtuţi filosofice.

Sistemul categorial al lui Noica, concrescut în fenomenologie istorică şi
întemeiat îndeosebi de Platon şi Hegel, vorbeşte despre şi dă seamă de întregul
sistem filosofic al lui însuşi; în ordinea sistematică, de la ontologie la
epistemologie, la antropologie filosofică, la filosofie a culturii, la istorie a filosofiei
universale şi româneşti, la logică şi chiar până la etică; de la ontologia generală,
întrupată îndeosebi în Tratat de ontologie, la antropologie regională, la un model
ontologic românesc; iar în rânduiala istorică, de la Platon şi Aristotel, prin
Descartes, Leibniz, Kant şi Hegel, încă şi prin fenomenologie şi prin Heidegger, la
rostuirea rostirii filosofice populare româneşti, la terminologia lui Cantemir, cea a
lui Blaga şi până la cea a lui Noica însuşi.

La maturitatea filosofică de la 40 de ani, Noica trece de pe tărâmul teoriei
cunoaşterii pe cel al ontologiei şi reuşeşte o Încercare asupra filosofiei
tradiţionale. Reamintesc că această lucrară, scrisă în 1950, pe când se afla în
singurătatea râvnită şi creatoare a Câmpulungului Muscel, se încheie cu capitolul
Devenirea întru fiinţă. Este prima schiţă, sintetică a fundamentalei lucrări a
sistemului filosofic, Devenirea întru fiinţă, şi a sistemului filosofic în integralitatea
lui.

Schiţa este totuşi, doar o încercare. Excursul temporal prin fenomenologia
istorică a gândului speculativ, îngemănat cu edificarea pe planul teoriei cunoaşterii,
se afla într-o mare precaritate. Generalului ontologic îi lipsea particularul
ontologic, cel regional românesc. Filosoful speculativ coboară din cerul
abstracţiilor universal-existenţiale şi umane pe pământul ontologiei româneşti. Si
începe explorarea acesteia prin cuvintele purtătoare de semnificaţii filosofice. Este
o descălecare filosofică la Curtea Limbii Române, a rostirii filosofice româneşti,
strict necesară pentru plăsmuirea şi elaborarea modelului ontologic românesc; iar pe
fundamentul acestuia, să înalţe cupola sistemului, prin Tratat de ontologie.

Cadrul socio-uman şi cultural în care plăsmuieşte acum Noica este cu totul
altul decât cel din interbelic, când se avânta în istoria filosofiei, spre a intui, a
adulmeca filosofic, a găsi ceva nou, al lui şi numai al lui, spre sinea lui; încă şi faţă
de cadrul din anii’50, când îşi frământa şi torcea gândul în singurătate şi departe de
ispitele momentului istoric şi ideologic. Acum, spre sfârşitul anilor ’60 şi la
începutul anilor ’70, precum Socrate, Noica gândeşte în piaţa publică, în viaţa
filosofică naţională, cu vocea cuvântului tipărit în „România literară” – cea mai
importantă revistă literară a acelui moment, spiritual –, în cărţi apărute la
prestigioasele Editura Ştiinţifica şi Editura Eminescu.
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Ceea ce, pentru filosofia clasică greacă, au înfăptuit trei mari gânditori:
Socrate, Platon şi Aristotel – care au pornit la identificarea conţinutului conceptelor
centrale din comunicarea cotidiană: ce sunt binele, adevărul, frumosul, iubirea,
virtutea ş. a. (.Socrate), au filosofat în modalitatea literară prin clasicele dialoguri
platonice şi au ajuns în lumea abstracţiilor, a conceptelor, a categoriilor aristotelice
–, în planul românescului înfăptuieşte Noica prin scrierile lui dintre 1968 şi 1983.
Este trecerea da la identificarea şi dezvăluirea unor semnificaţii filosofice ale
rostirii româneşti, continuate prin lucrările de expunere pentru orice intelectual
român a viziunii filosofice într-o modalitate filosofico-literară şi, mai apoi,
înălţarea pe podişul speculaţiilor, prin abstracţii pure, distilate speculativ-filosofic
în Tratat de ontologie (greu accesibil şi dascălilor de filosofie).

În lumea limbajului filosofic românesc, nici un alt gânditor de-al nostru n-a
fost preocupat de terminologie, de categorii, de concepte filosofice pe cât este
Constantin Noica. Nici Henri Wald, filosof şi logician al limbajului în genere şi în
prea mica măsură al celui filosofic, şi nici chiar Lucian Blaga, elevat plăsmuitor de
termeni filosofice metaforizaţi româneşti, nu se apropie de Noica.

Acesta din urmă ştie de limbajul filosofic al lui Cantemir, de cel al
traducătorilor în limba română, moderni şi contemporani; el ştie de interesul
seminarial al lui Nae Ionescu pentru un dicţionar de termeni filosofici româneşti şi
trăieşte alături de Mircea Vulcănescu problematizarea terminologică şi conceptual-
ideatică la revista, „Criterion” în anii ’30, şi iese în prim-plan prin reluarea
conceptuală a dicţionarului din „Izvoare de filosofie”, în anii celui de al doilea
război mondial. Iar ceea ce la Vulcănescu s-a întrupat în Dimensiunea românească
a existenţei (1943) ori a rămas în faza reflecţiilor şi a însemnărilor din Existenţa
concretă în metafizica românească, avea să fie reluată, cercetată, amplificată şi
adâncită peste vreo 25 de ani, începând din 1967. Amintesc începutul făcut prin
studiul apărut în „Revista de filosofie” (nr. 6, 1967), intitulat Rostirea filosofică
românească. Analiza termenilor: rostire, întru, fire şi fiinţă. Iar prin publicaţii de
largă circulaţie literară, culturală în genere cum erau „Cronica”, „Gazeta literară” şi
„România literară”, între 1967 şi 1969, Noica desfăşoară, aproape săptămânal,
serialele: Rostirea filosofică românească („Cronica”, 21 octombrie 1967 – 27 iunie
1968; „Gazeta literară”, 29 februarie – 11 aprilie 1968; Viaţă si societate în
rostirea românească („Gazeta literară”, 29 august – 3 octombrie 1968; „România
literara”, 10 octombrie 1968 – 20 februarie 1969) şi Creaţie şi frumos în rostirea
românească („România literară”, 27 februarie – 13 noiembrie 1969). Cele trei
seriale au fost adunate: în cărţile Rostirea filosofică românească (1970), şi Creaţie
şi frumos în rostirea românească (1973).

În ordinea; conceptuală, Noica mută accentul metafilosofic de pe
fenomenalizarea generalului prin individual, pe individualul purtător de
determinaţii, de semnificaţii generale. Este o idee directoare în Scrisori despre
logica lui Hermes, este ideea cu care se deschide Tratatul de ontologie: „1. Nimic
din ce este nu exprimă fiinţa; 2. Fiinţă însă nu este fără ultimul dintre lucrurile ce
sunt” (Devenirea întru fiinţă, p. 173, 175). Or, înălţarea şi decăderea lumii
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moderne înseamnă, aci, în regionalul european (printre multe altele, desigur), şi
căderea, destrămarea a trei mari imperii (politice, militare, economice, culturale şi
în particular filosofice ori refractar-filosofice) şi ocuparea locurilor lor de alte
puteri, cu vădite intenţii, atacuri şi dominaţii imperialiste, chiar şi de ordin filosofic
(cu prelungiri până în acest început de nou veac şi nou mileniu).

Un dat elementar este şi lumea românească; cu gândul ei şi cu cuvintele ei. Ca
trăitori, truditori şi gânditori în această lume, suntem datori lumii largi – este convins
Noica – să dăm seamă de „restul românesc”, de determinaţiile şi specificul ei şi
totodată „ne suntem datori nouă, ca purtători ai limbii acesteia şi ca lucrători în ea”
(Rostirea filosofică românească, p. 6).

Cugetarea şi comunicarea filosofică n-au ajuns (şi poate că nu vor ajunge
vreodată) la limbajul simbolic ori la coduri, precum în cele alte manifestări
spirituale ale omului. „Filosofia se întemeiază cel mai bine cu termeni ce au o
tensiune în ei, în timp ce limbajele şi codurile se desfăşoară în siguranţa şi
destinderea sensurilor univoce. Iar cugetarea filosofică se bucură, cum spunea
Hegel, când întâlneşte în limbi cuvinte nu numai cu semnificaţii deosebite, dar şi
opuse” (p. 7).

În viziunea lui Noica, rostirea filosofică românească concreşte rostuitor de la
„sinele şi sinea”, prin „ciclul fiinţei”, cel al „devenirii” şi cel al „rânduielii”, spre a
se înălţa înspre „viaţă şi societate”, de la insul trăitor în cătune şi colibe, în sat, în
comunitatea sătească, întru comunicare şi cuminecare cu întregul neam vorbitor de
limbă română.

Începutul se face cu sinele şi sinea, întrucât, crede Noica, această pereche,
constituită dintr-un masculin şi o feminină, este poate mai grăitoare pentru
spiritualitatea contemporană decât cele clasice, care au rodit în infinite chipuri, prin
milenii; şi anume, clasicele perechii: în limba greacă, Logos şi Eros; în cea latină,
Animus şi Anima, precum şi Spirit şi Suflet. Faţă de Eu, care a făcut carieră
filosofică prin secole şi milenii, Sinele integrează pasivitatea eului, dar şi
activitatea lui, încă şi luciditatea eului.

În viziunea lui Noica, dacă „sinele este în expansiune”, „sinea e în concentrare”
(p. 17). Ea exprima lumea, crede filosoful nostru, „mai bine decât esenţă, concept,
natură intimă, tot ce urmăreşte cunoaşterea” (p. 17).

Avântarea înspre sinele şi sinea este o aventură plină de peripeţii, de
tensiuni, de înaintare şi retragere, de nelinişte şi bucurie. Se trece prin rost şi
rostire, întru, fire, fiinţă (ciclul fiinţei), prin trecere, petrecere, vremuire, infinire şi
troienire – cu un popas lângă Eminescu şi lângă Brâncuşi (ciclul devenirii); pe la
temei, cumpăt, computer şi cumpătul vremii – cu o aşezare vremelnică în curtea
lingvistică a lui Cantemir (ciclul rânduielii). Aci ne aflăm, într-un fel, în sinele
unuia sau al altuia dintre cuvintele rostuitoare de rostire filosofică românească.
Pentru o îndelungă aşezare şi meditare, Noica ne invită şi ne călăuzeşte prin şi
întru, „viaţă şi societate în rostirea românească”.

Aci, în „partea noastră de cer”, o întreagă lume lingvistică se prezintă în
starea şi în devenirea ei, trebăluieşte, rostuieşte. Vieţuire, gând, drum, cădere, minte,
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nebun, ba şi ba nu, Împieliţatul, hotar ş. a. se metamorfozează în expresii, înfăptuiesc
comunicarea, cuminecarea şi cuvântul următor, înspre Creaţie şi frumos în rostirea
românească.

Luând urma câtorva cuvinte româneşti – unele dintre ele aşezate în uitare –,
Noica le adulmecă, înaintează în adâncul lor, se scufundă în cronici, didahii,
minee, în colibe din cătune îndepărtate de lumea frenetică şi prea grăbită înspre nu
se ştie ce. Plecat pe urmele lor, filosoful este pretutindeni şi tot timpul orientat şi
însoţit de ele. „Oriunde mergi, înăuntrul limbii, mergi cu ea cu tot şi te loveşti de
propriile ei praguri. Ai vrea să vezi cuprinsul limbii, dar te cuprinde şi absoarbe ea,
întocmai cum se întâmplă în lumea firii” (p. 272).

Dacă filosofia s-a născut din mirare – cum, cu oarece îndreptăţire s-a spus
încă de la începutul filosofării –, limba însăşi sporeşte mirarea. Neliniştea mirării
sporite încearcă filosoful să o îmblânzească cu un cuvânt, pe care-l aşează în
punctul arhimedic şi vrea să mişte filosofic cu el lumea cea mare a Existenţei.

Noica cel de-acum cade şi pe întru, care este, deocamdată, doar o dihanie
printre alte multe dihănii, printre alte suflări ale limbii şi, prin ea, ale filosofiei.

Acum, la sfârşitul anilor ’60 (şi la vârsta de 50 de ani), Noica glosează în
marginea cuvintelor şi a ideilor de: dor, ispită, iscusire, lamură şi lămurire, răs-
bunare (= a face mai bun), făptură, lucru, a săvârşi şi a desăvârşi, spre şi către, întru
şi întruchipare ş. a.

Dacă Rostirea filosofică românească se încheia cu o închidere ce se
deschide prin Cuvânt următor, în spirit de-acum clasic noician, şi Creaţie şi frumos
în rostirea românească se închide spre a se deschide, prin Despărţirea de cuvinte.
Avem acum o despărţire de cuvinte semnificative ale rostirii filosofice româneşti,
pentru ca, pe baza lor şi prin ele, ca temei şi ca arhitectonică întrupare edificatoare,
să putem paşi, alături de gânditor, la meditarea şi la plăsmuirea modelului
ontologic românesc.

În viziunea concrescătoare a lui Noica, „rostirea aceasta a omului are ea însăşi,
rosturi şi funcţii felurite, dincolo de funcţia comunicării” (Creaţie şi frumos în rostirea
românească, p. 176). În spirit dialectic clasic hegelian (intuit speculativ de Aristotel,
prin raportul dintre general şi individual), pentru Noica, „o idee se exprimă prin
cuvinte” (p. 176) şi, totodată, câte un cuvânt condensează o frază, un câmp de
determinaţii. Ce este definiţia ştiinţifică decât o echivalenţă logică şi ştiinţifică
între un anume cuvânt şi ansamblul determinaţiilor esenţiale? Ceea ce spunem
desfăşurat printr-o mulţime de cuvinte putem exprima şi con-densat (înghesuit?)
într-o cuprindere şi prindere laolaltă, într-un concept.

Între cuvânt şi concept este o permanentă tensiune, pe care Noica o
soluţionează prin precumpănirea cuvântului. „Conceptul, care a înţeles să prindă
lucrurile în unitatea lui, s-a prins el însuşi, ca tot ce e tiranic; abia cuvântul, care
parcă explorează lumea, cu polipii şi antenele sale, poate scoate conceptul din
îngheţ” (p. 177). (Poate că şi de aceea sunt plicticoşi dascălii, căci ne cer mereu să
ştim pe de rost – şi cu rost, cred ei – multele definiţii, în vreme ce, prin viclenia
raţiunii, viaţa curge şi viitorul aparţine şcolarilor de azi, oamenii de mâine...).
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Despărţirea de cuvinte este posibilă şi este necesară, căci ele doar oglindesc
în limbaj ceea ce se oglindeşte în limbă. Sunt; o oglindire a oglindirii. Or, cu
clasica vorbă a lui Francis Bacon, „fineţea naturii depăşeşte în multe privinţe
fineţea argumentării...”; şi cu adaosul clasic că doar pomul vieţii este veşnic verde.
Mor fiinţe, lucruri, oameni – intră în uitare şi cuvinte. Cu fiecare element ce moare,
cuvântul suferă, tremură şi uneori se cutremură.

Să ascultăm ultima idee a lui Noica, exprimată prin ultimele cuvinte ale
cărţii Creaţie şi frumos în rostirea românească: „Dacă (...) într-un cuvânt se
închide întreaga lume, atunci despărţirea de cuvinte e cu putinţă. Poţi lua un cuvânt
şi pleca cu el. Am ales pe „întru” şi „întruchipare”, prin care se încheie ciclul
cuvintelor despre creaţie şi frumos, spre a ne putea despărţi de cuvinte” (p. 179).

Noica se desparte de cuvinte în ele însele şi se însoţeşte cu ele spre a
plăsmui, în anii imediat următori, un model ontologic românesc, prin Sentimentul
românesc al fiinţei.

Cu acel întru, Filosoful de la Păltiniş explorează şi gândeşte speculativ
lumea românească, pentru ca de-abia mai apoi să revină la schiţa devenirii întru
fiinţă din 1950 şi să ajungă la Tratatul de ontologie din 1983.
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GÂNDIRE SOCIALĂ ŞI POLITICĂ

VIITORUL MANAGEMENTULUI

ŞI MANAGEMENTUL VIITORULUI

Ştefan COSTEA

Abstract
This paper discuss: management’s genesis and evolution of modern industrial

society; actuality and perspective in postrindustrial’s management; new entrerprises types
and that management; trainig managerial programs and “bussines schools”, today and in
the future.

1. Geneza şi evoluţia managementului societăţii industriale moderne
În perspectivă istorică, concepţiile şi practicile manageriale sunt marcate de

câteva etape majore de evoluţie, în funcţie de evoluţiile care s-au înregistrat în
sistemele organizaţionale ale activităţii economice şi sociale.

Puncte de reper şi abordări teoretice de început în aceste domenii sunt
legate de concepţiile reprezentanţilor sfârşitului de secol XIX şi început de secol
XX, între care, istoria reţine numele şi operele a doi mari teoreticieni şi practicieni
ai managementului: FREDERICK TAYLOR (1856-1915) inginer american şi
HENRY FAYOL (1841-1925), inginer şi geolog francez. Aceştia, în lucrările lor
reprezentative „Principiile managementului ştiinţific” (Taylor) şi „Administraţia
industrială şi generală. Prevedere, organizare, directive, coordonare şi control”
(1916) (Fayol) au propus un ansamblu de principii şi de funcţii manageriale, între
care, esenţiale erau:

- gestiunea activităţii muncitorilor pe baza studiilor mişcărilor şi operaţiilor;
- standardizarea operaţiilor muncii;
- specializarea fiecărui muncitor pe operaţii repetitive, pe baza elementelor clar

definite;
- înlocuirea vechilor metode de muncă, cu studiul ştiinţific al fiecărui element al

acestora;

 Prof. univ. dr., Universitatea Spiru Haret
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- separarea muncii de concepţie de cea de execuţie şi determinarea funcţiilor
esenţiale ale managementului: prevedere, organizare, coordonare, control,
comandă;

- autoritate şi responsabilitate, specializare şi diviziune, unitate de comandă,
ierarhie şi coordonare.

Din această perspectivă, managementul a tins să devină concomitent o
ştiinţă, o tehnică şi o artă având ca obiectiv, obţinerea excelenţei în orice tip de
organizaţie şi întreprindere economico-socială. Cu preocupări speciale pentru
planificarea, organizarea şi controlul riguros al aspectelor tehnice ale muncii şi al
costurilor tuturor factorilor producţiei: materiale, tehnologii, tehnici etc.

