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CIORAN 100 ANI DE LA NAŞTERE 

 

NEVOIA DE SIMBOLURI 

 

                                                                                       George BRĂILOIU

 

 
Abstract 

 

Recovery of original documents belonging to the work of Emil Cioran and donated the 

Romanian Academy is an important moment in Romanian culture. Romanian Academy generous rewards 

effort of Mr. George Braileanu Merit Academy awarded him distinction. Responding, Mr. George 

Braileanu said: &quot;Cioran is back up where he left&quot; in his own language. Because, as Cioran 

himself once said in a language "I would never be abandoned Romanian". 

 

Vin în faţa Dumneavoastră astăzi cu o imensă bucurie, însă în egală măsură cu 

mare sfială. Onoarea pe care mi-o faceţi invitându-mă astăzi aici depăşeşte sfera 

aspiraţiilor mele cele mai neobişnuite. În mod cert, chiar am descoperit că pot câştiga 

oportunitatea redobândirii unei părţi din Emil Cioran pentru noi toţi, nu mi-am închipuit 

niciodată că voi descoperi greutatea sarcinii de a explica acest gest. Sper de aceea că îmi 

veţi ierta emoţiile. 

Există cu siguranţă în fiecare dintre noi resorturi intime generatoare de acţiuni. 

Pe cât de simple sunt câteodată aceste resorturi, pe atât sunt de reale. Unele ne urmăresc 

din copilărie, altele ne însoţesc obsesiv, de multe ori fără a le putea explica clar, precis. 

Poate şi din cauza faptului că, aşa cum spunea însuşi Cioran în Lacrimi şi sfinţi, „Nu 

există decât o ratare: a nu mai fi copil‖. Poate de aceea ne legăm atât de intens de unele 

gânduri care ne însoţesc încă din copilărie... 

Am crescut la Târgu Jiu, un orăşel de provincie, printre o mică parte din operele 

lui Constantin Brâncuşi şi am înţeles, în timp, cât de multă nevoie e de simboluri. Poate 

astăzi mai mult ca niciodată, înainte. Nu sunt un colecţionar şi nici nu particip în mod 

regulat la licitaţii. 

Nu doresc publicitate, poate şi conştient de faptul că aşa cum tot Cioran spunea 

în Caietele sale, „Lumea nu se îngrămădeşte decât în jurul negustorilor de iluzii‖. Este 

exact genul de îngrămădeală de care încerc să fug, în pofida aparenţelor. Acum, după 

atâta publicitate, regret că n-am reuşit să-mi păstrez anonimatul atât de bine pe cât mi-aş 

fi dorit. Nu îmi neg însă ocupaţia de negustor, sau, mai în ton cu vremea, un om de 

afaceri care se îndeletniceşte cu administrarea oportunităţilor şi a compromisurilor 

deopotrivă. În fond, aşa după cum chiar Cioran spunea, împingându-ne să acceptăm 

explicaţia compromisului prin reducerea la absurd, „A trăi înseamnă a face compromisuri. 

Orice om care nu moare de foame este suspect‖. 

Ca orice om care „nu moare de foame‖ însă, am slăbiciuni, iar una dintre acestea 

este aceea de a nu rata prilejuri care nu se mai întorc. Apariţia pe piaţă, la vânzare, a 

ceea ce astăzi numim Fondul Emil Cioran la 100 de ani de la naşterea unuia dintre cei 

mai cunoscuţi filosofi şi scriitori pe care i-a dăruit lumii ţara şi limba noastră, era, în 

opinia mea, o ocazie de neratat. Aşa cum tot o ocazie de neratat a fost şi revenirea lui 

                                                 

 Recuperarea manuscriselor lui Emil Cioran. Cuvânt rostit în Aula Academiei Române cu prilejul donării 

documentelor recuperate de către domnul George Brăiloiu şi înmânării Meritului Academic 
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Cioran printre noi, acum aproape 20 de ani, în acel fascinant Exerciţiu de Admiraţie 

alături de marele Petre Ţuţea, prin grija d-lui Gabriel Liiceanu. Sunt, de aceea, bucuros 

că aţi încuviinţat preluarea şi păstrarea Fondului Emil Cioran. 

Iar dacă păcatul de a-mi satisface o slăbiciune personală are drept consecinţă 

câştigul general, cu atât mai bine. În fond, ceea ce va conta cel mai mult, va fi faptul că 

peste ani nu va mai fi atât de importantă slăbiciunea mea de a nu-l pierde pe Cioran 

peste mări şi ţări, ci faptul că el s-a întors acolo de unde a plecat, „în limba lui‖. Pentru 

că, aşa cum Cioran însuşi spunea odată, „Nu locuieşti într-o ţară, locuieşti într-o limbă‖. 

Şi chiar dacă Cioran, în ciuda inadaptabilităţii lui, s-a adaptat la a scrie într-o altă 

limbă, într-o altă ţară, cred că suntem datori să înţelegem că n-a făcut acest lucru cu 

uşurinţă şi că n-a fost lipsit de regrete în exilul său. Şi poate, acum, când sărbătorim 

centenarul naşterii sale, cred că se cuvine să-i dăm cuvântul să-şi exprime, mai bine ca 

nimeni altul, regretele scrise în Istorie şi Utopie în 1960: „N-aş fi abandonat nicicând 

limba noastră; mi se întâmplă să-i regret şi acum mirosul de prospeţime şi putreziciune, 

amestecul de soare şi bălegar, urâţenia nostalgică şi superbă neglijenţă‖. 
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CIORAN CEL DIN MANUSCRISE ROMÂNEŞTI 

 

Marin DIACONU

 

 
Abstract 

 

The study demonstrates the universality of national identity and membership of Emil Cioran. The 

proof is based on documents belonging to Emil Cioranexistente creation Library dinSibiu Astra, 

Romanian Academy, Romanian National Library, National Museum of Romanian Literature, Historical 

Archives of Romania, Bucharest Central University Library, Foreign Ministry Archive.  

All together contribute to the full knowledge of the personality of Emil Cioran. 

 

Speculativ vorbind, există un Unic CIORAN, care se manifestă sa Unu şi 

Multiplu, ca o diversitate unitară care converge către acel Unic. 

Conceptul de Cioran se fenomenalizează ca CIORAN în El Însuşi şi Cel de 

Dincolo de El Însuşi. Cel de Dincolo de El Însuşi – altfel spus: Cel de Dincoace – este 

Cioran al nostru; şi acesta, fenomenalizat ca al Tuturor şi al Fiecăruia, şi, cu termenul 

mijlociu şi mijlocitor, al Unora. Să spun şi astfel: este real – un real în devenire 

determinată – un Cioran al Umanităţii, un Cioran al Fiecăruia dintre noi, precum şi un 

Cioran al Românilor, unul (nu scriu; altul) al Francezilor, unul al Spaniolilor, unul al 

Japonezilor... Precum este real şi un Cioran al Unora dintre români, unul al celor care îl 

aplaudă şi omagiază, altul al celor care îl bârfesc ori îl huiduie... (Vezi, în dreptul 

democratic-burghez: dreptul de a huidui...) 

Tot ce s-a scris, se scrie, şi se va scrie – de la notă de cotidian la recenzie, 

cronică filosofică, articol, studiu, fişă de dicţionar şi până la teză de doctorat, 

monografie tematică sau integral-sintetizatoare – ţine de acest Cioran al nostru. 

Intră aci şi varietatea comunicării orale despre el – de la lecţie, prelegere 

universitară, conferinţă la dialog radiofonic ori televizat ş. a. –, precum şi mulţimea 

reprezentărilor iconografice – de la fotografie, desen, caricatură la arta plastică 

(picturală, scupturală etc.) şi până la lumea muzicală, cea teatrală, cea filmică şi, 

desigur, la transfigurarea literară. 

Iar acel Cioran în El Însuşi are, şi el, câteva Feţe: Cioran cel din Operă; Cel din 

obiecte – de la Manuscrise la obiecte de folosinţă personală sau chiar simplu atinse de 

personaj; şi Cel din imediat, cel ce vine, uman, din natură şi se întoarce în ea... 

Desigur, fiecare dintre aceste Feţe îşi are devenirea ei; cu o predominanţă, aci, în 

lumea românească, sub forma undei, onduliformă – teoretizată speculativ de Cantemir, 

de Conta, de Blaga ori de Dan Botta. 

Să coborâm, totuşi, din sfera speculaţiilor într-o fenomenalizare determinată, 

concretă. Acum, aci, să ajungem la Manuscrise; şi mai determinat: la Manuscrisele 

Româneşti. 

Spun: manuscrisele româneşti – dar, în fapt, noi nu cunoaştem, încă, decât: 

manuscrise româneşti. 

Fără îndoială, interesul şi vorbirea de-acum sunt generate de „experienţa 

aventurii‖ unor importante Manuscrise ale lui Emil Cioran, prea generos oferite, de 

                                                 
 Prof. univ. dr.,  Institutul Politehnic Bucureşti 
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curând, Bibliotecii Academiei Române de George Brăiloiu (vezi 1). 

(Despre un alt interes personal faţă de manuscrisele româneşti ale lui Cioran de 

până în 1947, prefer să nu vorbesc acum; poate în curând...) 

Sufletul, spiritul şi trăirea lui Emil Cioran, depuse în Manuscrise, luminează 

câteva fonduri instituţionale româneşti şi numeroase arhive personale. 

O precizare terminologică: mai exact, este vorba de fond documentar, care 

cuprinde: în primul rând, manuscrise ale scrierilor publicate, ori editate, precum şi 

inedite; apoi: corespondenţă, iconografie, cărţi cu autografe, acte, documente ş. a. 

Celor ce le-au păstrat – de la familie, prieteni, cunoscuţi, colecţionari la simpli 

deţinători – li se cuvin alese mulţumiri. Cei mai în vârstă îşi amintesc cum că, în anii 

’50 – dar nu şi în anii ’70 şi ’80 – era chiar un pericol personal să ai în casă o carte 

semnată de „transfugul şi trădătorul‖ Cioran... 

Azi, este un prilej de laudă de sine... 

Manuscrise ale lui Cioran – în sensul general al termenului – se află în 

importante depozite instituţionale, precum: Biblioteca Astra din Sibiu, Biblioteca 

Academiei Române, Biblioteca Naţională a României, Muzeul Naţional al Literaturii 

Române, Arhivele Istorice ale României, Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti 

ori Arhiva Ministerului de Externe. 

La Biblioteca Astra se află 540 de scrisori şi documente, depuse de Doamna 

Eleonora Cioran; tot Dânsa a donat 520 de cărţi din biblioteca Familiei (câteva, cu 

semnătura elevului Cioran E. Emil; altele, primite de Emil Cioran, cu autograf, de la 

scriitori francezi). 

Tot acolo se află scrisori ale lui Cioran către Ilie Constantin (oferite de poet). 

La Biblioteca Academiei Române, se află 49 de scrisori (1968-1981) către 

Arşavir Acterian şi încă alte patru, către altcineva. 

La Biblioteca Naţională a României se păstrează patru scrisori (1933-1946) către 

Arşavir Acterian şi încă şase, către Jeni Acterian. 

La Muzeul Naţional al Literaturii Române se conservă 43 de scrisori, către: 

Pompiliu Constantinescu, Sergiu Dan, Ecaterina Săndulescu, Ion Chinezu, Lucian 

Blaga, Petru Comarnescu, Bucur Tincu (12) şi Horia Roman. 

În arhiva Ministerului Propagandei Naţionale (1921-1944) s-a găsit un Raport, al 

lui Emil Cioran, cu locul şi data: Vichy, 30 aprilie 1941. 

Dintre adresanţi sau deţinători de corespondenţă, numesc puţini (în afară de cei 

amintiţi mai înainta): Eleonora Cioran, Familia Alexandrescu-Vianu, Mircea Filip, 

George Bălan, Cartimex (7 scrisori, până în iunie 1969), Ion Dur, Mircea Handoca, Ion 

Deaconescu, Constantin Barbu, Gabriel Liiceanu, Marin Mincu, Mariana Şora, Nicolae 

Tatu, Petre Ţuţea, Mircea Vulcănescu, Dan C. Mihăilescu, Ion M. Negreanu, D. D. 

Roşca, Dieter Schlesck, Marin Sorescu, Gabriel Stănescu, Nicolae Tertulian, I. Valerian 

etc. 

Există manuscrise şi în subteran. Sper că vor fi donate Bibliotecii Academiei 

Române... 

Marea majoritate a manuscriselor, a corespondenţei, a fost publicată în reviste ori 

în cărţi. Ele au fost aduse în lumină tipografică, îndeosebi de: Gabriel Liiceanu, Ion Dur, 

Constantin Barbu, Nicolae Florescu, Marta Petreu ş. a. 

Dintre revistele care au găzduit inedite, amintesc: „Manuscriptum‖, „Revista de 

istorie şi teorie literară‖, „Apostrof‖, „Viaţa Românească‖ şi multe altele. 
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Se află corespondenţă în cărţi semnate de: Mircea Eliade, Lucian Boz, George 

Bălan etc. 

Cea mai substanţială culegere este, desigur: Scrisori către cei de-acasă (Ed. 

Humanitas, 1995 ), pentru care s-au ostenit: Gabriel Liiceanu, Theodor  Enescu, Tania 

Radu şi Dan C. Mihăilescu. 

Un interes aparte, chiar dacă nu şi special, prezintă grupa manuscriselor care nu-

i aparţin lui Cioran, nu sunt scrise de el – dar au o legătură directă ori indirectă cu el. 

Una directă au scrisorile ce i-au fost adresate de prieteni, cunoscuţi sau necunoscuţi ori 

de instituţii – de la documente şcolare la comunicări instituţionale. 

Ofer doar un exemplu. În 1957, Cioran adresează o scrisoare publică unui 

„prieten de departe‖ şi totodată atât de apropiat spiritual, cum este Constantin Noica. 

Acesta îi răspunde printr-o scrisoare personală – care va deveni publică doar peste 

decenii. Iar ambele scrisori sunt importante, căci exprimă atitudini (ale celor doi, 

diferite) în faţa vieţii, a lumii, a societăţii de aci şi de aiurea, din anii ’50 – cu 

reverberaţii şi înspre cele din zilele noastre ori din viitor. 

În cazul filosofului liric care este Cioran, astfel de documente sunt documente de 

viaţă, o viaţă trăită şi transfigurată filosofic – chiar dacă el n-a scris decât în momente 

de tensiune spirituală, nu şi în cele de efuziune lumească, prea lumească. 

Or, pentru o mai adecvată cunoaştere a lui Cioran, a trăirilor lui şi a revărsării 

filosofice, sunt importante şi manuscrise, scrisori, iconografie ale  părinţilor, ale fratelui, 

ale prietenilor – şi ele vii; altfel spus: păstrate până azi. 

Se ştie prea bine că mulţi au gândit filosofic întemeiaţi pe date pozitive  ale 

ştiinţei; alţii, pe valori literare ori artistice; Noica a făcut filosofie cu istoria filosofiei; 

iar Emil Cioran a meditat pe trăiri proprii, pe trăirile tensionate în faţa lumii, a societăţii, 

a societăţii româneşti din interbelic şi în faţa lui însuşi. 

Să sperăm că se va învrednici şi se va robi careva pentru o ediţie de Opere a 

scrierilor româneşti de până în 1947. 

Editori parizieni se străduiesc de zor ca în toamnă să ne pună la îndemână ediţia 

de Opere franţuzeşti. 

Să visăm şi la o ediţie de Opere complete în limba română... 

 

Notă 

1 În ziua în care se împlineau 100 de ani de la naştere (8 aprilie 2011), Cioran s-a 

instalat confortabil în pagina 1 a câtorva cotidiene importante, nu atât prin valoarea 

operei şi prestigiul personalităţii, cât prin faptul că, în ajun, importante manuscrise de 

tinereţe ale lui fuseseră vândute la o casă de licitaţie din Paris cu peste 400 de mii de 

euro. 

Faptul a fost comentat în presă câteva zile şi a constituit obiectul câtorva emisiuni 

speciale ale unei televiziuni cu largă audienţă. 

În acest mod, Cioran a fost redus la o simplă afacere spectaculoasă. 

Cred că trebuiau discutate mai degrabă opera şi atitudinea gânditorului în faţa 

lumii şi a vieţii; sau, fie măcar conţinutul manuscriselor, conţinut despre care doar 

câţiva ştiu câte ceva... 

Până la o publicare integrală a lor, iată aci o sumară descriere. 

În cele 121 de dosare, se află peste 2000 de pagini. Ele conţin: manuscrise; acte şi 

documente; extrase sau decupaje din publicaţii. Marea masă a lor este dată de 



 10 

manuscrise. Acestea sunt: manuscrisele a trei cărţi româneşti: Cartea amăgirilor, 

Lacrimi şi sfinţi şi Breviar pătimaş (varianta primă a Îndreptarului pătimaş); 

manuscrise ale unor scrieri de tinereţe (dintre care câteva sunt inedite); manuscrisul 

tezei de licenţă; câteva pagini din Pe culmile disperării şi din Schimbarea la faţă a 

României; numeroase (sute) note de lectură, îndeosebi din vremea studenţiei; 

corespondenţă către familie şi câţiva prieteni (încă şi scrisori de la Constantin Noica şi 

Mircea Eliade). 

Ca documente, sunt de amintit: diploma de bacalaureat (original); diploma de licenţă 

(original) şi multe alte documente şi acte, precum şi o fotografie de maturitate, cu 

autograf. 

Se conservă şi catalogul licitaţiei din 7 aprilie 2011. 
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EMIL CIORAN – FILOSOF AL ISTORIEI? 

         

            Stan I. FLOREA

 

 

Abstract 

 

The study deals with an area less philosophical investigation of the stops of Emil Cioran, the 

philosophy of history. Ideas formulated by Emil Cioran in this area are founded on his conception of man 

as being dual and dual, first interested to discover himself through his own research inside and then how 

to perceive reality outside the self and relationships with the community and the product it: the language 

of spiritual and cultural values, social, ideological and political. Of interesting conclusions can be drawn 

Cioran reflections for philosophy of history of society, social change (revolution), the ideology of left and 

right ideology change society utopia intake  
           

Opţiuni teoretice şi metafizice 

          

        A făcut parte din generaţia tinerilor intelectuali - cu orientare spiritualistă: Mircea 

Vulcănescu, Mircea Eliade, Constantin Noica, Nichifor Crainic, Petru Comarnescu, 

Ernest Bernea, Dan Botta, Mihail Polihroniade. Unii dintre ei: Mircea Vulcănscu, 

Mircea Eliade, Constantin Noica, Petru Comarnescu, Mihail Polihroniade au fost 

apropiaţi de Nae Ionescu care a avut o mare influenţă asupra formării şi evoluţiei lor 

spirituale, angajării lor în viaţa socială şi în lupta politică. Ca spiritualişti refuzau 

raţionalismul, pozitivismul, scientismul, adoptau poziţii filosofice hermeneutice, 

fenomenologice, intuiţioniste, iraţionaliste, existenţialiste, foloseau progresele 

psihanalizei. La noi spiritualiştii au  manifestat interes pentru ortodoxie şi au promovat 

puncte de vedere etnocentriste. Atât ortodoxia cât şi etnocentrismul i-au plasat pe 

poziţiile tradiţionalismului
1
, în care precumpănesc raporturile de sorginte etnică şi 

religioase, spontane, vii, afective, păstrătoare ale „matricei originare‖, alcătuită din 

tradiţii, obiceiuri, credinţă religioasă (ortodoxă), refractare înnoirilor aduse în ţară de 

liberalism şi rezultate din procesul industrializării accelerate. Industrialismul a frânt 

brutal continuitatea istorică şi a făcut posibile evoluţii potrivnice spiritualităţii româneşti 

perfect adaptată îndeletnicirilor agricole şi ruralismului aproape desăvârşit, leagăn al 

purităţii morale şi al curăţeniei sufleteşti. Satul românesc a rămas singurul sanctuar al 

dacismului şi neaoşismului. „Viaţa cea adevărată e la sat‖ aserta „Gândirea‖.
2
 Viaţa 

rurală, prin excelenţă conservatoare şi tradiţionalistă, are reţineri în faţa iniţiativelor 

inovatoare. De aceea, unii dintre ei, de exemplu Nichifor Crainic, recomandau să fie 

urmate „drumurile bătute‖, pentru că „…drumurile cele mai sigure sunt cele pe care le-

am mai bătut‖
3
.     

                                                 

Prof.dr., Piteşti  

1
 Nae Ionescu, afirma: „În esenţa tradiţiei stă perfecta continuitate în timp şi lipsa începuturilor care să se 

poată stabili pe calendar‖, în Roza vânturilor, p. 24 
2
 Cf. „Gândirea‖, 1925, nr. 10, p. 290 

3
 N. Crainic, Politică şi ortodoxie, în Gândirea, 1923, nr. 5, p. 83 
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         Afinităţile religioase ortodoxe i-au apropiat de naţionalismul teoretizat de extrema 

dreaptă românească.
4
 Ortodoxismul întemeietor de doctrină naţionalistă are misiunea de 

a restabili în Balcani sensul originar al „cuvântului lui Dumnezeu‖.  

         Acest tip de naţionalism nu a fost lipsit de excese şi de manifestări violente. Iar 

unii dintre reprezentanţii noii spiritualităţi, cel puţin în anii de tinereţe, s-au înrolat în 

rândul celor care nu au exclus folosirea unor mijloace violente în realizarea scopurilor.
5
. 

Naţionalismul şi ortodoxismul le-au influenţat atitudinea şi gândirea politică. 

Insatisfacţia faţă de neîmplinirea idealurilor şi aspiraţiilor nutrite în lupta pentru făurirea 

unităţii naţionale i-a determinat la acţiuni şi activităţi radicale.
6
 Politicianismul instaurat 

imediat după Unirea de la 1918, inconsecvenţele politicilor partidelor politice, 

demagogia, imoralitatea, degradarea vieţii sociale, prezenţa exagerată a etnicilor 

minoritari în viaţa economică, culturală şi politică în dauna elementului autohton erau 

motive de reală nemulţumire şi le-au alimentat radicalismul orientat către tradiţionalism, 

autotohnism şi antidemocratism. 

          Emil Cioran, dând expresie acestor profunde nemulţumiri, îi scria la 27 decembrie 

lui Petru Comarnescu: „sunt convins că lichelismul autohton ar putea fi înlăturat dacă 

nu distrus printr-un regim de dictatură. În România numai teroarea, brutalitatea şi o 

nelinişte infinită ar putea schimba ceva. Ar trebui arestaţi toţi românii şi bătuţi până la 

sânge; numai aşa un popor superficial ar putea face istorie. Este teribil să fii român, nu 

câştigi încrederea efectivă a unei femei, iar oamenii serioşi zâmbesc, când te văd 

deştept, te cred escroc. Dar cu ce am greşit eu de trebuie să spăl ruşinea unui popor ce n-

are istorie‖.  

        Naţionalismul practicat de Cioran avea însă şi o altă faţetă, preponderentă în opera 

sa, una în care naţionalismul apare ca fiind regenerator de spiritualitate, creator de mare 

                                                 
4
 Pentru Nichifor Crainic „înţelepciunea evanghelică e menită nu numai să mântuie Biserica, ci şi 

poporul‖, în articolul Politică şi ortodoxie, op. cit. p. 82. Iar Nae Ionescu afirma „ortodoxia face parte 

integrantă din însăşi structura noastră sufletească, nu însă ca un element conştient, activ, ci ca o 

componentă organică, necanonizată. Suntem ortodocşi în acelaşi fel în care suntem români‖, în Duminica, 

în „Cuvântul‖, 1926, nr. 468 
5
 Mircea Eliade scria în romanul Întoarcerea din rai: „Răzbunarea decisivă contra bătrânilor, contra 

stârpiturilor care au creat un Bucureşti laş şi o Românie infamă...Ce-mi pasă dacă acţiunea mea duce la 

ruină, la anarhie, la distrugerea frumosului, a binelui şi frumosului?! Vom crea noi, altceva, mai curajos şi 

mai plin, mai sincer şi mai adevărat, deasupra acestui bălegar în completă putreziciune!... Dacă aş putea 

dărâma Bucureştiul, şi să clădesc în locul lui o cetate a soarelui, un oraş tânăr, alb, viril, pur!‖ 

  Emil Cioran, convins că relele societăţii se trag de la bătrâni, a conceput „ideea lichidării tuturor 

cetăţenilor trecuţi de patruzeci de ani, început al sclerozei şi al mumificării…Îmi plăcea să cred – scria el 

- orice individ devine o insultă pentru naţiune şi o povară pentru comunitate‖ în  (Istorie şi utopie, Ed. 

Humanitas, 2002, p. 9.  
6
 Entuziasmul populaţiei, al tinerilor în primul rând, după Unirea de la 1 Decembrie 1918 s-a stins repede. 

„În adevăr, mulţi din cei care au avut merite în războiul de întregire, în loc să fie îndrumătorii fireşti ai 

cauzei naţionale, sunt astăzi trădătorii acestei cauze. (…). …sunt în ţara aceasta oameni care îşi închipuie 

că istoria Românilor s-a încheiat cu generaţia lor şi că de acum nu ne aşteaptă decât huzurul şi liniştea 

eternă. (…). Ei nu-şi dau seama că dacă poate fi mai bine decât a fost (…) poate fi şi mai rău, mult mai 

rău de cum a fost, aşa cum istoria ne arată adesea, în cazurile când generaţii lipsite de orizont, trăiau în 

desfrâu şi lene‖. (Ernest Bernea, Cei de ieri şi cei de azi, în Tineretul şi politica, Editura Rânduiala, 

Bucureşti, 1936). 
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cultură şi de afirmare a fiinţei naţionale în lume ca fiinţă demnă, viguroasă, capabilă de 

misiuni istorice cu rezonanţe universale.  „Nu este naţionalist, susţine Cioran, acela care 

nu suferă infinit că România n-are misiunea istorică a unei culturi mare, imperialismul 

politic, megalomania inerentă şi voinţa nesfârşită de putere, caracteristice marilor 

naţiuni, precum Nu e naţionalist acela care nu doreşte fanatic saltul transfigurator‖.  

      România şi românii ar trebui să folosească „expansiunea de tip imperialist‖ pentru 

reîmplinirea ei în graniţele străvechii Dacii a lui Burebista şi readunarea tuturor 

românilor în graniţele iniţiale şi pentru totdeauna oriunde s-ar afla, folosind toate 

mijloacele, recurgând, când va fi cazul, şi la lupta sfântă a armelor.  