Ulterior, la mijlocul şi în a doua jumătate a secolului al XX-lea
fundamentele managementului au fost reconsiderate din perspectiva relaţiilor
dintre resursele umane şi ceilalţi factori de producţie, ajungând să se înţeleagă că,
în ultimă instanţă, oamenii şi nu maşinile sau echipamentele constituie factorul
propulsiv al dezvoltării economico-sociale. În acest sens, începând cu anii 1940-
1958, s-au intensificat preocupările pentru abordarea şi tratarea problematicii
resurselor umane din perspective noi, mai largi, în principal ale orientărilor
comportamentaliste şi umaniste. Orientări, care accentuau asupra necesităţii
utilizării ştiinţei, în special a ştiinţelor sociale şi umaniste, pentru a înţelege mai
atent, problemele demnităţii umane, ale comportamentelor individuale şi
colective, ale cultivării şi dezvoltării potenţialului uman şi ale valorificării mai
eficiente a abilităţilor, analitice şi tehnico-profesionale ale oamenilor, în producţia
bunurilor materiale şi serviciilor etc.

Toate acestea au avut drept rezultat depăşirea perspectivei manageriale
descriptiviste şi afirmarea perspectivei analitice şi comprehensive a
managementului care, în esenţă a permis trecerea de la concepţia clasică,
supersimplistă  a omului ca „homo econounicus”, la cea a lui „homo socialis”.

Pe acest traseu, în concepţiile, modelele şi practicile manageriale au apărut
noi orizonturi cu privire la natura umană, interacţiunea socială, cultura şi
organizarea socială. Concretizate în abordarea unor noi domenii şi zone de
activitate, cum au fost cele privind locurile şi grupurile de muncă, relaţiile umane,
relaţiile structurale în organizaţii, relaţiile dintre lideri, lideritate şi subordonaţi,
paternurile puterii şi autorităţii, motivaţia şi factorii motivaţiei umane,
participarea, calitatea vieţii în procesele de muncă etc.

Fundalul acestor evoluţii a fost, însă, epoca societăţii industriale, a
economiei bazate pe „coşurile de fum” şi a „banilor coşurilor de fum”, potrivit lui
Alvin Toffler care, din perspectivă managerială au produs sisteme manageriale,
bazate pe un ansamblu de principii, programe şi acţiuni caracterizate prin eforturi
de realizare a unor:

- structuri organizaţionale stabile şi de lungă durată;
- autoritate în afaceri;
- ordine, dispoziţii, norme şi normative obligatorii;
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- producerea bunurilor şi serviciilor inclusiv a bogăţiei, pe bază de, forţă fizică, pe
„muşchi”, prin lucru asupra unor „obiecte”, realizată prin muncă brută, producţie
de serie şi de masă;

- utilizarea şi organizarea muncii ieftine pentru valorificarea materiilor prime,
fabricarea de utilaje, maşini, prelucrare;

- simplificarea sarcinilor, reducerea lor la cele mai mici componente, cu
monitorizarea produsului „bucată cu bucată”;

- valorificarea muncii simple şi repetitive, realizată fără sau cu o mică contribuţie „a
minţii”, devenită în mare parte, robotizată, şi, preponderent masculină;

- cunoştinţele specializate păstrate sub control.
Evident că, toate aceste elemente caracteristice ale societăţii industriale

neomoderne s-au reflectat şi în modelele şi sistemele manageriale care au fost
obligate, pe de o parte, de a se adapta acestor situaţii, iar, pe de altă parte, de a fi
deschise permanent la evoluţiile dezvoltării cunoaşterii ştiinţifice şi ale dezvoltării
tehnologice, care se conturau şi nu puteau fi ignorate.
Astăzi, lucrurile sunt clare.

Cunoaşterea reprezintă un factor fundamental al devenirii societăţilor
contemporane. Ea determină schimbarea naturii muncii, a formelor de organizare,
a comunicării şi a sistemelor de comunicare şi de informaţie. Informaţia,
comunicarea şi diseminarea ideilor, datelor, a simbolurilor pun în termeni noi
toate datele de bază ale societăţilor şi ale vieţii sociale, inclusiv cele privind
managementul social.

Este vorba despre o perioadă revoluţionară în care avem de-a face cu
crearea bunurilor şi valorilor materiale şi culturale, nu pe baza organizării muncii
ieftine a materiilor prime, a fabricării de maşini şi utilaje, ci, prin intermediul
comunicaţiilor, mass-media, software şi servicii, sau, după cum spun japonezii,
prin intermediul „softmaniei”.

Ne aflăm deja în faţa unei revoluţii „infotehnologice”, a unor restructurări
economico-sociale şi politice, care conduc la veritabile „zguduiri” pe care le
cunoaşte lumea de la revoluţia industrială încoace.295

Intrarea în era economiei şi societăţii postindustriale, a informatizării şi
serviciilor, a condus la trecerea de la principiile producţiei de serie şi de masă, la
producţia de serii restrânse de bunuri specializate cu înaltă valoare adăugată.
„Această evoluţie a favorizat dezvoltarea invenţiilor şi inovaţiilor, specializarea şi
inovaţia continuă. A trecut pe prim plan scurtarea ciclului de viaţă al produselor,
la apariţia producţiei de tip „24 de ore din 24”; a mărit viteza de lucru şi de
dezvoltare, ritmurile şi nevoia de „a ţine pasul” cu schimbarea generalizată.296

295 A. Toffler, „Puterea în mişcare”, Cunoaşterea, bogăţia şi violenţa în pragul secolului XXI,
Ed. Antet, 1995, p. 33

296 Idem, p. 60
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Consecinţele acestor evoluţii se reflectă în apariţia unor noi tipuri de
necesităţi: un nou mod de muncă, radical diferit de cel vechi; apariţia unor noi
tipuri de muncitori, cu capacităţi diverse şi în continuă evoluţie, specializaţi, mai
puţin „interşanjabili”, care îi înlocuiesc pe cei vechi „interşanjabili”; accentuarea
„circulaţiei cunoaşterii” în locul circulaţiei produselor materiale şi a banilor;
necesitatea formării competenţelor adecvate noilor exigenţe profesionale şi
profesiuni, în procese masive de diversificare şi în ritmuri din ce în ce mai „rapid
schimbătoare”; pregătirea şi formarea pentru activităţi în noi domenii, cum sunt
serviciile sociale şi umane; crearea unor noi forme de organizare a forţei de
muncă; noi sisteme de tratare a oamenilor, nu „în masă”, ci prin sisteme
„individuale” , noi programe de muncă (la domiciliu) ş.a.

În ansamblu, apare necesitatea reconceptualizării întregii problematici a
reorganizării muncii şi a relaţiilor de muncă, în condiţiile trecerii pe prim planul
vieţii sociale a muncii intelectuale, procesare de cunoaştere şi informaţie şi nu
muncă rutinieră. Ca şi a reconceptualizării producţiei, întemeiate pe baza celei mai
avansate cunoaşteri, a muncii înalt calificate, a creaţiei, invenţiei şi inovaţiei.

În consecinţă, trece pe prim plan efortul de a imagina noi forme de
organizare a activităţii şi vieţii sociale, noi abordări şi structuri organizaţionale,
menite să depăşească vechile structuri birocratizate, în vederea creării unor noi
organizaţii „postbirocratice”, în toate sferele şi domeniile vieţii sociale.

Toate aceste evoluţii şi situaţii, ca şi multe altele care ar putea fi aduse în
discuţie, ridică redutabile noi probleme şi provocări faţă de situaţia actuală şi
perspectivele managementului tuturor tipurilor de organizaţii şi instituţii sociale.

*
                                              *          *

2. Actualitate şi perspectivă în managementul societăţii postindustriale
În prezent şi în perspectivă apropiată managerii întreprinderilor de astăzi

şi de mâine sunt obligaţi să ia în considerare şi să se pregătească pentru a fi în
măsură să acţioneze corect şi eficient, pe baza unor noi câmpuri importante de
cunoaştere, competenţă şi decizie. Între acestea se situează:

a) capacitatea de a organiza funcţia de întreprindere, ceea ce înseamnă a
conferi organizaţiilor, capacitatea de a realiza, ceea ce în trecut era în măsură să
realizeze un individ prin sine însuşi, adică, să construiască în mod deliberat un
viitor nou şi inedit, al lumii organizaţionale şi sociale;

b) capacitatea de promovare sistematică a cunoaşterii, creaţiei şi
inovaţiei, fiind în măsură să ştie cum se prevede şi cum se produce în mod rapid şi
profitabil creaţia şi inovaţia şi, în ce mod acestea devin o componentă organică a
întreprinderii, nu să rămână o forţă care acţionează din exterior asupra acesteia;

c) priceperea de a crea şi a conduce organizaţii noi, esenţial deosebite, de
muncitori intelectuali, adică, de oameni instruiţi şi foarte instruiţi, care lucrează şi
sunt capabili să valorifice eficient concepte, cunoştinţe şi complexe teoretice,
respectiv, de a-şi înscrie eforturile şi munca în alt orizont, decât cel al muncii
tradiţionale fizice, în toate sensurile şi domeniile de activitate – producerea
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bunurilor materiale şi a valorilor sociale, în această sferă de activitate, un
ansamblu de sarcini concrete se vor a fi, corect realizate:

- modul de organizare şi de gestionare a activităţii muncii intelectuale,
pentru ca aceasta să îşi demonstreze superioritatea, în a produce
eficacitate superioară, în toate sensurile şi domeniile de activitate;

- motivarea şi recompensarea adecvată a noilor categorii de personal,
care implică sisteme şi modalităţi de motivare, radical diferite de cele
tradiţionale;

d) formarea şi dezvoltarea priceperii de a lucra cu alte instituţii ale
societăţii, în special cu statul, ca şi cu cele din sfera afacerilor economice,
societăţii civile ş.a. În acest sens, esenţial este a înţelege elementele specifice ale
spiritului, modalităţilor cum sunt organizaţi şi funcţionează interlocutorii,
procedurile şi normele lor de lucru, obiectivele şi metodele prin care urmăresc să
îşi realizeze misiunile şi obiectivele lor specifice;

e) nu în ultimul rând, noile generaţii de manageri vor fi obligate să
dobândească capacitatea de a administra şi a gestiona proiecte, programe şi
activităţi, care depăşesc graniţele ţărilor naţionale, intrând în sfera corporaţiilor
multinaţionale. Ceea ce reclamă competenţe de acţiune în cadrul unor culturi
diverse, a unor suveranităţi şi regiuni diferite, a unor limbi şi tradiţii culturale şi
etnice multiple etc.

Evident, aceste date, nu sunt absolut noi, dar ele constituie în noi
dimensiuni ale profesiei manageriale, care vor trebui să fie înfruntate. Şi, care,
reclamă noi categorii de manageri, noi talente şi noi cunoştinţe, atitudini şi
competenţe.

În acest sens, este imperios necesar a depăşi abordările îngust disciplinare,
economice, tehniciste, etc, şi a introduce în dezbatere, perspectivele ştiinţelor
sociale şi mai ales, umaniste, comportamentale, care aduc noi elemente cu privire
la orizonturile şi modalităţile în care se comportă oamenii în organizaţii, la
necesităţile, aspiraţiile şi speranţele lor în organizaţiile şi întreprinderile în care
lucrează.

3. Noile tipuri de întreprinderi şi managementul lor297

Aceste probleme esenţiale derivă din faptul că, în prezent, avem de-a
face cu trecerea de la organizaţiile şi întreprinderile tradiţionale, rigid
structurate şi standardizate, birocratizate, la noi tipuri de întreprinderi, între
care un loc deosebit şi important,  îl au întreprinderile mici şi mijlocii, în
cadrul cărora se creează un climat în care, totul este înţeles şi acţionează, o
etică nouă, profund antibirocratică.

În aceste condiţii, în care schimbările şi transformările sunt din ce în ce
mai rapide şi mai profunde, devine din ce în ce mai imperios necesară găsirea

297 A. Toffler, „Puterea în mişcare”, Cunoaşterea, bogăţia şi violenţa în pragul secolului
XXI, Ed. Antet, 1995
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unor noi soluţii, la noile modalităţi ale performanţelor şi competiţiei. Soluţii
întemeiate pe analize şi evaluări atente, pe intuiţii care să permită soluţionarea,
surprizelor, frământărilor, a răsturnărilor şi tulburenţelor generalizate, care
ating deja fundamentele vieţii economice şi sociale contemporane.

Validitatea acestui tip de problematici este dată de faptul că, deja, în
sfera organizaţiilor şi întreprinderilor productive au apărut şi continuă să apară
şi să se consolideze noi tipuri de întreprinderi, care îşi dovedesc nu numai
validitatea, ci şi, mai ales, superioritatea, la cei mai semnificativi indicatori de
eficienţă, productivitate.

În seria acestui tip de întreprinderi şi organizaţii economico-sociale,
denumite „firme flexibile”, capabile de a dezvolta activităţi cooperative în
cadrul unui efort comun, liber consimţit, se înscriu, în primul rând, firmele
familiale, care au o serie de caracteristici, ce le impun, în raport cu alte
categorii de întreprinderi existente.

Întreprinderile familiale au, înainte de toate, avantajul că ele se
întemeiază pe activităţi comune ale membrilor familiei, fără constrângerile
derivate din formalismul relaţiilor specifice, birocratice; sunt bazate pe
încredere şi respect reciproc, pe o etică specifică şi un sistem de informaţii
autentic, întrucât, în mod normal, într-o familie totul este înţeles.

Situaţie în care elementele normative, reglative, comunicarea etc se
realizează de la sine, nimeni nu păcăleşte pe nimeni, fiecare ştie prea multe
despre fiecare, deci despre toţi, iar ajutorarea fiilor sau fiicelor în eforturile de
a reuşi, nu este „nepotism”, respectiv, o violare a sistemului de merit, ci este
firească. Pentru că, într-o familie intuiţia, subiectivismul şi pasiunea,
guvernează, atât afecţiunile, cât şi conflictele. Spre deosebire de organizaţiile şi
întreprinderile birocratice, în întreprinderea familială , nu este important a se
şti, cine deţine puterea, pentru că în această organizaţie titlurile şi formalităţile
nu contează, fiind acceptat istoriceşte, faptul că „şeful” sau „capul” familiei
este „patriarhul” sau „matriarhul”. Iar când aceştia dispar, autoritatea este
încredinţată, de obicei, unei rude demne de încredere, pe bază de calităţi
personale.

Astăzi, la ordinea zilei este efortul de a destructura şi restructura marile
companii şi corporaţii naţionale şi internaţionale, dincolo de concepţiile şi
structurile potrivit cărora o întreprindere de succes trebuie să funcţioneze ca o
maşină, cu piese „perfect reglate şi unse”. Sau, cel mult ca un conglomerat de
„centre de profit”, care să acţioneze în întreprinderi mici, bazate pe piaţă,
vânzându-şi produsele şi serviciile în interiorul întreprinderii în care sunt
organizate şi funcţionează.

Restructurare în multiple sensuri, între care, în primul  plan se situează:
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- acceptarea relaţiilor dintre componentele întreprinderilor pe baze
nespecificate riguros şi în cele mai mici  amănunte;

- asigurarea informaţiilor şi banilor de care au nevoie de la persoane şi
organizaţii, după nevoie.

În această privinţă firmele familiale au avantajul de a lua decizii rapide,
de a-şi asuma riscuri antreprenoriale, de a se adapta rapid şi valabil la noile
nevoi de piaţă, datorită faptului că membrii de familie au un sentiment mai
profund de proprietate în întreprinderea lor, sunt loiali şi devotaţi faţă de
afacerea lor, lucrând fără rezerve, dincolo  de programele de activitate stabilite,
atât cât e posibil şi necesar.

Ne aflăm în situaţia în care are loc o reconsiderare a relaţiilor dintre
locul de muncă, familie şi domiciliu, ceea ce duce la reconsiderarea raporturile
dintre motivaţie, morală şi productivitate în societăţile moderne, cu economii
bazate efectiv pe familii.

Dar, întreprinderile familiale nu reprezintă, decât un tip de întreprinderi
ale viitorului. Deoarece, într-o economie şi societate moderne, dezvoltate nu se
poate asigura buna lor funcţionare, fără ca întreprinderi mari şi foarte mari, să
existe îndeosebi, în situaţia în care globalizarea şi economia globală determină
ample procese de integrare economico-sociale. Noile realităţi au condus deja şi
vor conduce din ce în ce mai mult la imaginarea şi organizarea unor noi tipuri
de organizaţii şi întreprinderi.