      Imperialismul român nu e unul de tip colonial ci unul prin care România îşi va 

recâştiga rolul pe care îl merită şi prin care să-şi redobândească demnitatea pierdută şi 

din cauză că am fost prea adesea „hărţuiţi‖, dar şi pentru că ne-am arătat „prea dornici 

de oaspeţi şi prea toleranti faţă de cei hulpavi‖. De aceea, Cioran profeţea, în 1928: 

„România are un sens, întrucât o începem. Trebuie s-o creăm lăuntric, pentru a putea 

renaşte în ea. Plăsmuirea acestei Ţări să ne fie singura obsesie‖. 

 

Particularităţi ale metafizicii cioraniene. Limbă şi limbaj 

  

        Reconstrucţiile filosofice pe care le iniţiază sunt fragmentare, antisistemice, 

orientate spre trăire şi viaţă înţeleasă ca „părtinire, eroare, iluzie şi voinţă de 

iluzionare‖
7
, spre individualitate şi nu spre generalitate. Viaţa este piatra unghiulară a 

individualităţii. Sensul vieţii este găsirea salvării individualităţii prin însingurare şi 

purificare a sufletului de pornirile şi impulsurile către amoralitate şi trăire „a vitalului‖şi 

prin revizuirea tuturor valorilor. Afirmarea voinţei de putere, cultul eroului, a 

supraomului se realizează cu orice fel de metode; obstacolele de orice fel trebuie 

înlăturate prin orice mijloace, fiindcă e mai preţioasă individualitatea eroică decât fiinţa 

moleşită şi îmbătrânită în rele „Voi întreba pe oricine ce a pierdut omenirea dacă s-a 

luat viaţa câtorva imbecili… A lua viaţa unor astfel de oameni, a vărsa sângele unor 

bestii e datorie‖, scria Cioran, în anul 1935.
8
 Principiul fundamental al vieţii este 

principiul afirmării prin luptă pentru afirmare, pentru supremaţie cu ajutorul creaţiilor 

excepţionale în domeniul cultural.   De aceea, „viaţa trebuie trăită, îndurată, iubită sau 

urâtă, adorată sau temută, într-un amestec în care alternează momentele de fericire sau 

de oroare‖ într-un  ritm dat de însuşi ritmul fiinţei, de totalitatea oscilaţiilor şi 

disonanţele acesteia, de zbuciumul ei sufletesc. Fiind o trăire strict individuală, viaţa în 

măreţia ei nu poate fi descrisă de filosofie care generalizează ci de muzică, literatură, 

poezie care subiectivează, individualizează, personalizează   

                                                        

                                                                     * 

 

          Meditaţia metafizică are ca obiect individul ca fiinţă însingurată, nevoită să 

trăiască în societate, să-i suporte constrângerile şi nedreptăţile. Dincolo de 

individualitatea însingurată se află statul, societatea cu defectele şi virtuţile lor, 

                                                 
7
 Cioran, Joseph Maistre, în vol. Exerciţii de admiraţie, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1993, p. 43 

8
 Cioran, Revoluţia săracilor, articol publicat în Vremea, anul VII, nr. 349 din 5 august 1935 
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organizarea politică structurată democratic sau dictatorial, asupra cărora a formulat 

aprecieri şi caracterizări din perspectiva percepţiei subiective.  

         Constatările şi concluziile cioraniene impresionează în primul rând prin arhitectura 

prezentării, prin stilul inconfundabil, esenţializat în formule aforistice inegalabile, în 

care cuvântul are o aură magică, îmbinând inefabilul cu cognitivul scăpărător din care se 

nasc semnificaţii inedite şi inepuizabile posibilităţi de interpretare. Cuvântul are cu 

prioritate funcţii estetice din care se pot degaja şi funcţiile cognitive. În cuvânt se 

păstrează experienţa şi trăirile individului. De aceea limba maternă păstrează o notă de 

profundă individualizare a comunicării şi a reflecţiei îngreunând procesul de înţelegere 

a sensului cuprins în actul comunicării. Limba maternă se prezintă ca un fenomen 

individual şi cuprinde un moment reflexiv care indică aportul subiectiv al celui ce 

vorbeşte sau scrie.  

        Limbajul este produsul unei individualităţi. Utilitatea lui e direct proporţională cu 

concizia şi expresivitatea mesajului conţinut. Fiecare cuvânt trebuie să aibă o acoperire 

în sensul decodificat de către receptor. Astfel unitatea dintre gândire şi limbă devine 

perfect funcţională, iar comunicatorul devine ceea ce spunea Ion Heliade Rădulescu „un 

aristrocrat de duh‖.  

        Limbajul se prezintă ca fiind spaţiul imaginar şi inconştient al experienţelor, 

trăirilor şi vibraţiilor fiinţei individuale de-a lungul vieţii sale. În el sunt criptate 

traumele, satisfacţiilor şi eşecurilor majore ale individului însetat de absolut. Ca mijloc 

de comunicare a experienţei personale, limbajul semnifică şi o formă de relaţionare 

psihică cu obiectul lingvistic cu semnificaţii morale, estetice, cognitive. În cazul lui 

Cioran această relaţionare are ca referenţial, în mod deosebit, negativul: răul, urâtul, 

nedreptatea,lichelismul, politicianismul. Limba maternă, era de părere Cioran, 

relaţionează, ca în magia neagră, obiectul (lucrul) cu influenţele negative asupra 

individualităţii. Din aceste considerente, limbajul individual, ca formă de particularizare 

a limbii, îşi păstrează o capacitate specifică de valorizatoare cu accentuate note se 

subiectivitate şi elemente de originalitate evidente în ceea ce numim în mod curent stilul 

comunicării, în care se armonizează profunzimile eului cu experienţa în comunicare a 

comunităţii. Despre această unitate, subiectivitatea eului-experienţa comunităţii, în stilul 

său specific, Cioran afirma: „mi se întâmplă să-i regret şi acum mirosul de prospeţime şi 

putreziciune, amestecul de soare şi bălegar, urâţenia nostalgică şi superba neglijenţă‖.
9
  

          Limba maternă se naşte în humusul existenţei unei comunităţi umane, conservă 

experienţa trăirilor, tradiţiilor, mentalităţilor acelei comunităţi. Emil Cioran aşează 

cuvântul într-o construcţie lingvistică din care iradiază în fascicole o pluralitate de 

sensuri şi semnificaţii, lăsând ideea într-o stare de incertitudine şi de aşteptare pentru a i 

se dezvălui cititorului după îndelungi şi plăcute reflecţii în splendoarea infinită a 

construcţiilor imaginative ale intelectului antrenat în splendoarea speculaţiilor cu aport 

creator 

                                                         * 

 

           Cuvântul îndeplineşte, în scrierile lui Cioran, rol de semn şi de semnificant, de 

vehicul de informaţie şi de plăsmuitor de realităţi spirituale, de crainic al subconştientul 

                                                 
9
 Cioran, Istorie şi utopie, Editura Humanitas, Bucureşti, 2002, p.6 
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şi „ghid turistic‖ al călătorului (lectorului) în labirintul năucitor al trăirilor subiective şi 

al alternanţelor căutărilor adevăr-eroare, frumos-urât, bine-rău, drept-nedrept, legiuit-

nelegiuit, absolut-relativ, obiectiv-subiectiv, devenire-stagnare, raţional-iraţional. Este 

liant ideatic şi stilistic; devine unitate perfecţionată (nu perfectă!) a formei şi a 

conţinutului, a esenţei şi a fenomenului (aparenţei) şi se transformă în forţă propulsoare 

pentru abordări când avântate, când reţinute, când uşor optimiste, când profund sceptice. 

           Cuvântul, în opera cioraniană, îndeplineşte  funcţia specială de comunicator al 

trăirilor, vibraţiilor, ecourilor subiective produse de contactele prieteneşti sau 

traumantismante ale eu-lui cu lumea şi de mijlocitor al construcţiilor aproximative ale 

unei realităţi ontologice subiective cu pretenţii de obiectivitate. Cuvântul 

individualizează, particularizează comunicarea, exprimă experienţa, trăirea unică şi 

irepetabilă, adesea inexplicabilă, a vieţii de către fiinţa individualizată, personalizată. 

Cioran vrea să reconstruiască omul ca subiectivitate atotcuprinzătoare care să-l conducă 

pe drumul „culmii‖, către trăirea totală, către redobândirea purităţii primordiale. Dar, 

constată Cioran, „culmea‖ nu poate fi accesibilă şi, de aceea, omului nu-i rămâne decât 

să revină în istorie, să „cadă în timp‖, să adopte o atitudine între luciditate şi scepticism. 

          Aparţinând familiei spirituale din care mai fac parte Dostoevski, Kafka, Blaise 

Pascal, Kierkegaard şi mergând, deseori, pe urmele gândirii lui Nietzsche, Cioran e 

preocupat, fără să declare deschis, de probleme ale receptării individuale a mediului şi a 

relaţiilor omului cu cosmosul, filosofia culturii, filosofia istoriei. Nu rămâne indiferent 

în faţa limitelor „modernităţii‖, de străduinţele spiritului de a se elibera de prejudecăţile 

mistice ale creştinismului şi de cele intelectualiste ale raţionalismului, de încercările 

omului de a se regăsi pe sine. Nu neglijează explorarea subsolurilor umanului, a 

adâncurilor umane primare şi primitive, sondarea enigmelor în care se află pulsaţia 

energetică declanşatoare de acţiuni, comportamente, gânduri, reacţii imprevizibile. Din 

aceste preocupări îşi trage, într-o anumită măsură, substanţa scepticismul lui Cioran, în 

faţa omului şi a istoriei. 

 

Omul – fiinţă duală şi dedublată 

        

         Omul este privit în alcătuirea lui duală şi dualistă ceea ce-l face să fie apt pentru 

activităţi şi manifestări complexe şi contradictorii generatoare de tensiuni interioare, de 

nelinişte, de interogaţii rămase fără răspuns, dar şi de linişte şi împăcare cu sine. În sfera 

acestor activităţi şi manifestări prevalează cele inteligente, cu puternice componente 

morale (generozitate, altruism, afectivitate, onestitate, demnitate) şi intelectuale 

(profunzime în gândire, dorinţă de a cunoaşte, pasiune pentru adevăr, raţionalitate şi 

echilibru în demersurile de toate genurile, creativitate etc.). Dar sunt prezente şi 

activităţi şi manifestări care îl fac în stare de cele mai mari nelegiuiri şi mai perfide 

gânduri, în care inundă ipocrizia şi intriga, meschinăria şi invidia, egolatria. „La unii 

dintre confraţii mei, scrie Emil Cioran, am descoperit trufia, fanatismul, încercarea de a 

pune surdina pe brutalitatea cuvintelor, înclinaţii spre vulgaritatea complicităţii cu lipsa 

de echitate, de măsură şi, uneori, de decenţă. Ei transformau în adevăr trăirile şi 

dorinţele lor pătimaşe. Umblau turbaţi în căutarea himerelor şi elucubraţiilor, 
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transformau neroziile plăsmuite de mintea lor rătăcitoare, sorbind savoarea 

extravaganţelor.‖
10

 

            Omul nu este numai creator de cultură (ştiinţă, artă, filosofie etc.), ci şi un infect 

depozit de refulări şi frustrări, un edificiu de monstruozităţi ce înmărmuresc umanitatea 

prin lipsa de scrupule şi prin violenţa cu care explorează şi rupe barierele cenzurii 

conştientului şi năvălesc în lume, tulburând pacea şi liniştea bunei convieţuiri. 

             Cioran e urmaş al lui Diogene Cinicul în lumea răvăşită de tensiuni, conflicte de 

toate felurile, de crize, angoase şi anxietăţi. Caută adevărul. Caută omul în autenticitatea 

lui iniţială. Caută omul fundamental, alcătuit din ortodoxism şi autohtonism. Caută 

virtutea. Caută soluţia detensionării. Dar nu în realitatea exterioară, ci în interiorul 

propriei subiectivităţi, al eu-ului aruncat într-o lume dacă nu pe deplin ostilă, cel puţin 

neprietenoasă şi indiferentă la zbuciumul fiinţei însingurate şi înstrăinate. Căutările sunt 

justificate pentru că fiinţa umană are nevoie de certitudine. Iar pentru dobândirea 

certitudinii, fiinţa trebuie să folosească orice posibilitate şi toate mijloacele de care 

dispune. „Toate căile, toate procedeele cunoaşterii sunt valabile: raţionament, intuiţie, 

dezgust, entuziasm, geamăt. O viziune a lumii sprijinită pe concepte nu este mai 

legitimă ca alta apărută din lacrimi, din argumente sau suspine, modalităţi la fel de 

probante şi la fel de nule‖. Viziunea asupra lumii este strict individualizată, 

personalizată, dar şubredă, relativă. „Eu, afirmă Cioran, construiesc o formă de univers, 

cred în ea, şi este universul, care se prăbuşeşte totuşi sub asaltul unei alte certitudini sau 

unei alte îndoieli. Ultimul dintre analfabeţi şi Aristotel sunt la fel de irefutabili şi de 

fragili... Nu se găseşte mai multă rigoare în filosofie ca în poezie, în spirit ca în 

afecţiune. Ceea ce se numeşte adevăr este o eroare insuficient trăită, încă nedezvăluită, 

dar care nu va întârzia să îmbătrânească, o eroare nouă şi care aşteaptă să-şi compromită 

noutatea sa. Cunoaşterea se dezvoltă şi se usucă, odată cu sentimentele noastre‖.
11

 

              Construcţia universului individualizat, refuzul societăţii ca modalitate de 

convieţuire motivează viaţa în singurătate a omului întru desăvârşirea personalităţii. 

„Singurătatea, ca desăvârşire a umanului, păstrează înlăuntru-i credinţa, dar nu credinţa 

în nimic, dar nici aceea într-un …. model apropiat omului de sine, şi nici chiar credinţa 

în divin – toate umbre – ci aceea motivată metafizic prin credinţa de sine (izbitoare) 

care-l izolează pe creator, opunându-i remediul împotriva neajunsului de a se fi născut‖. 

Este vorba despre singurătatea în care îl aruncă pe cel ce are credinţa rostului 

desăvârşirii sale în comunitatea celor fără lume. „Singurătatea-i exasperarea ontologică 

a fiinţei noastre. Este mai mult decât trebuie. Iar lumea-i mai puţin decât trebuie‖.  

          Omul şi-ar putea regăsi rostul în luarea în stăpânire a subiectivităţii şi a istoriei. 

Această cale presupune reflexivitate integratoare din care se nasc marile probleme ale 

                                                 
10

 Cioran,  Joseph Maistre în vol. Exerciţii de admiraţie, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1993, p,. 42 
11

 „Tot ce am învăţat prin noi înşine, toate cunoştinţele extrase din propriul nostru fond le plăti cu un plus 

de echilibru. Fruct al unei dezordini lăuntrice, al unei boli anume sau vagi, al unei dereglări la rădăcina 

existenţei, cunoaşterea alterează structura oricărei fiinţe. Avem de ispăşit pentru cel mai mic atentat 

acestui univers, creat pentru indiferenţă şi stagnare; mai devreme sau mai târziu, ne vom căi că nu l-am 

lăsat neatins‖. Cioran, Istorie şi utopie, Bucureşti, Editura Humanitas, 2002, p. 52 
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filosofiei. Omul astfel conceput este asemănător întrucâtva omului existenţialist, omul 

care nu are asperităţi valorice, întrucât el înghite lumea în subiectivitatea sa.  

          Omul lui Emil Cioran joacă între poziţia ezitantului şi aceea a autoentuziastului, 

neluând nici o hotărâre care să-l facă răspunzător pentru reuşita sau eşecul existenţei 

sale. „Dacă diferenţa dintre om şi animal rezidă în faptul că animalul nu poate fi decât 

animal, pe când omul poate fi om, adică altceva decât el însuşi – atunci nu sunt un 

neom‖
12

. Cioran este interesat de interioritatea fiinţei umane, de trăirile, de experienţele 

neeşuate sau eşuate, dar care tind „tot mai mult să ia monopolul dramei şi al suferinţei 

din lume‖. Mizeria din lume nu-l poate determina să abandoneze rezistenţa. Omul 

modern: „Rabdă şi crapă!‖ Deviza, aceasta, sub care îşi duce viaţa, pune în evidenţă o 

nouă concepţie asupra istoriei. 

 

Istorie şi utopie 

 

            Istoria nu mai reprezintă nici mediul, nici mijlocitorul în care şi prin care omul 

îşi făureşte idealurile înălţătoare de odinioară ale condiţiei sale în lume, ale făuririi 

culturii şi ale soluţionării problemelor sociale. Istoria, afirmă Cioran, nu a urmat 

previziunile raţionaliştilor şi nici pe ale profeţiilor teologilor deghizaţi în filosofi 

„…fiecare epocă încercând să individualizeze, nu izbuteşte s-o facă decât sacrificând 

valori anterioare, autentice şi de neînlocuit‖.
13

 Istoria nu este o succesiune de 

evenimente, de izbânzi, de activităţi, creaţii şi realizări care au dat măreţia omului în 

lume.
14

 E un joc distructiv şi incert. În acest joc progresul este redus la un concept lipsit 

de conţinut, deoarece „orice progres implică darea îndărăt, orice ascensiune, o cădere, 

dar dacă se decade înaintând, această decădere se limitează la un sector.‖
15

 Cioran 

respinge explicaţia istoricilor raţionalişti. Iluminismul lui Rousseau îi provoacă greaţă 

pentru că a influenţat pe alţii doar prin părţile sale îndoielnice: emfaza şi jargonul lui au 

prejudiciat stilul altora; „e vinovat de generalizarea prostului gust‖. Prezenţa 

eventualelor înnoiri în decursul existenţei societăţii umane îşi au explicaţia în 

„automatismul schimbării‖. „Nu acţionăm decât sub fascinaţia imposibilului: cu alte 

cuvinte, societatea incapabilă să zămislească o utopie şi să i se consacre e ameninţată de 

scleroză şi rutină. Înţelepciunea, pe care nimic n-o poate fascina, recomandă fericirea 

prezentă, existentă; omul o refuză, iar acest refuz face din el un animal istoric, adică un 

amator de fericire imaginată”.
16

  Societatea de oriunde, atât societatea românească din 

timpul dictaturii cât şi societatea occidentală, are o mulţime de defecte. Racilele sociale 

nu au cauze obiective de esenţă economică, socială, structurală, ideologice, ci de esenţă 

subiectivă, de constituţie psihică în care relevante sunt cele negative.    

                                                 
12

 Cioran, Pe culmile disperării, Bucureşti, Editura Humanitas, 1990, p. 107 
13

 Ibidem, p. 42 
14

 În Istorie şi utopie, Cioran scrie: „Istoria – cadru în care înfăptuim contrariul aspiraţiilor noastre şi le 

denaturăm neîncetat – cu siguranţă că nu-i de esenţă angelică. Dacă o cercetăm atent, ne mai rămâne o 

singură dorinţă: să promovăm acreala la rangul de gnoză‖, p. 53 
15

 Ibidem, p. 43 
16

 Cioran, Istrie şi utopie, ed. cit. p. 97 
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             Toate tipuri de societate sunt creaţia unor oameni politici. Iar oamenii politici 

„sunt invidioşi în mod absolut‖, „nu suportă pe nimeni alături sau deasupra‖
17

.       

              Izolaţi şi însinguraţi, oamenii politici au soarta „nefericitului care, negăsind cu 

cale să-şi întreţină viciile, nici să rivalizeze cu ceilalţi, rămâne sub adevărata lui valoare 

şi-n urma tuturor‖.
18

 Mijloacele folosite sunt lipsite de moralitate („calcule şi intrigi 

capabile să ne scape de concurenţi şi duşmani‖; neîncredere în oameni, inclusiv în cei 

mai apropiaţi nouă, care ne descoperă slăbiciunile pentru a le folosi cu dorinţa ascunsă 

de a ne lovi când trebuie să fim eliminaţi pentru a le asigura lor ascensiunea, ne laudă 

pentru a ne grăbi eşecul ). Lecţia comportamentului politic cuprinde în arsenalul 

mijloacelor de luptă: eliminarea, suprimarea, chiar, a celor care luptând pentru acelaşi 

scop sunt în realitate adversari tăcuţi care urmăresc eliminarea celui lângă care au luptat 

(„sunt cei mai periculoşi dintre adversari‖. „Dacă aş pune mâna pe putere, prima grijă ar 

fi să-mi lichidez prietenii‖
19

). Comportamentul politicianului de succes este cel al lui 

Hitler şi Stalin, deoarece: „Cât timp un cuceritor cunoaşte succesul, cât timp înaintează, 

îşi poate permite orice fărădelege: opinia publică îl iartă: de îndată însă ce norocul îl 

părăseşte, cea mai mică greşeală totul se întoarce împotriva lui. Totul depinde de 

momentul când ucizi: crima în plină glorie întăreşte autoritatea prin frica sacră  pe care o 

inspiră. Arta de a te face temut şi respectat echivalează cu simţul oportunităţii‖
20

.  

              Dacă folosirea crimei nu e întotdeauna o necesitate absolută pentru 

permanentizarea exerciţiului puterii, nedreptatea este condiţia fără de care guvernarea 

este de neconceput. „Puterea absolută nu-i treabă simplă: e un domeniu în care se 

disting doar cabotinii şi asasinii de calibru mare. Un tiran demoralizat de scrupule e tot 

ce patea fi mai admirabil din punct de vedere uman şi mai jalnic din punct de vedere 

istoric‖.
21

 În ecuaţia puterii politice „poporul‖ are doar rolul de obiect al exercitării 

puterii. E cel „sortit: să îndure evenimentele, capriciile guvernanţilor, acceptând 

proiectele care-l secătuiesc şi strivesc. Orice experienţă politică, oricât de „înaintată‖, se 

face pe socoteala lui: se-ndreaptă contra lui, căci poartă stigmatele sclaviei prin decret 

divin sau demonic. Zadarnic ţi-e milă de el: soarta îi este pecetluită.‖
22

  Condamnat la 

servitute, lipsit de voinţă puternică, incapabil să-şi asume responsabilităţi, poporul 

„reprezintă o invitaţie la despotism. El îşi îndură suferinţele, câteodată le caută, iar dacă 

se revoltă împotriva lor e doar ca să se îndrepte spre altele noi, şi mai cumplite‖
23

. 

Existenţa însăşi este o perpetuă suferinţă. Asemenea budismului omul şi omenirea sunt  

existenţe predestinate suferinţei. Nimic nu-i poate aduce salvarea. „De la Potop şi până 

                                                 
17

 „invidia este suprema prerogativă a celor vii, lege şi motor al făptuirii. Când invidia te părăseşte numai 

eşti decât o insectă, un nimic, o umbră. Pe când dacă te sprijină, ea compensează slăbiciunile orgoliului, 

îţi veghează interesele, biruie apatia, săvârşeşte minuni. Nu-i oare ciudat că nici o terapeutică şi nici o 

morală nu i-a fortificat efectele binefăcătoare, cu toate că mai milostivă decât providenţa, ea ne deschide 

drum şi ne călăuzeşte paşii? Vai de cel ce o ignoră, o neglijează sau i se sustrage! – Acela se sustrage şi 

consecinţelor păcatului originar, nevoii de a făptui, de a crea şi de-a distruge.‖ (Cioran, op. cit. p. 53).   
18

 Cioran, Istorie şi utopie, ed. cit., p 54 
19

 Ibidem, p. 54 
20 Ibidem, p. 54 -55 
21 Ibidem, p. 55 
22

 Ibidem, p. 55 şi urm. 
23

 Ibidem, p. 56 



 19 

la Judecata de Apoi, (poporul-n.n.) nu poate aspira decât să-şi împlinească onest vocaţia 

de învins‖.  

                                                           * 

 

             Democraţia nu exclude tirania, „omul politic este un mic tiran ce se supune 

legilor; dar un om de excepţie nu le respectă, sau mai curând le respectă doar pe cele 

date de el. Expert în nelegiuiri, el consideră ultimatumul drept glorie şi culme a 

destinului său‖.
24

 Regimul politic democratic nu este în graţiile istoriei care „se 

însufleţeşte doar la orori.‖ Omul politic democrat nu va fi preţuit de istorie, dimpotrivă. 

Democraţia „ofileşte personalităţile‖. „O societate ce se vrea perfectă ar trebui să aducă 

la modă cămaşa de forţă sau s-o declare obligatorie‖.
25

  Libertatea, ca principiu 

constitutiv al societăţile democratice, conţine elemente corozive, fiind în realitate o 

formă amăgitoare a pasului pe loc şi „pentru a reveni la punctul de plecare, la aservirea 

iniţială. De aici vulnerabilitatea societăţilor evoluate, mase amorfe fără idoli, fără 

idealuri, ajunse la o primejdioase lipsă de fatalism, fără legături organice şi atât de 

dezorientate în nestatornicia şi zvârcolirea lor, încât visează – şi este unicul vis de care 

mai sunt capabile – la tihna şi dogmele jugului.‖ Finalitatea acţiunii în libertate este 

dezorganizarea vieţii sociale şi pregătirea despotismului, ca modalitate „să le  

izbăvească de ultimele resturi ale unei pofte de putere istovite, secătuite şi inutil 

obsedante‖.
26

 Dorită de om, iar practicată îndelung, libertatea devine plictisitoare şi 

moleşitoare, chiar temătoare când nu-şi nu are temeiul în el însuşi. 

            Societatea democratică oricât de dezvoltată ar fi nu elimină nedreptăţile. În 

democraţiile occidentale, considerate a fi cele mai evoluate, nedreptatea se manifestă 

nestingherită. „E prea puţin spus că nedreptăţile abundă în această societate: e chiar o 

chintesenţă a nedreptăţii‖. Şi acest lucru se poate justifica prin întreaga realitate de zi cu 

zi. „De bunurile pe care le etalează, de opulenţa cu care se împăunează – delicii şi 

belşug de suprafaţă –se bucură doar trântorii, profitorii, experţii în mârşăvie, ticăloşii 

mai mari sau mai mici: Sub lustrul aparent se ascunde o lume a dezolării de ale cărei 

detalii am să te cruţ‖. îi mărturisea  Cioran lui Noica, în anul 1857
27

. În continuare, 

Cioran îşi exprima convingerea că nici societatea occidentală, nici societatea 

românească nu sunt acceptabile deoarece: „abuzurile societăţii româneşti permit 

societăţii occidentale să le continue pe ale ei‖. Regimul din România a fost ruinat de 

utopia care l-a generat. Deşi, utopia a fost concepută ca „principiu de regenerare a 

instituţiilor şi popoarelor‖. De aici burghezia ştie ce foloase putea să tragă: propagarea 

îndoielii la nivelul întregii societăţi; neîncrederea în valorile propuse de societate; 

transformarea libertăţii din principiul generator de iniţiativă şi competiţie valorică în 

formă lipsită de conţinut; nerespectarea formei de guvernământ; generează idealuri fără 

conţinut; mituri fără substanţă; lipsă de speranţă; lipsa apetenţei pentru participarea la 

lupta politică în vederea schimbării ordinii sociale. 