Între acestea se află:

a) organizaţia „pulsatilă”, respectiv organizaţia care se dilată (creşte)
şi se contractă în ritmuri regulate, în funcţie de creşterea sau diminuarea
solicitărilor faţă de produsele sau serviciile pe care le oferă. Aceste organizaţii au
cerinţe specifice, unice, de informaţii şi comunicare. Structurile lor se întemeiază
în principal pe grupe operative sau echipe de proiect care îndeplinesc o singură
sarcină şi care se dezvoltă odată, apoi intră în declin şi, în ultimă instanţă, se
dezmembrează (vânzările cu amănuntul de Crăciun, de Anul Nou, de Paşti) sau,
echipele de filmare pentru cinema şi Tv;

b) organizaţiile şi întreprinderile de tip IANUS, cu două feţe, concepute să fie
în măsură să opereze, în funcţie de circumstanţe, în două moduri diferite. Aceste
organizaţii, păstrându-şi dimensiunile şi aceeaşi organizare, sunt capabile să treacă de
la managementul ierarhic, la managementul non-ierarhic, în funcţie de necesităţi şi
oportunităţi (unităţile utilitare, salvările de ostatici, atacuri teroriste etc.), îndeplinind
misiuni care presupun neprevăzutul, surpriza şi, chiar, înşelăciunea. În domeniul
afacerilor astfel de comportamente diferite şi chiar opuse se întâlnesc în perioadele
de activitate normală, de criză sau de urgenţe;

c) organizaţiile de tip „tablă de şah”; acestea au ca şi caracteristică
fundamentală faptul că în orice întreprindere se instalează sistemul potrivit căruia
managerul ales sau numit să fie dublat de contracandidatul său, pe toată scara
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managerială ierarhică, astfel încât orice măsură, acţiune sau program al organizaţiei
să fie văzut şi cunoscut din cel puţin două perspective, care să fie puse de acord,
garantându-se astfel, cel puţin legitimitatea, dacă nu şi succesul şi eficienţa
activităţilor proiectate şi realizate;

d) organizaţia comisarilor, reprezintă tipul de organizaţie în care, pentru a
menţine controlul asupra funcţionării organizaţiei se utilizează două canale de
informaţii, în loc de unul, normal, într-un sistem managerial ierarhic şi integrat. În
acest sistem „comisarii” sunt plasaţi pe treptele ierarhice inferioare sau în unităţile
subordonate corporaţiei, pentru a nu scăpa lucrurile de sub control. Acest sistem,
reflectă, din ce în ce mai mult profunda neîncredere cu care managementul de vârf
tratează informaţia care se vehiculează de jos în sus în întreprindere, şi încercarea,
neloială, chiar disperată, de menţinere generalizată a controlului în componentele
organizaţiei;

e) organizaţia biro-baronescă, este reflexul contemporan al organizaţiilor de
tip feudal, în care fiecare departament, direcţie, serviciu etc constituie o „baronie”, în
sensul că „superiorul domnesc” se exercită asupra angajaţilor, care alcătuiesc pătura
„sclavilor” întreprinderii. Tipică în această privinţă este structura organizatorică şi
administrativă birocratică a universităţilor, în care profesorii, sunt seniorii cu ranguri
superioare, ce domnesc asupra cadrelor cu grade didactice inferioare. În acest tip de
organizaţii, „baronii” se războiesc, pe de o parte, între ei, iar pe de alta se aliază şi
acţionează împreună, pentru a stabili controlul central şi, chiar, pentru a-l înlătura,
spre a-i lua locul. Pe acest fond ia naştere o veritabilă „psihologie ”, foarte complexă
care face posibile şi generează favoritism, prozelitism, persecuţie, duşmănie,
opresiune etc;

f) organizaţia sconcşilor, este un tip de organizaţie care ia naştere în situaţia
în care se constituie o echipă, căreia i se atribuie o problemă sau un obiectiv, vag
precizate, resurse şi libertatea de a acţiona potrivit propriilor viziuni, competenţe şi
aptitudini, dincolo de normele, reglementările şi mecanismele stabilite ale unei
întreprinderi, precum şi de ierarhia în funcţie a acesteia. În acest caz, membrii echipei
se angajează total în efortul de a realiza proiectul, îşi pun în valoare toate
cunoştinţele, abilităţile şi competenţele de care dispun, trăiesc intens misiunea
încredinţată, îşi organizează şi reglează relaţiile dintre ei şi, în final realizează
proiecte extrem de complexe, cu rezultate greu de egalat, în perioade record de timp.
În această situaţie echipa se autoorganizează, începând să acţioneze ca o
întreprindere incipientă îşi alege propria conducere pe bază de competenţe şi
aptitudini, îşi asumă iniţiative şi riscuri, îşi creează propria ordine şi adoptă o agendă
proprie de acţiune. Şi, nu de puţine ori intră în conflict cu reprezentantul oficial al
managementului birocratic, desemnat să supravegheze echipa de sconcşi;

g) echipe cu auto-start constituie grupuri de specialişti care se reunesc în jurul
unor probleme de interes comun prin intermediul reţelelor electronice  de
comunicare. Fac schimb de informaţii, îşi stabilesc obiective proprii, asupra cărora
cad de comun acord prin reuniuni şi conferinţe electronice şi îşi creează seturi
împărtăşite de toţi membrii grupului. În măsura în care aceste echipe sunt încorporate
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în întreprinderile existente şi li se asigură autonomia necesară, ele devin focare
ultravaloroase de creaţie şi inovaţie concurenţială.

4. Programele de pregătire managerială şi „şcolile de afaceri” – astăzi
şi în viitor.

Particularităţile şi natura noilor realităţi sociale necesită luarea în
considerare, cu toată atenţia, a actualităţii din ce în ce mai presante a obţinerii
unor noi câmpuri de cunoaştere, competenţă şi acţiune care vor creşte rapid în
importanţă şi complexitate. Aceste câmpuri se constituie în noi dimensiuni ale
profesiei şi ocupaţiei de manager şi reprezintă, în acelaşi timp, frontiere noi pe,
care managerii le vor avea de cucerit. Mai mult decât atât, pe această bază noi
instrumente de gestiune şi de conducere vor apărea, care vor fi mult mai puternice
şi mai eficiente, dar şi foarte exigente faţă de manageri şi de organizaţiile în
fruntea cărora se află aceştia.

Aceasta, deoarece, ne aflăm pentru prima oară în istoria umanităţii în
situaţia în care informaţia, cunoaşterea, creaţia şi inovaţia devin forţe motrice ale
spiritului uman, a căror utilizare şi valorificare, necesită atitudini, cunoştinţe şi
talente noi.

Aşa se explică faptul că problematica managementului resurselor umane, a
devenit una din temele culturale centrale, aşa cum aceasta s-a cristalizat în
evoluţia sa istorică, începând cu anii '80.

Esenţialul dezbaterilor privind managementul resurselor umane se
întemeiază pe o nouă paradigmă şi anume: realinierea „vieţii” şi a „muncii” în
jurul mobilizării atributelor subiectivităţii cum sunt: angajarea, participarea,
performativitatea, auto-dezvoltarea, creativitatea sau talentul. Aceste concepte  s-
au consolidat treptat în jurul unei noi culturi a muncii,  în sensul că: în loc de a
considera munca ca o cheltuială a resurselor umane (a eului) în numele unei
agende care aliniază, aceasta trebuie să fie transformată într-un semnificativ efort
de investiţie în auto-realizare.

Atributele la care ne-am referit, la care pot fi adăugate şi altele, cum sunt:
participarea, munca în echipă, învăţarea organizaţională şi autodezvoltarea,
cunoaşterea, excelenţa, bunăstarea ş.a., sunt centrate în ecuaţia - performanţă -
afirmare personală - prin intermediul muncii. Sub acest raport, când organizaţiile
şi conducătorii lor afirmă că „oamenii constituie cel mai preţios capital”, aceasta
nu este o lozincă goală de conţinut. Ea a condus la geneza şi dezvoltarea unui
complex sistem managerial bazat pe utilizarea relaţiilor al căror centru de
gravitate îl constituie creşterea importanţei acordate atributelor „subiectivităţii”
umane.

O asemenea orientare se întemeiază pe alte premize, decât cea tradiţională,
care considera că modernizarea şi  dezvoltarea managementului constă în
progresul natural al rolurilor managementului oamenilor. Această dimensiune a
procesului respectiv îşi are sursele în criza de legitimitate al răspunsului
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paradoxal al managementului vestic, la problemele noi care au apărut în ultimul
sfert al secolului XX, în contextele economice, sociale, ale crizelor din anii '70 şi
începutul deceniului '80.

În sensul că, în loc să răspundă noilor confruntări cu sindicatele, şi
celelalte organizaţii profesionale şi ale muncii, a considerat că nu restabilirea
controlului autoritar, raţional, tehnic, de personalizat, este direcţia de urmat, ci
orientarea spre identificarea unor posibilităţi, a unor alianţe, între performanţa
organizaţională şi mobilizarea subiectivităţii interne, lăuntrice, ascunse ale
„eului” organizaţional al membrilor organizaţiilor productive, pe baza dezvoltării
culturii autoexprimării acestora.

Pe acest teren, în prezent au apărut multiple şi ingenioase instrumente,
tehnici şi tehnologii, de promovare, valorificare a resurselor umane, şi de
consolidare instituţională a acestei noi alianţe, utilizate într-un complex de practici.

Acestea au depăşit seria de antecedente din prima jumătate a secolului XX,
cum au fost: extinderea participării în luarea deciziilor, în soluţionarea
problemelor, crearea unor medii organizaţionale mai umane, mai responsive la
necesităţile oamenilor ş.a. Au depăşit şi lucrările lui Maslow consacrate muncii
întemeiate pe aspiraţiile spre autoactualizare sau autorealizare, dar acestea nu au
fost preluate în toată complexitatea lor, în abordările birocratice, impersonale în
managementul organizaţiilor.
Noile abordări şi practici în managementul resurselor umane s-au direcţionat pe noi
paradigme şi programe acţionale între care:

- noi moduri de angajare şi stimulare a oamenilor, pozitiv şi afirmativ în
muncă;
- promovarea autoexprimării umane în muncă pentru valorificarea cât mai
deplină a resurselor de inventivitate şi creativitate de care dispun indivizii şi
grupurile sociale din întreprinderi;
- identificarea unor noi semnificaţii ale vieţii şi muncii comune a angajaţilor;
- o nouă raţionalitate culturală a muncii, în care munca oamenilor nu este
lipsită de importanţă şi nici nu mai este considerată ca o participare adversă faţă de
maşini;
- depăşirea viziunilor asupra muncii ca simplu ingredient tayloristic,
abstract, al sistemelor birocratice, raţionalizate ale producţiei de masă;
- locul şi rolul muncii în viaţa individuală, familială, organizaţională,
relaţiile dintre muncă şi cultură în general, în noul climat al înaltei calităţi şi
diferenţieri ale culturilor orientate spre consum;
- angajarea şi împuternicirea, accentuarea sporită a rolului „muncii în
echipă” şi a echipelor cu autoconducere, elaborarea sistematică a unor valori
organizaţionale comune, misiuni, obiective şi stiluri participative ale organizării
întreprinderilor;
- desfiinţarea barierelor dintre muncă, plăcere, joc şi loisir, ca încoronare a
tuturor celor precedente.
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Aceste evoluţii, orientări, direcţii de acţiune şi culturi manageriale contemporane
au implicaţii majore asupra sistemelor şi unităţilor de pregătire şi formare a noilor
generaţii de manageri. Ele reclamă, şi în acest domeniu, noi căi de abordare,
intensă activitate inovatoare, în toate componentele şcolilor manageriale. În primul
rând, este necesară reconsiderarea curriculum-ului şi a conţinutului studiilor, a
metodologiei, metodelor şi tehnicilor didactice;
- asigurarea unei formări armonioase, teoretice şi practice, a cursanţilor,
modernizarea şi diversificarea modalităţilor de organizare, desfăşurare şi finalizare
a pregătirii obţinute de beneficiari. Adaptarea întregii activităţi a şcolilor
manageriale, la particularităţile publicului cu care lucrează: cadrele tinere, aflate în
mediu de carieră sau în afara lui;
- reconsiderarea relaţiilor dintre şcoli, unităţile productive, dintre practician,
educator şi cercetător;
- promovarea studiilor multi şi interdisciplinare;
- asigurarea posibilităţilor de educaţie recurentă, dat fiind faptul că în
societatea viitoare, nu va exista un punct de la care să înceteze necesitatea de
învăţare continuă şi că nici o diplomă sau atestat de studii, nu vor mai putea fi
considerate ca fiind „ultima” şi nici o vârstă particulară nu va putea fi considerată
ca limită ultimă a învăţării, căci educaţia, şi cea generală şi cea de specialitate,
profesională, vor trebui să fie continue, atât în dimensiunile, conţinutul sau
structurile lor.
Nu puţine şi nu simple probleme practice de soluţionat derivă din cele anterioare:
recrutarea viitorilor conducători; introducerea unor noi tipuri de experienţe
profesionale şi de evaluare a pregătirii conducătorilor de întreprinderi;
- reconsiderarea tipologiei şi a ierarhiei carierelor manageriale din
întreprinderi, de la bază, până la vârf;
- pe căile pe care ar fi bine să fie formaţi managerii de astăzi şi în viitor: prin
studii universitare, prin instituţii şi unităţi practic aplicative ş.a;
- şcolile vor fi instituţii de pregătire pentru afaceri sau de administraţie,
tehnici de gestiune sau, de gestiune şi de afaceri etc.

În toate cazurile, pe prim plan vor trece eforturile de formare a unor cadre
mentale pentru management, nu din perspectiva unei „formule ideale”, de pregătire
a „managerului ideal”, capabil să cuprindă şi să acopere toate situaţiile, în măsură
să stăpânească toate „lucrurile” şi toţi „oamenii”. Pentru „simplul” motiv că lumea
socială în care trăim este, de fapt, o realitate economico-socială, culturală şi
spirituală „plurală” şi diversă, în care nu poate fi introdus un „singur model”, al
„celei mai bune practici” în afaceri şi în organizaţiile  sociale, care să facă posibilă
obţinerea unui mediu şi a unui climat deplin armonios şi neschimbător al tuturor
tipurilor de activităţi economico-sociale şi umane.

În această privinţă marea problemă este aceea de a nu pierde contactul cu
„lumea reală” şi cu caracterul istoric şi concret al vieţii şi practicii sociale, care nu
pot fi subordonate total unei raţionalităţi universale de orice natură ar fi aceasta.
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ANIVERSARE A 80 DE ANI DE VIAŢĂ ŞI 55 DE ANI DE ACTIVITATE
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI CERCETARE

 Stan I. FLOREA

 Abstract
Professor Doctor Ion Tudosescu Romanian philosophy is one of the studies

because of its reference ontology, praxiology, cultural philosophy, social philosophy,
philosophy, etc. values., Teaching and his contributions to defining the fundamental
concepts of philosophy. His scientific work, teaching and management is the subject of
study.

1. Date biografice şi activitate profesională
Profesorul Ion Tudosescu s-a născut în comuna Rădeşti, judeţul Muscel

(astăzi Argeş), la 12 decembrie 1930. După ce a absolvit cinci clase primare, în
1942 a intrat la Şcoala Normală „Carol I” din Câmpulung Muscel, pe care a
absolvit-o în 1950, obţinând diploma de învăţător. Apoi, a frecventat cursurile
Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, între anii 1950-1954, obţinând
licenţa în filosofie. Doctoratul l-a susţinut în 1970, cu teza Problema
determinismului în ştiinţa contemporană.
             După o scurtă perioadă de activitate în presă (îndeosebi ca redactor la
revista „Contemporanul”), a fost angajat, în 1957, asistent universitar la Catedra de
Ştiinţe sociale a Institutului de Medicină şi Farmacie din Bucureşti. După trei ani
(în 1960) a fost transferat şi promovat în funcţia de lector universitar la Catedra de
Ştiinţe sociale a Institutului de Petrol, Gaze şi Geologie din Bucureşti. În 1966,
prin transfer, a trecut la Catedra de Filosofie a Institutului Politehnic din Bucureşti,
unde a funcţionat până în 1976. La această catedră a fost promovat, prin concurs,
în funcţiile didactice de conferenţiar (în 1971) şi, ulterior, de profesor universitar
(în 1974).

În toată această perioadă a predat cursuri de filosofie, orientate tematic mai
ales pe problema de ontologie, epistemologie şi filosofia ştiinţei.

În 1976, prin transfer în interesul învăţământului, a fost încadrat la Catedra
de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, unde a funcţionat până în 1999, predând
cursuri de filosofie, cu o tematică preponderent de filosofia istoriei (la Facultatea

 Prof. dr. Piteşti
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de Istorie), de filosofia ştiinţei (la Facultatea de Geografie), de filosofie socială şi
filosofia educaţiei (la Facultatea de Pedagogie), de filosofie socială (la Facultatea
de Sociologie), de filosofie socială şi filosofia culturii (la Facultăţile de Litere şi de
Limbi şi literaturi străine), de teorie a acţiunii sociale, de teorie a determinismului,
de ontologie (la Facultatea de Filozofie).

Începând din 1991 până în prezent, funcţionează (ca profesor asociat până
în 1999 şi, de atunci, ca titular) la Universitatea Spiru Haret, unde predă, în cadrul
Facultăţii de Filosofie şi Jurnalism şi în prezent de Filosofie, cursuri de
metafilosofie, ontologie, teoria acţiunii sociale, filosofie socială. Concomitent, a
predat şi cursuri de filosofie la alte facultăţi ale Universităţii din Bucureşti
(ontologie şi filosofia culturii – la Facultatea de Limbi şi literaturi străine;
ontologie, filosofia culturii şi filosofie a educaţiei – la Colegiul universitar
pedagogic; filosofie a culturii şi a valorilor – la Facultatea de Istorie). Începând din
2003 predă şi cursuri de Teoria sistemului social, Dialectica vieţii sociale şi
Ontologia umanului la cursurile de masterat în filosofie în cadrul Universităţii
Spiru Haret.

În intervalul 2000-2005, în calitate de profesor asociat, a predat cursuri de
metafilosofie la Facultatea de Filosofie a Universităţii din Piteşti – la a cărei
înfiinţare a colaborat.

În toată această perioadă, a îndeplinit diferite funcţii de conducere în
unităţi de învăţământ din Bucureşti: şef al Colectivului de Filosofie de la Institutul
de Petrol, Gaze şi geologie (1960-1966); şef al Catedrei de Filosofie a Institutului
Politehnic (1966-1976); şef al Catedrei de Filosofie a Universităţii din Bucureşti
(1976-1986); decan al Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Bucureşti (1976-
1977); director al Institutului de Filosofie al Academiei române (1976-1986);
prorector al Universităţii Spiru Haret (1991-1996); decan al Facultăţii de Filosofie
şi Jurnalism a aceleiaşi universităţi (1999-2001). Începând din 2007 îndeplineşte
funcţia de Director al Centrului pentru învăţământ la distanţă din Piteşti al
Universităţii Spiru Haret.

Pentru o perioadă de aproape un deceniu şi jumătate a fost membru al
Comisiei superioare de diplome a Ministerului Învăţământului (1976-1990).
Aproximativ un deceniu şi jumătate a fost membru al Colegiului de redacţie al
„Revistei de filosofie” a Academiei române şi redactor şef adjunct la „Revue
roumaine de sciences sociales – serie de philosophie et logique” (1976-1986) a
aceleiaşi academii. În aceeaşi perioadă, a funcţionat ca şi redactor şef al seriei de
filosofie şi logică a „Analelor” Universităţii din Bucureşti. Începând din anul 1999
este membru al Colegiului de redacţie al revistei „Studii de filosofie” a
Universităţii Spiru Haret. Este, de asemenea, director al revistei „Philosophia
Militans”, al cărui prim număr a apărut în mai 2010 la Piteşti.

Între activităţile sale în domeniul vieţii culturale, amintim că este (din
2008) vicepreşedinte al „Societăţii Naţionale Spiru Haret pentru educaţie, ştiinţă şi
cultură” şi (din 2010) preşedinte de onoare al Asociaţiei Culturale Argedava din
Piteşti.
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2. Activitate ştiinţifică
De la începutul carierei până în prezent, a desfăşurat o susţinută activitate

de cercetare, obiectivată în numeroase lucrări, publicate în diverse edituri şi reviste
de specialitate, a organizat diferite colective de cercetare. Dintre cele peste 350 de
studii şi articole ştiinţifice publicate, majoritatea au apărut în „Revista de
filosofie”, în „Revue roumaine de sciences sociales – serie de philosophie et
logique”, în „Revista învăţământului superior”, în Analele Universităţii din
Bucureşti, în „Studii de filosofie” (Analele Universităţii Spiru Haret), în ultima
vreme în revista „Philosophia Militans”, în diverse culegeri de studii publicate de
Editura Politică, Editura Ştiinţifică, Editura Academiei Române, Editura Didactică
şi Pedagogică, Editura Fundaţiei România de Mâine.

A susţinut, de asemenea, peste 300 de comunicări la Sesiuni ştiinţifice ale
institutelor de cercetări ale Academiei (îndeosebi la Institutul de Filosofie), ale
diverselor catedre de filosofie şi de ştiinţe sociale din învăţământul superior, la
sesiuni naţionale organizate de Ministerul Învăţământului, Ministerul Culturii sau
de alte instituţii de cultură centrale şi judeţene. Dintre acestea, 20 au fost prezentate
la Congrese mondiale, Simpozioane sau Conferinţe internaţionale de filosofie sau
de logică, metodologie şi filosofia ştiinţei (Viena, Varna, Düseldorf, Montreal,
Hanovra, Salzburg, Berlin, Praga, Bratislava, Sofia, Moscova, Piteşti etc.) – toate
publicate în Actele sau Buletinele respectivelor manifestări ştiinţifice.

Cea mai mare parte din contribuţiile ştiinţifice au fost cuprinse în cărţile sale
(23 la număr) publicate până în prezent: Determinismul şi ştiinţa (Editura
Ştiinţifică, Bucureşti, 1971) – lucrare pentru care a obţinut premiul „Vasile Conta”
al Academiei române; Structura acţiunii sociale (Editura Politică, Bucureşti,
1972); Evoluţie şi dialog în filosofia contemporană (Editura Politică, Bucureşti,
1980); Acţiunea umană şi dialectica vieţii sociale (Editura Politică, Bucureşti,
1980); Filosofie – Crestomaţie şi Bibliografie (în colaborare cu Marin Diaconu şi
Ioana Smirnov), Editura Academiei române, Bucureşti 1988 (o primă ediţie şi într-
un spaţiu mai restrâns, precum şi cu o alcătuire problematică de profil metodico-
didactic, a apărut anterior, în 1976, în Editura Didactică şi Pedagogică); Ordine şi
Hazard (Editura Adevărul, Bucureşti, 1996); Metafilosofie (Editura Fundaţiei
România de Mâine, Bucureşti, 1997); Lucian Blaga – concepţia ontologică
(Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 1999); Identitatea axiologică a
românilor (Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 1999); Acţiunea
socială eficientă (Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2000); Tratat de
ontologie (în trei volume cuprinzătoare, de aproximativ 85 coli de tipar), din care
Fiinţă, esenţă şi existenţă a apărut în 2002, Existenţă, devenire şi determinism în
2003, iar Existenţă socială şi umană în 2004 (în Editura Fundaţie România de
Mâine); Trilogia umanului alcătuită din volumele: Omul real – Eseuri de ontologie
a umanului (Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006);
Transcendentul în imanent (aceeaşi editură – 2009); Fenomenul uman (aceeaşi
editură – 2010); Filosofia şi condiţia umană (Editura Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti, 2006); Fiinţă şi existenţă şi Dialectica actuală a vieţii sociale şi sensul
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istoriei (în aceeaşi editură – 2007); Sistem social şi acţiune umană (aceeaşi editură
– 2008); Societatea democratică contemporană (lucrare în curs de apariţie în
Grupul editorial Rottarymond&Rotarexim în 2011).

Menţionăm că profesorul Tudosescu are în proiect elaborarea şi redactarea
unei cărţi intitulate Finalitatea existenţială a conştiinţei sociale şi culturii – din
cuprinsul căreia a elaborat deja trei capitole (Religia ca model de proiectare
ontologică şi fenomen social; Morala ca trăire valorică şi opţiune metafizică
determinată social-istoric; Gândire, creaţie şi trăire filosofică; Nevoia adevărului
dublu în trăirea umană actuală).
            Mai mult de trei decenii a desfăşurat o amplă activitate de coordonare
ştiinţifică. Timp de 10 ani (între 1976-1986) a coordonat proiectele de cercetare ale
Institutului de Filosofie al Academiei române – perioadă în care au fost publicate o
suită de tratate (de Etică, Estetică, Epistemologie, Istoria filosofiei), monografii şi
lucrări de sinteză pe teme din cele mai diverse (de la filosofia ştiinţei şi logică până
la filosofia culturii şi a valorilor, antropologie şi filosofia religiei). A coordonat, de
asemenea, şi activitatea de cercetare a catedrelor de filosofie de la Institutul
Politehnic şi Universitatea din Bucureşti, în perioadele în care a funcţionat ca şef
de catedră, respectiv de câte 10 ani – îngrijindu-se nu numai de coordonarea unor
lucrări didactice ale acestora (manuale, crestomaţii), ci şi a unor Culegeri tematice
de studii (peste 20 la număr), între care amintim, mai importante, următoarele:
lucrarea didactică de sinteză (compendiu de) Filosofie (în calitate de coordonator al
colegiului de redacţie şi autor principal), apărută în Editura Didactică şi
Pedagogică (Bucureşti, 1975). În această lucrare s-a renunţat pentru prima oară la
sintagma „materialism dialectic şi istoric”, realizându-se o prezentare unitară a
problematicii filosofice, închegând o tratare tematică din perspectiva
epistemologiei şi filosofiei actuale a ştiinţei, a teoriei sistemelor şi analizei
structurale, a teoriei acţiunii sociale; Determinism şi cunoaştere (Editura Politică,
Bucureşti, 1967); Existenţă, cunoaştere, valoare (în colaborare), Editura Didactică
şi Pedagogică, Bucureşti, 1970; Teoria acţiunii umane (în colaborare), volum
publicat de revista „Forum – ştiinţe sociale”, Bucureşti, Nr. 1/1969; Cunoaştere şi
umanism (în colaborare), volum publicat, de asemenea, de revista „Forum – ştiinţe
sociale”, Bucureşti, Nr. 2/1970; Probleme de filosofia ştiinţei, Ontologie şi
epistemologie (în colaborare), volum publicat de aceeaşi revistă „Forum – ştiinţe
sociale”, Bucureşti, Nr. 4/1970; Acţiune, decizie şi responsabilitate (în colaborare),
Editura Academiei, Bucureşti, 1976; Structurile organizaţionale şi eficienţa
acţiunii umane, Editura Academiei române, Bucureşti, 1978; Dicţionar de filosofie
(revizie ştiinţifică generală şi redactarea a 40 de termeni), Editura Politică,
Bucureşti, 1978 – prima lucrare originală de acest gen apărută în a doua jumătate a
secolului al XX-lea în ţara noastră; Creaţia valorică şi acţiune (în colaborare),
Editura Politică, Bucureşti, 1984; Din istoria dialecticii marxiste (în colaborare),
Editura Academiei române, Bucureşti, 1987.
            Dintre comunicările mai importante susţinute la diverse manifestări
ştiinţifice internaţionale, publicate în Actele sau Buletinele acestora, reţinem mai
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importante următoarele: Causalité et probabilité (Acten IV Internationalen
Kongresses für Philosophie, Wien, 2-9 sept. 1968); Structure de l’action humaine
(Proceedings of the XVth World Congress of Philosophy, Warna, sept. 17th-29th,
1973); La finalité dans la perspective de la cibernetique (Proceedings of the 5th

International Congress of Logic, methodology and philosophy of Science, Ontario-
Canada, sept. 1975); Science and Theleology in the Building of the Future
(Proceedings of the 6th International Kongress of Logic, Methodology and
Philosophy of Science, Hanover, aug. 22-23, 1979); Problems of Materialist
Dialectics in the Light of Modern Science (Proceedings of on International
Symposium, Praga, 1978); A System’s Dialectics. Approach to the Definition of
Causality (Proceedings of the 7th International Congress of Logic, Methodology
and Philosophy of Science, Salzburg, July 11st-16th, 1983); La culture et la qualite
de la vie (Proceedings of the XVII World Congress of Philosophy, Montreal, aug.
21st-27th, 1983); Soziale Werantwortug und Norm (în colaborare cu Al. Boboc),
comunicare susţinută la Congresul german de Filosofie de la Berlin, 1983;
Symmetry and Unsymmetry as ways of System Structure and Dynamics
(Proceedings of the 8th International Congress of Logic, Methodology and
Philosophy of Science, Moscow, aug. 17th-22nd, 1987); La procesualité actuelle de
l’Etat de droit (The International Conference „European union’s History, Culture
and Citizenship”, University of Piteşti, 2008).

3. Direcţii de cercetare şi încercări mai importante

1. În domeniul filosofiei ştiinţei a abordat, începând cu anii 60,
problematica determinismului. Desfăşurând un dialog critic argumentat cu
principalele orientări reducţioniste, indeterministe sau mecaniciste din ştiinţa
secolului al XX-lea (de la indeterminismul principial al Şcolii de la Copenhaga
până la determinismul riguros de factură psihanalitică, de la determinismul strict,
univoc şi mecanicist de factură fatalistă până la probabilismul exclusivist şi de la
finalismul de factură clasică, neotomistă, active până la contemporaneitate, până la
subiectivismul situate pe poziţii lipsite de orice întemeiere nomologică), a propus
un număr de soluţii dialectice de interpretare deterministă suplă în ştiinţa şi
filosofia contemporană, din ansamblul cărora se remarcă abordarea dialectică
nuanţată a conceptelor de cauzalitate şi probabiliate (cu acest prilej a propus
conceptual de cauzalitate statistică, în concordanţă cu cele mai noi tendinţe de
interpretare din mecanica cuantică, fizica teoretică în general, concept întrevăzut
darn u enunţat ca atare anterior de Karl Popper (încă din deceniul al patrulea al
secolului al XX-lea) şi pe care îl va utilize cu success, mai târziu (după aproape un
deceniu de la publicarea cărţii sale despre determinism), Patrick Suppes.

De asemenea, a operat o distincţie între cauzalitatea imanentă şi
cauzalitatea tranzitivă, din perspective căreia a analizat relaţiile dintre
autodeterminare şi heterodeterminare. O deschidere nu mai puţin novatoare a
avansat privitor la semnificarea conceptului de finalitate şi, în prelungirea acestuia,
a celui de scop. Angajându-se într-o critică nuanţată a finalismului clasic (pentru
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care finalitatea era tratată ca scop şi uneori, în variantă neotomistă, ca scop
suprem), a argumentat, întemeindu-se pe achiziţiile teoretice ale ciberneticii şi
teoriei sistemelor, ale biochimiei şi biologiei din ultimele decenii, conceperea
relaţiilor de finalitate ca expresie a unor raporturi cauzale inelare, modelate de
conexiuni inverse, respectiv, a propus o înţelegere a finalităţii ca rezultat al
autoorganizării şi autodeterminismului, a unuia privit dintr-o perspectivă
raţionalist-dialectică. O atare înţelegere a finalităţii (ca autodeterminare şi
autoorganizare structurală) este totdeauna corelată cu devenirea – comportă,
aşadar, o anume deschidere structurală, autoconservării suprapunându-i-se
disiparea structurală, la rândul ei supusă criteriului ireversibilităţii).

Din resemnificarea conceptului de finalitate se pot deduce şi elemente
pentru resemnificarea conceptului de scop (tratându-se în această privinţă
teleologia ca un capitol al teoriei determinismului social), ce funcţionează numai la
nivel uman (nicidecum în natură sau în mecanismele tehnice), şi anume, ca rezultat
al intenţionalităţii şi al raportării omului la viitor pe temeiuri nomologice,
psihologice şi axiologice.

Resemnificări radicale a propus şi în abordarea raporturilor dintre hazard
şi necesitate. Aceasta, întrucât ştiinţa naturii, îndeosebi biochimia începând din
deceniul al optulea al secolului trecut, a evaluat rolul dominant al hazardului în
dirijarea structurală a sistemelor dinamice complexe şi, în consecinţă, în
structurarea proceselor ireversibile ale devenirii, punându-se astfel capăt tiraniei
principiului primului impuls şi principiului istorismului de factură necesitaristă (în
interpretarea dinamicii vieţii sociale), tiranie contraargumentată de Karl Popper
într-una din lucrările sale fundamentale de filosofia istoriei, pe temeiul dominării
raporturilor de probabilitate în structurarea universului. Prin explicarea
mecanismenlor procesului devenirii, mediate de legea hazardului, a considerat că
pot fi respinse logic concepţiile fataliste şi finaliste, mai vechi sau mai noi, cu
privire la procesul cosmogonic şi, deopotrivă, a celui antropogonic – dificil de
contraargumentat cu mijloacele cauzal-necesitariste cu care au operat ştiinţa şi
filosofia până nu de multă vreme.

Prin prisma corelării cauzalităţii cu finalitatea şi a hazardului cu
necesitatea în procesul devenirii şi determinării, a putut conchide nevoia
resemnificării a însuşi conceptului de determinism. În acest sens a propus corelarea
lui cu cel de indeterminism – corelare care provoacă, după părerea noastră,
instituirea unei noi paradigme de înţelegere a însăşi ideii de determinism, idee la
configurarea căreia contribuie astăzi nu numai conceptele tradiţionale ale viziunii
deterministe (evident, la rândul lor resemnificate), cum sunt cele de cauzalitate,
condiţionare, necesitate, legitate, ci şi cele de hazard, probabilitate, finalitate,
conexiune inversă şi, într-o anume măsură, cele de structură, funcţie, sistem. Se
constituie în acest fel premise pentru o sinteză nu numai între teoria dialectică a
determinismului şi finalism, ci şi pentru o sinteză între teoria determinismului,
analiza structurală şi teoria  generală a sistemelor şi, în general, între gândirea
deterministă şi cea indeterministă (aceasta din urmă nemaiînsemnând postularea
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domniei hazardului şi a lipsei cauzalităţii şi necesităţii, ci ponderea esenţială a
hazardului şi, respectiv, a probabilităţii în determinarea şi devenirea sistemelor,
deducând funcţionarea lor ca substrat ontic al raporturilor cauzale, necesare şi
legice).

A conceput problematica determinismului nu numai sub aspect tradiţional,
ontic, ci şi dintr-o perspectivă epistemologică modernă (tratând-o ca premisă
metodologică a teoriei explicaţiei), sugerând, în această privinţă, unele modele
explicative deductiv-nomologice şi inductiv-probabiliste, precum şi nevoia
corelării acestora, în domeniul explicaţiei sociale şi previziunii ştiinţifice.

Toată această problematică a abordat-o mai întâi în cartea Determinismul
şi ştiinţa (apărută în Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1971) şi într-un mare număr de
studii şi comunicări, din care menţionăm: Ştiinţa contemporană şi determinismul
(apărută în „Determinism şi cunoaştere”, Editura Politică, Bucureşti, 1967); La
probabilité dans la theorie actuelle de determinisme („Revue roumaine de science
sociales”, serie de philosophie et logique, nr. 2 – 3/1968); Funcţionalism şi
determinism (în colaborare cu Aneta Busuioc), în vol. „Sociologie generală”,
Editura ştiinţifică, 1968; Causalité et Probabilité (Acten des XIV, Internationalen
Kongresses für Philosophie, Wien, 2-9 sept. 1968); Mecanica cuantică şi statutul
epistemologic al conceptului de cauzalitate (Revista „Forum”, Bucureşti, nr.
6/1969); Determinism şi previziune („Revista de filosofie”, Bucureşti, nr. 10/1970);
Probabilitate şi cunoaştere (în vol. „Filosofia ştiinţei” publicat de revista „Forum –
ştiinţe sociale”, nr. 2/1971); Imanenţă şi tranzitivitate în definirea cauzalităţii
(„Revista de filosofie”, nr. 3/1971); La finalité dans la perspective de la
cibernetique (Proceedings of the 5th International Congress of Logic, Methodology
and Philosophy of science”, Ontario-Canada, sept. 1975); Traditions (modernes)
du probleme de la causalite dans les science humaines („Revue roumaine des
sciens sociales”, serie de philosophie et logique, nr. 3-4/1981); A System’s
Dialectics. Approach to the Definition of Causality (Proceedings of the 7th

International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science,
Salzburg, July 11st-16th, 1983).

Problematica determinismului, privită din perspectiva reconstrucţiilor care
au avut loc într-o perioadă de aproximativ un sfert de veac de la data apariţiei cărţii
Determinismul şi ştiinţa (1971), privitor la semnificarea conceptelor cu care ea
operează (mai ales analizate în relaţie cu hazardul şi indeterminismul generat de
probabilismul mai nou al fizicii teoretice, precum şi în relaţie cu finalismul şi
ireversibilitatea proceselor disipative la nivel biochimic), a fost reluată într-o
interpretare înnoitoare (în contextul paradigmei ce se configurează în prezent în ce
priveşte conotarea ideii de determinism), în cartea Ordine şi Hazard (apărută în
Editura Adevărul, Bucureşti, 1996). Ideea centrală de pe poziţia căreia a abordat
problematica determinismului este aceea a unei metafizici probaliste (cum a propus
Patrick Suppes) sau, mai degrabă, a unei teorii cuprinzătoare a haosului cosmic
(generator al autodeterminării acestuia la toate nivelurile lui de structurare).
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O prezentare sintetică dar cuprinzătoare asupra sensurilor pe care filosofia
şi ştiinţa contemporană le conferă ideii de determinism este realizată de profesorul
Tudosescu într-un studiu amplu intitulat Paradigma actuală a ideii de
determinism, publicat în revista „Studii de filosofie” (Analele Universităţii Spiru
Haret – seria de filosofie), Numerele 11/2009 şi 13/2011.
             2. În domeniul teoriei acţiunii sociale (pe care l-a practicat începând din
anii 70, împreună cu un grup de cadre didactice de la Catedra de Filosofie a
Institutului Politehnic din Bucureşti, între care în mod deosebit cu prof. Cornel
Popa), a analizat conceptul de acţiune umană (corelând în această direcţie
achiziţiile sociologiei acţionaliste din prima jumătate a secolului al XX-lea, cu
realizările mai noi ale praxiologiei şi logicii deontice, precum şi cu abordările
acţionaliste din filosofia socială, psihologia, politologia deceniilor de mijloc ale
secolului respectiv) şi a propus un complex de modele şi scheme, socotim noi
originale, privind determinismul şi structura acţiunii sociale, din care a desprins
criteriile de eficienţă ale acţiunii sociale în epoca contemporană. A insistat asupra
raporturilor dintre subiect şi obiect din perspectivă praxiologică (ştiut fiind că
subiectul este totodată agent, iar obiectul pacient în relaţia dintre om şi mediul său
de existenţă), de unde rezultă că omul nu este numai fiinţă raţională (cunoscătoare),
ci şi fiinţă creatoare (în cadrul universului său existenţial).

Amintim, de asemenea, contribuţia pe care a încercat-o în abordarea
sistemului şi tipologiei acţiunilor sociale, a relaţiei dintre ideal şi normă în
acţiunea socială, precum şi în surprinderea mecanismului complex al construcţiei
viitorului – care presupune nu numai o prospectare nomologică, ci şi o testare
teleologică, motivată psihologic şi axiologic – pentru om (şi societate) viitorul
nefiind doar dat (obiectiv), ci şi construct (subiectiv) al său, animat de nevoia
realizării de sine.