 

                                                             * 
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 Ibidem, p. 58 
25

 Ibidem, p. 60 
26

 Ibidem, p. 61 
27

 Ibidem, p. 15-16 
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                 Revoluţia, ca mijloc de schimbare fundamentală a societăţii, nu intră în 

graţiile gândirii cioraniene.  Deoarece „Concretul, care din fericire vine să tulbure tihna 

explicaţiilor şi conceptelor noastre, ne arată că o revoluţie care a triumfat, care a prins 

rădăcini, devenită contrarul unei fermentări şi-al unei naşteri, încetează să mai fie o 

revoluţie, că imită şi trebuie să imite trăsăturile, aparatul, până şi funcţionarea ordinii pe 

care a răsturnat-o; cu cât le imită mai mult (şi nu poate altfel, cu atât îşi va ruina 

principiile şi prestigiul. De acum înainte, conservatoare în felul ei, se va lupta nu ca să 

apere trecutul, ci prezentul. Pentru a izbândi, tot ce poate fi mai eficient e să urmeze 

căile şi metodele pe care le folosea, spre a se menţine, regimul pe care l-a abolit‖.
28

  

Revoluţionarul ca entitate consecventă cu sine şi cu ideile pentru care a participat la 

procesul revoluţionar este o realitate efemeră şi strict conjuncturală.     Însetat de putere, 

revoluţionarul îşi propune să răstoarne ordinea existentă servindu-se de diferite utopii, 

pentru a uita de ele imediat ce a obţinut puterea. (Burghezul revoluţionar ca şi proletarul 

renunţă la spiritul şi la programul revoluţionar de îndată ce a ajuns la putere.) Din acel 

moment devine conservator; „se luptă nu ca să apere trecutul, ci prezentul‖. „Nu este cu 

adevărat revoluţionară decât starea prerevoluţionară, aceea în care spiritele aderă la 

dublul cult al viitorului şi al distrugerii. Câtă vreme o revoluţie nu e decât o posibilitate, 

ea transcende datele şi constantele istoriei, depăşindu-i acesteia, ca să spunem aşa, 

cadrul; dar, de îndată ce se instaurează, reintră în el şi i se conformează: prelungind 

trecutul, ea îi urmează acestuia făgaşul; reuşita e cu atât mai deplină, cu cât foloseşte 

metodele reacţiunii, pe care până atunci le condamnase. Până şi anarhistul ascunde, în 

adâncul revoltelor sale, un reacţionar care-şi aşteaptă ceasul, ceasul luării puterii, când 

metamorfozarea haosului în … autoritate ridică probleme pe care nici o utopie nu 

îndrăzneşte să le rezolve – ori măcar să şi le pună – fără să cadă în lirism sau ridicol‖
29

 

            Indiferent de ţelurile lor, mişcările revoluţionare „alunecă spre automatismul 

vechilor instituţii şi capătă chipul tradiţiei‖. Spre acest proces inevitabil al 

automatismului vechilor realităţi sociale „alunecă‖ şi ideile, oricât de clar formulate ar fi 

şi oricât de atrăgătoare şi de antrenante: „o idee clară este o idee fără viitor‖. „Dincolo 

de stadiul lor virtual, gândirea şi acţiunea se degradează şi se anulează: una ajunge la 

sistem, cealaltă – la putere. Două forme de sterilitate şi decădere‖
30

 

           În ciuda teoriei favorabile revoluţiei realitatea istorică, îl confirmă pe Cioran. 

Revoluţiile au o singură trăsătură comună: „decepţia pe care le-o provoacă acelora care 

au crezut în ele cu oarecare fervoare‖. Orice revoluţionar termină prin instalarea în 

tradiţie şi prin imitaţie, desigur cosmetizate. „Revoluţionarul instalat în prezent vrea să-l 

eternizeze şi sfârşeşte prin a fi păstrătorul tradiţiei‖.
31

 Toate doctrinele politice au 

acelaşi final: decepţia, trăirea dureroasă a eşecului, pentru că „Orice doctrină conţine în 

germen nenumărate posibilităţi de dezastru: spiritul nefiind constructiv decât din 

greşeală, întâlnirea dintre om şi idee are totdeauna o urmare funestă‖.
32

 Iată de ce 

schimbarea structurală a societăţii în baza unui program revoluţionar nu este o soluţie ce 

                                                 
28

 Ibidem, p. 44 
29

 Ibidem, p. 45 
30

 Ibidem, p. 45 
31

 .Ibidem, p. 46 
32

 Ibidem, p. 46 
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merită să pună în mişcare energiile şi speranţele indivizilor şi ale comunităţii. În 

realitatea sa interioară (intelectuală şi sentimentală) „Omul este (…) şi animal 

reacţionar, şi revoluţionar‖. Iar reacţionarii nu merită dezaprobarea şi desconsiderarea 

semenilor, fiindcă ei „ar vrea să cruţe omenirea de sfâşierile şi osteneala speranţei, de 

chinurile unei căutări iluzorii: să se mulţumească deci cu ce are, să-şi lepede grijile – o 

somează ei – pentru a huzurii în deliciile stagnării şi, optând pentru o stare de lucruri 

irevocabil oficială, să aleagă în sfârşit instinctul de conservare şi gustul tragediei‖.
33

  

 

* 

             Din moment ce omul are o esenţă contradictorie – reacţionară şi revoluţionară – 

departajarea doctrinară, dreapta-stânga, nu are nici o justificare teoretică şi nici o 

aplicare practică cu efecte pe termen lung. Dreapta şi stânga sunt termeni sumari. 

Dreapta poate adopta „trăsăturile spiritului revoluţionar‖ şi atunci „încetează să fie 

expresia unei lumi osificate, a unei coaliţii de interese sau a unei clase în declin; şi 

invers, stânga, împotmolită în mecanismul puterii sau prizonieră a unor superstiţii 

desuete, poate foarte bine să-şi piardă virtuţile, să se anchilozeze şi să suferă tarele ce 

sunt, de regulă, ale dreptei.‖ Dreapta şi stânga, „simple aproximări‖, devin 

indispensabile în dezbaterea politică actuală. „A renunţa la ele înseamnă să renunţăm a 

mai lua atitudine, să ne suspendăm judecata în materie politică, să ne eliberăm de 

servituţile duratei, să-i pretindem omului să se deschidă la chemarea absolutului şi să 

devină omul doar metafizic‖.
34

  

             Renunţarea la aceste aproximări dreapta-stânga, ne-ar scoate din lumea în care 

trăim, ne-ar rupe de tradiţie, ceea ce ar echivala cu plasarea omului într-o lume străină şi 

ne-ar altera condiţia de fiinţă trăitoare în istorie, adică în afara stărilor fireşti în care ne 

ducem viaţa. Istoria este „Rezultatul fricii noastre de plictiseală, al acestei frici care ne 

va face să îndrăgim întotdeauna ceea ce este interesant şi noutatea dezastrului, şi să 

preferăm orice nenorocire a stagnării‖. Omul contemporan trăieşte sentimentul 

incapacităţii de a mai fiinţa în istorie şi al neputinţei de a-şi mai asuma efectele ei, 

adesea, devastatoare. „Istoria este ceva ce trebuie depăşit. Şi nu poţi depăşi istoria decât 

atunci când trecutul, prezentul şi viitorul nu mai au pentru tine nici o importanţă, când 

ţi-e indiferent când şi unde trăieşti‖.
35

 Trăirea în prezent şi într-un anumit loc nu are nici 

o semnificaţie. „Cu cât sunt mai avantajat dacă trăiesc astăzi, decât dacă aş fi trăit în 

Egiptul de acum patru mii de ani? Suntem aşa de imbecili atunci când deplângem soarta 

unora care au trăit în epoci care nu ne mai convin nouă, care n-au cunoscut creştinismul 

sau descoperirile şi invenţiile ştiinţei moderne. Dacă timpul n-ar fi ireversibil, n-aş 

regreta de loc să trăiesc în orice epocă a istoriei, fiindcă nici una nu e mai bună decât 

cealaltă‖.
36

  

          Dacă istoricii români reprezentativi ai epocii – Vasile Pârvan, Nicolae Iorga, 

Dimitrie Onciul ş.a. – susţineau principiul evoluţiei şi progresului istoric şi pe cel al 

continuităţii prin discontinuitate, Cioran împărtăşeşte punctul de vedere spenglerian al 

epocilor şi civilizaţiilor închise, lipsite de orice posibilitate de comunicare între ele. 

                                                 
33

 Ibidem, p. 47 
34

 Ibidem, p. 48 
35

 Emil Cioran, Istorie şi eternitate, în vol. Pe culmile disperării, Editura Humanitas, Bucureşti, p. 103. 
36

 Ibidem 
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„Epocile istorice, scrie Cioran, reprezintă forme închise de viaţă, care trăiesc cu 

convingerea în valabilitatea lor definitivă, pentru ca dinamismul şi dialectica vieţii 

istorice să ajungă la alte forme insuficiente şi limitate ca tot ce trăieşte sub soare. 

Întreaga istorie îmi pare atât de nulă, încât mă mir cum de există oameni care toată viaţa 

se ocupă numai cu trecutul. Ce interes mai pot avea cercetările idealurilor altor epoci, 

credinţelor sau zvârcolirile câtorva indivizi sifilitici‖.
37

 Istoria, teritoriul experienţelor 

subiective, se desfăşoară în afara regularităţilor, a legităţii şi a necesităţii. Viaţa se 

desfăşoară sub zodia elanului „din care contează numai fluiditatea vitalului, numai 

avântul material, care ridică viaţa la o înălţime de unde forţele distructive îşi pierd 

intensitatea şi negativitatea‖.
38

 În vâltoarea tulburătoare a elanului fiinţa umană nu mai 

are în vedere criterii axiologice validate de istorie şi recunoscute ca permanenţe 

referenţiale pentru comunităţile umane, precum dreptatea-nedreptatea. „Istoria, afirmă 

Cioran, e ironia în mers, batjocorirea spiritului, prin oameni şi evenimente.‖ Construcţie 

umană, istoria ne oferă panorama creaţiilor şi distrugerilor umane, iar omul apare în 

calitatea lui „autor şi obiect, de agent şi victimă‖. A crezut că stăpâneşte istoria, dar a 

pierdut controlul asupra ei‖ şi constată mirat fără să fie pe deplin decepţionat că „ea se 

dezvoltă în insolubil şi în intolerabil; e o epopee dementă, al cărui rezultat nu implică 

ideea de finalitate.‖ 

           Istoria are două faţete clar distincte, una prometeică în care omul creează, se 

depăşeşte pe sine şi se consacră în eternitate şi alta distructivă, în care omul se 

dezumanizează, decade şi-şi pierde statutul demnităţii iar civilizaţia, operă a omului, se 

autodistruge. Imaginea înălţării şi a decăderii istoriei, asemănătoare imaginii biblice a 

păcatului şi a pietăţii, rezultă din confruntarea celor două tipuri umane fundamentale 

consacrate de istorie: revoluţionarul şi conservatorul.  Prezenţa lor fac societăţile să 

apară în starea de permanentă tensiune, de încrâncenare, de confruntare ruinătoare, de 

lipsă a speranţei de salvare, fără ieşire, fără schimbare: istoria se prezintă ca un cadru 

indiferent în care se derulează procesul degradării fiinţei umane.  

           Istoria nu poate fi decât şirul neîntrerupt al înălţărilor şi al decăderilor individuale 

şi comunitare în căutarea „CULMII‖ pe care a dorit cândva să se înalţe şi Sisif.   

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37

 Ibidem, p. 104. 
38

 Emil Cioran, Entuziasmul ca  formă a iubirii, în vol. cit. p. 117. 
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CIORAN, CITITORUL LUI PASCAL 

 

Adrian IORDACHE

 

Résumé 

Pascal est le penseur pour lequel Cioran manifeste la plus grande estime le long de toute sa vie, 

en construisant  de lui un portrait quasi-hagiographique et en le défendant avec virulence contre toute 

critique possible. S’identifiant avec sa manière de surprendre l’absurdité qui gouverne l’existence de 

l’homme dans le monde,  admirant sa pensée ascétique et la sobriété stylistique spécifique à toutes ses 

sentences, approuvant complètement sa vie libérée de tout penchant histrionique, le plaignant pour 

l’immense souffrance qui l’a marqué jusqu’à la fin, Cioran voit dans Pascal le modèle du penseur 

paradigmatique qui extrait toute sa connaissance d’une expérience personnelle effroyable, au-delà de 

toute influence livresque ou impulsion ludique. 

 

 

De-a lungul întregii sale vieţi, Cioran se raportează cu fervoare la figura lui 

Pascal.  

Imaginea marelui filosof francez prezentă în scrierile cioraniene este imaginea 

gânditorului care trebuie să plătească pentru fiecare dintre ideile sale, a gânditorului a 

cărui carne martirizată este cea mai bună dovadă a autenticităţii angajării sale pentru 

cunoaştere. Acel Pascal pentru care admiraţia lui Cioran este mereu fără limite e un 

Pascal care suferă, un Pascal care are parte de cea mai profundă experienţă, aceea a 

durerii, singura care poate justifica orice încercare de apropiere de adevăr. 

În antiteză cu Pascal, Cioran îi plasează pe moraliştii francezi - La 

Rochefoucauld, Chamfort, Joubert, Rivarol, Vauvernargues, La Bruyère şi în special 

Montaigne - a căror înţelepciune pare un dat natural, fără dramatismul şi greutatea 

căutărilor spasmodice ale primului: „Şi într-adevăr, anvergura şi profunzimea unui spirit 

se măsoară prin suferinţele pe care le-a asumat pentru a dobândi cunoaşterea. Nimeni nu 

ştie fără să fi trecut prin suferinţe. Un spirit subtil poate să fie cu totul superficial. 

Trebuie să plăteşti pentru cel mai mic pas spre cunoaştere. (Să mă servesc de asta pentru 

a distinge între moralişti: Pascal de o parte, Montaigne de cealaltă.)‖ (Cioran, Caiete I. 

1957-1965, traducere de E. Marcu şi V. Russo, Humanitas, Bucureşti, 1999, p. 40).  

De altfel, comparaţia cu Montaigne revine şi în prefaţa la Anthologie du portrait: 

―De toute évidence, un Montaigne n’a pas souffert pour la connaissance : un sage, et 

rien de plus. Un Pascal au contraire a payé pour la moindre affirmation ou négation 

qu’il s’est permise ; de là vient que tout ce qu’il avance a un poids qu’on trouverait 

difficilement aux propos des autres moralistes tous installés plus ou moins dans les 

certitudes commodes de l’aigreur, tous résignés à notre corruption radicale, qu’ils ne 

semblent aucunement corriger ni même entamer‖ (Cioran, Anthologie du portrait. De 

Saint-Simon à Tocqueville, Paris, Gallimard, 1996, p. 13). 

Cioran observă diferenţa de abordare care există între aceştia şi Pascal. 

                                                 
 Prof. dr., Pitesti 
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Dacă pentru moralişti contează mai mult răul concret care poate fi sesizat în 

comportamentul cotidian al oamenilor, dacă privirea lor surprinde mai ales viciile şi 

degradarea indivizilor prinşi în păienjenişul relaţiilor din societate şi comportamentele 

deplorabile care dau semn despre precaritatea umanităţii, viziunea lui Pascal e una de alt 

calibru, orientată în funcţie de un interes explicit metafizic.  

Pentru Pascal, răul fundamental nu e unul care să poată fi corijat, nu e un rău 

circumstanţial, un rău pentru a cărui îndreptare e nevoie de implicarea moralistului. 

Imaginea lui Pascal despre om nu are nevoie de materialul empiric furnizat de 

experienţă, de cortegiul de dezamăgiri şi dezgust pe care îl aduce cu sine frecventarea 

curentă a oamenilor, fiindcă ea se conturează pornind de la o introspecţie încăpăţânată, 

revelatoare pentru descifrarea abisului pe care îl implică existenţa.  

Omul său e în mod fatal marcat de conştiinţa păcatului, iar fragilitatea lui e un 

semn al lipsei sale de consistenţă metafizică. Tocmai de aceea, răul pe care îl poartă cu 

sine e unul de adâncime, care nu poate fi vindecat de judecăţile maliţioase ale unor 

observatori fixaţi doar asupra dimensiunii sale exterioare, doar asupra actelor şi 

gesturilor sale. Or, chiar din acest motiv, aşa cum arată Cioran, Pascal nu a putut să 

marcheze viziunea despre om a moraliştilor, al căror interes se îndrepta mai ales asupra 

aspectelor concrete, asupra formulelor definitive şi inevitabil superficiale care 

pretindeau să ofere o viziune atomizată asupra umanităţii, pornind de la o colecţie de 

strălucite portrete creionate fără cruţare, de la o analiză a ipostazelor individuale ale 

viciului şi corupţiei. 

În schimb, perpectiva pascaliană se îndreaptă asupra descrierii esenţei omului, 

asupra condiţiilor de principiu care îi guvernează soarta şi îi determină nefericirea : 

―Parmi les moralistes, Pascal seul s’est penché sur la dimension métaphysique de 

l’existence humaine (aussi ne voit-on guère qu’il ait marqué aucun auteur de portraits). 

À côté de lui, tous les autres, sans exception, paraissent futiles, parce qu’ils n’ont pas 

perçu notre misère, mais nos misères, cette some d’insuffisances, d’infirmités 

inévitables et quelconques qui n’expriment qu’un aspect de notre nature. Mais s’ils 

n’ont pas senti le mal capital, intrinsèque qui y est inhérent, il ne devait pas leur 

échapper en revanche ce mal médiocre et général, aux prises avec un bien de même aloi. 

Des manichéens de salon, séduits par un dualisme anecdotique, hostiles ou inaptes à 

cette solitude où se débat l’homme intérieur, face à face avec soi ou avec Dieu. N’est-il 

point significatif que lorsqu’il arrive de se tourner vers Pascal, c’est pour séculariser sa 

vision de la concupiscence en l’adaptant à l’étude des moeurs et en l’abaissant au niveau 

d’une <<psychologie>> sans ténèbres ?‖ (Cioran, Anthologie du portrait. De Saint-

Simon à Tocqueville, ed. cit., p. 12). 

Aceeaşi poziţionare antitetică apare în  Écartèlement: ―Deosebind omul lăuntric 

de cel exterior, misticii optau inevitabil pentru cel dintâi, fiinţă reală prin excelenţă; cel 

de-al doilea, paiaţă jalnică sau ridicolă, li se cuvenea de drept moraliştilor, acuzatorii şi 

în acelaşi timp complicii săi, dezgustaţi şi atraşi de nulitatea lui, incapabili să 

depăşească ambiguitatea, sau depăşind-o numai prin amărăciune – această tristeţe 

degradată, căreia doar un Pascal îi ţine piept, fiindcă e întotdeauna superior 

dezgusturilor sale. Şi tocmai din pricina acestei superiorităţi nu şi-a pus el pecetea 

asupra memorialiştilor, în vreme ce acreala molipsitoare a unui La Rochefoucauld se 

regăseşte în fundalul tuturor portretelor şi istorisirilor lor‖ (Cioran, Écartèlement in 

Oeuvres, Paris, Gallimard, 1995, p. 1417). 
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Această altitudine a viziunii lui Pascal, această dorinţă de sondare permanentă a 

profunzimilor determinată de dramatismul vieţii sale guvernată în totalitate de durere şi 

de boală nu puteau să nu se bucure de admiraţia constantă a lui Cioran, care pare să-şi fi 

găsit în autorul celebrelor Pensées un spirit cu adevărat afin, fapt demonstrat şi de 

numeroasele fragmente în care se identifică în chip explicit fie cu gândirea acestuia, fie 

cu suferinţele lui: ―De necrezut ce des mă poartă gândul la Pascal. Temele lui sunt ale 

mele, iar frământările lui de asemenea. Cât a trebuit să sufere, dacă e să judec după 

mine!‖ (Cioran, Caiete I. 1957-1965, traducere de E. Marcu şi V. Russo, Humanitas, 

Bucureşti, 1999, p. 324). 

Dacă în cazul aproape fiecăruia dintre autorii săi preferaţi Cioran ajunge să 

emită, la un moment dat, anumite rezerve, exprimându-şi în acest fel distanţa sau 

înstrăinarea de unii dintre foştii săi idoli (precum Nietzsche, Baudelaire, Rilke, 

Schopenhauer), lucrurile stau cu totul altfel în privinţa lui Pascal, faţă de care 

ataşamentul său rămâne identic până la sfârşitul vieţii. Continuitatea atitudinii 

cioraniene faţă de acesta e motivată de rolul pe care el îl joacă printre figurile cele mai 

des invocate de-a lungul textelor filosofului născut la Răşinari. Pascal este utilizat ca un 

veritabil simbol al gânditorului autentic, al gânditorului pentru care reflecţia nu e un 

simplu divertisment, nu e un joc conceptual cu mize mai mult sau mai puţin rizibile, ci e 

o necesitate dictată de un impuls organic, o provocare existenţială, un demers imposibil 

de ocolit, în contrast cu artificialitatea filosofilor oficiali, a celor care îşi maschează 

lipsa de angajare vitală în elucidarea problemelor pe care le dezbat prin pompoase 

găselniţe terminologice : ―Când nimeresc peste un eseu filozofic în care e vorba despre 

<<metafizică>> sau <<filozofie>>, îl dau deoparte imediat. Vreau să văd gândirea în 

acţiune, nu întrebările despre modalităţile şi disciplinele care invită la gândire. Pascal a 

vorbit despre propria lui angoasă, nu despre psihologia angoasei.‖ (Cioran, Caiete II. 

1966-1968, ed. cit., pp. 307-308). 

Cioran apreciază tipul de reflecţie al lui Pascal deoarece el crede că e singurul 

care poate fi opus cu succes manierei profesorale de a trata gândirea, stilului pretenţios 

al celor care se proclamă cu emfază drept filosofi la adăpostul jargonului lor 

incomprehensibil, fără să fie însă în stare să emită o singură idee care să fie expresia 

preocupărilor lor de profunzime, care să fie o reflectare a obsesiilor sau disperărilor ce 

le macină fiinţa. 

Cioran le reproşează filosofilor răceala lor neomenească, pretenţia de 

obiectivitate şi distanţare, imputându-le tocmai neputinţa de a trăi cu adevărat 

problemele asupra cărora se apleacă, neputinţa de a-şi transforma existenţa într-un teatru 

al experienţelor abisale. El respinge soluţia comodă a separării vieţii de operă, socotind 

că o gândire realmente profundă nu poate fi asemănată cu exercitarea unei profesii, ale 

cărei ustensile sunt abandonate după terminarea programului de lucru.  

Veritabilii gânditori sunt aceia care nu pot să scape niciodată de temele lor de 

reflecţie, care sunt bântuiţi în permanenţă de prezenţa lor capricioasă şi spectrală. De 

aceea, ei nu pot să se exprime cu emfază, nu pot să pozeze plini de orgoliu pentru a-şi 

savura celebritatea, nu pot să caute cu obstinaţie noul cu orice preţ sau originalitatea. Ei 

se mulţumesc să-şi poarte blestemul, încercând să-şi amenajeze existenţa astfel încât să 

o facă relativ suportabilă. Gânditorii adevăraţi sunt damnaţi, iar această conştiinţă a 

destinului lor tragic îi împiedică să intre în jocurile mondene sau în lupta simbolică 

pentru cucerirea prestigiului. Ei nu sunt staruri mediatice, ci fiinţe rănite, fiinţe care 
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scriu pentru că suferă, care fac din creaţia lor o adevărată terapeutică: ―Nu pot să scriu 

decât sub apăsarea gândurilor negre; de îndată ce storc din ele un aforism, apăsarea 

scade. Nu-i vorba, în cazul meu, nici de filozofie, nici de literatură, ci pur şi simplu de 

terapeutică‖ (Cioran, Caiete I. 1957-1965, ed. cit., p. 132). 

 Pascal corespunde pe deplin acestui model al gânditorului autentic în care 

Cioran crede cu tărie, model care nu face decât să reia autoportretul pe care şi-l 

schiţează cu încapăţânare de-a lungul întregii sale opere. Din acest motiv, el devine 

autoritatea supremă la care se raportează autorul Silogismelor amărăciunii.  

În multe fragmente Pascal şi Nietzsche sunt pomeniţi împreună ca figuri 

exemplare pentru încercarea de investigare a abisurilor şi tenebrelor omului.  

Încetul cu încetul, rolul lui Nietzsche este însă minimalizat, Pascal devenind 

singurul autor care rezistă tuturor exigenţelor cioraniene, gânditorul exemplar care 

trebuie apărat chiar de posibilele critici venite din partea altora: ―Cu cât îl citesc pe 

Valéry, cu atât îmi vine să-l răzbun pe Pascal pentru paginile stupide pe care i le-a 

consacrat V.‖( Cioran, Caiete II. 1966-1968, ed. cit., p. 257). 

Dacă Nietzsche începe să fie socotit, o dată cu înaintarea în vârstă a lui Cioran, 

un gânditor potrivit pentru adolescenţi, însufleţit de elanuri juvenile, incapabil să se 

elibereze de credinţa sa în perfecţionarea umanităţii şi în posibilitatea unor noi idealuri, 

potrivit doar pentru a însufleţi cohortele discipolilor intraţi în delir şi fascinaţi tocmai de 

aspectele utopice ale viziunii sale, Pascal rămâne tot timpul gânditorul exemplar, 

sceptic, absolut subiectiv, scindat între tendinţe contrare, incapabil să-şi găsească odihna 

în nici un fel de certitudini. El face parte din clasa acelor gânditori potriviţi pentru 

perioada maturităţii, a acelor gânditori care rezistă şi după depăşirea însufleţirii puţin 

ridicole a tinereţii tocmai fiindcă experienţa care le modelează reflecţiile e una autentică 

şi de profunzime : ―Ceea ce mă paralizează este că toţi oamenii mi se par naivi, inclusiv 

marile spirite. Sunt uluit să constat în ce măsură Nietzsche îmi apare – în ciuda 

strălucirii sale, sau mai degrabă tocmai datorită ei – de o ardoare juvenilă care te face să 

zâmbeşti. Mă simt mult mai aproape de un Pascal şi mai cu seamă de un Marc Aureliu. 