Preocupările sale în domeniul teoriei acţiunii sociale sunt cuprinse
îndeosebi în două din cărţile publicate la aproape trei decenii distanţă una de alta:
Structura acţiunii sociale (Editura Politică, Bucureşti, 1972) şi Acţiunea socială
eficientă (Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2000). Pe parcursul
acestor trei decenii, problematica acţionalistă a mai fost susţinută de o suită de
studii şi comunicări dintre care menţionăm: Praxiologia şi determinismul (vol.
„Teoria acţiunii umane”, editat de revista „Forum – ştiinţe sociale”, nr. 2/1970);
Obiectul şi misiunea actuală a praxiologiei („Revista de filosofie”, Bucureşti, nr.
10/1972);  Structure de l’action humaine (Proceedings of the XVth World Congress
of Philosophy, Varna 17th-28th sept. 1973); Sistemul şi tipologia acţiunilor sociale
(vol. „Acţiune, decizie şi responsabilitate” (Editura Academiei române, Bucureşti,
1976 – studiu publicat, într-o formă modificată şi în Studia filosoficzne, Warsaw,
nr. 3/124 – 1976); Acţiune socială şi eficientă (Analele Universităţii din Bucureşti,
seria de filosofie şi logică, Bucureşti, 1993).
             3. Sprijinindu-se pe gândirea acţionalistă contemporană, la dezbaterile
căreia a contribuit prin preocupările sale la teoria acţiunii, a avansat puncte de
vedere înnoitoare şi în domeniul mai larg al filosofiei sociale.
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Amintim, din acest punct de vedere, un grup de studii în care a abordat
problema structurilor organizaţionale ale societăţii şi, în legătură cu acestea, a
analizat sistemul de ansamblu al vieţii sociale, prospectarea şi edificarea
viitorului, problematica devenirii sociale şi progresului, problema timpului social
(abordat din perspectiva acţionalistă) în relaţie cu realizarea condiţiei umane,
problema raportului dintre existenţa şi conştiinţa socială a oamenilor, privită din
perspectiva cauzal-inelară (desolidarizându-se radical de viziunea materialist-
istorică reducţionistă anterioară) şi gândită acţionalist – datorită cărui fapt ideile şi
valorile, având o determinare mai complexă şi fiind motivate acţional, au o funcţie
cauzală în determinismul vieţii sociale, societatea fiind astfel scop înfăptuit, subiect
obiectivat în determinismul vieţii sociale. Dintr-o asemenea viziune asupra
determinismului social, a pus în discuţie un set nou de premise pentru conceperea
sistemului vieţii sociale şi a ontologiei sociale în general.

Abordarea acestui cerc larg de probleme a fost întreprinsă, în mare parte în
cartea Acţiunea umană şi dialectica vieţii sociale (Editura Politică, Bucureşti,
1980) şi într-un mare număr de studii, dintre care menţionăm: Perspectivă
structuralist-holistă şi praxiologică asupra sistemului social („Revista de
filosofie”, nr. 81/1974); Structura organizaţională a societăţii (vol. „Structurile
organizaţionale şi eficienţa acţiunii”, Editura Academiei române, Bucureşti, 1978);
Temps et action humaine. Approche praxilogique du temps social („Revue
roumaine des sciences sociales” – serie de philosophie et logique, Bucureşti, nr. 3-
4/1978; Rolul factorului subiectiv în determinismul vieţii sociale („Revista de
filosofie”, nr. 6/1980); Organizational structure and normes („Revue roumaine
des sciences sociales – serie de philosophie et logique”, Bucureşti, 3-4/1979);
Determinismul complex al progresului („Revista de filosofie”, Bucureşti, nr.
3/1987); îndeosebi în volumul al treilea al Tratatului de ontologie (Existenţă
socială şi umană, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2004).
            4. Din perspectiva acţionalistă asupra societăţii au decurs şi abordările din
domeniul teoriei valorilor şi filosofiei culturii (implicit şi de teoria civilizaţiei, de
antropologie şi de filosofia istoriei, domenii asupra cărora a insistat amplu, cu
deschideri înnoitoare în mai toate încercările pe care le-a întreprins. Într-o primă
grupare de studii, a avut în atenţie problemele actuale ale umanismului şi condiţiei
umane. Astfel, sub impulsul dezbaterilor care au avut loc în ultimele decenii pe
această temă, a publicat: un Comentariu asupra temei majore a unui Congres
mondial de filosofie (Duseldorf, 1972), intitulat Umanismul şi condiţia tehnico-
ştiinţifică a omului contemporan („Revista de filosofie”, Bucureşti, nr. 12/1973);
studiul Omul şi ştiinţa în filosofia contemporană (în „Revista de filosofie”,
Bucureşti, nr. 6/1978), Acestora le-a adăugat încă două studii privitoare la
problema creativităţii: Specificul creativităţii şi creaţiei în epoca contemporană
(revista „Forum – ştiinţe sociale”, nr. 11/1985) şi Umanism, creativitate şi creaţie
umană în determinarea progresului vieţii sociale („Revista de filosofie”,
Bucureşti, nr. 1/1986).
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Strâns legat de relaţia dintre valoare, cultură şi civilizaţie a publicat
studiile: La culture et la qualité de la vie (Proceedings of the XVIIth World
Congress of Philosophy, Montreal, aug. 21st-27th, 1983); Rolul valorilor culturii şi
al calităţii muncii în determinarea modului de trai (vol. „Creaţie valorică şi
acţiune”, Editura Politică, Bucureşti, 1984); Personalitatea civilizaţiei şi culturii
româneşti în spaţiul axiologic european („Analele” Universităţii din Bucureşti,
seria de filozofie, 1993); Identitatea axiologică a poporului român (în „Analele”
Universităţii din Bucureşti, seria de filosofie şi logică, 1996).

Din nevoia pe care a simţit-o de a interveni într-o dezbatere întreţinută cu o
anume insistenţă asupra specificului culturii şi civilizaţiei româneşti (în contextul
în care detractori ai valorilor româneşti, înregimentaţi prin abuz sub steagul
europenismului, au devenit tot mai agresivi), a considerat a fi necesar de a se
pronunţa în această privinţă, motiv pentru care s-a exprimat în lucrarea, concepută
ca un eseu, Identitatea axiologică a românilor (Editura Fundaţiei România de
Mâine, Bucureşti, 1999). În paginile cărţii este tratată specificitatea civilizaţiei
româneşti (propunând în acestă privinţă o metodologie originală de analiză),
subliniindu-i locul său centric în macrocivilizaţia europeană; se surprind
particularităţile psiho-spirituale ale românilor şi modul lor original de percepere a
transcendentului şi a raporturilor cu imanentul, apelând în sprijinirea afirmaţiilor
făcute atât la sugestiile anterioare ale unor mari gânditori români (Constantin
Rădulescu-Motru, Mircea Vulcănescu, Constantin Noica etc.), cât şi la practicarea
unui demers fenomenologic propriu, întemeiat pe o experienţă românească
îndelungată în plan valoric, pe care a încercat să o surprindă atent şi de mai multă
vreme.
              5. Pe parcursul câtorva decenii a intervenit constant în dezbaterile asupra
unor probleme de ordin metafilosofic – astfel încât în fiecare treaptă a desfăşurării
muncii sale de cercetare şi de creaţie în spaţiul valorilor filosofice a întreprins şi
formularea unor reflecţii cu privire la obiectul, problematica şi rosturilor filosofiei
– în strânsă legătură cu atare reflecţii abordând raporturile dintre filozofie şi alte
genuri de reflecţie valorică (îndeosebi religia şi ştiinţa) şi, implicit, dintre filosofie
şi societate. În aceeaşi măsură, a fost preocupat de probleme de metodă  în
cercetarea şi creaţia filosofică (cu precădere având ca preocupare metoda
dialectică). Probează prezenţa permanentă a preocupărilor cu caracter
metafilosofic, studiile: Aspecte ale corelaţiei dintre filosofie şi fizica modernă
(„Revista învăţământului superior”, Bucureşti, nr. 3/1965); Reflecţii asupra teoriei
şi metodei dialectice („Revista de filosofie”, Bucureşti, nr. 8/1974); La
responsabilité et les fines de la philosophie contemporaine („Revue roumaine des
sciences sociales – serie de philosophie et logique”, Bucureşti, nr. 4/1980);
Reflexion on the Current Problematique of Dialectics (în vol. „Dialectics, Sistem,
Science”, Editura Academiei române, Bucureşti, 1980); Teorie şi practică în
structurarea demersului filosofic (în „Revista de filosofie”, Bucureşti, nr.
11/1985); Concepţia filosofică despre lume şi viaţă (vol. „Omul – fiinţă supremă”,
Editura Militară, Bucureşti, 1988); Metafizică, religie şi ştiinţă (Analele
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Universităţii Spiru Haret, seria Studii de filosofie, nr. 7/2005); Religia ca model
ontologic şi fenomen social (Analele Universităţii Spiru Haret, seria Studii de
filosofie, nr. 12/2010).

Ca urmare a constantei acestor preocupări şi din nevoia de a construi o
problematică actuală de natură metafilosofică (cu atât mai necesar cu cât câteva
bune decenii demersul filosofic a fost tratat unilateral, fie la nivel scientist în cadrul
orientărilor de factură neopozitivistă, fie în manieră marxist-leninistă, reducţionistă
şi dogmatică – filosofia fiind tratată exclusiv ca ştiinţă a legilor „celor mai
generale” ale naturii, societăţii şi cunoaşterii), a publicat o lucrare de sinteză,
intitulată Metafilosofie (apărută în Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,
1997).

În paginile acestei cărţi a încercat exprimarea unei viziuni proprii asupra
relaţiilor dintre filosofie şi religie, morală, artă, mit, surprinzând particularităţile
demersului filosofic (conceput sub perspectiva unui Weltanschauung
contemporan), şi tratând filosofia din unghiurile de vedere ale cunoaşterii,
conştiinţei sociale şi culturii. A dedicat un capitol special problematicii filosofiei,
în centrul căreia se situează problema ontologică a relaţiei dintre individual şi
universal.

Are o pondere însemnată în economia lucrării problema metodei în
filosofie (în cadrul căreia a insistat asupra metodelor contemporane:
fenomenologia, hermeneutica, metoda analitică, dialectica) şi analiza raporturilor
dintre dialectică şi ştiinţa contemporană. A acordat atenţie şi analizei
particularităţilor edificării conceptelor filosofice în condiţiile gândirii
contemporane, context în care a caracterizat şi principalele orientări din filosofia
secolului al XX-lea, sugerând nevoia de pluralism filosofic, fiecare din orientările
practicate astăzi contribuind particularizat la abordarea uneia sau alteia din
dimensiunile condiţiei omului contemporan.

A considerat firesc, în ultimul capitol al lucrării, pentru a argumenta
nevoia actuală de filozofie, să analizeze locul şi rolul transcendentului în sistemele
actuale de valori – cu acest prilej subliniind faptul că numai din perspectiva
centrării tablei valorilor sacre (laice sau religioase) poate fi poate reaşezată
cugetarea filosofică în specificitatea ei – de premisă spirituală majoră a procesului
de realizare a condiţiei umane.

Din nevoia de a aborda din perspectivă umanistă problema obiectului
filosofiei, în prelungirea diferitelor preocupări de abordare a condiţiei, esenţei şi
realizării umane, a publicat şi cartea intitulată Filosofia şi condiţia umană (tipărită
în Editura Fundaţiei România de Mâine, în 2006). În ultima vreme a redactat un
studiu intitulat Gândire filosofică, creaţie filosofică, trăire filosofică, ce va fi inclus
într-un volum de studii prevăzut să apară în 2012.
              6. În relaţie directă cu abordarea unora din temele mai sus menţionate, nu-
i putea lipsi din atenţie şi unele preocupări de factură istoriologică, referitor la
unele momente ale istoriei filosofiei – îndeosebi contemporane. Rod al unor
participări la Congrese mondiale de filosofie (Viena – 1968, Varna – 1973,
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Duseldorf – 1978) şi Conferinţe sau Simpozioane internaţionale (care au avut loc
în aceeaşi perioadă), a elaborat o monografie intitulată Evoluţie şi dialog în
filosofia contemporană (Editura Politică, Bucureşti, 1980), în paginile căreia a
argumentat nevoia de sinteză între orientările pozitivist-analitice, cele
existenţialiste şi cele materialist-dialectice sau neoraţionaliste din gândirea
contemporană – fiecare în parte, în felul şi limitările ei, intervenind în făurirea
concepţiei generale actuale despre lume, angajată deopotrivă într-o cunoaştere
ştiinţifică de ansamblu cu accentuate vocaţii metodologice, ca şi în centrarea
imaginii filosofice despre lume pe condiţia omului contemporan (tot mai
ameninţată de precaritate existenţială şi valorică în contextul sporirii exponenţiale a
puterii cognitive şi tehnologice a omului, neînsoţită pe măsură de simţul
responsabilităţii de sine, îndeosebi la nivel macrocomunitor).

În ultima vreme, în preocupările sale s-au înscris şi câteva intervenţii,
considerăm de interes mai larg, privind filosofia românească a ultimului secol. Ne
referim, în primul rând, la publicarea unei monografii asupra uneia dintre cele mai
reprezentative personalităţi ale filosofiei româneşti din secolul al XX-lea,
respectiv, la Lucian Blaga, analizându-i, în cadrul unei cărţi, concepţia sa
ontologică (apărută în Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 1999).

Poziţia din care l-a privit pe Blaga este una de factură raţionalist-
metafizică, argumentând amplu că filosoful clujean s-a delimitat în demersul său
metafizic atât de nihilismul axiologic scientist (în materie de tratare a
transcendentului şi a lumii de mistere), cât şi de teismul radical, dizolvant metafizic
şi ostil argumentului ştiinţific în materie de antropogeneză şi chiar cosmogeneză,
fiind pe deplin de acord cu aprecierea lui Noica, potrivit căreia Lucian Blaga este
unul din cei mai de seamă reprezentanţi ai raţionalismului contemporan (a unuia
însă metafizic şi nu scientist – de factură neopozitivistă – de care s-a delimitat
deschis Blaga). Viziunea ontologică a lui Blaga, originală ca nici o alta din cultura
europeană contemporană lui, se înscrie printre meditaţiile de excelenţă ale
poporului român (intim apropiată ca stil de perceperea de către români a
transcendentului) asupra condiţiei şi a destinului uman – ceea ce situează discursul
filosofic românesc printre cele mai active şi născocitoare din cultura europeană (şi
nu numai) a ultimului secol, bântuit de mult prea multe căderi axiologice şi
închideri în materie de filosofare autentică.

În cadrul aceleiaşi preocupări istorico-filosofice în spaţiul gândirii
româneşti, a publicat unele studii cum sunt: Reflecţii asupra ontologiei implicite a
valorilor şi structurii tablei de valori la Tudor Vianu (în „Analele” Universităţii
Spiru Haret, seria „Studii de filosofie”, Bucureşti, 1999); Ontologie şi dialectică la
Stephane Lupasco (studiu comunicat la Conferinţa „Lupaşcu 2000”, organizată de
Fundaţia internaţională „Ştefan Lupaşcu” la Iaşi, 16-17 oct. 2000, publicată în
Actele conferinţei); Recesivitate şi dialectică la Mircea Florian (studiu comunicat
la Simpozionul comemorativ „40 de ani de la încetarea din viaţă a lui Mircea
Florian”, organizat de Facultatea de Filosofie şi Jurnalism a Universităţii Spiru
Haret în noiembrie 2000, – studiu apărut în „Analele” Universităţii, seria „Studii
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de filosofie”, 2000); Raţionalismul concepţiei ontologice a lui Constantin Noica –
studiu apărut în revista „Philosophia Militans”, nr. 1/2010.

În legătură cu aportul însemnat al gânditorilor români la abordarea actuală
a dialecticii, i s-a părut îndreptăţită aprecierea acestora că problematica dialecticii
nu poate fi redusă la cea modelată clasic la Hegel şi Marx (asupra căreia s-au
pronunţat critic atât Florian cât şi Lupasco). Socotind însă necesar de precizat că
surprinderea unor aspecte noi ale dialecticii devenirii sau ale structurării sistemelor
nu trebuie înţeleasă neapărat ca respingere a celor surprinse anterior, îndeosebi
cum au fost cele care au abordat modalităţile şi explicaţiile asupra izvorului
devenirii şi negării dialectice (îndeosebi cele propuse de către Hegel şi Marx).
Motiv pentru care a menţionat că este nevoie de un anume pluralism dialectic în
gândirea contemporană. Meritul filosofilor români a fost tocmai acela de a fi
surprins aspecte, ascunse până acum, ale dialecticii (cum sunt legea dinamică a
contradictoriului – de către Lupasco – sau raporturile de recesivitate în structura
universului – de către Florian). Tot astfel cum, de exemplu, apreciază în continuare
Tudosescu, Ilya Prigogine a descifrat mecanismele intime ale disipării structurale
sau Jaques Monod a surprins funcţia generativă a hazardului în procesul devenirii
etc.

De altfel, în aceeaşi direcţie a propus şi o perspectivă dialectică asupra
universului în studiul Simetria şi asimetria ca legi ale structurii şi dialecticii
sistemelor, comunicat la un Simpozion organizat pe o atare tematică de Academia
română, la care au participat filosofi şi oameni de ştiinţă din cele mai diverse
domenii – intervenţiile fiind cuprinse în volumul Simetrie şi asimetrie în univers
(apărut în Editura Academiei române, Bucureşti, 1992). Cu aceeaşi problematică a
prezentat şi o comunicare (Symetry and Unsymetry as lows of Sistem Structure and
Dinamics) la cel de al VIII-lea Congres internaţional de logică, metodologie şi
filosofia ştiinţei de la Moscova (17-22 aug. 1987).

În ultima vreme, între altele, Tudosescu a încercat să formuleze unele
aprecieri asupra specificităţii şi originalităţii gândirii filosofiei româneşti (mult
prea adesea, din ignoranţă sau dintr-o atitudine ideologică arogantă şi
dispreţuitoare, de sorginte oricum alogenă, considerată a fi marginală şi fără
semnificaţie la nivel european sau în orice caz lipsită de originalitate în
spiritualitatea continentului nostru). În această privinţă, în studiul (eseu de fapt)
Filosofia românească a fost, este şi va fi ea însăşi („Analele” Universităţii din
Bucureşti, seria de filosofie, 1999), a analizat: modalitatea specifică de practicare a
demersului filosofic românesc; realizările notabile ale gânditorilor români în acest
din urmă secol, mai ales în perioada interbelică; avatarurile prin care a trecut
filosofia românească în perioada câtorva decenii de opresiune ideologică exterioară
corpului ei valoric specific – ce nu au scos-o totuşi din făgaşul ei propriu de
evoluţie şi afirmare în universul românesc de valori; tradiţiile prezenţei româneşti
în filosofia europeană; filosofia românească în ultimele patru decenii – până la
momentul revoluţiei din decembrie 1989 (continuitatea şi afirmarea ei în câmpul
axiologic românesc şi rezistenţa ei specifică la inserţiile unor ispite ideologice
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exterioare); perspectivele filosofiei româneşti (apropierea ei de instituirea unui nou
eon dogmatic; reconstrucţiile valorice actuale la care participă şi care se anunţă
deja în domeniile ontologiei, cosmologiei, epistemologiei şi logicii).
               7. Încă de la primele încercări de participare la dezbaterea filosofică, în
mare măsură şi dintr-o motivaţie izvorâtă din cerinţele procesului didactic, a avut
permanent în vedere problema ontologică, la început mai ales sub aspect
cosmologic, iar în ultimul deceniu accentuat sub aspect ontologic propriu-zis
(aceasta pentru că, anterior, problema, să-i spunem de factura ontologiei prime, era
repudiată şi, din considerente materialist-ştiinţifice, practic interzisă publicistic şi
didactic).

Dintre studiile publicate în domeniul ontologic, preponderent din sfera
cosmologică, respectiv cu referinţă ontică, amintim: Consideraţii în legătură cu
clasificarea formelor mişcării (în colaborare cu Ioana Smirnov), studiu publicat în
„Revista de filosofie” nr. 3/1967; Structură şi sistem (I şi II) în „Revista de
filosofie” nr. 3 şi 4/1972; Evoluţia tabloului fizic asupra universului şi problema
filosofică a unităţii lumii (studiu cuprins în vol. „Probleme de filosofia ştiinţei –
Ontologie şi epistemologie”, apărut în revista „Forum – ştiinţe sociale”, Bucureşti,
nr. 4/1972) – opinând cu acest prilej că ideea unităţii lumii nu poate fi decât pusă
de ştiinţă, substanţa ei fiind de natură filosofică.

Din perspectiva înţelegerii conţinutului acestei legi, sugerată de imaginea
ştiinţifică unitară despre univers, a considerat că problema unităţii lumii trebuie să
se sprijine pe imaginea unitară asupra universului pe care o sugerează tabloul fizic
al acestuia, dar obiectivul ei major este, în cele din urmă, problema raportului
dintre om, natură şi societate, în lumina căreia se poate sugera şi contextul
nomologic şi axiologic al semnificării conceptului de monism – ce are în vedere
corelaţia unitară dintre individual şi universal, respectiv, dintre lumea lucrurilor şi
lumea ideilor. Aşadar, concepţia unitară despre univers (la conturarea căreia
participă nu numai fizica, ci şi biologia, psihologia, sociologia şi chiar logica) este
o premisă cosmologică a construirii unei concepţii ontologice moniste (premisele
unei atare abordări au fost puse de el într-un studiu amplu: Ideea de unitate a lumii
în gândirea filosofică contemporană, apărut în vol. Existenţă, cunoaştere, acţiune,
Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1971).

Trecerea de la cosmologie la ontologia propriu-zisă, sugerată ca necesară
în abordarea conceptului de monism, în sensul abordării domeniului existenţei din
perspectivă antropologică, a fost preconizată de Tudosescu încă în studiul Făptuire
şi înfăptuire umană (apărut în „Revista de filosofie” nr. 1/1982).În acest studiu, a
avansat o ipoteză ontologică, pe care am aprecia-o ca originală, de inspiraţie
existenţialistă dar fundamentată pe ideea de acţiune umană; a încercat, de
asemenea, o clasificare a domeniilor existenţei având ca termen central omul,
conceput nu numai ca fundament (centru) al existenţei (ca în soluţiile
existenţialiste) sau numai ca vârf al acesteia (în soluţiile evoluţioniste tradiţionale),
ci îndeosebi ca agent (demiurg) şi instituitor de noi domenii existenţiale (lumea
structurilor şi relaţiilor sociale, lumea obiectelor artificiale – a ideilor şi a valorilor)
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şi interpret sau valorizator al datului obiectiv natural, din care, de altfel, face parte
sau pe care şi-l adecvează concepţiei lui.

O perspectivă ontologică a propus a fi necesară şi în conceperea
adevărului. În studiul Adevăr şi metodă prezentat sub formă de comunicare la
Conferinţa internaţională Limbaj,  comunicare, modelare care a avut loc la
Universitatea din Piteşti în 1996 (şi publicat în „Revista de filosofie”, Bucureşti,
nr. 1-2/1997), în care abordând dimensiunea aletică a normelor şi, deci, şi funcţia
mediatoare a cunoaşterii normelor în procesul constituirii adevărului, profesorul
Tudosescu a argumentat că adevărul are ca referinţă nu doar un domeniu neutru de
realitate ci, mai ales, unul semnificat axiologic sau oricum cu o finalitate
axiologică – situaţie cu atât mai evidentă în structura adevărurilor cu care operează
ştiinţele socio-umane. Ceea ce îi îndreptăţeşte concluzia că în constituirea lumii
ideilor funcţionează o „perdea” de intermediere axiologică, exprimată de normele
ce guvernează procesul cognitiv şi care au un rol acoperitor al acestei intermedieri
valorice.

Această amendare axiologică a adevărului este cu atât mai pronunţată în
cazul constituirii adevărului metafizic – la care se ajunge pe cale dogmatică, prin
postulare dintr-o motivaţie psihologică şi axiologică primară a omului, respectiv,
pe cale fenomenologică (din start marcată antropologic). Şi, la urma urmelor, chiar
adevărurile ştiinţifice intră în relaţie cu cele metafizice, operând cu procedee
transcendentiste (mai ales în ştiinţele formale de tipul matematicii şi logicii) care se
dispensează de obiceiul real (nemijlocit) accesibil la nivel empiric.

În sfârşit, preocupările sale cu referinţă ontologică s-au finalizat într-un
voluminos Tratat de ontologie, structurat prin trei cărţi: Fiinţă, esenţă şi existenţă
(apărut în 2002); Existenţă, devenire şi determinism (apărut în 2003); Existenţă
socială şi existenţă umană (apărut în 2004), toate tipărite de Editura Fundaţiei
România de Mâine. Primul volum al acestui Tratat, care abordează problematica a
ceea ce s-ar numi ontologia primară, pe lângă o amplă prezentare a obiectului,
conceptualizărilor specifice, problematicii şi rostului ontologiei ca disciplină
filosofică fundamentală, trece amplu în revistă principalele modele ontologice care
s-au succedat în istoria filosofiei (începând de la cele din gândirea greacă antică
până astăzi), abordând cu precădere problema ontologică din pespectivă
antropologică, insistându-se asupra modalităţilor de soluţionare a problemei
raporturilor dintre fiinţă şi existenţă (respectiv, dintre individual şi universal),
enunţată în prealabil în studiul Perspectivă antropologică asupra problemei
fundamentale a filosofiei (apărut în „Analele” Universităţii din Bucureşti, seria de
filosofie, 1992).

Se avansează, de asemenea, un model ontologic propriu, pe care îl socotim
ca original sau în orice caz Tudosescu a încercat să-l prezinte astfel – pe care îl
racordează la coordonatele pe care i le oferă dezbaterea ontologică contemporană,
la spiritul de sinteză care se impune în ultima vreme între raţionalism şi umanism,
între abordarea nomologică şi abordarea antropologică a problemei ontologice.
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Ca structură, al doilea volum al Tratatului cuprinde o problematică pe care
el o socoteşte a aparţine a ceea ce, de tradiţie, s-ar numi ontologia secundă (teoria
existenţei ca existenţă, concepută în devenire şi determinare).

Respectivul volum tratează mai întâi problema materialităţii, a spaţio-
temporalităţii, infinităţii şi unităţii universului din perspectiva ştiinţei
contemporane, toate aceste atribute ale existenţei materiale fiind abordate în
prelungirea semnificării ontologice a conceptului de materie – concepută hegelian
ca esenţă a existenţei. Încercând totodată să propună o diferenţiere între conceptul
filosofic de unitate a lumii (perceput monist-ontologic) şi conceptul ştiinţific de
unitate a universului (abordat pluralist-ontic) concepută ca unitate în diversitate.

În privinţa structurii celei de a doua părţi a celui de al doilea volum, sunt
puse în evidenţă principalele moduri şi modalităţi ale existenţei, reţinându-se
atenţia asupra raporturilor dintre posibilitate, realitate şi probabilitate, dintre
cantitate şi calitate, dintre simetrie şi asimetrie în structura universului, în final
fiind prezentate sensurile termenilor de complementaritate şi recesivitate.

Iar în al treilea despărţământ al aceluiaşi al doilea volum sunt supuse
atenţiei problematica actuală a teoriei devenirii, a teoriei organizării structural-
sistemice a universului, a teoriei determinismului. În întreaga tematică s-a urmărit
atent o prezentare înnoitoare, în strânsă dependenţă de achiziţiile mai noi ale
ştiinţei şi filosofiei, inclusiv a noilor metodologii de abordare a structurii şi
dinamicii universului, având atent ca direcţie angajarea conceptuală a problematicii
în strânsă legătură cu paradigmele actuale ale cunoaşterii (mai ales în problema
structurii şi dinamicii universului, în semnificarea conceptelor de devenire şi
determinism).

Al treilea volum al Tratatului, având ca tematică ceea ce convenţional
autorul a propus a constitui domeniul ontologilor regionale. L-a preocupat în mod
deosebit în problematica acestui volum a fost definirea, am zice completă a
sistemului vieţii sociale – tradiţional conceput numai dintr-o perspectivă
relaţionistă, sugerată de viziunea lui Marx asupra conceptului de formaţiune social-
economică. În consecinţă, a încercat o abordare pe mai multe planuri (relaţional,
acţional, axiologic) a ansamblului vieţii sociale, operând cu o sinteză a acestora,
privite dintr-o perspectivă nu numai sociologică ci şi antropologică. Întrucât
sistemul vieţii sociale se structurează din relaţii sociale, acţiuni sociale şi opţiuni
valorice, motivate nu numai social, ci şi uman – cunoscându-se faptul că mediul
social de existenţă specific al omului este mai ales axiologic şi, în corelaţie cu
aceasta, teleologic. A conceput, de asemenea, nu numai structural-sistemic
societatea, ci şi din perspectiva dialecticii actuale a sistemelor, care presupune o
abordare cibernetică (din perspectiva unei relaţionări şi inverse a raportului cauzal,
respectiv a raporturilor cauzale inelare) a conexiunilor dintre diverse domenii sau
niveluri de organizare ale megasistemului de ansamblu al vieţii sociale.

În continuare, a rezervat un loc important dialecticii vieţii sociale – şi
aceasta privită mult mai complex decât în modul în care era abordată aceasta
tradiţional – incluzându-se în analiza devenirii sociale şi conceptualizările
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dialectice mai noi, propulsate din ştiinţă, cum ar fi cele de complementaritate,
disipare structurală, emergenţă şi autoorganizare sistemică, alături de cele
tradiţionale, cum sunt cele de contradicţie, negaţie, antagonism.

În privinţa problematicii omului şi condiţiei umane, a abordat o tematică în
ultima vreme ocolită dacă nu chiar abandonată, privitoare la înstrăinare,
dezalienare, realizare umană, la destinare şi autodestinare, la model uman şi
problematică umană. Acordând locul cuvenit şi distincţiilor şi conotaţiilor mai noi
ale conceptelor de esenţă umană şi condiţia umană, umanism, înnoire umană,
umanizare, omenie şi umanitate – pentru a deduce elemente metodologice pentru
definirea nu numai ontică, ci şi (după cum se exprima Heidegger) existenţială,
aflată mereu în deschidere (năzuire şi apropiere) spre transcendent.

În continuarea abordării problematicii umanului în cel de al treilea volum
al Tratatului, a propus spre analiză o problematică amplă de antropologie filosofică
într-o Trilogie a umanului, desfăşurată pe parcursul următoarelor volume: Omul
real. Eseuri de ontologia umanului (apărută în Editura Fundaţiei România de
Mâine, 2006); Transcendentul în imanent (apărută în aceeaşi editură în 2009);
Fenomenul uman (apărută, de asemenea, în aceeaşi editură în 2010). În această
Trilogie, alături de o problematică ontologică generală a umanului, dezbătută în
linii generale şi în Tratatul de ontologie amintit (condiţie umană, esenţă umană,
realizare umană, destin, determinismul socio-uman în genere), sunt supuse atenţiei
şi probleme mai rar abordate în domeniul ontologic, cum ar fi: trăirea dramatică ca
modalitate de realizare umană, simţul şi nevoia omului de proprietate şi de putere,
nevoia de mister, de păcat şi de ispăşire, de pedeapsă, de dăruire pentru comunitate
şi creaţie, conştiinţa limitei şi nevoia de nelimitare, relaţia dintre înger şi demon în
structurarea umanului, raportul dintre mase şi personalităţi în istorie, omul ca scop
şi ca mijloc în acţiunea umană, omul autentic şi omul total, omul concret şi fiinţa
umană generică, situarea transcendentului în imanent, relaţia dintre existenţă şi
existenţă în structurarea umanului, nevoia actuală a omului de absolut, de
universal, sistemul deschis al nevoilor omului  contemporan ş.a.m.d. Ideea de om
real are în vedere omul concret, trăitor în nemijlocit, într-o determinare în care se
împletesc sacrul şi profanul, generalul şi individualul, omul abstract şi omul
concret. Menţionăm că mare parte din aceste probleme au făcut obiectul unor studii
eseu publicate anterior în revista „Studii de filosofie” (seria Analelor Universităţii
Spiru Haret în perioada anilor 2005-2010).

Toată această problematică antropologică, profesorul Tudosescu socoteşte
că trebuie abordată inter şi multidisciplinar (din perspectivă ontologică,
sociologică, psihologică, politologică, economică şi, nu mai puţin, teologică).
Există, cu alte cuvinte, conchide el, o sinteză între fiinţarea umană generică şi
fenomenul uman în structurarea umanului, spre deosebire de alte fiinţări ale
universului omul fiind, aşadar, o fiinţare ontic-ontologică.
               8. Preocupările sale din ultima vreme au în vedere şi abordarea sensurilor
actuale ale trăirii democratice în condiţiile capitalismului, aflat el însuşi într-un
proces de reconstrucţie în direcţia amendării cu unele noi trăsături, pentru a se
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putea evita fenomene de colaps existenţial generate de izbucnirea unor crize
financiare şi recesiuni economice cum sunt cele care s-au declanşat în ultimul timp
în lumea capitalistă – o lume dominată de economia de piaţă (mult prea liberă) şi
de funcţionarea unui stat minimal, incapabil să regleze prin pârghii economice
relaţiile de piaţă. Restructurările în cadrul mecanismului de funcţionare a relaţiilor
de piaţă sunt motivate de nevoia de ridicare pe o treaptă superioară a procesului de
realizare umană, în multe ţări, datorită recesiunii, fiind grav periclitate.

În această perspectivă, în continuarea unor studii-eseu despre democraţia
contemporană (Democraţie, autoritate, dictatură în dialectica actuală a vieţii
sociale şi Democraţia în capitalismul contemporan (publicate în revista „Studii de
filosofie” – seria Analelor Universităţii Spiru Haret în numerele din 2006-2007)., a
elaborat şi alte studii, între care unul se opreşte asupra Nonsensului de ansamblu al
istoriei şi sensurile determinate ale fiecărei etape a procesului istoric – toate
acestea formând şi obiectul unei cărţi intitulate Dialectica actuală a vieţii sociale şi
sensul istoriei, apărută în Editura Fundaţiei România de Mâine (2007).

Fără îndoială, termenul de „nonsens al istoriei” şochează, dar este conceput
în conformitate cu ideea de universalitate a acţiunii legii hazardului (conceput ca
sursă a devenirii şi determinismului probabilist) cu funcţie creativă asupra
existenţei. În prelungirea conceptului de frecvenţialitate, aplicat de Karl Popper
asupra diacroniei istorice a omenirii şi societăţii, Tudosescu se exprimă asupra
faptului că numai pe perioade istorice limitate se pot pune în evidenţă sensuri ale
devenirii, asupra istoriei în general nefiind operabilă ideea de sens – idee care
presupune acţiunea unui agent suprem, motivat de anume motivaţii teleologice.
Ceea ce ar implica – afirmă el – acceptarea creaţionismului antropologic şi
sociogenetic, creaţionism care – crede el – vine în prelungirea aplicării principiului
antropic la scara universului (pe care cosmologia contemporană îl dezbate din
perspectiva unui evident antropomorfism). Pe perioade istorice determinate, el
consideră că într-adevăr se poate vorbi de sens (perioada faraonică în Egipt,
perioada unor civilizaţii holiste orientale, perioada democraţiei greceşti şi a
imperialismului romanic, perioada feudalismului european din epoca medie,
perioada capitalismului burghez modern, a imperialismului capitalist contemporan,
perioada socialismului de comandă răsăritean – european şi asiatic – etc.). La
nivelul istoriei civilizaţiei umane în general nu se poate însă vorbi de un astfel de
sens al istoriei.

De aceea, cu deplin temei Tudosescu afirmă că se aşteaptă la nedumeriri
ale multora în a înţelege raţiunea unei treceri de la „economia socială actuală de
piaţă” la o „economie socialistă de piaţă” – ce crede că va fi specifică evoluţiei
capitalismului în acest secol (al XXI-lea). Secol în care democraţia, sprijinită pe
autoritate conştientizată generalizat, va conduce la trepte superioare ale trăirii în
libertate, contextualizate nu numai de raporturi de răspundere, ci şi de
responsabilitate – aceasta fiind o cerinţă a viitorului  în condiţiile revoluţiei
informaţionale şi mai ales comunicaţionale ce se accentuează, anunţând evoluţia
omenirii spre o aşa numită Societate a cunoaşterii.
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Desigur, toată această problematică se află în stadiul de meditaţie şi doar
de sugestie pentru „fixarea” unei traiectorii a viitorului, pe care filosoful a sugerat-
o deja în comunicările: Etape ale constituirii şi consolidării statului de drept în
perioada de tranziţie de la socialism la capitalism (susţinută la o Sesiune
internaţională de drept la Universitatea din Piteşti – mai, 2008); Dialectica
formaţiunii democratice româneşti în perioada tranziţiei la capitalism (susţinută la
Sesiunea ştiinţifică a Universităţii Spiru Haret, cu tema Societate, Cultură şi
Educaţie, organizată la Centrul pentru învăţământ la distanţă din Piteşti – mai,
2008).

În aceste comunicări, în continuarea problematicii dezbătută în cartea
Dialectica actuală a vieţii sociale şi sensul istoriei, se pune în discuţie istoricitatea
societăţii capitaliste – prin trecerea de la capitalismul întemeiat pe economia liberă
de piaţă la capitalismul democratic actual, întemeiat pe economia socială de piaţă,
formulându-se ipoteza că se întrevăd deja aspecte ale trecerii la (aşa numită de
autor), economie socialistă de piaţă. Primei etape a capitalismului corespunzându-i
statul minimal, celei de a doua etape corespunzându-i un stat democratic puternic
(neminimal), iar etapa următoare anunţându-se a-i fi specifică unui stat democratic
maximal (nu totalitarist, bazat pe economie de comandă, ci democratic, bazat pe
economie de comandă, ci democratic, bazat pe economie de piaţă).