Nu-i nimic de făcut: devin mai copt.‖ (Cioran, Caiete I. 1957-1965, ed. cit., p. 362).            

Pascal, care ştie prea bine că întreaga filosofie nu valorează la fel de mult cât o 

oră de durere, care pare să-şi fi conceput, aşa cum afirmă Cioran, toate meditaţiile către 

ora trei dimineaţa după o veghe plină de suferinţă, devine figura centrală a portofoliului 

cioranian de personaje şi graţie caracterului discret al demersului său, lipsei sale de 

preocupare pentru glorie, precum şi absenţei totale de histrionism. Cioran preţuieşte 

onestitatea observaţiilor pascaliene, eliminarea oricăror elemente de teatralitate, 

sinceritatea căutărilor sale agonice. În plus, el apreciază şi lipsa de miză concretă a 

gândirii lui Pascal, ale cărui labirintice introspecţii, pline de fineţe şi de o complexitate 

copleşitoare, imposibil de prins în lozinci sau de transmis în rezumat, îl ţin la adăpost de 

orice manipulare din partea unor epigoni neîndemânatici, ferindu-l astfel de 

distorsiunile cărora le este supusă opera altor mari spirite.  
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În cazul lui Cioran, nu poate să ne surprindă preocuparea pentru calităţile 

stilistice ale unui scriitor, or, şi din acest punct de vedere, Pascal este un adevărat 

exemplu. Povestind despre decizia de a începe să scrie în franceză, Cioran aminteşte că 

toate cărţile pe care le-a scris în România erau rezultatul unei elaborări spontane, fără 

nici un interes pentru stil; situaţia avea să se schimbe radical o dată cu decizia de a 

aborda o limbă străină, ai cărei maeştri impuseseră un anumit nivel de virtuozitate 

extrem de greu de atins pentru cineva venit din exterior. Tratat de descompunere, prima 

lui carte publicată în franceză, a fost rescrisă de patru ori cu gândul la Pascal, care 

rescrisese la rândul său Provincialele de şaptesprezece ori (Cf. Cioran, ―Entretien avec 

Jean-François Duval‖ in Entretiens, p. 44-45). 

Cioran admira mai ales extraordinara economie a scrisului lui Pascal, 

parcimonia inegalabilă a exprimărilor sale, care îl ferea de verbozitatea îndelung 

reproşată tuturor celorlalţi filosofi, transformând fragmentele lui în mostre de stil, în 

adevărate clişee imposibil de redat altfel decât în original : ―Pascal nu poate fi citat 

decât în franţuzeşte. E singurul prozator care, chiar perfect tradus, îşi pierde accentul, 

substanţa, unicitatea; şi asta fiindcă, citându-le mereu, Cugetările au devenit refrene, 

clişee. Refrene uimitoare, clişee fulgurante. Or, de clişee, fie ele strălucitoare sau de 

nimic, nu ne putem atinge; ele trebuie oferite în chip nealterat, în expresia lor originară 

şi îndelung bătută, ca nişte fulgere întruna repetate‖ (Cioran, Écartèlement, ed. cit., p. 

1496). 

Fragmentarismul scriiturii lui Pascal e un alt argument care contribuie la 

preţuirea lui Cioran pentru el, fiindcă acest tip de expresie e considerat singurul potrivit 

pentru exprimarea naturii proteice şi contradictorii a spiritului, fiind unicul care poate să 

reflecte cu veridicitate umorile, capriciile, modificările imprevizibile de perspectivă ale 

gânditorilor, fără ca vreo altă exigenţă să intervină pentru a influenţa dinamismul 

metabolismului lor intelectual, în antiteză cu preocuparea pentru sistem, coerenţă şi 

logică, formule inhibitorii, care contribuie la instaurararea cenzurii, interzicînd 

conturarea unei imagini veridice asupra naturii intermitente şi extrem de fluide a 

gândirii: ―Asta e drama oricărei gândiri structurate, faptul de a nu permite contradicţia. 

Cazi astfel în fals, minţi ca să protejezi coerenţa. În schimb, dacă produci fragmente, în 

cursul aceleiaşi zile poţi spune un lucru şi contrariul lui. De ce? Pentru că fiecare 

fragment izvorăşte dintr-o experienţă diferită, şi acele experienţe sunt sigur adevărate; 

sunt tot ce este mai însemnat. Se va spune că e ceva iresponsabil, păi aşa şi este, ba 

chiar în acelaşi sens în care şi viaţa e iresponsabilă. O gândire fragmentară reflectă toate 

aspectele experienţei tale; o gândire sistematică reflectă numai un aspect, aspectul 

controlat, prin urmare sărăcit‖(Cioran, Convorbiri cu Fernando Savater, în Convorbiri 

cu Cioran, Humanitas, Bucureşti, 1993, p. 23). 

Optând pentru acest gen de exprimare, Pascal are, implicit, curajul de a-şi asuma 

până la capăt veridicitatea stărilor lui tensionate şi adesea contradictorii, supunând 
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întregul proces al gândirii sale unei deveniri suple, atentă la nuanţe şi la semnalele 

contrastante primite din partea organismului său măcinat de boală. 

De aceea, în ciuda angajării sale în sprijinul consolidării creştinismului, el 

rămâne un spirit fecund tocmai prin virulenţa îndoielilor lui, care îl fac extrem de 

modern, care îl fac accesibil şi acelora care manifestă o puternică reţinere în raport cu 

scrierile apologetice: ―Je ne puis m’empêcher de lire des penseurs religieux, de me 

vautrer dans leur effarements, de m’en repaître. J’assiste tout ravi à ceux de Pascal, et 

m’émerveille de voir à quel point il est nôtre. Le romantisme n’a fait que diluer ses 

thèmes : Senancour est un Pascal diffus, Chateaubriand un Pascal ronflant. Parmi les 

motifs de la psychologie récente, il en est peu qu’il n’ait effleurés ou pressentis. Mais il 

a fait mieux: en bourrant la religion de doutes et en l’assimilant à une stupeur délibérée, 

il l’a réhabilitée aux yeux de l’incroyant‖ (Cioran, La tentation d’exister in Oeuvres, ed. 

cit., p. 936). 

Cioran insistă mereu asupra incompatibilităţii care se exprimă mai ales în 

Pensées, unde spiritul lui Pascal, născut, potrivit lui, pentru a dizolva toate posibilele 

adevăruri şi certitudini, intră în luptă cu întreaga virtuozitate a intelectului său pentru a 

contribui tocmai la consolidarea acelor adevăruri pe care firea sa îl împingea să le 

spulbere. Pascal-scepticul, Pascal-prizonierul propriilor sale abisuri devine în mod 

aproape de neînţeles soldatul disciplinat al Bisericii, mintea strălucitoare care se 

sacrifică pentru a asigura triumful credinţei, propunându-le modernilor spectacolul 

paradoxurilor lui strălucitoare, spectacolul luptei sale cu sine însuşi, teribila încleştare 

care avea să-l fascineze mereu pe Cioran. 
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Abstract 

 Presents the existence and evolution of ancient philosophical systems and philosophical systems 

show specific differentiations compared to other systems (technical, scientific, social, etc..) Argue the 

need for a history of philosophical systems 

 

Istoria sistemelor filosofice începe odată cu primele preocupări filosofice 

propriu-zise. Aceasta, în ciuda faptului că dispunem, cel puţin pentru filosofia 

grecească, de numai câteva fragmente, citate de autori mult mai târzii, din operele care 

alcătuiau lucrări sistematice ample, chiar dacă erau prezente uneori în forme literar-

poetice, cum o făceau, de exemplu, eleaţii. Pitagoreicii dispuneau de un sistem filosofic 

deosebit de complex şi cuprinzător. Ei alcătuiau însă o societate secretă, iar lucrările lor 

au fost cunoscute, chiar mai târziu, numai în aspectele lor exoterice. Brandis vorbeşte 

despre un sistem al filosofiei lui Platon, expus într-o lucrare pierdută (Despre idei), pe 

care o regăsim doar fragmentar în dialogurile cunoscute ale acestuia, într-o formă 

cvasiliterară, care mai degrabă ascunde osatura sistematică. 

Dispunem, din fericire, de sistemul filosofic disciplinar al lui Aristotel. Despre 

altele, tot disciplinare, avem doar scheme şi relatări. Ele pot fi refăcute, în spiritul 

fragmentelor existente, cu oarecare aproximaţie, deşi această îndeletnicire nu este 

agreată de către istoricii autentici. Cu toate acestea, au existat în istoria filosofiei 

numeroase personalităţi, adesea proeminente, ca: Porphyrius, Ammonius, Alexandru 

din Afrodisia ş.a., care au încercat, cu mult succes, să dezvolte lucrările considerate 

perfecte ale lui Aristotel. Cu atât mai lesne pot fi dezvoltate şi desăvârşite fragmentele 

lacunare ale celorlalţi filosofi. Exista şi în această direcţie o tradiţie care s-a bucurat însă 

de aprecieri diferenţiate. Celebrii „pseudo-autori‖ au realizat uneori lucrări remarcabile, 

ca şi „comentatorii‖, întrecându-i chiar pe autorii în numele cărora au scris. 

S-a obiectat că scriitorii din zilele noastre nu mai pot elabora lucrări în spiritul 

filosofiei greceşti sau antice în genere, că până şi traducerile din limbile vechi rămân 

vagi şi aproximative (traduttore traditore), datorită terminologiei moderne substituită 

ilicit celei antice. 

Au existat, fireşte, şi astfel de încercări condamnabile. Este vorba de intenţia 

unor reprezentanţi ai curentelor extremiste, exclusiviste, apărute în secolul trecut, de a 

reinterpreta, chiar cu riscul de a comite falsuri, întreaga istorie a filosofiei sau a 

vreuneia dintre disciplinele sale, în manieră modernistă. Aceasta, cu excluderea 

problemelor care, în mod evident, sunt contrare modernismului. Este cazul, de exemplu, 

al istoricilor de orientare logico-matematică. Ei încearcă, prin interpretare, să identifice 

întreaga istorie a logicii cu istoria logicii matematice. Lucru principial greşit şi 

imposibil de realizat fără comiterea unor grave erori. Cum s-a şi întâmplat. 

                                                 
 Academician, Prof. univ.dr., Şef  Şecţie Filosofie; Teologie, Psihologie şi Pedagogie a Academiei 

Române, Director Institutul de Filosofie şi Psihologie Constantin Rădulescu-Motru  
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În cazul de faţă nu este vorba de o „reinterpretare‖ din vreo perspectivă anume a 

doctrinelor filosofice statornicite deja, ci, dimpotrivă, este vorba de refacerea unor 

structuri filosofice fragmentare, uneori de „construcţia‖ lor efectivă prin analogie cu 

cele de care dispunem. 

Ceva asemănător se petrece în arheologie şi paleontologie. Sunt reconstruite, 

uneori efectiv, de regulă numai grafic, clădiri, palate, cetăţi etc., fără intenţia de a 

falsifica ceva şi, în mod evident, de a moderniza. Situaţia este aceeaşi în cazul 

reconstituirii prin modelare (mulaje aproximative) a unor vieţuitoare pe baza fosilelor 

fragmentare găsite. Mai ales în ultimul domeniu există şi posibilitatea (realizată adesea) 

de „construcţie‖ a unor mulaje pentru vieţuitoare „intermediare‖, care se presupune că 

au trăit între anumite faze evolutive, dar nu se găsesc încă urme doveditoare. Ele se 

întâmplă să fie descoperite cu mult în urma reconstituirilor de către paleontologi. 

Reconstrucţia sistemelor filosofice se referă însă numai la perioadele vechi din 

istoria filosofiei. În timpurile moderne şi contemporane dispunem de lucrări complexe 

care nu mai necesită reconstrucţii sau interpretări. Există totuşi excepţii, în cazurile 

elaborărilor fragmentare, pe care autorii n-au avut răgazul sau intenţia de a le prezenta 

sistematic. Este şi cazul cunoscutei lucrări a lui Nietzsche, Voinţa de putere, care n-a 

fost scrisă de el, ci alcătuită de către editori prin gruparea unor aforisme disparate, pe 

baza totuşi a unui plan găsit printre manuscrisele filosofului. Descoperirea altor ma-

nuscrise a condus la alcătuirea a două variante de sisteme ale filosofiei lui Nietzsche. 

Ceea ce n-a diminuat cu nimic valoarea acestei lucrări sistematice nerealizată de către 

autorul însuşi. 

Din păcate, istoricii filosofiei se menţin la poziţia expozitivă a sistemelor 

filosofice, urmărind eventuale filiaţii de idei şi studiindu-le adesea (cel puţin în cazul 

sistemelor disciplinare) pe fragmente, chiar dacă ele n-au fost concepute aşa: logică, 

ontologie, etică, estetică etc. 

Însă nu s-a urmărit în mod special o istorie a sistemelor filosofice, separată de 

doctrinele filosofice nesistematice şi chiar de restul nesistematic al creaţiilor unor autori 

de sisteme. Căci se ştie, de asemenea, că elaborarea sistemelor presupune etape 

prealabile de cercetare filosofică. De regulă sistemele, în forma lor închegată, sunt opere 

de maturitate filosofică, chiar dacă autorii au intenţionat acest lucru din tinereţe. Este 

cazul lui Hegel, al cărui sistem a suferit numeroase „metamorfoze‖ până la forma finală 

a Enciclopediei filosofice. 

De altfel, sistemele filosofice sunt considerate adesea ca simple „sistematizări‖ 

sau „prezentări sistematice‖ ale unor materiale fragmentare, ceea ce se şi întâmplă să 

fie, dar nu în toate cazurile. 

Este cunoscută maniera de prezentare a sistemului aristotelic, care se consideră 

că a fost astfel ordonat de către „editorul‖ Andronicos din Rodos, de unde şi denumirea 

de „metafizică‖, dată unei lucrări fără titlu care urma după fizică (meta = după). 

Indiferent însă de ordinea stabilită de un editor sau altul, sistemul aristotelic se bazează 

pe un anumit tip de logică, chiar dacă aceasta, istoric, a fost elaborată ca atare după 

celelalte. 

Principial, este vorba de o schemă aplicabilă unui domeniu al realităţii: fizic, 

economic, moral, politic etc., care constă în precizarea noţiunilor fundamentale, a 

relaţiilor dintre acestea şi a raţionamentelor utilizabile. Făcând abstracţie de conţinutul 

coerent al acestora obţinem formele logicii clasice: noţiune, judecată, raţionament. Ce-i 
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drept, Aristotel nu aplică mecanic aceste forme logice ca scheme de construcţie 

sistematică în ştiinţe şi filosofie, ci mulează expunerea în funcţie de rezultatele 

cunoscute în acele domenii până la data investigaţiei sale. Hegel zicea că meritul lui 

Aristotel nu rezidă atât în descoperirea formelor silogistice (figuri şi moduri), ci mai 

ales în faptul că nu le-a aplicat niciodată ca atare la vreun domeniu determinat. În 

realitate le-a aplicat, dar nu în mod evident, căci nu urmărea verificarea lor, ci 

rezultatele obţinute pe baza acestora. După cum cineva care înmulţeşte două cifre, o 

face pentru obţinerea unui rezultat şi nu pentru a verifica tabla înmulţirii. 

Fără cunoaşterea modalităţii sistematice de procedură aristotelică, faţă de 

predecesorii săi, rezultatele la care a ajuns par surprinzătoare. Ceva analog se petrece în 

cazul dramelor pasionale ale lui Shakespeare. Luate în parte, fiecare constituie o 

capodoperă-unicat, care lasă impresia elaborării sale hazardate, la inspiraţie. Studiul lor 

comparativ, pe părţi ale spectacolului, acte şi scene, dezvăluie un schematism pentadic 

deosebit de rigid, conform canoanelor dramaturgiei clasice. Se dovedeşte că 

originalitatea pieselor nu rezidă în inovaţii structurale, ci, dimpotrivă, în aplicarea strictă 

a acestora în alte împrejurări, la alte personaje, cu alte caractere etc. Acelaşi lucru este 

valabil în cazul picturii, mai ales al feţelor umane. Pictorul aplică o schemă (schiţă 

geometrică cu proporţiile ideale) peste care pune vopseaua încălcând liniile iniţiale după 

cum o cere fiecare figură umană sau ştergând, în cadrul desenelor, schema iniţială. 

Uneori schema este vizualizată fără a mai fi trasată ca atare. 

Există însă şi pseudosisteme filosofice disciplinare în care sunt cuprinse 

discipline elaborate independent fiecare după alte scheme. În învăţământ mai ales fiind 

vorba de discipline elaborate nu numai după scheme diferite, ci chiar de către persoane 

diferite. Ele pot şi trebuie să fie distinse de sistemele autentice, deşi în istoria filosofiei 

nu se face acest lucru, şi nu se face din cauza lipsei unei teorii a sistemelor filosofice. 

Există în schimb, şi chiar în filosofie, o teorie generală a sistemelor, şi anume în 

ceea ce se numeşte „epistemologie‖ sau teoria cunoaşterii ştiinţifice. Faptul se datoreşte 

evoluţiei actuale a ştiinţelor şi mai ales a tehnicii, ca şi a tendinţelor de apropiere ale 

ştiinţelor de filosofie şi invers. Tot în cadrul epistemologiei se vorbeşte despre „filosofia 

ştiinţei‖ şi filosofia fiecărei ştiinţe în parte (filosofia matematicii, filosofia fizicii, a 

medicinei etc.) şi fireşte, despre „filosofia tehnicii‖. În toate acestea, noţiunea de 

„sistem‖ a devenit o expresie curentă. Se vorbeşte frecvent despre sisteme de axiome, 

sisteme numerice, sisteme de referinţă, de coordonate, informaţionale, lingvistice, 

moleculare ş.a. În plus, de această noţiune sunt legate altele, ca: structură, funcţie, 

evoluţie, care, la rândul lor, au diferite accepţii în raport cu domeniile lor de referinţă, o 

structură poate fi matematică, despre care vorbeşte grupul Bourbaki, sau antropologică, 

să zicem, despre care vorbeşte C. Lèvi-Strauss. 

Teoria generală a sistemelor îşi revendică şi o istorie străveche. De la Platon 

citire, poate fi vorba despre modele ideale ale lumii. Încă pitagoreicii vorbeau despre 

sistemul planetar, care conţine în germene principiile oricărui sistem: are elemente, 

caracterizate prin parametri spaţio-temporali, iar elementele alcătuiesc un ansamblu, cu 

o anumită structură, fiecare element având o altă funcţie. Este vorba de un sistem 

natural, la Platon de unul social, în care elementele, structura (ierarhia) şi funcţiile sunt 

stabilite convenţional. În perioada dezvoltării ştiinţelor biologice se vorbeşte despre 

sisteme organice, cu structuri, elemente şi funcţii specifice, anatomico-fiziologice. 

Apare şi noţiunea de adaptare, dezvoltare sau evoluţie a sistemelor. Paralel cu aceste 



 32 

sisteme analitice, naturale, apar şi sistemele sintetice, artificiale, agregatele mecanice, 

caracterizate şi ele prin structură, elemente şi funcţii ale acestora. De data aceasta apare 

şi noţiunea de perfecţionare a sistemelor: prin simplificare, miniaturizare etc. 

În cadrul teoriei generale a sistemelor nu se vorbeşte însă despre sistemele 

filosofice. Aceasta, din mai multe motive. Ar fi un cerc vicios, dacă filosofia ştiinţei, ca 

ramură a unei ramuri filosofice, s-ar referi la ea însăşi ca sistem, adică la totalitatea ei. 

Este vorba aici, mai degrabă, de o situaţie inversă, de aplicare voalată a unei scheme 

filosofico-sistematice la diferite domenii, schema fiind, ca în pictură, radiată cu grijă sau 

acoperită cu vopsea de diferite culori. 

În privinţa sistemelor ştiinţifice situaţia este clară. Ele au făcut parte iniţial din 

filosofie şi, aristotelic vorbind, sunt aplicaţii ale schemelor logice. Nu s-a vorbit în 

filosofie mai întâi despre elemente (stoicheia), iar partea fundamentală a logicii a fost 

numită „teoria elementelor‖ ? Nu alcătuiesc aceste elemente (noţionale), prin relaţiile 

lor, o reţea de structuri judicative care poate fi ordonată în sisteme silogistice 

argumentative sau demonstrative, prezentabile chiar axiomatic ? Aceste lucruri se uită 

de regulă sau se ignoră. Spiritul pozitivist contemporan ar fi lezat dacă i s-ar contesta 

scientificitatea. Afară de aceasta, cine mai construieşte astăzi sisteme filosofice sau cine 

le mai studiază, când însăşi filosofia, în viziune post-modernistă, este pe ducă ? 

Se uită însă faptul că sistemele filosofice nu sunt numai disciplinare, de tip 

clasico-tradiţional, adică bazate pe aplicaţii ale logicii raţiunii şi respectiv ale logicii 

intelectului (în forma modernă a logicii simbolice), ci sunt şi sisteme conceptuale, 

categorial-filosofice, care nu se divid în discipline, ci, bazate pe scheme dialectico-

speculative, se aplică la întregul Univers în desfăşurarea lui evolutivă, cu lumea, 

ştiinţele şi tehnica noastră cu tot. Ce-i drept, sunt posibile şi sisteme disciplinar-

filosofice, dialectico-speculative, cum s-a încercat uneori în filosofia marxistă 

(materialist-dialectică), dar fără o expunere propedentică a unei logici speculative, care 

să fie aplicată cu rigoare disciplinelor filosofice. Aceasta, pe motivul că dialectica nu 

trebuie aplicată (respectiv cunoscutele scheme triadice de tip hegelian) la domeniile 

realităţii, ci trebuie descoperită acolo, cu specificul ei. 

Se uită de asemenea, chiar în situaţia acceptării unei logici dialectico-

speculative, aplicată sau nu, disciplinar sau categorial, că există mai multe tipuri de 

scheme dialectico-speculative, că cele triadice hegeliene nu sunt decât cazuri 

particulare. Un asemenea lucru este ignorat tocmai din cauza lipsei unei istorii şi a unei 

teorii a sistemelor filosofice. 

Istoria sistemelor filosofice ar pune în evidenţă existenţa, încă din antichitate, a 

unor sisteme dialectico-speculative binare, cum era cel pitagoreic, mai simplu decât cel 

triadic, dar şi sisteme tetradice, cum era cel hipocratic, sau pentadice, ca cel platonic, 

mai complexe decât cel triadic. Iar studiul acestora într-o teorie a sistemelor filosofice ar 

pune în evidenţă elemente, structuri şi funcţii sistematice care au deja corespondente 

ştiinţifice şi tehnice: sistemele binare de calcul, problema celei de a patra dimensiuni 

sau a celei de a cincea forţe în fizică ş.a., care toate au fost preconcepute filosofic pe 

baza unor scheme sistematice dialectico-speculative, invizibile pentru ochiul 

nefamiliarizat cu ele. 
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OPOZIŢIA  DINAMICĂ  DINTRE RAŢIONALITATE  ŞI  RELATIVISM ÎN  

CULTURA  POSTMODERNĂ 
 

                           Acsinte DOBRE

 

  
Abstract 

 

The paper targets a synthetic research on the relations between rationality, interpretation and 

relativism in modern and post-modern thinking. It follows two main visions on rationality: (i) a unifying 

one, used often in Newtonian natural sciences and in classic bivalent Logic and (ii) one prevalent 

historic, from human sciences. 

The comprehension of dynamics of sciences and human communication forms, as well as  the 

comprehension of relations between nature and social history is achieved in 2 complementary 

philosophical – methodological directions. Firstly, a direction which promotes one version or other of 

universalism (e.g., fizicalist reductionism, etc.), then, another one which emphasizes the relative and the 

function of interpretation in various historical contexts. 

 The interpersonal communication as well as the understanding of the Other and of other cultures 

require a common feature (i.e., similarities, as general rationalist options of 2
nd

 degree). Therefore, it 

requires also a strategy which reconciles the relativism and the universalism in their complementarity. 

 

 Metodologia filosofică raţionalistă contura, pentru gândirea teoretică, ca un 

obiectiv de bază – între altele – de a identifica structuri şi legi ascunse ale câmpurilor 

cercetate. Pe de altă parte, Fr. Bacon, ca promotor al empirismului bine temperat prin 

intervenţia şi a raţiunii, nu postula, ab initio, axiome şi legi generale, ci viza să acceadă 

la acestea din urmă printr-o ascensiune graduală, pornind de la simţuri conectate la date 

particulare. Ambele căi de descoperire a adevărului au ca presupoziţie teza după care, în 

ştiinţă se poate găsi o platformă fermă, imuabilă, de adevăruri. Este teza pe care multe 

viziuni epistemologice contemporane, adesea impregnate de relativism, o supun unor 

critici constant reluate. Asemenea critici se focalizează mai ales asupra amintitei 

platforme imuabile, pe care încă Kepler o avea în vedere, prin următoarea caracterizare: 

„Ştiinţa gândeşte gândurile lui Dumnezeu, dar în urma Lui‖ ( 1 ). 

 Pe o astfel de direcţie metedologică, adesea excesiv raţionalistă, se putea afirma, 

precum Helmholtz, că „ în afară de intelectul nostru nu există nici o altă aptitudine la fel 

de sistematizată, pentru înţelegerea lumii externe‖( 2 ). Chiar dacă savanţii ştiu că există 

domenii întinse a căror reducere la legi riguroase şi la reguli numerice exacte nu a fost 

încă posibilă, totuşi – aşa cum au procedat Galilei, Descartes, Newton, Maxwell, 

Einstein – o mare parte a cercetătorilor de azi rămân fideli aceluiaş crez general, cu 

rădăcini în gândirea  pitagoreică. Totuşi, promotori contemporani ai pragmatismului -  

Quine, Rorty ş.a. – vor considera intelectul unitar sau subiectul transcendental ca pe o 

prelungire vetustă a cartezianului „res cogitans‖. Acceptând că „pânza‖ cunoştinţelor se 

ţese în mod activ, constructiv, ei renunţă însă la îndrumarea unui „ţesător-şef‖, anume 

raţiunea sau acel eu transcendental..  

 Alte reconstrucţii post-popperiene ale cunoaşterii, în special cele pragmatiste 

mai noi consideră că interpretarea şi alegerea între teorii ( respectiv conjecturi ) conţin 

elemente normative ireductibile, generate de reguli de acceptare încărcate valoric. M. 

                                                 
 Prof. univ.dr., Universitatea  Spiru Haret 
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Hollis, referindu-se la dependenţa dintre cunoaşterea din ştiinţe şi valorile împărtăşite de 

cercetători va remarca, totuşi, că „şi în cazul când tot ce este încărcat teoretic e prin 

chiar aceasta, încărcat şi valoric, respectiva situaţie nu înseamnă neapărat că trebuie să 

adoptăm relativismul şi să pierdem orice speranţă în obiectivitate‖( 3 ). 

 Înţelegerea ştiinţei, a comunicării şi a acţiunilor umane în contextul larg al 

raporturilor dintre natură şi istoria socială se realizează pe două direcţii complementare ; 

una dintre ele cultivă o versiune sau alta a universalismului, iar cealaltă se manifestă 

prin accentuarea relativului şi a rolului inmterpretării, în diferite contexte. Se desfăşoară 

astfel, în diferite maniere, opoziţia fecundă dintre raţionalitate şi relativism. Pe direcţia 

relativismului se va susţine, de exemplu, că întrucât diferite comunităţi şi popoare 

locuiesc în lumi intelectual-culturale foarte diferite, comparativ cu a noastră, nu am avea 

altceva de urmărit decât a cerceta cât mai deschis „formele de viaţă‖( în sens 

wittgensteinian) ale acestora. Din perspectiva celeilalte poziţii se afirmă că „nu am 

putea recunoaşte aceste diferenţe şi nici justifica pretenţia de a fi făcut acest lucru, dacă 

nu ne-am putea baza pe ideea că alte Eu-ri sunt, în mod fundamental, asemănătoare 

nouă, aceste asemănări fiind un „cap de pod‖ raţional pentru cunoaştere, înţelegere din 

interior şi comunicare, în raport cu alte comunităţi‖( 4 ). 

 Înţelegerea acţiunilor din cadrul unei culturi diferite de a noastră implică a lua în 

considerare criteriile interioare ale respectivei culturi pentru ceea ce este real şi raţional 

şi punerea lor în acord cu criteriile din propria noastră cultură. Altfel, s-ar ajunge la un 

relativism radical, generator de incomunicabilitate şi chiar de conflicte violente. Aşa-

numitul „cap de pod‖ pentru înţelegertea altor Euri şi a altor culturi ar putea- după M. 

Hollis – să plece de la a înţelege conţinuturile mentale şi criteriile altor Euri, inclusiv 

ceea ce ele au în vedere prin limbajul lor şi prin acţiuni, pe baza analogiei cu noi înşine ( 

5 ). 

 În înţelegerea la nivelul metadiscursului sociologic şi filosofic a ideilor şi 

acţiunilor vom admite nu numai că nu există intuiţii sensibile fără concepte ( poziţie 

kantiană) şi nici fapte relevante fără interpretare, dar şi cerinţa ca înţelegerea acţiunii să 

presupună înţelegerea prealabilă a practicilor sau „jocurilor‖ sociale. De exemplu, 

sinuciderea unui samurai va fi puternic marcată de contextul tradiţional japonez al 

acestei acţiuni încadrate instituţional. Admiţând presupoziţia „capului de pod‖, ce 

conţine asemănări, pe linia raţionalităţii, Hollis va considera  că în planul metodologic şi 

al strategiilor globale s-ar impune să ne aşteptăm a întâlni credinţe şi acţiuni ce ne pot 

şoca,când le-am accepta ca raţionale ; totuşi ele vor trebui interpretate în sensul de a le 

găsi un înţeles raţional, în contextul lor local. 

 S-ar putea ajunge astfel, nu la etnocentrisme sau supraestimări ale grupurilor 

minoritare, ceea ce ar îngreuna înţelegerea şi comunicarea, ci la o abordare mai 

cooperanta a altor culturi, care sunt şi ele, de asemenea, raţionale, cu condiţia ca 

raţionalitatea să se contureze mai puţin rigid ; am putea spune să fie temperată prin 

unele elemente ( deschise, dinamice ) de relativism istoric şi regional. 

 Raţionalitatea, îtr-un sens tare, prea restrictiv, era promovată mai ales în 

viziunea pozitivistă şi neopozitivistă asupra ştiinţei, prin criterii ferme, ca de exemplu : 

concordanţa cu faptele de observaţie pure, pentru ideile autentic ştiinţifice ; când aceste 

idei transcend observaţia, ele trebuie să respecte strict normele logicii formale. Nu ar 

mai rămâne, aşadar, nimic „relativ‖ despre anumite ipoteze care se dovedesc empiric 

false, sau despre altele care se dovedesc logic imposibile. Astăzi sunt însă, larg 
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răspândite şi acceptate corective propuse de gânditori pragmatişti ( de exemplu, Quine 

în „Două dogme ale empirismului”), mai ales cu privire la criteriile ferme de adevăr şi 

raţionalitate ştiinţifică. Astfel s-a deschis calea amplificării relativismului şi a 

multitudinii interpretărilor admisibile – conform principiului carităţii. G. Vattimo nota, 

în acest sens  (6 ), despre viziunea hermeneutică postmodernă, că aceasta nu este mai 

vagă şi mai arbitrară  decât, să zicem, referirea empiristă la experienţa nemijlocită ; sau 

decât trimiterea fenomenologică la lumea vieţii  (  Lebenswelt ), nici chiar decât 

întemeierea sensului propoziţiilor pe nişte fapte atomare, sensibil confirmate. Toate 

aceste tipuri de pretinse evidenţe nemijlocite nu ar face decât „să ignore (...), să nu 

accepte cu radicalitatea necesară, propria lor „istoricitate‖ ; întrucât, după acelaşi 

Vattimo, toate filosofiile de după Hegel sunt întotdeauna răspunsuri la întrebări 

contingente, s-ar impune teza nouă, opusă celei aparţinând lui Marx, anume : „Până 

acum filosofii au crezut că descriu ( oarecum definitiv ) lumea, dar acum a venit 

momentul s-o interpreteze‖( 7 ). Există aici pericolul de a amplifica şi prolifera variate 

forme de relativism excesiv şi de incomunicabilitate autoblocantă. Împotriva unui 

asemenea pericol, Gadamer se raporta la „logos‖, ca raţionalitate împărtăşită, ce există 

în limba naturală a unei comunităţi. Gândirea la nivelul critic, al metadiscursului 

reflexiv, vizează,astfel,nu doar a corela limbajele specializărilor şi sferele de valoare 

sectoriale, ci şi a lărgi acest nou orizont însuşi, regăsindu-i conexiunile cu alte domenii, 

cu alte culturi, cu tradiţia mai largă, filosofică, moral-religioasă, artistică. 

 Considerând metadiscursul hermeneuticii filosofice ca un proiect de soluţionare 

a dificultăţilor legate de specializările accentuate ale lumii post-moderne, Vattimo 

respinge reducerea respectivului metadiscurs la o viziune de privilegiere a ştiinţelor 

spiritului, în confruntarea cu alienarea prin ştiinţe pozitive (exacte) şi cu tehnologizarea 

globală rezultantă. În schimb, metadiscursul în cauză ar trebui să surprindă – ca o 

raţionalitate de ordinul doi – sensul transformărilor apărute ca o consecinţă a 

raţionalizării tehnico-ştiinţifice a lumii noastre. S-ar putea astfel recupera şi eventual 

depăşi( în sens hegelian), cele două accepţiuni principale ale raţionalităţii din ultimele 

secole, anume, cel legat de ştiinţele pozitive şi cel istorist, legat de ştiinţele spiritului. În 

privinţa recuperării sensului istorist al raţionalităţii, s-ar putea arăta că acesta „nu este 

un fapt ultim, pe care se cere să-l recunoaştem, să-l favorizăm ; din contra, aşa-zisul fir 

conducător al istoriei se oferă numai într-un act interpretativ, care se convalidează prin 

dialog cu alte posibile interpretări‖( 8 ).  

 O dimensiune relativistă a hermeneuticii apare din conflictele interpretărilor 

propuse în difreitele culturi sau în subdomenii ale uneia şi aceleiaşi culturi. Dacă privim 

chiar formele noastre structural-cognitive fundamentale ( negaţie, non-contradicţie sau 

derivare validă , ca de exemplu, derivarea  lui Q din P şi din „dacă P atunci Q‖), ca 

nucleu tare al gândirii coerente, o interpretare prea laxă, relativistă, a respectivului 

nucleu ar slăbi excesiv toate celelalte relaţii logice şi quasi-logice. Astfel, a crede o 

propoziţie nu va mai fi în mod inerent, o bază pentru a crede vreo alta ; legăturile între o 

opinie sau credinţă şi altele dintr-o reţea de credinţe aparţinând unui subiect ar deveni 

pur empirice şi contingente. Avem aici un izvor de natură logico-epistemologică pentru 

viziuni relativiste radicale, ce pot duce la destrămarea formelor de gândire şi de viaţă 

umană constructivă, în comunitatea socială. Corelând dimensiuni ontologice cu altele 

epistemologice am putea limita relativismul radical, neincluzând lumea naturală în aşa-

numitele forme de viaţă socio-umane. În acest sens, un argument ce pare constrângător, 
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în ciuda terminologiei populare, comune era formulat de M.Hollis astfel : „Când plouă, 

se udă şi relativiştii, întrucât nu poţi să rămâi uscat doar prin schimbarea vocabularului 

şi a interpretării‖( 9 ).  

 După acelaşi Hollis, o altă direcţie metodologico-filosofică de limitare a 

relativismului dizolvant şi chiar autodizolvant ar consta în accentul pus pe existenţa 

unor aşa-numite universalii ale gândirii coerente. Acestea din urmă şi-ar avea originea 

în locurile comune ale gândirii uzuale, care generează nucleul indispensabil al 

echipamentului conceptual chiar şi al celor mai sofisticate fiinţe umane. Tocmai un 

asemenea nucleu fundamental – ce ar cuprinde mai ales legi şi structuri logice 

universale, permiţând a înţelege coerent formele vieţii sociale – ar trebui să fie presupus 

de orice cercetător ; astfel, unele interpretări, din clasa largă a tuturor celor posibile vor 

fi respinse, când vin în flagrantă contradicţie cu respectivul nucleu ( 10 ) . 

 Promovând hermeneutica postmodernă, cu accentul corespunzător pe 

multitudinea interpretărilor, ce includ, inevitabil, elemente de relativism ( solidare cu 

aşa-zisul principiu al carităţii ), G. Vattimo ajunge chiar să reformuleze, oarecum 

şocant, dicton-ul aristotelic despre adevăr, prin sentinţa mai nouă : Amica veritas, sed 

magis amicus Plato ( 11 ). Dar, format la şcoala filosofiei occidentale, centrate pe 

argumentarea raţională, acelaşi gânditor postmodern nu poate renunţa la iramplasabila 

funcţie de criteriu unificator în gândire şi comunicare, funcţie definitorie pentru 

raţionalitate. Astfel, în finalul lucrării sale Dincolo de interpretare, va sublinia că 

„numai dacă există o raţionalitate în  Lebenswelt -  capabilă să reîntoarcă la sine, să 

interpreteze şi în anumite limite, să unifice pluralitatea de limbaje, de scopuri, de 

sisteme autonome de valori care guvernează lumea ştiinţelor şi a tehnicilor – este 

posibilă o societate care să nu fie lăsată doar pe seama puterii specialiştilor şi a 

tehnicienilor şi în care cetăţenii să aibă ultimul cuvânt în marile opţiuni colective‖( 12 ). 
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Abstract: 
In “Dialogus de oratoribus” (Dialogues on orators), Tacitus analyzes the causes of eloquence decadence 

in his times. If such decline should probably be a serious concern during the Republic, under the Imperial regime the 

orator has a less important part in the state leadership, and the state needs other people, with other training and 

skills. Using the historical method, in which he ordinarily excelled, the author does not consider the oratorical 

decadence as an irretrievable loss, suggesting in stead the change of literary and educational ideals in his times. 

Keywords: contradictory dialogue, eloquence, historical method, oratory, persuasion, rhetoric. 

 

Publius Cornelius Tacitus (56/58 - 120 d.Hr.), cunoscut în special ca istoric (vezi 

―Istoriile‖ şi ―Analele‖), se dedică, încă din primii ani de ucenicie, studiului elocvenţei. Ca orice 

tânăr roman care aspiră la o carieră publică strălucită, Tacitus a frecventat intens şcolile de 

retorică din vremea sa (de pilda, a urmărit prelegerile lui Aper şi Secundus), unde s-a pregătit 

pentru profesiunea de avocat, practicată ulterior timp de mulţi ani şi cu succes. S-a format în 

arta elocinţei şi sub influenţa altor dascăli. Probabil a ascultat la Roma lecţiile retorului 

Quintilianus şi, prin intermediul marelui profesor, s-a apropiat de modelul său literar şi oratoric, 

Cicero. 

Pe lângă arta elocinţei, Tacitus a studiat filosofia şi istoria, izbutind astfel să 

dobândească o cultură generală considerată în antichitatea latină ca indispensabilă adevăratului 

orator. 

Nu ni s-au păstrat textele discursurilor judiciare ale lui Tacitus. Dar din aluziile lui 

Plinius cel Tânăr, fostul său coleg la şcoala lui Quintilianus, bănuim numai că ele se bucurau de 

mare succes, întrucât erau scrise cu talent, într-un stil elevat, similar operelor istorice de mai 

târziu. 

―Dialogus de oratoribus‖ (Dialogul despre oratori)
39

 este un opuscul de maturitate (scris 

probabil între anii 100 – 105 d.Hr.), rezultatul studiilor sistematice de retorică din perioada 

tinereţii. Tacitus ne înfăţişază o convorbire ţinută în casa unui distins poet şi orator – Maternus, 

în anul 74 d.Hr. Convorbirea este reprodusă mai târziu din memorie şi publicată, devenind una 

dintre cele mai citite opere de critică literară pe care ne-a lăsat-o antichitatea latină. 

Lucrarea este de mici dimensiuni şi conţine 42 de capitole structurate astfel: o scurtă 

prefaţă (cap. I), introducere (cap. II - V,2), trei părţi mai consistente (cap. V,3 – XIII, XIV – 

XVII şi XVIII – XL,1) şi o concluzie (cap. XL,2 – XLII). 

În prefaţă Tacitus constată, ca şi Quintilianus în ―Institutionis oratoriae libri XII‖, că 

epoca sa are foarte puţini oratori de seamă:  

―Mă întreb adesea, Fabius Iustus
40

, pentru ce veacurile de mai înainte au strălucit prin 

talentele şi faima atâtor neîntrecuţi oratori, pe când epoca noastră, pustiită şi lipsită de gloria 

elocvenţei, abia dacă îşi mai aduce aminte de cuvântul orator. Căci noi socotim astfel numai pe 

cei din trecut, iar pe vorbitorii timpurilor de faţă îi numim apărători, sprijinitori, patroni şi 

oricum vrei, numai oratori nu.‖
41

 

                                                 

 Conf. univ. dr., Universitatea Spiru Haret 

39 Tacitus, Dialogul despre oratori (ediţie bilingvă), Iaşi, Tipografia Alexandru A. Ţerek, Iaşi, 1946, 114 pagini sau 

în „Opere‖, vol I, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1958, pp. 13-50 
40  Fabius Iustus, consul în anul 102 d.Hr., prieten cu Tacitus şi Plinius cel Tânăr 
41 Tacitus, Dialogul despre oratori, în „Opere‖, vol I, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1958, pp. 13 
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Pentru a explica această situaţie, el reproduce o convorbire mai veche în care erau 

dezbătute cauzele generale ale decadenţei oratorice. Tânărul Tacitus asistă la dialog, dar nu ia 

parte în mod activ la discuţie, fiind prea tânăr. 

Personajele implicate sunt reale, istorice: Curiatius Maternus
42

, strălucit orator, poet şi 

tragediograf, Marcus Aper
43

 şi Iulius Secundus
44

, talentaţi avocaţi şi admiratori ai elocinţei, 

Vipstanus Messalla
45

, nobil de aleasă cultură, partizan al rânduielilor literare şi sociale deja 

consacrate. 

În introducere, Tacitus ne înfăţişază cadrul, personajele şi punctul de plecare al 

discuţiei. Într-una din zile oratorul şi poetul Maternus citeşte din tragedia sa ―Cato‖. A doua zi 

primeşte vizita prietenilor săi Aper, Secundus şi a tânărului Tacitus. Aper îi reproşează lui 

Maternus că acordă prea mult timp preocupărilor poetice, în paguba oratoriei. Dialogul se 

centrează pe susţinerea unor puncte de vedere diametral opuse: oratorie sau poezie, viaţă activă 

sau contemplativă. 

În partea întâi a lucrării, Aper face apologia oratorului şi a vieţii active, practice, iar 

Maternus pune accent pe poezie şi viaţa contemplativă. Fiecare aduce argumente care se vor cât 

mai convingătoare: foloasele, satisfacţiile, celebritatea şi demnitatea îndeletnicirii respective. 

Partea a doua a Dialogului cuprinde o cercetare comparativă asupra oratoriei din timpul 

republicii faţă de oratoria din epoca imperială, cercetare prilejuită de intrarea în scenă a 

nobilului Messalla. Aper ia apărarea oratorilor contemporani, în opoziţie cu Messalla pentru 

care oratoria mai nouă, produs al unor neîntrerupte şi neinspirate schimbări, este în decadenţă 

faţă de epoca lui Cicero. 

În partea a treia a ―Dialogului despre oratori‖, Tacitus, prin intermediul lui Messala, 

răspunde indirect întrebărilor puse de Quintilianus în legătură cu variatele cause ale declinului 

oratoriei:  

―Iar Messalla răspunse: Iubite Maternus, nu sunt greu de descoperit cauzele pe care le 

cauţi, şi nici n-au rămas necunoscute, atât pentru tine însuţi, cât şi pentru Secundus şi Aper, deşi 

îmi încredinţaţi rolul de a scoate la lumină ceea ce gândim cu toţi. Căci cine nu ştie că elocvenţa 

şi celelalte arte au alunecat din vechea lor strălucire, nu din lipsă de oameni, ci din pricina 

lenevirii tineretului, neglijenţei părinţilor, neştiinţei profesorilor şi căderii în uitare a vechilor 

moravuri ? Aceste rele s-au ivit mai întâi în capitală, apoi s-au răspândit în Italia şi acum se 

revarsă în provincii.‖
46

 

Aşadar Messala oferă o sinteză a problematicii educaţiei şi evidenţiază patru cauze ale 

coruperii elocinţei: depravarea morală şi lipsa libertăţilor politice, ignoranţa profesorilor, 

neglijenţa părinţilor şi pasivitatea tineretului. Cea mai mare piedică în calea formării 

cetăţeanului, a viitorului om de stat, a dezvoltării talentelor adevărate sunt lipsa de emulaţie şi 

de libertate politică, ruptura dintre cunoştinţele învăţate şi realitate: 

―Căci astfel stau lucrurile, prea bunii mei prieteni, şi numai astfel: din bogata lui 

erudiţie, din deosebitele lui preocupări şi din cunoaşterea tuturor ştiinţelor, se revarsă ca un 

torent şi clocoteşte de viaţă această admirabilă elocvenţă; avântul şi talentul oratoric nu sunt 

strânse, ca în celelalte arte, în hotare înguste şi neîncăpătoare; ci orator este numei acela care 

                                                 
42 Curiatius Maternus, senator şi avocat cu aleasă cultură, apărător al poeziei, a scris tragedii cu subiecte din viaţa 

greacă (Medeea, Thyestes) şi romană (Domitius, Cato) 
43 Marcus Aper, originar din Galia, avocat influent, fost praetor, este apărătorul elocvenţei mai noi, secolul I d.Hr.  
44 Iulius Secundus, originar din Galia, îşi face la Roma un nume în barou, mare orator şi cu o vastă cultură 
45 Vipstanus Messalla, aristocrat cu aleasă cultură, cu dragoste pentru trecut şi înzestrat cu un talent oratoric 

remarcabil, el vede în societatea contemporană lui fermenţii descompunerii şi de aceea se întoarce cu gândul spre 

vechile libertăţi republicane. A luptat în anul 69 d.Hr. ca tribun militar pentru împăratul Vitellius şi a compus o 

lucrare de istorie 
46 Tacitus, Dialogul despre oratori, în „Opere‖, vol I, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1958, pp. 37 
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poate vorbi despre orice chestiune în chip ales, elegant şi convingător, potrivit cu demnitatea 

subiectului, cu cerinţele împrejurărilor şi cu gusturile ascultătorilor. 

De acest adevăr se pătrunseseră cei vechi. Pentru a ajunge la acest rezultat, ei înţelegeau 

că nu este nevoie să declame în şcolile retorilor sau să-şi exercite doar limba şi vocea cu nişte 

dezbateri închipuite şi fără nici o legătură cu realitatea, ci să-şi pătrundă sufletul de ştiinţele în 

care se discută despre bine şi despre rău, despre virtute şi despre viciu, despre dreptate şi 

nedreptate; căci aceasta este materia despre care trebuie să trateze un orator.‖
47

 

În concluzie, Maternus observă că elocinţa a înflorit şi s-a consolidat doar în statele 

democratice. Trăind însă într-o societate care a impus o mai mare ordine internă (regimul 

imperial) opusă pasiunilor şi tulburărilor specifice unei societăţi democratice, el lasă să se 

înţeleagă că idealul oratoriei nu mai corespunde vremurilor şi ar trebui schimbat cu altul, aşa 

cum a procedat el însuşi, consacrându-se poeziei. 

―Credeţi-mă – spuse Maternus – voi care sunteţi bărbaţii cei mai buni şi, în măsura 

îngăduită, cei mai elocvenţi, dacă aţi fi văzut lumina zilei în veacurile trecute sau dacă aceia pe 

care îi admirăm s-ar fi născut în timpurile noastre şi dacă un zeu oarecare ar fi mutat pe 

neaşteptate vieţile şi vremurile voastre, unele în locul altora, nici vouă nu v-ar fi lipsit 

strălucirea şi gloria elocvenţei şi nici lor cumpătarea şi înfrânarea de astăzi. Dar deoarece 

nimeni nu se poate bucura în acelaşi timp de o mare reputaţie şi de multă linişte, să se 

folosească fiecare de înlesnirile vremurilor sale fără a mai ponegri pe celelalte.‖
48

 

Aşadar, pentru Tacitus, motivele decadenţei oratorice sunt lipsa de cultură adevărată, 

inclusiv de cultură politică, depravarea socială şi, în primul rând, existenţa unui regim politic 

autoritar. Deşi ordinea politică a vremii a pus capăt demagogiei şi desfrâului, aducând linişte şi 

siguranţă, cadru necesar dezvoltării vieţii intelectuale, pentru oratorie contextul politic este mai 

puţin generos. 

Tacitus nu visează o reîntoarcere la vechiul ideal oratoric, ci sugerează adaptarea la 

realităţile politice contemporane lui. În primul rând, Tacitus propune părăsirea învăţământului 

oratoric defectuos (formal şi schematic) şi adoptarea unui învăţământ umanist şi literar, care 

oferă o întinsă şi variată cultură generală. Nu întâmplător, în ―Dialogul despre oratori‖, cel mai 

bun exemplu practic îl oferă Maternus, care părăseşte luptele sterile din for şi se dedică poeziei 

şi vieţii contemplative. Mai târziu Tacitus însuşi va proceda la fel, dedicându-se însă lucrărilor 

de istorie.  

Pe linia lui Cicero (indirect şi a lui Platon), în ―Dialogul despre oratori‖, Tacitus nu 

crede într-o democraţie totală, într-o libertate fără limite. Folosind metoda istorică, el nu vede în 

decadenţa oratorică o pierdere ireparabilă, ci sugerează numai schimbarea idealurilor literare şi 

educative ale vremii sale. Decadenţa oratorică ar fi constituit probabil o gravă preocupare în 

timpul republicii. Sub regimul imperial însă, oratorul are un rol mai puţin însemnat în 

conducerea statului, iar statul are nevoie de alţi oameni, cu altă pregătire şi alte abilităţi. 

De aceea modelul oferit de Maternus, care degajă optimism, linişte, studiu, 

independenţă spirituală şi culturală va fi adoptat şi de Tacitus. Această adoptare nu este însă 

realizată simplist. Pentru Tacitus, şi ceilalţi participanţi la dialog par a fi în bună parte modele 

de urmat: realismul şi pasiunea pentru prezent ale lui Aper, nostalgia pentru trecut şi nobleţea 

lui Messalla, perspicacitatea şi simţul pentru nuanţe ale lui Secundus. Sunt însă modele care nu 

pot fi urmate în noile condiţii. Nu întâmplător, în finalul dialogului, nimeni nu învinge, nimeni 

nu pare să-şi impună punctual de vedere, fiecare rămâne pe poziţia sa, iar conversaţia se încheie 

într-o bună dispoziţie. 

Dacă problema decadenţei oratorice a fost mult timp o temă în vogă pentru literatura 

latină, după apariţia opusculului ―Dialogus de oratoribus‖ problema devine doar temă istorică. 

                                                 
47 Tacitus, Dialogul despre oratori, în „Opere‖, vol I, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1958, pp. 39 
48 Tacitus, Dialogul despre oratori, în „Opere‖, vol. I, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1958, p. 50 
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Pe de altă parte, în lucrările cu caracter predominant istoric ale lui Tacitus (De uita et 

moribus Iulii Agricolae
49

, De origine et situ Germanorum
50

, Historiae
51

 şi Annales
52

), 

expunearea faptelor şi discursurile introduse în text beneficiază din plin de arta elocinţei. 

Lucrările lui Tacitus fascinează prin forma enunţului. Legătura între istorie şi elocvenţă, precum 

şi legătura între proză şi poezie era o tendinţă de dezvoltare a culturii latine din secolul I d.Hr. 