La aceste studii privind nevoia de trecere la o nouă etapă a capitalismului
contemporan, se adaugă şi altele (între care Progres şi regres în societăţile
democratice contemporane – deschideri şi limite; Capitalismul contemporan şi
cultura – ce au făcut obiectul unor comunicări în sesiuni ştiinţifice ale Facultăţii de
Filosofie a Universităţii Spiru Haret care formează obiectul unei cărţi, intitulată
Societatea democratică contemporană – deschideri şi limite (ce va apărea în
curând – în 2011) în Grupul editorial Rottarymond & Rotarexim. În cuprinsul cărţii
sunt pe larg dezbătute critic realităţile actuale ale vieţii democratice din România,
formulându-se şi sugestii pentru elaborarea unor strategii ale dezvoltării în ţara
noastră în etapa viitoare.
               9. Amintim şi faptul că în vederea susţinerii cu materialul didactic
ajutător a cursurilor pe care le predă în universitate, a publicat în Editura Fundaţiei
România de Mâine două cărţi menţionate în lista de mai sus: Fiinţă şi existenţă (în
2007) şi Sistem social şi acţiune umană (în 2008). În mare parte, acestea prezintă
sistematic şi cu metodă, în legătură cu dezbaterile actuale în domeniu, o
problematică analizată in extenso, în voluminosul Tratat de ontologie (apărut în
Editura Fundaţiei România de Mâine, 2002, 2003, 2004) şi în cartea Acţiune
socială eficientă (apărută în aceeaşi editură în 2000).
                Toate aceste încercări, pe care Tudosescu le consideră ca sugestii (unele
putând fi apreciate şi drept contribuţii) ce au ca ţel angajarea în abordarea unora
din problemele filosofice aflate în dezbaterea contemporană, a căutat permanent să
le subordoneze unei concepţii, socotim noi proprii, privitoare la obiectul şi rosturile
demersului filosofic, racordată la spiritul umanist şi încărcătura nomologic-
axiologică specifică actualelor tendinţe şi cerinţe de situare a omului într-o poziţie
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centrică în sistemele actuale de valori. Pentru că filosofia autentică nu se poate
dispensa de condiţia sa axiologică de Weltanschauung – cu toate că se sprijină
direct în această aureolare antrolpologică pe Weltbild-ul ştiinţei şi tehnologiei
contemporane.

Nu ne aventurăm să apreciem cărui curent sau direcţie de gândire dintre
cele contemporane ar aparţine viziunea filosofică a lui Ion Tudosescu. Nici nu
credem că este potrivită o asemenea aliniere, chiar dacă apar unele apropieri între
diverse construcţii filosofice. Oricum, a căutat totdeauna să-şi înscrie opinia în aria
raţionalismului şi umanismului, într-o abordare acţionalistă şi structural-sistematică
modernă, nuanţată dialectic, pe care creaţia actuală de valori o impune oricărui gest
creativ (în aria valorilor filosofice), fie el şi de o rezonanţă mai redusă, mai ales în
aria preocupărilor filosofice care fatalmente nu se pot sustrage nevoii de a se centra
pe om şi condiţia umană, la servirea cărora, astăzi, nomologicul şi axiologicul
participă deopotrivă.
               Preocupările nemijlocite pentru sprijinul cu material didactic a procesului
de învăţământ nu se reduc numai la apariţia acestor două cărţi, ele vin în
continuarea publicării (în colaborare) în perioada anilor 1970-1976 (în colaborare
şi în calitate de conducător al colectivului de coordonare a redactării lucrării) a
unui Compendiu de filosofie (apărut în Editura Didactică şi Pedagogică, 1975) şi a
unei Crestomaţii de filosofie (apărută în aceeaşi editură, în 1976). Procesului
didactic şi nevoilor de asimilare valorică în domeniul filosofiei i-a servit şi
colaborarea substanţială la redactarea Dicţionarului de filosofie (elaborând 40 de
termeni şi efectuând revizia ştiinţifică generală a lucrării) apărut în 1978 în Editura
Politică.
              Din trecerea în revistă a tuturor aceste preocupări şi realizări în activitatea
ştiinţifică, a participării sale active la munca didactică şi publicistică în domeniul
filosofic, inclusiv la cele de ordin managerial în această direcţie, apreciem că
profesorul Ion Tudosescu este unul din cei mai reprezentativi filosofi români din
perioada actuală (de mai mult de o jumătate de secol), intervenţiile sale în lupta de
idei cu caracter filosofic şi de ştiinţe socio-umane fiindu-i apreciate în multe
privinţe ca originalele, personalitatea sa fiind una din cele care au marcat
spiritualitatea românească contemporană. Dovedeşte nu numai o înaltă creativitate,
ci şi responsabilitate şi curaj în angajarea teoretică şi organizaţională. În plan
didactic şi ştiinţific a contribuit major la formarea multor generaţii de studenţi –
astăzi oameni de prestigiu în toate planurile de manifestare (academică, didactică,
socială şi organizaţională) –, realizările sale fiind marcate de aprecieri deosebite nu
numai în opinia ştiinţifică din ţară, ci şi din străinătate. Învăţătorul din trecut nu şi-
a dezminţit menirea niciodată şi, cu siguranţă, va dăscăli şi crea exemplar şi în
continuare.

4. Din aprecierile profesorului Ion Tudosescu
- Pentru realizările în munca de cercetare şi îndeosebi pentru

originalitatea multora din ideile avansate încă de timpuriu în dezbaterea filosofică
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contemporană, a fost premiat de Academia Română cu premiul „Vasile Conta” în
1972;

- A fost decorat cu Ordinul muncii, clasa a III-a, de către Consiliul de stat
(în anul 1972) şi cu Meritul pentru învăţământ, Clasa I, de către Ministerul
Educaţiei şi Învăţământului (în anul 2000);

- De asemenea, Universitatea din Piteşti i-a acordat titlul ştiinţific de
Doctor Honoris Causa (în 2004), luând în considerare întreaga sa activitate
(ştiinţifică, didactică şi publicistică);

- Pentru participarea sa activă la viaţa culturală şi pentru realizările în
activitatea didactică şi de cercetare, Primăria Municipiului Câmpulung-Muscel (în
1972) l-a declarat cetăţean de onoare, iar Consiliul Judeţean al judeţului (în 2006)
l-a investit cu titlul de cetăţean de onoare;

- Având în vedere realizările sale în domeniul Filosofiei sociale, Fundaţia
Şcoală Sociologică de la Bucureşti i-a acordat Premiul Traian Herseni, în mai
2009;

- Aceleaşi raţiuni explică şi acordarea titlului de om al anului (Man of the
year), succesiv în anii 2004, 2005, 2006, 2008 de către comisia pentru cercetare
internaţională al Institutului American de Biografie (American Biographical Board
of International Research). În aceeaşi măsură, poate fi înţeleasă şi acordarea
titlului de om realizat (Man of achievement) şi includerea în publicaţia The
Contemporary Who’s Who of Professionals (a doua ediţie – prima a apărut în
1967), iar în anul 2006 a fost propus să fie inclus într-o monografie a Marilor
oameni de spirit ai secolului al XX-lea (Great Minds of the 21-st Century),
acordându-i-se şi o medalie de aur în această privinţă. De asemenea, înanul 2007 i
s-a acordat aprecierea ca realizat pe viaţă (Lifetime Achievement Award) şi inclus
în volumul Profile internaţionale de lideri realizaţi (International Profiles of
Accomplished Leaders);

- În seria de aprecieri i s-a acordat titlul onorific de Om al zilei (în
12.04.2010) şi inclus în Dicţionarul personalităţilor din România – biografii
contemporane de către Romanian Biographic Institute, din Bucureşti, în 2010;

- Pentru aceleaşi motive a fost prezentat şi în Enciclopedia Marilor
personalităţi – din istoria, ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului şi de
pretutindeni în: vol. VI (Contemporanii de ieri şi de azi), p. 488-491; vol. XI
(Scriitori şi filosofi), p. 378-382; vol. XVI (Top 300), Editura Geneze (Fundaţia
Realitatea Românescă, C.T.).
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IN MEMORIAM

TRECEREA ÎN NEFIINŢĂ A UNUI MARE GÂNDITOR ŞI OM DE
CULTURĂ

PROF. UNIV. DR. CORNEL POPA

In primăvara acestui an (mai 2010) a plecat dintre noi spre zarea infinitului
unul dintre cei mari logicieni contemporane. Destinul său, încheiat după primul
deceniu al secolului al XXI-lea, a fost acela al unui gânditori de excepţie, un
neobosit luptător pentru adevăr şi dreptate, un dascăl de şcoală academică ce şi-a
iubit ucenicii, la rândul său iubit de aceştia.

  Profesorul Cornel Popa şi-a părăsit masa de lucru într-o vreme fastă a lui,
având încă multe de spus, lăsând în stadiul de proiect orizonturi de cucerit pe care
cu greu se va încumeta altcineva să le realizeze.

Un om ca el se iveşte rar aici, în valea plângerii. Şi dacă s-ar ivi din când
în când asemenea oameni înzestraţi cu darul creaţiei nu sunt întrunite toate
condiţiile pentru a se manifesta activ. Deoarece, unui om de talent nu-i sunt
suficiente darurile naturale care-l destinează creaţiei, ci îi este necesară şi
tenacitatea şi capacitatea de a depăşi vicisitudinile pe care societatea uneori i le
dispune pentru a-i împiedica realizarea. Cornel Popa a depăşit asemenea piedici în
obiectivitatea creativităţii de care dispunea nativ. Nici în anii de facultate, nici în
cei după absolvirea ei nu a beneficiat de suficiente îndrumări pentru a se
profesionaliza în domeniu. Aproape a fost un autodidact, ca de altfel cei mai mulţi
din generaţia sa.

Dar, fire tenace, înzestrat cu doza de încăpăţânare de a-şi croi destinul, a
învins obstacolele şi s-a afirmat ca logician şi filosof de prima line a vremii lui.
Niciodată nu a acceptat să lucreze în linia a doua sau să practice compromisuri
(teoretice sau ideologice) în activitatea sa profesională. Dimpotrivă, s-a aventurat
în cele mai noi direcţii de cercetare din logică şi în filosofia ştiinţei, în practicarea
unor metode avansate de lucru cu studenţii. Totdeauna având ceva de spus şi de
afirmat novator, de mare interes pentru tânăra generaţie – aceasta pentru că a
ilustrat creator şi meseria de dascăl, de profesor de ştiinţe socio-umane.

 A fost un iniţiator în domeniile praxiologiei şi logicii acţiunii, a elaborat
un concept nou de teoria cunoaşterii şi adevărului (în condiţiile în care domina în
cultura noastră reprezentări învechite în domeniu). A practicat cu deschideri inedite
gândirea analitică în tratarea problematicii filosofice. A pus bazele şi a condus
peste două decenii seminarii de logică, praxiologie şi logica ştiinţei, de teoria
sistemelor logice – la care au participat reputaţi gânditori în domeniu din ţara
noastră. În aceste direcţii a redactat şi manuale pentru învăţământul universitar.

Am coordonat şi redactat împreună capitole de bază ale primului
compendiu origina de filozofie din ţara noastră din perioada de după cel de al
doilea război mondial, lucrare care a părăsit schema leninistă a materialismului
dialectic şi istoric de care s-a servit decenii învăţământul filosofic românesc în
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perioada sa dogmatică. Am coordonat împreună o serie de volume de studii,
preponderent pe o problemă de teoria acţiunii sociale, apărute în Editura Didactică
şi Pedagogică şi în Editura Academiei. În această privinţă, a fost totdeauna
preocupat de valorificarea cercetării întreprinse de colegii colectivelor didactice în
care a lucrat. A realizat şi numeroase traduceri din literatura filosofică universală,
clasică şi contemporană, elaborând şi ample introduceri cu caracter analitic în
deschiderea acestora.

Toate acestea dovedesc altruismul pe care l-a manifestat şi dăruirea pentru
prestigiul unităţilor de învăţământ şi cercetare prin care a trecut în activitatea sa.
Din acest punct de vedere, a manifestat constant o anumită exigenţă, foarte
necesară în vederea sprijinirii formării la colegii mai tineri a carierei de cercetător.
O astfel de exigenţă a manifestat-o şi în îndrumarea doctoranzilor şi a celor ce s-au
grupat în jurul său pentru a le monitoriza îndeletnicirea de lucrător ştiinţific.

Se poate afirma că cu deplină îndreptăţire că profesorul Cornel Popa a fost
totdeauna un om de bază în colectivele în care a activat – îndeosebi a catedrelor de
filozofie de la Institutul Politehnic şi de la Universitatea Spiru Haret – prima dintre
acestea servind-o ca şef de catedră.

 Majoritatea lucrărilor sale, de la cele de tinereţe („Teoria definiţiei”,
publicată în Editura Politică şi „Teoria cunoaşterii”, publicată în Editura
Ştiinţifică), până la cea scrisă în anii din urmă (de asemenea monumentală „Teoria
sistemelor logice”, publicată în Editura Fundaţiei România de Mâine) sunt piese de
căpătâi în patrimoniul românesc de cultură ştiinţifică, constituind puncte de reper
ale gândului ştiinţific spaţiului cultural carpato-danubiano-pontic.
        Menţionăm că, prin realizările şi preocupările sale ştiinţifice, Cornel Popa era
în atenţia cercurilor ştiinţifice de logică din străinătate (Europa şi America de
Nord), fiind permanent în corespondenţă cu marii logicieni şi gânditori
contemporani de factură raţionalistă, îndeosebi analitică. Acest lucru şi explică
faptul că unele din lucrările lui au fost traduse şi publicate în străinătate.

Nu ne-am referit la reuşitele sale redacţionale ca gazetar şi analist mass-
media.De asemenea şi la reuşitele sale într-ale prozei, datorită prevalenţei muncii
sale de cercetării de cadru didactic, de logician şi filosof de excepţie. Dar nu avem
dreptul să trecem cu vederea faptul că a dovedit prezenţa unui mare talent
beletristic şi un rafinat observator critic al realităţilor pe care le-a trăit, fiind mereu
deschis spre receptivitate şi dialog. Ceea ce atestă că Popa Cornel a fost cu
adevărat necesară. Şi, de aceea, cu atât mai mult îi simţim lipsa şi regretul că nu-l
vom mai avea printre noi decât prin operă, nevoia de a-l interoga şi interacţiona cu
el fiindu-ne răpită prea devreme.

În ce mă priveşte, îi simt lipsa nu numai din raţiune ci şi din suflet,
întrucât mi-a fost tovarăş apropiat, nu numai de muncă şi de ţel de viaţă, ci şi unul
din prietenii cei mai apropiaţi de familie.

Regrete eterne,
 Ion TUDOSESCU
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PREZENTARE CARTE. RECENZII

O NOUĂ ISTORIE A LOGICII ROMÂNEŞTI

M. V.

Mircea Djuvara sau Eugeniu Speranţia, ale căror opere erau cunoscute în
epoca interbelică Istoria logicii româneşti, volum colectiv coordonat de acad.
Alexandru Surdu şi de Dragoş Popescu, apărut la Editura Tehnică, sub egida
Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, în anul 2006,
reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente editoriale în domeniul
filosofiei din România, după 1989. Cantitatea de informaţie acumulată în cele peste
750 de pagini de analiză şi material bibliografic îi asigură un loc stabil între
izvoarele privind logica şi filosofia românească pentru mult timp de acum înainte.
Sub aspectul noutăţii, unele dintre materialele publicate modifică complet imaginea
pe care o aveam până acum cu privire la personalităţi şi probleme aparent familiare
publicului interesat, deşi de multă vreme nu se mai întreprinsese vreun studiu
asupra lor.

Lucrarea pe care o prezentăm a fost demarată cu ani în urmă de cercetătorii
de la Institutul de Filosofie al Academiei Române, avansând în condiţii nu
întotdeauna dintre cele mai favorabile şi cu speranţe slabe că, odată finalizată, va
putea vedea lumina tiparului în forma elegantă din punct de vedere tipografic pe
care i-a oferit-o Editura Tehnică. A fost imposibil ca, datorită numărului restrâns al
celor implicaţi încă de la început în proiect (unii dintre ei au abandonat pe parcurs
finalizarea materialelor care le-au fost încredinţate, care au trebuit reluate apoi de
la capăt), să fie dusă la bun sfârşit fără a se face apel la colaborări din exteriorul
instituţiei. Coordonatorii lucrării au luat contact, în acest scop, cu cadre didactice
de la universităţi din ţară şi cercetători a căror competenţă, atestată de activitatea
lor publicistică, justifica invitaţia de a se alătura colectivului iniţial în scopul de a
duce la bun sfârşit vastul plan de lucru. Toţi au răspuns cu entuziasm şi au oferit,
mai mult sau mai puţin prompt, ajutorul necesar. Astfel s-a constituit o echipă care
a reuşit să ofere o imagine neaşteptată asupra unui domeniu intens cultivat în
cultura română, despre care se credea poate că nu poate să mai ofere nimic nou.

Nu este uşor să cuprinzi dintr-o privire toate aspectele unei expuneri de
asemenea dimensiuni. Şi, odată ce ţi-ai format o părere, e greu să o exprimi în
câteva rânduri. Vom încerca totuşi să formulăm câteva observaţii în continuare,
care ar putea, credem, să fie considerate ca puncte de vedere apte de a fi dezvoltate
într-o dezbatere pe marginea acestei realizări a Institutului de Filosofie şi
Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române.
Desigur că o operă colectivă întâmpină dificultăţi care nu se fac simţite în cazul în
care avem de-a face cu opera unui sigur autor. Diferenţele de concepţie, de stil al
redactării, au fost atenuate în acest caz prin existenţa unui plan general de
redactare, care a fost respectat de toţi cei care au participat la elaborarea Istoriei
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logicii româneşti. Astfel că impresia generală este a unei cărţi unitare, în care se
pot regăsi elemente de continuitate, precum, ca să cităm câteva exemple alese la
întâmplare, cele între activitatea desfăşurată la Academiile Domneşti din Iaşi şi
Bucureşti şi eforturile lui C. Noica de a repune în circulaţie aristotelismul acestora,
unele preocupări comune ale lui O. Onicescu şi Nae Ionescu, opera lui Ştefan
Lupaşcu şi ecourile ei în operele logicienilor români contemporani. Se poate spune
că diferenţele de redactare se datorează aici mai mult specificului materialului care
urma a fi tratat decât manierei personale de redactare a fiecăruia dintre coautori.