Izvorul acestei legături o găsim la Cicero, potrivit căreia istoria este înainte de toate o operă 

oratorică şi, în aceeaşi măsură, la Quintilianus, care considera istoria foarte înrudită cu poezia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Despre viaţa şi moravurile lui Iulius Agricola, cunoscută mai ales sub denumirea de Agricola, opuscul în 46 de 

capitole publicat în anul 97/98 d.Hr.  
50 Despre originea şi aşezarea germanilor, sau, pe scurt, Germania, opuscul în 46 de capitole publicat în cursul 

anului 98 d.Hr. 
51 Istoriile, proiectată probabil în 12 sau 30 de cărţi (sursele sunt contradictorii), din care au rămas doar primele patru 

cărţi şi începutul celei de a cincea. Aici discursul debutează puţin după moartea dramatică a tiranului Nero şi se 

încheie cu sfârşitul violent al altui despot, Domitianus 
52 Analele, cea mai valoroasă operă a lui Tacit, realizată în 16 sau 18 cărţi. Tacit a intenţionat să realizeze o cronică 

completă a Iulio-Claudienilor, deci hărăzită lui Tiberiu, Caligula, Claudiu şi Nero, proiect întrerupt la nararea morţii 

lui Thrasea 
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Abstract 

In this article we have set out to emphasize the importance of studying the role of Alterity, of the 

“presence” of the other in every communication relationship. The phenomenological approach of 

Emmanuel Lévinas asserts the priority of responsibility over knowledge, of ethics over ontology, of the 

beyond-essence transcendence over essence immanence. Finding the phenomenological horizon of the 

absolute Alterity of the other, Lévinas builds a discourse which departs from ontological language. 

 

Toate problemele abordate de filosoful francez Emmanuel Levinas derivă din încercarea 

de a propune un discurs care se sustrage ontologiei. Considerată filosofia primă, teoria despre 

fiinţă domină orizontul preocupărilor culturale europene, fapt remarcat printr-o reducţie a 

discursului la categoriile Unităţii, Identităţii şi Totalităţii. 

Descoperind orizontul fenomenologic al alterităţii absolute a celuilalt, Levinas 

construieşte un discurs desprins de limbajul ontologic. De aceea, perspectiva de la care porneşte 

este cea a tradiţiei iudaice, făcând trimitere la ideea de mărturie, rugăciune, fraternitate şi 

dreptate proclamată. În cadrul filosofiei fiinţei, „Celălalt‖ este exclus sau redus la „Acelaşi‖, 

adică alteritatea este înlocuită de solipsism. Dimpotrivă, filosoful francez propune o 

„fenomenologie a feţei‖ 

Înţelegem poate mai bine situarea discursului levinasian enumerând şi apoi analizând – 

în această introducere dar şi în capitolele următoare – câteva dintre conceptele şi expresiile 

utilizate frecvent în opera sa: responsabilitate, celălalt, altul, substituţie, suscepţie, Rostire, 

Rostit, anarhie, dincolo-de-esenţă, illeitate, totalitate, infinit, Acelaşi, alteritate, proximitate, 

quis-nitate (opusă quiddităţii), expiere, excidenţă (opusă coincidenţei, „mişcării centripete‖
1
 a 

intenţionalităţii husserliene), diacronie, violenţă, kerygma, apropiere, semnificanţă, chip, 

dialog. 

Paradigma filosofiei tradiţionale este cea a cunoaşterii, a teoriei prin care 

diferenţa este redusă
2
 la omogenitate, exteriorul este redus la interior, ceea ce este străin 

la ceea ce este propriu. Filosofia identităţii, a Aceluiaşi, a tautologiei, exprimată de 

categoria parmenidiană a lui tό autό s-a impus în toată istoria filosofiei europene. Sub 

forma identităţii ideilor platoniciene, a categoriilor aristotelice, a suficienţei şi 

autodeterminării eu-lui din cogito-ul cartezian, a apercepţiei transcendentale kantiene, a 

subiectului absolut hegelian, a ego-ului transcendental husserlian, fundament şi centru 

al oricărei „lumi înconjurătoare‖, sau a Dasein-ului heideggerian existent numai în 

vederea sa, filosofia este ontologie, ipseitate, egologie, discurs despre Acelaşi. 

Ontologia reprezintă astfel violenţa originară exercitată asupra celuilalt, ale cărui note 

individualizatoare sunt şterse în orizontul generalităţii. „Imperialismul ontologic‖ este 

înţeles ca sursă a dominării şi a crimei din moment ce face din etică
3
 o disciplină 

                                                 

 Asistent univ. dr, Universitatea Pitetsti 

1 E. Levinas, Altfel decât a fi sau dincolo de esenţă, 2006, Bucureşti: Humanitas, p. 115. 
2 Vasile Muscă, Introducere istorică în filosofie, 1999, Cluj-Napoca: Bibliotea Apostrof, p. 49: „Problema teoretică 

cu care debutează gândirea greacă este cea a raportului dintre unitate şi diversitate. Ea apare, într-o formă sau alta, la 

majoritatea presocraticilor şi, de la început trebuie spus, aceştia o rezolvă prin reducerea diversităţii la unitate. 
3 Am optat pentru termenul de etică în locul celui de morală care este, aşa cum afirmă autorul francez Daniel 

Salvatore Schiffer (La philosophie d’Emmanuel Levinas. Métaphysique, esthétique, éthique, 2007, Paris: Presses 
Univerisitaires de France, p. 113), mai restrictiv şi mai normativ, fiind tributar principiilor şi judecăţilor de valoare  
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teoretică subordonată, neutră, impersonală, în care raportarea la celălalt devine instanţă 

a unei legi generale. Amintind parcă de concepţia nietzscheană a apariţiei moralei cu 

scopul de a judeca şi a pedepsi, Levinas insistă asupra nedreptăţii care se face 

subiectului ca altul atunci când pluralitatea şi diferenţa sunt reduse la identitate şi 

unitate. Actul de violenţă provine dintr-un refuz al privirii chipului celuilalt care ne 

impune înainte de orice conceptualizare (Rostit), de orice imperativ al prezentului, de 

imanenţa şi sincronia eului, o responsabilitate absolută. Cele mai importante forme de 

manifestare ale violenţei sunt noetice şi politice, de aici dezvoltându-se toate celelalte. 

Actul de nedreptate devine uşor de înţeles dacă ţinem cont de faptul că etica este 

„grija purtată fiinţei alteia-decât-sieşi, non-indiferenţa faţă de moartea celuilalt şi, în 

acelaşi timp, posibilitatea de a muri pentru celălalt, şansă a sfinţeniei (…), 

dezinteresarea care fracturează încăpăţânarea de a fi, inaugurând ordinul umanului, al 

graţiei şi al sacrificiului‖
4
. Începutul eticului are loc în valoarea proprie a dialogului 

„Eu-Tu‖, fără medierea vreunui principiu general şi, mai ales, din semnificaţia 

axiologică „ataşată omului pornind de la valoarea lui Tu, de la celălalt om‖
5
. Dialogul 

devine astfel o „gândire a inegalului‖, în sensul gândirii a ceva mai mult decât este 

cuprins în actul de gândire; este o sesizare a transcendenţei Infinitului care se „slăveşte‖ 

şi dezvăluie în relaţia Eu-Tu. Acest lucru, afirmă Levinas, este sugerat de paradoxul 

cartezian al ideii de infinit în om. Deducem deja că raportul Eu-Tu nu este unul de 

simetrie (aşa cum îl aflăm la filosoful german Martin Buber), de egalitate, ci de 

asimetrie, Levinas vorbind de o supunere a mea celuilalt. 
Tipul de subiectivitate descris de filosoful francez refuză abstractizarea. La baza sa se 

află o sensibilitate definită prin concreteţea care nu poate fi ascunsă sau negată, fiind 

„goliciune‖ a manifestării. Această subiectivitate nu se mai pierde în fiinţă, ci este fiinţare de 

nesupus totalităţii, este infinit de necuprins în categoria de Acelaşi. Subiectivitatea este atât 

dincolo de a fi cât şi dincolo de a nu fi, ţinând cont de încercarea filosofiei tradiţionale de a 

recupera orice concepţie, negaţie (Levinas se referă în acest caz la dialogul lui Platon, Sofistul, 

în care se afirmă că şi nefiinţa „într-un anumit sens este‖). 

De aceea, „altul-decât-fiinţa‖ semnifică „subiectivitatea sau umanitatea, sinele însuşi 

care respinge orice tentativă de a fi asimilat de esenţă‖
6
. Fiind substituţie a celuilalt înainte de 

orice început şi de orice libertate, subiectivitatea este supunere şi prezentare exprimată în acel 

„iată-mă‖ necondiţionat, vestitor al păcii. Opus întoarcerii la sine, „iată-mă‖ reprezintă semnul 

prin care te încredinţezi, te „extrădezi‖ aproapelui; reprezintă sinceritate a smereniei şi 

mărturisirii, „şi se va petrece înaintea oricărei teologii; ea este kerygmă şi rugăciune; slăvire şi 

recunoştinţă‖
7
. Chiar raportarea la moartea celuilalt este responsabilitate faţă de el „în 

necunoscut‖
8
. Contribuţia originală a lui Levinas este susţinerea faptului că etica şi nu ontologia 

este filosofia primă, iar metafizica este subordonată eticii
9
 şi este, de fapt, posibilă doar ca etică. 

Supunerea în faţa celuilalt porneşte dintr-o poruncă ce precede orice act de poruncire, 

poruncă exprimată prin propria voce şi care, aflată în mod anacronic în supunerea înseşi, 

conciliază autonomia şi heteronomia. Porunca de a fi deschis celuilalt scoate persoana din 

„invizibilitatea‖ etică şi este o marcă a subiectivităţii: „o afectare anarhică ce s-a strecurat în 

                                                 
4 E. Levinas, Între noi. Încercare de a-l gândi pe celălalt, p. 215 
5 E. Levinas, Când Dumnezeu devine idee, 2001, Târgovişte: Pandora, pp. 230-231. 
6 E. Levinas, Altfel decât a fi sau dincolo de esenţă, p. 37. 
7 Ibidem, pp. 305-306. 
8 E. Levinas, Moartea şi timpul, 1996, Cluj: Biblioteca Apostrof, p. 38. 
9 D. Moran, Introduction to Phenomenology, 2000, London: Routledge, p. 320 
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mine «ca un fur», printre plasele întinse ale conştiinţei, un traumatism ce m-a surprins în mod 

absolut, o poruncă ce nu a fost niciodată reprezentată, pentru că nu s-a prezentat niciodată‖
10

. 

Aceasta reprezintă o fisură în substanţialitatea eului, o excepţie în duritatea sa 

ontologică care poate fi asemănată „solidităţii solidului, durităţii [materialului] dur, în acelaşi 

timp metaforă a cruzimii [a ceea ce e] crud în lupta pentru viaţă şi în egoismul războaielor‖
11

. 

Ambivalenţa şi ambiguitatea acelei „ruperi a identităţii‖ face posibilă etica: „faptul de a fi 

autorul a ceea ce mi se insuflase fără ştirea mea – faptul de a fi primit, nu se ştie de unde, acel 

lucru al cărui autor sunt eu‖
12

. 

Distincţia introdusă de filosoful francez între Rostire şi Rostit se suprapune distincţiei 

dintre etică şi ontologie, aspect vizibil în tendinţa Rostitului de a trăda Rostirea şi de a o 

îngloba. Dacă Rostitul este locul în care se constituie esenţa – manifestarea ei fiind tematizarea, 

teoria, gândirea –, Rostirea (întrerupere a esenţei, dezinteresare de sine) precedă Rostitul pe care 

îl face posibil. Folosită de multe ori ca „Rostire originară‖, aceasta vizează evenimentul 

fundamental al survenirii sensului care face posibilă depăşirea esenţei şi suspendarea dominaţiei 

fiinţei în vederea stabilirii unui raport etic. 

Constituind sursa oricărei vorbiri şi adresări concrete, „Rostirea pre-originară‖ 

reprezintă un „cuvânt-înainte‖ în care se ţese o „intrigă a responsabilităţii‖. Rostirea se sustrage 

ordinii fiinţei, originarului, de aceea este numită pre-originară, pre-determinată. În acest sens, 

anarhicul are pentru Levinas o importantă valenţă filosofică, indicând dimensiunea imemorială, 

de profunzime a sinelui: exigenţa responsabilităţii pentru celălalt. Pentru ca această exigenţă să 

ghideze acţiunile omului trebuie ca raportul dintre Rostire şi Rostit să rămână în echilibru. În 

tensiunea dintre ele, Rostirea se înstrăinează, se neagă în Rostit, se traduce şi trădează în fiinţă, 

dar în acelaşi timp încearcă să găsească în aceasta urma transcendenţei. 

Dedublarea Rostirii este explicabilă datorită gravităţii întrebărilor care o asaltează. Ea 

trebuie să se expună şi „să se strângă în esenţă, să se instituie, să se ipostazieze, să devină eon în 

conştiinţă şi în cunoaştere, să se lase văzută, să suporte dominaţia fiinţei. Dominaţie pe care o 

pretinde Etica însăşi în Rostirea sa responsabilă‖
13

. Dar întotdeauna trebuie să ţinem cont de 

faptul că există un „discurs înainte de discurs‖
14

 şi că acel discurs este posibil datorită raportului 

dintre două persoane unice, sau datorită întâlnirii faţă către faţă. Acest tip revoluţionar de 

gândire, afirmă Jacques Derrida, „ce nu mai vrea să fie, prin fundamentul ei, gândire a fiinţei şi 

a fenomenalităţii, ne face să visăm la o demotivare şi la o deposedare nemaivăzute‖
15

, din 

moment ce în locul identităţii aduce o rostire profetică, dislocând logosul grec, şi doreşte să 

scoată metafizica
16

 din subordonarea faţă de fiinţă. Această gândire apelează la relaţia etică, 

neviolentă, cu infinitul ca infinit-altul – semenul – singura raportare autentică la transcendent. 

Dar reducţia Rostirii nu este totală, ci acel altfel decât a fi, de necuprins într-o temă, survine în 

temporalitate asemenea criticii fără sfârşit sau scepticismului, distrugând conjuncţia în care intră 

necontenit Rostirea şi Rostitul: „Rostirea indicibilă se oferă Rostitului, indiscreţiei ancilare a 

limbajului abuziv care divulgă sau profanează indicibilul, dar se lasă redusă fără a şterge 

indicibilul din ambiguitatea sau din enigma transcendentului, în care spiritul, ţinându-şi 

respiraţia, captează un ecou ce se îndepărtează‖
17

. Din raportul dintre Rostire şi Rostit exprimat 

                                                 
10 E. Levinas, Altfel decât a fi sau dincolo de esenţă, p. 304. 
11 E. Levinas, Între noi. Încercare de a-l gândi pe celălalt, p. 215. 
12 E. Levinas, Altfel decât a fi sau dincolo de esenţă, p. 304. 
13 Ibidem, p. 106.  
14 E. Levinas, Liberté et commandament, 1994, Montpellier: Fata Morgana, p. 37. 
15 J. Derrida, Scriitura şi diferenţa, 1998, Bucureşti: Editura Univers, p. 121. 
16 Adriaan Peperzak, ―Levinas’ Method―, în Research in Phenomenology, Vol. 28, Leiden: Koninklijke Brill NV, 

1998, p. 115 
17 E. Levinas, Altfel decât a fi sau dincolo de esenţă, p. 107. 
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mai sus se poate observa că Levinas nu concepe existenţa dialogului în afara perspectivei etice, 

a unei alterităţi care ni se impune în mod absolut şi care nu poate fi redusă la Eu. 

Celălalt tip de „reducţie‖, a Rostitului la Rostire, nu reprezintă corectarea unei ontologii 

prin alta, trecerea de la aparenţă la adevărata lume, ci este o reducţie la nelinişte, la fraternitate, 

la proximitate ca deschidere de sine, ca expunere „imprudentă‖ la celălalt, „pasivitate fără 

rezerve‖. Semnificaţia Rostitului, a subiectivului şi a „Binelui său‖ pot fi înţelese numai pornind 

de la subiectivitatea Rostirii. 

În cartea sa, Dificila libertate, Levinas afirmă că dialogul se sustrage violenţei – 

înţeleasă ca „acţiune în care se acţionează ca şi cum ai fi singur‖, incapacitate de a ieşi din sine, 

posesie care neagă existenţa independentă. De aceea, orice acţiune la care nu participăm, la care 

nu ne dăm acordul, este violentă. Faptul de a vorbi cu celălalt este concomitent cu o cunoaştere 

şi o salutare a sa. Existenţa în societate presupune un comerţ („acţiune fără violenţă‖) al 

cuvântului prin care agentul renunţă la dominaţie, suveranitate şi „se expune deja acţiunii 

celuilalt, în aşteptarea răspunsului. A vorbi şi a asculta nu fac decât una, ele nu se succed. A 

vorbi instituie astfel raportul moral de egalitate şi, ca urmare, recunoaşte justiţia‖
18

. Raportul 

faţă în faţă, care face posibilă comunicarea conţinutului, îl vizează pe celălalt ca un interlocutor 

înaintea oricărei cunoaşteri a sa şi astfel, continuă Levinas, „chiar când se vorbeşte unui sclav, 

se vorbeşte unui egal‖. 

În ordine etică este imposibilă crima, pentru că vederea unui chip este origine a 

„Justiţiei sociale‖ exprimată în porunca „Să nu ucizi!‖ – principiu al discursului şi al vieţii 

spirituale. Intenţia criminală se prăbuşeşte în privirea etică ce măsoară în chipul privit infinitul 

„de netraversat‖, de necunoscut pe care acea intenţie vrea să-l străbată. Uciderea celuilalt are loc 

în ordinea reală tocmai pentru că nu este privit chipul său, infinitul cu care suntem „în 

societate‖. Faptul de a vorbi persoanei din faţa ta, de a nu exista violent şi inert reprezintă 

autentica întoarcere la sine (un sine al responsabilităţii), iar nu contemplarea, consolidarea eului. 

În schimb, pentru cei mai de seamă reprezentanţi ai filosofiei „tradiţionale‖ din secolul XX, 

Husserl şi Heidegger, „categoria eticii este nu doar disociată de metafizică, ci şi ordonată în 

funcţie de altceva decât ea însăşi, în funcţie de o instanţă anterioară şi mai radicală‖
19

.  

Astfel, pentru Emmanuel Levinas discursul este fundamentat etic, cuvântul şi 

înţelegerea instaurează o nouă ordine în lume, instaurează umanul prin prezenţa chipului 

celuilalt, cel care înlătură măştile „suveranului însingurat‖ (ale celui violent): „limbajul nu este 

doar un sistem de semne în slujba unei gândiri preexistente. Cuvântul ţine de ordinea moralei, 

înainte de a aparţine de ordinea teoriei‖
20

. 

Înainte de a prezenta în următoarele capitole premisele, problemele şi mizele puse în joc 

de scriitura levinasiană, trebuie menţionat faptul că există la acest gânditor un cerc conceptual 

propriu în care ele se desfăşoară, apare o definire a unor termeni prin alţii care sunt de definit la 

rândul lor, ceea ce poate da uneori impresia de ocolire a temelor. Totuşi, toate conceptele puse 

în discuţie, şi pe care ni le putem reprezenta ca fiind razele unui cerc, se unesc într-un singur 

                                                 
18 E. Levinas, Dificila libertate, 1999, Bucureşti: Hasefer, p. 23. Fragmentul despre care vorbim face parte din eseul 

„Etică şi spirit‖, publicat în 1952 în revista Évidences şi reluat apoi în cartea Dificila libertate. Eseuri despre iudaism 

(1963, prima ediţie). Ulterior, începând cu prima (Totalitate şi infinit, 1961) dintre lucrările în care se distanţează 

vizibil de Husserl şi Heidegger şi care îi consacră un loc important între fenomenologi, gânditorul francez afirmă 

insistent existenţa unui raport de inegalitate între eu şi celălalt, în măsura în care acesta este infinit, iar noi ne aflăm 

deja în întârziere în responsabilitatea faţă de el. Totuşi, Levinas susţine că o dată cu apariţia terţului – tot un altul 

pentru care sunt responsabil – este necesară comparaţia, justiţia, egalitatea, tocmai pentru a nu rămâne nepăsător la 

apelul oricărui semen. În acest orizont – al datoriei pentru aproape – considerăm că trebuie înţelese şi afirmaţiile la 

care facem referire. 
19 J. Derrida, Scriitura şi diferenţa, 1998, Bucureşti: Editura Univers, p. 119. 
20 E. Levinas, Dificila libertate, p. 24. 
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punct, iar acesta este responsabilitatea pentru celălalt, pornind de la chipul său. O minimă 

clarificare a problematicii dezbătute aici este condiţionată de parcurgerea principalelor teme.  

 

Rostire şi Rostit. O încercare de a depăşi limbajul 

 

Urmându-l pe Platon cu al său Bine dincolo de Fiinţă, Emmanuel Levinas ridică 

problema unui „ecou‖ al alterităţii chiar în limbajul fiinţei. Această aporie defineşte încă de la 

început „metodologia‖ gânditorului francez. 

Încercarea de a aborda tema nerostitului (acel dincolo de cuvinte al întâlnirii cu celălalt 

– întâlnire pe care o consideră fundament
21

 al eticii) face ca discursul său să fie uneori foarte 

dificil. Pe de altă parte, Levinas se află în situaţia în care trebuie să arate că etica este diferită de 

problema fiinţei – „altul‖ faţă de ea – şi aceasta nu doar într-un mod negativ. 

Paradoxul pe care îl întâmpină priveşte exprimarea semnificaţiei absolute a celuilalt în 

ciuda a ceea ce este Rostit. Poate că nu greşim afirmând (în urma analizei textelor sale) că 

Levinas însuşi consideră că nu se poate scrie despre etică decât ambiguu – ceea ce nu este 

acelaşi lucru cu a spune că etica sau raporturile etice sunt ambigui. Atâta timp cât filosofia sa 

încearcă să fie un mod de a trece de limitele enunţării, ea ridică pretenţia unui tip aparte de 

construcţie. În lucrarea Altfel decât a fi sau dincolo de esenţă gânditorul francez aduce o 

resemnificare a conceptelor Rostire şi Rostit. 

Cuvântul Rostire este utilizat pentru afirmarea a ceea ce este dincolo sau altfel decât 

domeniul tematicului, al dezvăluirii
22

 fiinţei, adică al reducţiei: „ceea ce rămâne dincolo de 

vorbire sau de limbajul scris este alteritatea celeilalte persoane, alteritate care nu poate fi 

configurată ca un conţinut al conştiinţei, dar devine un imperativ care mă obligă la 

responsabilitatea pentru altul‖
23

. Termenul Rostire este o substituţie, o formă de a spune pentru 

semnificaţia etică. În schimb, tematizarea reduce, simplifică, abstractizează tot aşa cum Fiinţa 

reduce multiplul, diferenţele.  

Relaţia cu lucrurile, dominarea lor prin modul de a te situa deasupra constă în a nu le 

aborda niciodată în individualitate. Violenţa refuză „orice individualitate, abordând-o ca 

element al calculului său şi ca un caz particular al unui concept‖
24

. 

Preocuparea lui Levinas este aceea de a atrage atenţia asupra experienţei 

preconceptuale a întâlnirii cu celălalt. Avantajul Rostirii faţă de Rostit poate fi înţeles prin 

capacitatea primului termen de a avea un sens etic separat de ceea ce poate fi „prins‖ într-o 

temă. Cu alte cuvinte, Rostirea ca mod de a fi al proximităţii celuilalt se află înainte de orice 

conţinut, normă, reprezentând un moment al privirii chipului semenului care îmi impune un 

raport de responsabilitate faţă de persoana sa; abia apoi apare Rostitul. De aici rezultă că trebuie 

să înţelegem limbajul ca având mai întâi un fundament etic
25

 înainte de a fi mijloc de 

comunicare. Levinas doreşte astfel să afirme că relaţia eu-tu se află înainte de imperativul rostit. 

Semenul nu ni se impune printr-o regulă, ci prin infinitul său al cărui prim „indiciu‖ este chipul. 

Există aşadar şi o „reducţie‖ a Rostitului la Rostire, în concordanţă cu proiectul 

levinasian de a ajunge la alteritatea etică, reducţie menită să arate că relaţia cu celălalt depăşeşte 

                                                 
21 Brian Schroeder, ―The Listening Eye: Nietzsche and Levinas‖, în Research in Phenomenology, Vol. 31, Leiden: 

Koninklijke Brill NV, 2001, p. 199 
22 M. Heidegger, Prolegomene la istoria conceptului de timp, 2005, Bucureşti: Humanitas, pp. 431-432: „Limba este 

posibilitatea de a fi a Dasein-ului, o posibilitate prin care el devine manifest în a sa stare de des-coperire, pe calea 

unei explicitări ce pune în joc semnificaţii‖. 
23 S. Critchley, R. Bernasconi (ed.), 2004, The Cambridge Companion to Levinas. New York: Cambridge University 

Press., p. 188. 
24 E. Levinas, Liberté et commandement, p. 40 
25 Charles Guinon, The Cambridge Companion to Heidegger, 1993, New York: Cambridge University Press, p. 190 
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cu mult relaţia lingvistică. Problema este aceea de explica modul în care Rostitul poate exprima 

sensul Rostirii şi dacă într-adevăr poate face acest lucru. De asemenea, apare întrebarea dacă 

nu cumva un asemenea demers duce în cele din urmă doar la o teologie negativă, insuficientă 

pentru afirmarea domeniului alterităţii de necuprins într-o temă. Privitor la ultima problemă, 

Levinas reia ideea carteziană a infinitului care nu este doar negaţia ideii de limitat, ci semnifică 

prezenţa în mod afirmativ a ideii de infinit în subiect. Semnificarea de tip etic este „an-arhică‖, 

înaintea oricărui discurs. Dar Rostirea pre-originară se mişcă, în cel din urmă, într-un limbaj. Şi 

această mişcare pare a fi esenţială pentru ea – cere limbajul indispensabil justiţiei. Apariţia 

„terţului‖ (un altul care se interpune între mine şi celălalt) mă „obligă‖ să apelez la comparaţie a 

incomparabililor pentru că şi terţul este un altul în raport cu mine şi sunt responsabil şi pentru 

el. Până la apariţia terţului nu îl judecam pe celălalt căruia îi eram „supus‖, dar, în noua situaţie, 

tocmai în numele responsabilităţii pentru toţi altul faţă de mine trebuie să compar, să cunosc, să 

exprim, să judec.  

Ce înseamnă că Rostitul este „necredincios‖, „infidel‖ Rostirii, sau, altfel spus, că este 

necredincios unei alterităţi alterată imediat ce a fost „tradusă‖ în limbaj? Levinas afirmă că 

limbajul „redă‖ momentul întâlnirii cu celălalt cu preţul violenţei asupra acestuia. De aceea, 

filosofia sa încearcă să demaşte şi să înlăture violenţa ontologicului asupra eticului. Când 

vorbeşte totuşi despre discurs
26

 şi afirmă că acesta reprezintă un raport etic, autorul francez nu 

are în vedere discursul aşa cum este înţeles în mod uzual, ci raportul cu altul, încă înainte de 

„schimbul‖ de informaţii.   