Existau dinainte semne că proiectul Istoriei logicii româneşti merită dus
până la capăt. Anton Dumitriu se oprise în ultima parte a Istoriei logicii asupra
contribuţiilor româneşti în domeniul logicii, dar informaţia adunată de el în
deceniul al şaselea al secolului trecut a fost restrânsă la dimensiuni rezonabile, ca
să nu afecteze proporţiile întregii lucrări, al cărei obiectiv depăşea cu mult pe cel al
dezvoltării logicii în România. În plus, de la data apariţiei Istoriei logicii şi până
azi, numeroase cercetări noi – de importanţă care depăşeşte cadrul local al
necesităţilor didactice sau de popularizare – au fost publicate sub formă de articole
şi cărţi de către numeroşi autori români, nefiind semnalate în aceasta. Posibilitatea
de a o completa prin adăugarea noilor rezultate ale investigaţiilor logicienilor
români nu mai poate fi luată în discuţie din moment ce, în Prefaţa sa la Istoria
logicii româneşti, Al. Surdu semnalează şi nevoia unor revizuiri ale opiniilor lui
Dumitriu privind perioade de care acesta s-a ocupat, în special privind semnificaţia
Logicii lui Maiorescu şi influenţa ei asupra urmaşilor săi imediaţi.

În noua Istorie a logicii româneşti, diviziunea lui A. Dumitriu, Logica în
Ţările Române, Epoca premaioresciană, Epoca maioresciană şi Epoca
postmaioresciană este înlocuită cu una mai flexibilă care, fără să minimalizeze
contribuţia celui care a fost considerat fondatorul culturii române moderne, evită
subsumarea la opera maioresciană a unor contribuţii care, de fapt, nu au nici o
legătură cu Maiorescu. De fapt, Logica maioresciană a suferit o hiperbolizare de-a
lungul vremii în filosofia românească; ea nu poate fi considerată totuşi un model
absolut, fiind ca intenţie şi realizare un manual. Din acest punct de vedere, prima
scriere cu adevărat originală din literatura românească de specialitate este Teoria
noţiunilor a lui Ion Petrovici.

În general, înainte de Maiorescu, se constată în noua Istorie a logicii
româneşti existenţa unui efort susţinut de fixare în limba română a terminologiei de
specialitate, mai ales ca urmare a apariţiei de şcoli româneşti, care au înlocuit, din
prima jumătate a secolului al XIX-lea, vechile şcoli în limba greacă sau latină
existente pe teritoriul locuit de români. Interesant de scos în evidenţă aici este
faptul că primele traduceri nu s-au limitat la crearea unui limbaj tehnic artificial, ci
au însemnat o continuă adaptare a termenilor la spiritul limbii române. Chiar dacă
unele soluţii ni se par acum bizare, ele au contribuit în felul lor la rezultatul final,
fiind eliminate din circulaţie de neputinţa lor de a aparţine unei limbi vii. Azi,
terminologia de specialitate românească nu mai apare nefirească nici chiar
nespecialistului tocmai datorită experimentelor făcute în trecut.
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Modestele realizări ale primilor traducători de manuale ar trebui privite cu
un ochi mai puţin critic decât cel format sub înrâurirea lui Maiorescu. Traducerile
făcute de Bărnuţiu sau Treboniu-Laurian au fost folosite ca manuale în
învăţământul universitar incipient. Practica didactică a putut obliga la unele
revizuiri ale propunerilor terminologice iniţiale. Maiorescu era desigur la curent cu
această situaţie. El însuşi a putut opera o selecţie a variantelor, având posibilitatea
de a opta pentru ceea ce părea mai firesc. Este un lucru de mare importanţă ca
gândirea să poată îmbrăca haina unei limbi fără a fi forţată şi fără ca limba să aibă
de suferit. Termenii logicii clasice sunt utilizaţi azi în limba română în mod curent,
nu doar în tratatele de logică.

Pe de altă parte, traducerile dovedesc că o anumită tendinţă de
„sincronizare” a învăţământului filosofic românesc la cel occidental, cel puţin ca
intenţie, se face simţită înainte de Maiorescu, chiar înainte de 1848. Despre o
ruptură totală faţă de ştiinţa apuseană nu se poate vorbi niciodată, ci numai despre
epoci în care, datorită împrejurărilor istorice şi politice, legăturile au fost mai slabe.
În ceea ce priveşte situaţia de după Maiorescu, este evidenţiată o Tradiţie a
învăţământului logic românesc. Primii reprezentanţi ai acestei tradiţii au fost într-
adevăr, studenţii lui Maiorescu dar, în afara admiraţiei pentru maestru, nu au
preluat de la el decât seriozitatea cu care au abordat studiul logicii, căreia i-au
acordat locul privilegiat între disciplinele filosofice. Ei au oferit filosofiei
româneşti această trăsătură specifică, de a avea în centrul său de greutate
preocuparea pentru o gândire corectă şi eficientă, precauţia faţă de construcţiile
sistematice nefundamentate teoretic.

Majoritatea şi-au definitivat însă studiile în apus, având acolo de-a face cu
personalităţi care i-au influenţat cel puţin la fel de mult ca şi Maiorescu. Tradiţia
căreia i-au dat naştere în ţară constă mai ales în menţinerea logicii între disciplinele
filosofice fundamentale. Chiar atunci când nu au ţinut cursuri de logică decât
ocazional, urmaşii imediaţi ai lui Maiorescu au redactat cărţi sau manuale de
logică, ori au scris articole şi studii cu problematică logică pentru periodicele
vremii. Prima generaţie de după Maiorescu a trecut mai departe celorlalte, până la
cel de-al doilea război mondial, perspectiva aceasta şi ne putem închipui că, într-o
evoluţie normală, multe cercetări întrerupte sau nepublicate timp îndelungat ar fi
avut altă soartă.

Din acest punct de vedere Nae Ionescu, care este adesea considerat ca fiind
la originea unei linii noi în filosofia românească, se integrează fără probleme în
tradiţie. El a ţinut cursuri de logică şi istoria logicii la Universitatea din Bucureşti,
cum au făcut – la Iaşi şi Bucureşti – P.P. Negulescu, Ion Petrovici sau, mai târziu,
M. Florian. Ceea ce este cu adevărat nou la el se găseşte în poziţia deschisă faţă de
logica matematică (deşi nu lipsită de accente critice faţă de logicism), faţă de care
tradiţia învăţământului logic românesc a fost de regulă reticentă. Anton Dumitriu îl
consideră pe Nae Ionescu „un fenomen izolat în gândirea românească” prin
misticismul şi iraţionalismul său, iar teza de doctorat a acestuia, o expunere
rezumativă. Concluziile sale diferă însă de cele ale Istoriei logicii româneşti, unde
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Nae Ionescu apare ca reprezentant al intuiţionismului în problema fundamentelor
matematicii.

Reprezentanţii logicii româneşti de azi oferă o imagine la fel de variată ca
şi cea a tradiţiei învăţământului logic. O parte semnificativă a Istoriei logicii
româneşti înregistrează contribuţii ale logicienilor care şi-au desfăşurat activitatea
începând cam din cea de-a doua jumătate a secolului trecut, mulţi dintre ei
continuându-şi şi astăzi cercetările. De la Florea Ţuţugan, Petre Botezatu şi până la
Iancu Lucica şi Mircea Dumitru, partea privitoare la logica românească postbelică
este ea însăşi de dimensiunile unei cărţi. Se pot regăsi aici operele unor cercetători
de solidă formaţie de la fostul Centru de Logică al Academiei Române (Niels
Öffenberger, Alexandru Surdu ş.a.), ale şcolii alcătuite la Iaşi în jurul profesorului
Botezatu (Teodor Dima, Petru Ioan). Este amintită activitatea Cercului de
Praxiologie din Politehnica bucureşteană, unde un rol de frunte a jucat profesorul
Cornel Popa, precum şi influenţa profesorului Gheorghe Enescu.

Logica matematică, logica dialectică şi logica juridică românească fac
obiectul unor părţi speciale ale Istoriei logicii româneşti.

În ce priveşte logica matematică, au fost tratate în partea care i-a fost
rezervată operele lui Onicescu şi Moisil, principalele figuri ale ei în România, care
au fost matematicieni, dar şi cea a lui A. Dumitriu, a cărui activitate se înscrie în
perimetrul filosofiei. De asemenea, sunt amintiţi câţiva continuatori ai lui Moisil;
dar această dimensiune a logicii s-ar înscrie mai bine poate într-o istorie a
matematicii româneşti.

Reprezentanţii logicii dialectice se înscriu în perimetrul filosofiei marxiste.
Ca valoare, contribuţiile lor se dovedesc extrem de inegale. Athanase Joja este
principalul reprezentant al acestei direcţii în România. Contribuţiile lui au acoperit
şi alte direcţii în afara logicii dialectice cum ar fi comentariile privind opera logică
a lui Aristotel. De asemenea, Joja are meritul de a fi organizat Centrul de Logică,
pe care l-a şi condus până la moarte. Trebuie menţionat aici şi numele lui Radu
Stoichiţă, care a făcut parte din echipa de traducători care a transpus în româneşte
opera lui Hegel.

Logica juridică românească apare o dată cu primele reforme legislative
moderne, în perioada Regulamentului Organic. Contestat pentru menţinerea
vechilor privilegii, Regulamentul Organic oferea totuşi un cadru al legalităţii care
făcea necesară formarea de personalităţi cu pregătire juridică. Pe această cale a
apărut la noi preocuparea pentru logica juridică. Ea a dat nume importante, precum
cel al luişi în străinătate. Logica juridică ţine de teoria şi filosofia dreptului iar
existenţa ei se constituie într-o dovadă a prezenţei statului de drept şi a libertăţii de
exprimare. Formele demonstrative ale logicii juridice sunt desprinse în vederea
studiului din practica judiciară, în care apărarea şi acuzarea recurg nu numai la
dovezi, ci şi la demonstraţii.

Logica sistematică, în care se evidenţiază contribuţiile lui Ştefan Lupaşcu,
Constantin Noica şi Ştefan Odobleja, constituie o parte a Istoriei logicii româneşti.
În primul caz avem de-a face cu o regândire a manierei tradiţionale de a vedea
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contradicţia, prilejuită de noile descoperiri din domeniul fizicii. În cazul lui Noica,
dimpotrivă, cu o regândire a ştiinţelor moderne din perspectiva sistemului de
categorii al filosofiei văzute ca un întreg aflat în evoluţie. Noica îşi construieşte
propria dialectică pornind de la cea hegeliană, acceptând, spre deosebire de
Lupaşcu, sinteza. Oricum, acceptarea sintezei de către Noica este consecinţa
raportului special dintre parte şi întreg în viziunea lui. Logica clasică şi cea
modernă au luat în considerare numai cazurile în care partea se află în întreg, nu şi
întregul în parte. Din acest motiv nu s-a observat că sinteza nu este o operaţie
arbitrară asupra conceptelor, ci regăsirea unei situaţii originare.

O discuţie amănunţită asupra fiecărui aspect care merită evocat din Istoria
logicii româneşti este cu neputinţă în cadrul dat. Pe de altă parte, am încercat aici
să enumerăm direcţiile principale ale dezvoltării logicii în România, surprinse de
autorii lucrării, precum şi să amintim câteva momente notabile. Desigur că, în
măsura în care, de acum înainte, o anumită problemă prezentă în logica
românească va fi preluată pentru a fi examinată de sine stătător, cel ce îşi va
propune o asemenea întreprindere va trebui să ţină seama şi de analiza care i s-a
făcut în această carte. Iar acest lucru spune destul despre importanţa şi valoarea ei.
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O MONOGRAFIE A GÂNDIRII LUI MIRCEA FLORIAN

Eftimia FLOREA

Recent, în decembrie 2010, Editura PELICAN a tipărit lucrarea Este
posibilă filosofia ca ştiinţă? Concepţia filosofică a lui Mircea Florian, elaborată de
Ilie Pintea, lector universitar doctor la Facultatea de Relaţii internaţionale, Istorie şi
Filosofie a Univ. “Spiru Haret”. Cartea reprezintă teza de doctorat a autorului şi
constituie o cercetare de fond a concepţiei lui Mircea Florian, cercetare ce îmbină
exegeza avizată cu relevarea semnificaţiilor majore ale operei acestui important
filosof român. Situând în centrul dezbaterii problematica relaţiei dintre filosofie şi
ştiinţă, autorul reuşeşte o veritabilă monografie a operei autorului Recesivităţii...,
lucru nu tocmai uşor dacă ne gândim că scriitura acestuia îmbină la tot pasul
ambiţia sistematic-constructivă cu ample analize istoric-critice.

În principal, cartea urmăreşte demersul de redefinire a conceptului de filosofie
din perspectiva lui Florian, gânditor ce intenţionează să elaboreze el însuşi o „filosofie
ştiinţifică”, realist-raţionalistă. Autorul relevă detaliat atât caracteristicile atribuite
de Florian ştiinţei, cât şi pe cele acordate filosofiei, pentru a sublinia că filosoful
român argumentează în favoarea înţelegerii filosofiei ca ştiinţă, dar fără a nega
faptul că filosofia este, totodată, şi autonomă. Ilie Pintea afirmă că citirea operei
filosofice a lui Florian în această cheie face posibilă trecerea în revistă a tuturor
temelor şi problemelor ce l-au preocupat pe acesta de-a lungul timpului.

Perspectiva metodologică aleasă de autor este aceea a cercetării sistematice
a temei filosofice semnalate, atât în sine, cât şi prin raportarea ei la contextul mai
larg al viziunii doctrinare a lui M. Florian. În consecinţă, structura lucrării urmează
tocmai această dublă perspectivă, ea cuprinzând două părţi: una care analizează
componenta meta-teoretică a discursului gânditorului român despre filosofie şi
ştiinţă şi o alta în care este înfăţişat felul în care acesta înţelege să practice el însuşi
filosofia ca ştiinţă.

Astfel, prima parte reconstituie şi analizează concepţia lui M. Florian
privind ştiinţa, filosofia, relaţiile dintre ştiinţă şi filosofie, raporturile acestora cu
religia şi arta, formele istorice ale filosofiei, logica în calitatea ei de ştiinţă, pentru
a se încheia cu un capitol gândit ca un „studiu de caz” asupra demonstraţiei făcute
de filosof în legătură cu aspectele despre care el crede că determină ca istoria să se
poată înfăţişa ca ştiinţă.

Cea de-a doua parte, dedicată concepţiei filosofice a lui Mircea Florian,
înfăţişează felul în care s-a constituit concepţia personală a acestuia chiar în funcţie
de dorinţa sa de a da filosofiei nota unei strenge Wissenschaft şi în funcţie de felul
în care el a înţeles să pună la lucru în propria concepţie ideile sale despre esenţa
filosofiei şi a ştiinţei. Mai precis, a doua parte se configurează în jurul conceptelor

 Prof., Piteşti
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centrale ale gândirii filosofului: raţionalism, dat, experienţă, cunoaştere, obiect şi
subiect, relaţie, realism ontologic şi teoria categoriilor, componente care ar asigura
după el caracterul ştiinţific al filosofiei.

Din punct de vedere stilistic, putem afirma că lucrarea se remarcă printr-o
scriitură îngrijită, autorul cultivând un stil clar şi precis. Din punct de vedere
constructiv, ea este bine structurată şi se evidenţiază prin analiza clară a conceptelor şi
principiilor filosofiei lui Florian, prin înţelegerea adecvată a textelor filosofului şi
prin modul în care sunt argumentate propriile opţiuni exegetice. Autorul evidenţiază
convingător climatul filosofic în care s-a format şi a creat Florian, arătând filiera de
gândire în care stă gânditorul. În acest scop, el distinge între sursele principale
(Rehmke, Aristotel, Kant) şi cele secundare (realismul, neopozitivismul etc.) din
care s-a articulat concepţia filosofului român. Distincţia nu vizează doar influenţele
ideatice, ci şi pe cele de îmbogăţire problematică şi de stil de gândire. De
asemenea, se arată că stilul de gândire al filosofului îmbină analiza şi critica altor
concepţii cu construcţia personală.

Bibliografia este exhaustivă iar felul în care ea transpare în lucrare ocoleşte
atât superficialitatea, cât şi o acribie pedantă şi inutilă. Autorul pare a fi consultat tot
ce se putea găsi scris de şi despre Mircea Florian. Poate tocmai de aceea, notele de
subsol sunt bogate în referiri la felul în care au fost interpretate diversele aspecte ale
concepţiei filosofului român, autorul făcând întotdeauna o trecere critică în revistă a
acestora. De fapt, notele de subsol sunt ca un adevărat câmp de bătălie în care
sunt puse să se confrunte diverse pasaje din opera gânditorului, nu întotdeauna
consecvent cu sine (dormitat ac bonus Homerus!), cu diversele interpretări
deja exprimate de exegeza anterioară, autorul rezervându-şi dreptul de a
formula punctul său de vedere atunci când consideră că este cazul. Astfel, în mai
multe locuri, I. Pintea formulează argumentat şi documentat puncte de vedere
personale care contribuie la înţelegerea concepţiei gânditorului român.

Tema abordată este examinată în toate articulaţiile sale. Judecăţile,
analizele, observaţiile şi aprecierile sale vădesc cunoştinţe apreciabile în istoria
filosofiei. Astfel, generalităţi şi amănunte aparent inutile sunt folosite pentru a
face evidente idei şi concepte nu întotdeauna uşor de lămurit. Uneori, însă,
autorul insistă mai mult decât ar fi cazul asupra unor aspecte care ar fi putut fi
prezentate mai succint. Semnalăm, de asemenea, că nu lipsesc nici unele
repetiţii, dar acestea sunt, totuşi, destul de greu de evitat atunci când este
vorba despre un filosof care îşi desfăşoară concepţia în mod sistematic, caz în
care fiecare parte se impune a fi luminată numai prin raportarea ei la celelalte
părţi, precum şi la întreg.

Toate acestea constituie un argument pentru a putea susţine că, prin
lucrarea lui Ilie Pintea, avem de-a face cu o cercetare de referinţă, care
relevă onestitate ştiinţifică, respect faţă de sine şi faţă de cei care se
îndeletnicesc cu istoria filosofiei şi, mai larg, cu analiza de fapte ale culturii.
Lucrarea sa comportă originalitate, oferă un punct de vedere proaspăt asupra
concepţiei lui Mircea Florian. Ea este ilustrativă pentru capacitatea analitică şi
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interpretativă a autorului. Aşadar, în ansamblu considerată, lucrarea de faţă înscrie o
contribuţie remarcabilă în studiul operei lui Mircea Florian şi totodată al tradiţiilor
filosofiei româneşti, cu preocupare constantă de ancorare a demersului interpretativ şi
sistematic-constructiv în contemporaneitatea dezbaterilor teoretico-metodologice.
Documentarea şi resemnificarea acesteia într-o analiză de fond a textelor şi
conceptelor pun în lumină pregătirea filosofică şi istorico-filosofică a autorului.
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