Cât de credincios este însă discursul levinasian ideii conform căreia orice Rostit 

reprezintă o anexare violentă a semnificaţiei etice, din moment ce comunicarea este legată de 

domeniul exprimabilului şi devine discurs? Totuşi, multe rămân nespuse prin ceea ce este spus 

şi tocmai pe acest aspect pare să mizeze Levinas apelând el însuşi la un limbaj ambiguu. În 

consecinţă, tot ceea ce gânditorul francez poate spune despre Rostire este deja o parte a intrigii 

dintre Rostire şi Rostit. El încearcă să scoată elementul pre-originar al Rostirii din Rostit în 

vederea eliberării a ceea ce este recalcitrant mediaţiei lingvistice. 

 

Diacronie şi alteritate 

 

Afirmând că ceea ce este dincolo de esenţă se află în mod necesar dincolo de discursul 

tematic, Levinas încearcă să facă loc analizei între Rostire şi Rostit, sperând că poate reuşi astfel 

să facă vizibil mai mult decât Rostitul. Termenul „diacronie‖ semnifică pentru Levinas o ieşire, 

separare din ordinea fiinţei, dar şi o ieşire din sine. El este format pornind de la termenul 

„sincronie‖ (revenire la sine), considerând că aceasta este specifică subiectului filosofiei 

tradiţionale şi ontologiei. 

Spre exemplu, un asemenea moment de deschidere îl reprezintă „fisura‖ în ţesătura 

timpului; datorită ei infinitul poate semnifica în spaţiul teoretic. Intriga dintre Rostire şi Rostit 

constituie „diacronia‖ în temporalitate. Pentru că lumea este „construită‖ de conştiinţă, Levinas 

consideră că filosofia husserliană nu poate lăsa niciun loc alterităţii autentice. Atâta timp cât eul 

este sursa oricărei cunoaşteri, înseamnă că ea nu îl întâlneşte niciodată pe celălalt ca atare. 

Levinas îi reproşează lui Hussel faptul de a exclude din timp diacronia ireductibilă care este 

„refuzul conjuncţiei, non-totalizabilul şi, în acest sens precis, Infinitul‖
27

. Manifestarea fiinţei 

înseşi este posibilă în divergenţa timpului faţă de sine, în intervalul dintre întrebare şi răspuns, 

dintre identitate şi diferenţă. 

                                                 
26 E. Levinas, Totalité et Infini (essai sur l’extériorité)., 1971, La Haye: Martinus Nijhoff, p. 43. 
27 E. Levinas, Altfel decât a fi sau dincolo de esenţă, p. 45. 
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Scurgerea timpului reprezintă o divergenţă irecuperabilă. „Diastaza‖ care 

caracterizează reluarea temporală a esenţei în conştiinţă (amintire) este în aceeaşi măsură o 

abatere, o abandonare absolută a timpului de sine, refractară la simultaneitatea prezentului. 

Diacronia reprezintă an-arhicul, pre-originarul, imemorialul, semnificând imposibilitatea ca 

timpul dispersat să se reasambleze în prezent, un dincolo de Rostit: „trebuie, aşadar, ca în 

temporalizarea recuperabilă, în care nu există timp pierdut şi în care survine fiinţa substanţei – 

să se semnaleze un interval de timp fără întoarcere, o diacronie refractară faţă de orice 

sincronizare, o diacronie transcendentă‖
28

.  

Dincolo de timpul memorabil al esenţei se anunţă diacronia. Dincolo de regiunea 

conştiinţei sincronice se află responsabilitatea pentru semen. Aşadar, curgerea timpului poate fi 

privită ca referindu-se atât la structura conştiinţei cât şi la semnificaţia alterităţii, atât la 

dimensiunea totală a sincronicităţii, cât şi la ceea ce este absolut diferit. Dar, afirmă în 

continuare Levinas, dacă timpul trebuie să arate ambiguitatea lui a fi şi a lui altfel decât a fi, se 

cuvine să înţelegem temporalizarea sa nu ca esenţă, ci ca Rostire. Prin puterea de a fi echivocă, 

şi care este o modalitate a transcendenţei, Rostirea scapă vorbirii („întotdeauna o vorbire despre 

sine, o exprimare de sine‖
29

, chiar şi când vorbim cu ceilalţi despre ceva), „eposului‖ esenţei 

care o înglobează; Rostirea semnifică un dincolo. 

Ce este acel ceva care nu se reduce la conştiinţă şi prin care este posibilă transcendenţa, 

alteritatea, „enigma‖? În viziunea lui Levinas, subiectivitatea este „însuşi nodul şi deznodarea – 

locul în care se leagă şi se dezleagă esenţa şi altul în raport cu esenţa‖
30

. Subiectivitatea (sinele 

responsabilităţii distinct de Eu) sau umanitatea  respinge orice tentativă de a fi asimilat de 

esenţă. Corelaţia dintre conştiinţă, înţeleasă ca dezinteresare a contemplaţiei, şi fiinţă este – din 

perspectiva tradiţiei filosofice occidentale – locul însuşi al inteligibilităţii şi originea sensului. 

Comprehensiunea fiinţei, care este o dez-văluire a sa de sub crusta aparenţei, a fost considerată 

filosofia primă
31

. 

Dorind să rostească „de nerostitul‖, Levinas poate doar să procedeze indirect, iar 

mijloacele retorice la care apelează au în vedere sugerarea paradoxului intenţiilor. Scopul final 

al utilizării unor astfel de formulări este acela de a-şi pune cititorul în faţa problemei privind 

autenticitatea întâlnirii
32

 cu celălalt, proximitatea aflată înainte de orice tematizare şi înscriere 

într-un domeniu. 

Rostirea pre-originară se alcătuieşte într-o formă de prezentare a esenţei – limbajul –, 

„împrumutând‖ prezentului ceea ce este înainte de orice prezent. Pe de altă parte, pre-originarul 

refuză prezentul – expresie a repetării clipei identice, deci a totalizării ontologice în care 

diferenţa subiectivităţii este ştearsă – şi manifestarea. Astfel, putem vorbi despre o încercare a 

gânditorului francez de a distinge între Rostirea rostită şi Rostirea de nerostit anterioară trădării 

în limbajul abuziv. De aici considerăm că provin şi multe neînţelegeri ce dau impresia că 

filosoful s-ar contrazice. 

Levinas atrage atenţia asupra semnificaţiei etice într-un modalitate pe care el însuşi o 

descrie ca pe „o tăiere a respiraţiei‖
33

, corespunzând unei tăieri a respiraţiei spiritului de către 

ceva dincolo de esenţă. Ecoul Rostirii întrerupe limitarea tematică a discursului, adică 

semnificarea etică a semnificaţiei este „deja auzită‖. 

                                                 
28 Ibidem, p. 41. 
29 M. Heidegger, Prolegomene la istoria conceptului de timp, p. 435. 
30 E. Levinas, Altfel decât a fi sau dincolo de esenţă, pp. 41-42. 
31 E. Levinas, Éthique comme philosophie première, 1998, Paris: Payot et Rivages, p. 67 
32 John Russon, ―Phenomenology’s Politically Liberating Vision‖, în Research in Phenomenology, Vol. 31, Leiden: 

Koninklijke Brill NV, 2001, p. 280 
33 E. Levinas, Altfel decât a fi sau dincolo de esenţă, pp. 19, 28. 
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Analiza conceptelor utilizate frecvent de Levinas nu este suficientă pentru înţelegerea 

demersului său. Ar însemna să limităm forţa lor în mişcare, să le îngrădim puterea de 

semnificare, şi astfel, să nu ţinem cont de faptul că Levinas se fereşte să afirme epuizarea 

sensurilor vreunui concept (lucru vizibil prin reluarea frecventă a lor în fiecare lucrare), tocmai 

din reticenţa faţă de pretenţia totalizatoare care se manifestă şi în modul de a scrie. Am putea 

considera că o eventuală limpezime a stilului ar fi reprezentat pentru Levinas semne ale unei 

dezminţiri sau ale unei încercări înfrânte de a trece dincolo de esenţă, din moment ce ar fi 

„redus‖ transcendenţa la imanenţă. 

Scriitura lui Levinas se află într-o mişcare continuă. El îşi redefineşte termenii, îşi 

reaşează discursul, aduce mereu nuanţe noi, dorind să se distanţeze de limbajul fiinţei. 

Gânditorul francez „trebuie‖ – pentru a da dovadă de… consecvenţă – să scrie ambiguu, 

prevenind „căderea‖ într-un spaţiu conceptual. Cititorul are impresia unei lupte între metaforă şi 

concept, prima disimulând neîncetat tendinţa de ordine a construcţiei. Echivocul scriiturii este 

motivat prin enigma urmei Infinitului celuilalt. În primul rând trebuie afirmat că, vorbind despre 

atributele şi „non-prezenţa‖ Infinitului, el nu are în vedere o figură a teologiei negative. În 

lumina responsabilităţii, aceste atribute devin „pozitivitate‖. Responsabilitatea răspunde de o 

datorie contractată înainte de conştiinţă, libertate, prezent. Iar pentru că „traduce‖ Infinitul, ea se 

multiplică. 

Cum ar fi posibilă contractarea datoriei şi răspunsul în lipsa unei urme – chip al 

aproapelui care străluceşte în ambiguitate
34

? Strălucirea urmei este enigmatică, echivocă, dar 

într-un sens care se distinge de faptul de a apărea al fenomenului (pentru că faptul de a apărea 

este esenţial fiinţei). Fiind echivocă, urma lăsată de Infinit se conturează şi se şterge în chip; de 

aceea, ea nu poate fi căutată ţinând cont de o metodă anume: „Urma lăsată de Infinit nu este 

restul unei prezenţe; însăşi strălucirea ei este ambiguă‖
35

. Dacă Infinitul îşi „acoperă‖ urmele, 

aceasta se întâmplă nu pentru a înşela, ci pentru că transcende prezentul în care îmi porunceşte. 

Urma este pusă în relaţie cu neliniştea prezentului, cu ceea ce nu se lasă investit în principiul 

conştiinţei. Astfel, dacă pentru Husserl „este necesar ca surplusul de sens care este legat de 

experienţa celuilalt să provină din experienţa mea proprie‖
36

, Levinas consideră că ceva – numit 

de el proximitate şi redat prin metafora maternităţii – ne apropie de semen înaintea oricărei 

experienţe. 

Totuşi, el recunoaşte existenţa unei dependenţe de discurs şi concept chiar în încercarea 

de a indica ceea ce este refractar conceptualizării. Apelând la limbajul poetic, Levinas utilizează 

expresii care nu pot fi cu adevărat izolate unele de altele tocmai pentru că îşi proiectează 

reciproc sensurile. Scrierile sale, influenţate de textele iudaice care utilizează metafora, 

parabola, alegoria, se vor a fi enigme, depăşiri ale tematicului, aflându-se deci la limita dintre 

luare în posesie, învestire într-o temă şi eliberare. Discursul levinasian se întrerupe pe sine 

pentru a transcede scriitura în care apare. 

Această ambiguitate este crucială pentru Levinas din moment ce, pentru „litigiul‖ în 

care se află etica şi ontologia, nu doar tribunalul argumentelor contează, ci şi modul în care se 

raportează la discurs. Obligaţia cititorului faţă de „alteritatea‖ textului – putem interpreta – este 

aceea de a asculta interogaţia gândirii tradiţionale despre valori. În această modalitate îşi 

propune Levinas să arate că fiinţa nu impune monopolul asupra sensului. 

                                                 
34 Şi pentru un alt gânditor francez, Maurice Merleau-Ponty, filosofia este o adâncire în ambiguitatea vieţii, 

ambiguitate ce provine din raportul dintre exterior şi interior: „cum pot să fiu deschis spre fenomene care mă 

depăşesc şi care, totuşi, nu există decât în măsura în care le reiau şi le trăiesc‖ (Fenomenologia percepţiei, 1999, 

Oradea: Aion, pp. 428-429). 
35 E. Levinas, Altfel decât a fi sau dincolo de esenţă, pp. 46-47. 
36 Paul Ricoeur, La şcoala fenomenologiei, 2007, Bucureşti: Humanitas, p 251. 
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ONTOLOGIE DIALECTICĂ 

LA STEPHANE LUPASCO   

 
                                                                             Ion TUDOSESCU


 

 Abstract 

 

If we consider that the Romanian philosophers and scientists (Vasile Conta, Mircea Florian, 

Constantin Noica) had favorite contributions to building the modern dialectic (offering original designs 

on this) appears to us to understand that the climate of thought Romanian, and Stephane Lupasco is part 

of this tradition, offering a model of dialectic (not claim to Hegel and Marx) that enriches contemporary 

dialectical thinking. Romanian-born French philosopher contribution consisting of foundation of the 

fundamental law of contradiction - that he conceived the basic law of dialectics universe. 

Our paper attempts to highlight the right reasons and grounds for the formulation of this law by 

Lupasco, caught it in perspective microcosm of contemporary physics. By means of this law, he drafted 

(appreciations us) an anthology of great interest in dialectical philosophical development of the twentieth 

century. 

 

La gândirea românească, tratarea dialecticii ca ontologie are mai vechi tradiţii. 

Vasile Conta, în a doua jumătate a secolului al XX-lea, o concepe ca ondulaţie 

universală specifică universului material, ceea ce sugerează imaginea unei pulsaţii 

ritmice a existenţei, guvernată de anumite legi (riguroase) 

 Pe la jumătatea secolului al XX-lea, Mircea Florian propune un alt model de 

dialectică, având ca referinţă structurarea dublă a existenţei, la toate nivelurile ei de 

arhitecturare sistemică, în care stratului de fond, ascuns dar definitoriu pentru 

caracterizarea şi determinarea sistemelor, i se suprapune un strat asociat celui dintâi, la 

suprafaţa acestuia, dar recesiv în raport cu primul strat, activ în ceea ce priveşte 

configuraţia specifică şi particularizarea sistemelor şi receptabil la nivel nemijlocit. 

Acest din urmă strat, cel recesiv, deşi al doilea şi dependent cauzal de cel dintâi, nu este, 

deci, un adaos secundar şi nefuncţional în raport cu structura de ansamblu a sistemului, 

fiind totodată şi elementul (nivelul structural) mijlocitor al dezvoltării (cognitive) 

fondului ascuns al acestuia, inaccesibil nemijlocit. Din perspectiva surprinderii acestui 

dublet structural în configurarea sistemelor, Mircea Florian conchide universalitatea 

recesivităţii şi aprecierea ei ca o lege de structură a universului.   

O foarte interesantă explicaţie cauzal-dialectică asupra devenirii existenţei o 

oferă şi renumitul economist român Nicolae Georgescu Roegen. Viziunii structural-

dialectice de factură determinist-imanentistă, asupra proceselor dinamice, evidenţiată de 

ştiinţa contemporană la nivel biochimic, el îi găseşte o aplicaţie deosebită la domeniile 

social şi economic. O astfel de viziune argumentată de economistul român prin 

generalizarea relaţiilor dintre entropie şi negentropie, puse în evidenţă termodinamică 

prin intermediul celui de al doilea principiu, formulat în perioada ei clasică, cu care 

prilej este pusă în evidenţă funcţia cauzal-generativă a negentropiei imanente (a 

hazardului) în dinamica şi devenirea sistemelor.  

                                                 

 Prof. univ. dr.,  Universitatea Spiru Haret, Bucureşti 
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O primă particularitate a tuturor aceste modele (şi nu sunt singurele în gândirea 

românească modernă şi contemporană) constă în aceea că ele nu sunt deductibile direct 

din modelul hegelian, deşi – în multe privinţe – se raportează la raţiunea dialectică a 

acestui model. Pe de o parte, ele nu operează cu triada helegiană, cu toate că îşi asumă 

aproape generalizat tema contradicţiei, ci mai degrabă cu dualitatea contradictorie 

cuprinsă în semnificarea conceptului kantian de antinomie. Pe de altă parte, gânditorii 

români îşi construiesc concepţia lor filosofică pe temeiul principiului dialectic – care, la 

rândul său, evidenţiază mai ales o structură dialectică contradictorie a existenţei şi nu în 

primul rând devenirea dialectică a acesteia. Cu alte cuvinte, dialectica este abordată cu 

precădere ca o teorie a conexiunii (contradictorii) structurale şi doar pe temeiul acesteia 

ca o teorie a devenirii, respectiv a dinamicii sistemelor pe care cunoaşterea, prin 

mijlocirea principiului dialectic, o dezvăluie surprinzându-i mecanismul.   

În această privinţă, Constantin Noica – unul din cei mai profunzi dialecticieni 

români ce-şi construiesc din premise ontologice sistemul lor de gândire – socotea că 

demersul dialectic nu trebuie conceput în spirit helegian ca desfăşurare, prin devenire, a 

existenţei ci ca înfăşurare a gândirii având ca ţintă structura dialectică (contradictorie) a 

existenţei. În acest sens, el propune o structură a demersului dialectic sub forma unui 

cerc al devenirii, care se impune a fi, în cele din urmă surprins prin sintagma devenirea 

întru fiinţă (operaţie specifică efortului cognitiv al omului de a se apropia de fiinţă).  

 

1. Logica dinamică a contradictoriului ca logică obiectivă şi mijloc operaţional de 

construcţie a unui model de ontologie dialectică 

     

Stephane Lupasco, spre deosebire de alţi dialecticieni contemporani, care 

asemănător lui Hegel şi Marx, socotesc omogenizarea (echilibrarea sistemelor) ca 

rezultat al tensiunii contradictorii imanente ( ca efect final al acţiunii legii contradicţiei), 

apreciază că structura contradictorie de natură antagonică a sistemelor, pe care o 

consideră a fi o tensiune creatoare imanentă a acestora, are ca finalitate eterogenitatea şi 

nu omogenitatea sistemelor, negentropia şi nu entropia, dizarmonia şi nu armonia lor 

structurală. Aceasta fiind de altfel, însăşi suportul devenirii, al schimbării şi înnoirii, al 

restructurării optimizatoare a sistemelor. Fapt pentru care, logica identităţii şi a 

noncontradicţiei – pe care s-a întemeiat întregul edificiu al logicii formale clasice devin 

absorbţii goale de conţinut – după cum aprecia Lupasco – ele fiind cazuri particulare 

(limită) ale logicii obiective a contradictoriului (tot astfel, după părerea noastră, cum 

geometria euclidiană este un caz particular, un fel de limită a geometriilor neeuclidiene). 

Desigur, Hegel a fondat ontologia modernă pe tema contradicţiei, contrazicând 

logica tradiţională în care domina tema noncontradicţiei, dar Lupasco, în climatul 

logicilor dialectice contemporane, a extins aria de cuprindere a teoriei contradicţiei până 

la limitele infinitului existenţei, argumentând că tensiunile dinimizatoare nu-şi au sursa 

în absolutul fiinţei (pe care existenţa – ca fiinţă obiectivală condamnată la istoricitate şi 

relativitate – le concretizează în întreaga sa desfăşurare, supusă permanent unui proces 

de complicare structurală şi de optimizare funcţională a sistemelor ce o arhitecurează 

nelimitat, desfăşurarea având ca finalitate producerea subiectului ce-i va dezvălui 

curgerea înfăşurându-se cognitiv până la surprinderea temeiului ei în absolut), ci în 

natura internă, contradictoriu-antagonică a sistemelor existenţei.   
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Sistemele (obiective), structurate ca totalităţi energetice, au prin alcătuirea lor 

internă caracter dualist-contradictoriu (în care cele două laturi contradictorii îngemănate 

generează, deopotrivă, atât tendinţe omogenizatoare, cât şi tendinţe eterogenizatoare, 

niciodată şi de principiu aflate în stare de echilibru static, ci totdeauna dinamic). Astfel 

încât, legea de structură a existenţei este o lege dinamică a contradictoriului şi, 

corespunzător, logica obiectivă este o logică dinamică a contradictoriului. În timp ce 

legea contradicţiei este doar un aspect recesiv în raport cu legea dinamică a 

contradictoriului, exprimând doar o operaţie a gândirii cantonată într-o viziune 

liniştitoare, formală şi de suprafaţă, care face abstracţie de tumultul energetic de 

substrat, ascuns dar generator de schimbare şi devenire dinamică sistemelor. Dintr-o 

atare perspectivă de analiză dialectică rezultă că sistemele se află doar aparent şi relativ 

într-o stare de echilibru, în intimitatea lor (a conţinutului lor intern) ele sunt într-o 

permanentă dinamică ( într-o stare virtuală de schimbare şi reconstruire energetică). 

Absolutizarea sau chiar dominarea omogenizării sistemului conduce la degradarea şi 
moartea lui. Dimpotrivă, doar eterogenizarea îi asigură dinamismul, respectiv, viaţa şi 
deschiderea spre trecerea în altceva. Astfel încât, devenirea este condiţia existenţei, 

luată atât în particularizarea ei într-o diversitate infinită de sisteme, cât şi în întregul ei. 
Iar, corespunzător, antagonismul este modul dinamic de existenţă al lumii – la toate nivelurile 

ei: fizic, biologic, psihic. 

Constantin Noica surprinde cel mai potrivit această perspectivă ontologic-

dialectică înnoitoare şi de mare profunzime, pe care o afirmă curajos Stephane Lupasco 

cu mai bine de o jumătate de veac în urmă în spiritualitatea europeană, saturată de 

hegelianism în materie de dialectică, apreciind că deşi „în mod general gândirea caută 

identitatea, Lupasco spunea că trebuie să caute contradicţia. Gândirea caută legea ca 

pace, fie şi una a contradictoriilor; Lupasco spune că trebuie să caute legea ca 

antagonism al contradictoriilor. Totul, de la electron până la gândirea însăşi, 

reprezintă, după el, energie, iar energia înseamnă două energii antagoniste, în 

încleştare, aşadar, conflict fără ieşire dar a toate creator”
37

 

Cu alte cuvinte; Lupoasco propune o viziune (structurală) dualistă solidară sau 

contradictorie asupra elementelor lumii materiale, a omului şi a gândirii, în care tendinţa 

de omogenizare actualizează structural sistemul, determinându-i (la suprafaţă) o 

stabilitate entropică (totdeauna relativ constantă), iar tendinţa de eterogenizare 

potenţează schimbarea şi chiar devenirea sistemului, impulsionându-i disponibilizarea 

spre o dinamică negentropică generatoare de schimbare structurală. Nu poate fi, deci, 

vorba nici de unitate a contrariilor, nici de luptă a contrariilor concepute coexistenţial 

sau succesiv (ca la Hegel sau Marx) ca dominare alternativă a uneia asupra celorlalte, ci 

de un antagonism permanent activ între stările contradictorii ale sistemului, din care 

orice lucru (sistem) şi, deopotrivă, sistemul lumii (în întregul ei şi în toate nivelurile ei 

structurale) se face şi nu doar există. Am putea prelungi sfera de aplicabilitate a acestei 

                                                 
37 În Cuvântul înainte al lui Constantin Noica la Culegerea din opera filosofică a lui Stephane Lupasco, intitulată 

Legea dinamică a contradictoriului (tradusă de Vasile Sporici din limba franceză),  Ed. Politică, Bucureşti, 1982, p.9. 
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idei cu afirmaţia că universul există pentru a face – pe temeiul antagonismelor 

elementelor sale, fiecare structurate dualist – contradictoriu cu caracter antagonic.  

Lipsa antagonismului energetic echivalează cu moartea sistemului respectiv, cu 

dizolvarea lui structurală, în timp ce afirmarea acestui antagonism (acţiunea legii 

dinamice a contradictoriului) echivalează cu propulsarea sistemului, deschiderea 

acestuia spre schimbare şi înnoire.  

Aşadar, în relaţia dintre tendinţa de omogenizare şi cea de eterogenizare, dintre 

unitate şi diversitate sistemică domină eterogenitatea şi diferenţierea, iar monismul este 

anulat de pluralism structural şi, în consecinţă, nu mai puţin, potenţialitatea domină 

actualitatea în procesul devenirii (şi nu invers). Astfel principiul al doilea al 

termodinamicii ar conduce la moartea termică a universului. Se poate constata că 

intuiţia dialectică asupra mecanismului dinamicii universului pe care o sugerează 

Lupasco prin logica sa dinamică a contradictoriului a fost confirmată de spiritul 

dialectic mai nou (am putea spune posthegelian), sugerat nu numai de speculaţia 

dialectic-filosofică din ultimele decenii (Noica, de exemplu) şi, mai ales, de 

argumentarea dialectică născută din perspectiva ştiinţei contemporane (îndeosebi micro-

fizica, biochimia, astrofizica şi generalizat, cibernetica şi teoria actuală a sistemelor). 

Ceea ce înseamnă, că reconstrucţii de nivel major în ontologie şi, deopotrivă, în 

logică şi metodologie nu pot fi întreprinse astăzi fără situarea gândirii pe terenul unor 

contacte directe între filosofie şi ştiinţe – singura cale prin care se pot edifica soluţionări 

filosofice raţionaliste în gândirea contemporană. Tocmai pe asemenea cercetări 

interdisciplinare şi-a construit Stephane Lupasco modelul său dialectic, el păstrând 

tradiţiile speculative ale ontologiei clasice, în care domina conceptul de fiinţă 

(concepută abstract şi situată dincolo de limitele raţiunii) şi insistă în direcţia construirii 

unei ontologii dialectice în care domină conceptul de existenţă, (concepută pe căi 
raţionale şi în directă concordanţă cu pozitivitatea şi spiritul analitic al gândirii contemporane).  

Sau, dacă ne raportăm la modelul ontologic noician, în care totuşi fiinţa este 

domeniul de referinţă ultim al filosofiei, o atare fiinţă, ca şi Noica, Lupaso o concepe ca 

fiinţă aici, fiinţarea în lucruri, imanentă individualului şi nu suprapusă acestuia. 

Perspectivă ontologică ce ne oferă prilejul să conchidem că filosoful francez de origine 

română a avut de-a face cu o ontologie imanentistă, structurată de pe poziţii dialectice.  

In legătură cu modelul dialectic construit de Lupasco asupra lumii, am putea 

afirma că el a premers (şi cu atât mai mult se atestă sub acest aspect opiniile multora 

dintre comentatorii operei sale, ce au subliniat valoarea metodologică a logicii dinamice 

a contradictoriului în contextul gândirii filosofice contemporane) edificarea unor 

modele ontologic-dialectice de factură imanentistă avansate în a doua jumătate a 

secolului al XX-lea, respectiv, acelea care propun o generalizare a legii hazardului în 

explicarea mecanismului devenirii şi, în consecinţă, au impus o resemnificare radicală a 

ideii de determinism, apreciat a se corela dacă nu chiar include ideea de indeterminism 

(sub forma unui determinism probabilist, care solicită o abordare statistică în cercetarea 

dinamicii sistemelor). Amintim în acest sens: ideea lui Ilya Prigogine cu privire la 

mecanismele imanente ale disipativităţii structurale (stările aproape de echilibru fiind 

concepute ca modalităţi de manifestare ale unora departe de echilibru, de fond în 

structura sistemelor biochimice); sugestia lui Jacques Monod în legătura cu relaţia 

dintre hazard şi necesitate în dinamica proceselor din lumea vie – explicaţie care se 



 53 

degajă nemijlocit şi de teoria catastrofelor pe care rene Thom o propune privitor la 

dinamica generală a sistemelor din univers – şi, în genere, noile ipoteze referitoare la 

raporturile dintre entropie şi negentropie în mecanismele genetice ale sistemelor 

(factorul determinat şi dinamizator al proceselor de generare structurală fiind 

negentropia, rezultată dintr-o tensiune internă datorată caracterului aleatoriu al 

acţiunilor parametrilor care structurează sistemele dinamice complexe).   

Aşadar, logica micro-fizicii, ca şi logica macro-fizicii, logica proceselor 

biologice sau a celor psihice (în aceeaşi măsură şi dinamica vieţii sociale) sunt moduri 

de manifestare particularizată a unei logici mai generale, respectiv, a logicii dinamice a 

contradictoriului, iniţiată de Lupasco la jumătatea secolului al XX-lea – o logică 

sugerată din perspectiva ontologică, în raport cu care logica clasică a noncontradicţiei, 

operaţională la nivelul gândirii formale, apare ca un caz al ei particular (limită). De 

astfel, şi orientările mai noi din logică (logicele polivalente, logicele deontice, cele 

teleologice şi în general logica acţiunii şi logica schimbării) atestă limitele logicii 

formale şi nevoia actuală de corelare a logicului cu ontologicul. 

 

2. Dialectica raporturilor dintre energie şi „materie”, dintre antagonismul şi 

dinamica sistemelor de energie 

 

Dezvăluirea interacţiunilor dintre materie şi energie, din perspectiva cărora 

materia este concepută de Lupasco la nivel microfizic ca având un substrat primar 

energetic, constituit de entităţi reciproc antagonice, respectiv, unele încărcate negativ iar 

altele pozitiv (din electroni sau protoni, funcţie de care şi materia îşi poate avea 

corolarul antagonic în antimaterie) şi, ca urmare, definirea materiei ca sistem de sisteme 

energetice, provoacă şi astăzi neîncetate controverse ( a se vedea şi notele lui Gheorghe 

Enescu făcute pe marginea unora din textele traducerii în limba română a Logicii 

dinamice a contradictoriului). După părerea noastră este dificil de conchis în această 

privinţă şi nici nu cred că trebuie procedat astfel; mai ales dacă ţinem cont de contextul 

paradigmatic al perioadei în care Lupasco a formulat această semnificare a conceptului 

de materie, într-o vreme în care fiecărei particule elementare i se asocia o anumită zonă 

de câmp de o puternică încărcătură energetică – ceea ce i-a determinat pe mulţi 

teoreticei să îmbrăţişeze o viziune energetică asupra structurii microcosmosului. 

Teoria cuantică a câmpului, larg răspândită în deceniile ce au urmat începând de 

la jumătatea secolului al XX-lea, pe care Einstein a îmbrăţişat-o integral, a sugerat într-

adevăr interacţiunea dintre materie şi energie (de fapt, o interacţiune între continuu şi 

discontinuu în structura microuniversului, începând de la nivel subcuantic), interacţiune 

pe temeiul dezvăluirii căreia Heisenberg şi Pauli, la sfârşitul deceniului al VI-lea, au 

dedus posibilitatea preexistenţei în universul metagalactic a unei protomaterii (în care 

substanţele şi câmpurile erau îngemănate unitar, fără a se fi diferenţiat în cuante de 

substanţă şi zone de câmp, diferenţierea dintre stările corpusculare şi cele ondulatorii 

constitutive microuniversului aflându-se doar ca virtualităţi) din care au provenit 

ulterior câmpurile şi substanţele actuale. Postularea unei astfel de protomaterii, care se 

socotea a fi constituită dintr-un câmp de bază, fundamental (spinorial, după cum îl 

definea Heisenberg, deoarece ar fi avut o funcţie de spin semiîntreg) în care câmpul şi 

substanţa (şi prin analogie forţată energia şi materia) exclude funcţionarea vreunui 
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raport de anterioriate, mai ales de natură genetică a unuia în raport cu cealaltă, nu lasă 

loc admiterii ideii de substrat (al energiei sau materiei), ci prilejuia doar posibilitatea 

definirii uneia din stări prin cealaltă (şi ca atare, prezenţa lor concomitentă, într-o relaţie 

polar-antagonică). Un astfel de procedeu l-a folosit şi Einstein când definea câmpul ca 

un ansamblu statistic de particule iar substanţa ca un câmp cu cocoaşe (respectiv, 

particulei i se asociază o zonă de câmp, ea fiind structurată dintr-un centru dens de 

substanţă, înzestrat cu o puternică intensitate energetică, învăluită într-un nor de 

interacţiuni mezonice, la rândul lor şi acestea virtual cuantificabile – ceea de dovedeşte  

posibilitatea apariţiei pe seama acestui câmp asociat particulei la nivel subcuantic a unor 

noi particule la nivel cuantic, confirmându-se, astfel, principiul neconservării parităţii 

la nivel cuantic formulat de către Yukawa). În această interpretare, nu se iveşte din 

câmp ci ea este cuprinsă în structura acesteia în stare virtuală, tot astfel cum câmpul nu 

este un adaos al particulei, ci este o latură componentă a acestuia. Ceea ce demonstrează 

unitatea câmp-substanţă (continuu-discontinuu) şi nu interacţiunea lor (în calitate de 

entităţi distincte ce pot fiinţa autonom). Mai degrabă astfel de entităţi se află în raporturi 

antagonice, din exercitarea cărora microobiectul există şi se manifestă dinamic. 

Aşadar, conceperea de către Lupasco a materiei ca un rezultat, ca o creaţie a 

dialecticii energiei („într-o materie nu există nimic în afara energiei proprii de 

sistematizare, care este însăşi dialectica sa; mai exact, ceea ce corespunde noţiunii 

curente de materie, ceea ce creează impresia prezenţei sale şi manifestă caracteristicile 

sale este o sistematizare energetică dotată are o anumită rezistenţă şi o orientare 

privilegiată, una de altfel în funcţie de cealaltă
38

)‖ nu trebuie neapărat interpretată ca 

subordonare  structurală de către energie a materiei, ca substrat energetic al materiei, ci 

doar ca o interpretare a acestora, putându-se vorbi de materie-energie mai de grabă 

decât de materie şi energie. De altfel, materia nu trebuie dovedită prin faptul ca 

sistemele de evenimente manifestă rezistenţă (relativă), rezistenţa fiind – după cum 

afirma Lupasco – „cea care conferă reprezentării noastre sensibile impresia de 

realizare fizică consistentă şi opacă, numită de noi materie”
39

,-  ci mai de grabă trebuie 

considerată un corolar (antagonic) al energiei (aceasta în condiţiile în care materia este 

concepută ca substanţă căreia îi este specifică proprietatea de rezistenţă, respectiv, de a 
fi confundată cu masa în raporturile ei cu energia). Pentru că, la urma urmelor, în contextul 

argumentării lui Lupasco, dovedirea prezenţei materiei este dedusă din rezistenţa sistemului 
energetic, ceea ce, de fapt, evidenţiază semnificarea materiei prin masă sau, mai generic 

prin ceea ce se înţelegea clasic prin substanţă (în relaţia cu câmpul). Fizica actuală (în 

consecinţă şi demersurile ontologice practicate în filosofia ştiinţei) operează cu termenii 

de masă şi energie sau de corpuscul şi undă (în exprimarea relaţiei dintre continuu şi 

discontinuu în structura materiei) şi nu cu perechea materie şi energie, materia fiind, 

deopotrivă structurată din câmp şi substanţă, masă şi energie, continuu şi discontinuu (corpuscul şi undă).  

Cu alte cuvinte, nu rezistenţa este argumentul existenţei materiei ca realitate 

fizică (cum se exprimă Lupasco), ci obiectivitatea interacţiunii dintre masă şi energie, 

respectiv, corpuscul şi undă, posibilitatea transformării unor cuante de substanţă în 

cuante de energie şi invers, fiecare în parte conţinându-se reciproc în starea virtuală. 

                                                 
38 Stephane Lupasco Culegerea cit. p. 67-68 
39 Ibidem, p. 23 
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Atât substanţa (masa) cât şi câmpul (energia) sunt forme corelate (valori antagonice) ale 

aceleiaşi materii, ipostaziate particularizat la fiecare din nivelurile de arhitecturare a 

universului. Aceasta, este, de altfel, şi punctul de vedere propus nu numai de teoria 

cuantică a câmpului ci şi de teoria actuală a particulelor elementare. În aceeaşi măsură şi 

de cosmologia contemporană sau de bilogia şi psihologia mai nouă.  

 Dincolo de aceste nuanţări privind semnificarea de către Stephane Lupasco a 

termenului de materie (redusă de el la masă sau substanţă în sens fizic), care nu 

alterează în nicun fel valoarea metodologică generală a modelului său de ontologie 

dialectică, edificat cu precădere de pe poziţiile microfizicii, ni se pare important de 

relevant accentul pus pe ideea de antagonism – conceput atât ca mod de a fi al 

sistemelor energetice, cât şi ca sursă a schimbării, a dinamismului acestora. Astfel încât, 

cu cât antagonismul este mai puternic, cu atât sistemul (energetic) este mai rezistent şi, 

totodată disponibilizat spre eterogenizare: „cu cât antagonismul este mai puternic, cu 

atât conţine şi energie mai multă, puterea unui antagonism măsurându-se nu numai 

prin cea a dimensiunilor sale, ci şi prin …gradul de actualizare a unora (din 

contradicţiile sale – n. ns.) pe seama potenţializării gradate a celorlalte
40

”  

 Cu alte cuvinte, antagonismul este atât sursa materializării sistemelor de energie 

(respectiv, transformarea lor din starea de câmp în stare de substanţă) ca expresie 

(consecinţă) a accentuării capacităţii lor de rezistenţă (aflată anterior doar în starea 

virtuală în sistem), cât şi factor (cauzal) al dinamismului acestora. Ceea ce înseamnă, 

totodată, că materia (masa) se structurează în măsura în care antagonismul energetic se 

manifestă mai activ, determinând o accentuare (şi accelerare) a ritmurilor de 

potenţializare şi, concomitent, de actualizare a unora sau a celorlalte elemente 

componente ale sistemului energetic aflate în raporturi contradictorii antagonice.  

În rezumat (se exprimă Lupasco în această privinţă), „dacă există energie, există 

antagonism, contradicţie şi sistem” 
41

 şi , în prelungirea concluziei lui Lupasco dar din 

perspectiva explicaţiei sale ontologice, se poate reţine dacă există enrgie (structurată 

antagonic în sisteme contradictorii de energie) există şi masă (materie), actualizarea 

uneia în schimbul potenţializării celeilalte fiind însăşi esenţa dinamismului existenţei la 

nivelul de bază al universului – cel microfizic. Cu precizarea, atent argumentată 

particularizat de Lupasco, că antagonismul şi dinamismul specific materiei microfizice 

(şi prin extensie celei fizice în general) se manifestă prin mecanisme specifice şi în 

celelalte niveluri de structurare a materiei (biologic şi psihic), fiecare evidenţiind 

modalităţi proprii de acţiune a relaţiei dintre omogenizare şi eterogenizare.  

 Sunt, desigur, multe alte aspecte ale dialecticii pe care le ridică lectura operei lui 

Stephane Lupasco, asupra cărora nu ne-am ostenit să insistăm. Cum ar fi: problema 

determinismului contradicţional (în care-şi găseşte semnificare aparte conceptele de 

finalitate şi de cauzalitate statistică); problema simetriei structurale a universului (în 

contextul tendinţelor imanente de desimetrizare prin eterogenizare principală); problema 

pluralităţii modelelor dialecticii (de particularizare a dialectică la diferitele niveluri de 

structurare a lumii), din perspectiva cărora Lupasco propune termenul de ortodialectică; 

problema raporturilor dintre dialectica obiectivă şi dialectica subiectivă (şi în acest 

                                                 
40 Ibidem, p .61 
41 Ibidem p. 62  
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cadru a relaţiilor dintre logica formală şi logica dinamică a contradictoriului); în mod 

special, problema raporturilor dintre identitate şi diversitate din unghiul de vedere al 

logicii contradicţionale; multe alte aspecte ale dialecticii cunoaşterii şi creaţiei valorice.  

 În intervenţia noastră ne-am limitat doar la formarea unor comentarii asupra 

semnificării de către filosoful francez de origine română a conţinutului şi ariei de 

aplicabilitate a legii dinamice a contradictoriului – pe temeiul căreia el şi-a constituit un 

original, neobişnuit în epocă, model dialectic de interpretare a lumii, având 

precumpănitor o referinţă ontologică (din care se inspiră dialectica procesului de 

gândire şi al cunoaşterii) – precum şi la analiza raporturilor dintre materie şi energie, 

dintre antagonismul raporturilor contradictorii şi dinamica sistemelor de energie care 

structurează la nivel microfizic existenţa şi, prin extensie, lumea în întregime. 

 Ceea ce considerăm a fi un punct tare de rezistenţă al dialecticii propusă de 
Lupasco şi, prin prisma valorii metodologice a acestuia asupra problematicii ontologice actuale 
(edificată din perspectiva interrelaţiei dintre ştiinţă şi filosofie) este afirmaţia sa (care-şi 

găseşte argumentarea în întreaga lui operă) că „nu materia conţine o dialectică menită 

să îndeplinească funcţia de mecanism sau modalitate a comportamentelor sale, ci 

dialectica este cea care creează materia; într-o materie  nu există nimic în afara 

propriei energii de sistematizare, care este însăşi dialectica sa”.
42

  

 Dacă avem în vedere că termenul de materie semnifică, de fapt, starea  de masă a 

sistemelor microfizice, iar cel de energie starea de câmp – ceea ce conduce la concluzia 

că masa este, în cele din urmă (şi nu materia), un sistem de energie potenţată de 

antagonismele sale imanente în direcţia transformării (creaţiei în terminologia lui 

Lupasco) cuantelor de câmp în cuante de substanţă (trecerea poate fi şi inversă) – atunci 

ne apare evident că devenirea nu este numai modul de a fi al existenţei ci şi factorul 

cauzal genetic al acesteia (devenirea ca efect al eterogenizării sistemelor energetice 

datorită excitării active a antagonismelor proprii provoacă transformarea energiei în 

substanţă). 

 În acelaşi sens se exprimă şi Constantin Noica în legătură cu statutul fiinţei. 

Respectiv, că „devenirea slujeşte fiinţa nu i se opune. De aceea, atâta vreme cât fiinţa 

este opusă devenirii, gândirea rămâne în impas.” 
43

  

 De aceea, fiinţa în devenire este însăşi existenţa, în afara devenirii fiinţa nu este 

(fiinţa la care se referă Noica este fiinţa aici, îngemănată ca general individualului). 

Transpusă această idee ontologică fundamentală a lui Noica în limbajul lui Lupasco, 

rezultă, după cum se pronunţă el, că ceea ce se înţelege de obicei prin complexul 

energie-materie nu este fiinţa (concepută ca absolutul pur – n.ns), pentru că („fiinţa, 

n.ns) nu este decât o succesiune de raporturi care devin neîncetat.” 
44

  

 Acesta este şi motivul pentru care obiectul filosofiei, concepută în primul rând 

ca ontologie, fiind în ultimă instanţă fiinţa (Noica) este de fapt, la urma urmelor, 

dialecticul (Hagel) – unul conceput în general ca teorie a contradicţiilor şi devenirii, iar 

de Lupasco, într-o modalitate mai expresivă, ca teorie a dinamicii contradictoriului (de 

factură antagonică) inerent sistemelor de energie din care se structurează 

                                                 
42 Ibidem, p. 67 
43 Constantin Noica , Devenirea întru fiinţă, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981, p. 61  
44 Stephane Lupasco, Culegerea cit. p. 50 
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Phenomenology of Spirit Romanian exposure preyentata the occasion of granting the title of 

Doctor Honoris Causa by the University of Pitesti contribute to increasing the contribution of Romanian 

culture in contemporary multicultural dialogue. Present evidence and personal experiences unusual 

contributions to the development of philosophy culturiişi Rumanian history of philosophy, which 

increases the importance of study 

 

            Vă mărturisesc că sunt emoţionat. Titlul de doctor Honoris Causa pe care 

Senatul Universităţii Piteşti a avut bunăvoinţa să mi-l acorde este pentru mine un motiv 

de aleasă bucurie. De aceea mulţumesc Senatului cu profundă recunoştinţă. 

           Este în această universitate un mediu care mi-a marcat viaţa. Mi-a marcat-o 

profund şi benefic. Mi-a marcat-o definitiv. 

O veche şi importantă practică universitară a impus tradiţia ca, la acordarea 

titlului de Doctor Honoris Causa, pe lângă Laudatio sollemnis, rostită azi atât de 

emoţionant de doamna  prof. univ. dr. Alexandrina Mustăţea, decanul Facultăţii de 

Litere, să fie ascultată şi o Oratio sollemnis, respectiv un discurs de răspuns din partea 

celui ce a fost onorat în mod festiv. 

Mărturisesc că am avut ezitări în legătură cu alegerea temei pentru această 

Oratio sollemnis. 

În cele din urmă am decis să fac din această Oratio sollemnis o prezentare de 

ansamblu a activităţii mele, văzute, pe de o parte – din perspectiva motivărilor ei 

teoretice, pe de alta – a unităţii ei în varietate.  

După cum ştiţi, desigur, cea mai cunoscută latură a activităţii mele publice este 

cea de romancier. Cele zece romane pe care le-am publicat până acum au fost gândite ca 

o unitate în varietate, respectiv ca o fenomenologie epică a spiritului românesc, 

întreprindere pe care am teoretizat-o în diverse articole, interviuri, eseuri, cărţi sau 

mărturii de autor. 

Expresia ―o fenomenologie epică a spiritului românesc‖ impune câteva precizări 

teoretice. De aceea vă rog respectuos să-mi permiteţi să fiu explicit. 

După cum se ştie, numim fenomen orice aspect, respectiv orice proces al lumii 

reale. Fenomenul se arată, se manifestă, se impune conştiinţei noastre, fie direct, ca 

realitate afectivă şi psihologică, fie indirect, prin intermediul simţurilor. De aceea 

fenomenul poate fi constatat pe cale empirică.  

În infinitatea fenomenală a lumii diversele ştiinţe tind să introducă unele criterii 

logice de ordine, respectiv de clasificare. De aceea vorbim de fenomene fizice, chimice, 

psihologice, geologice, sociale, istorice, economice, fiziologice, anatomice etc. etc. 

Filosofia s-a preocupat să vadă în infinita varietate fenomenală unele aspecte de 

maximă generalitate. S-a preocupat şi de relaţiile constante sau relative dintre cele mai 
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diferite tipuri de fenomene. De aceea s-a constituit fenomenologia, disciplină filosofică 

gândită iniţial ca ―doctrină a aparenţei‖.  

Fondatorul acestei discipline, matematicianul, fizicianul, astronomul şi filosoful 

Johann Heinrich Lambert (1726 - 1777), un savant din şcoala de gândire de inspiraţie 

leibniziană a lui Christian Wolff (1679 - 1754), a publicat în 1764 lucrarea Novum 

Organum, reluând astfel un binecunoscut titlu mai vechi al uneia dintre lucrările lui 

Francis Bacon (1561 - 1626).  

Lambert face o distincţie teoretică între ceea ce el numeşte aparenţa subiectivă 

şi aparenţa obiectivă în perceperea realului. Lambert este primul care a vorbit despre 

cunoaşterea şi asimilarea empirică a fenomenelor.  

Ulterior, prin filosofi precum Kant, Fichte, Hegel şi alţii preocupările teoretice 

în domeniul fenomenlogiei au cunoscut o afirmare tot mai puternică, până în zilele 

noastre. 

Noţiunea fenomen este însă corelativă cu cea de esenţă. Altfel spus, fenomen şi 

esenţă sunt noţiuni polare, dialectice, interdependente, ca determinări obiective şi 

universale ale realităţii.  

Esenţa se impune ca sumă a trăsăturilor care exprimă ceea ce este intern, 

principal, stabil, determinant, premergător, necesar într-un fenomen. 

Dacă fenomenul este aparent, individual, exterior, sesizabil pe cale senzorială, 

esenţa lui este ascunsă, misterioasă, permanentă, ideală, fascinantă, aş zice, perceptibilă 

doar în cuprinsul actelor de gândire. 

Filosofii ne spun că esenţialitatea se manifestă ca fenomenalitate. Sau, altfel 

spus, esenţa se fenomenalizează.  

În acest sens, fenomenalitatea este domeniul diverselor ştiinţe, aşa cum 

esenţialitatea este una dintre cele mai vechi şi mai statornice preocupări filosofice. 

Ceea ce este realitatea în sine, respectiv ceea ce percepem noi pe cale raţională, 

nu senzorială, este o insistentă preocupare în gândirea antică greacă. 

În antichitatea greacă se vorbea despre ousia, înţeleasă în Metafizica lui Aristotel 

drept cauză imanentă a lucrurilor.  

În latină, noţiunea ousia a fost tradusă prin essentia, de la verbul esse (a fi). 

Ulterior, în filosofia scolastică preocupările pentru essentia devin centrale.  

Esenţa este ―fiinţa în sine‖. Dimitrie Cantemir (1673 - 1723) o numea în Divanul 

sau Gâlceava Înţeleptului cu Lumea sau Giudeţul Sufletului cu Trupul acea parte a 

„fiinţei ceii ascunse‖.  

Ca temă de reflecţie teoretică, problema esenţei apare la filosofi atât de diferiţi 

precum Heraclit, Platon, Aristotel,Toma de Aquino, Dimitrie Cantemir, Kant (în opera 

lui găsim celebra expresie Das Ding an sich, în demonstraţiile despre realitatea 

noumenală şi cea fenomenală), Fichte, Hegel şi la mulţi alţii. 

Toma de Aquino ne spune că esenţa se manifestă ca existenţă. El a creat 

cuvântul existenţă, de la cuvântul latin exsistere (a ieşi din). La rândul ei existenţa 

(ieşirea din esenţă) se manifestă ca fenomen. Din aceasta rezultă că existenţa (ieşirea) 

de care vorbeşte Aquinatul este înţeleasă ca o manifestare prin care gândirea noastră 

este orientată spre ousia  de care vorbeau Heraclit, Platon şi Aristotel. 

O asociere foarte subtilă între filosofie şi teologie în dezbaterea despre esenţă 

găsim în cugetarea marelui gânditor scolastic Anselmus Arhiepiscop de Cantenbury 
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(1033 – 1109), teolog al Sfintei Treimi şi logician al silogismelor corecte, care în 

lucrarea Monologhion ne-a dat un tratat despre ceea ce el numeşte „esenţa divină‖.  

Prin mari doctrinari ai Bisericii precum Sfântul Maxim Mărturisitorul (580 – 

662), unul dintre cei mai străluciţi gânditori mistici şi liturgişti, Sfântul Ioan Damaschin 

(675 - 749), care prin lucrarea sa fundamentală Izvorul Cunoaşterii înscrie un moment 

distinct în evoluţia teologiei dogmatice ortodoxe şi a logicii formale de sursă 

aristotelică, Sfântul Grigorie Palama Arhiepiscop al Tesalonicului (1296 - 1359), cel ce 

a scris despre energiile divine necreate, şi alţii, preocupările teoretice pentru esenţă 

anexează contribuţii de mare profunzime şi strălucire intelectuală.   

 Discuţiile despre fenomen, esenţă şi fenomenologie datorează enorm lui Johann 

Gottlieb Fichte (1762 - 1814), cel dintâi profesor de filosofie la Universitatea din Berlin, 

instituţie de înalt prestigiu, unde şi eu am avut onoarea să ţin lecţii şi să conduc 

seminarii în calitate de conferenţiar oaspete (Gastdozent).  

Fichte este autorul lucrărilor Despre destinaţia oamenilor (Die Bestimmung der 

Menschen, 1800) şi Doctrina ştiinţei (Die Wissenschaftslehre, apărută postum, în 1834), 

care cuprind o emoţionantă teorie a adevărului şi a ştiinţei, dar mai ales noi puncte de 

vedere despre modul cum se manifestă fenomenalitatea. 

Fapt deosebit de semnificativ, preocupările pentru raporturile dintre fenomene şi 

fenomenologie coexistă în opera lui Fichte cu teoriile sale despre specificul naţional al 

poporului său, exprimate în lucrarea celebră Cuvântări către naţiunea germană (Reden 

an die deutsche Nation). 

Ca rector al Universităţii din Berlin, Fichte le-a cerut tuturor colegilor profesori 

să-i educe consecvent pe studenţi în sensul înţelegerii profunde, cuprinzătoare şi 

nuanţate a specificului naţional german, al dragostei şi respectului, dar mai ales al 

valorificării active a tot ceea ce este măreţ, spiritual şi îndeosebi specific în cultura 

neamului său.  

Prin scrierile lui Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 - 1831) preocupările 

teoretice în domeniul fenomenologiei ating un punct culminant. El a dat în lucrarea 

Fenomenologia spiritului (Phänomenologie des Geistes, 1807), operă filosofică de 

excepţie, una dintre cele mai importante lucrări teoretice din istoria culturii universale. 

Fenomenologia spiritului este fericit completată de Ştiinţa logicii (Wissenschaft 

der Logik, 1812 - 1816) care cuprinde o doctrină a fiinţei, respectiv o ontologie, şi, mai 

ales, o doctrină a esenţei. 

Am citit Fenomenologia spiritului în traducere în limba română, în 1965, la 

puţin timp după apariţia ei la Editura Academiei Române, în splendida transpunere a lui 

Virgil Bogdan, unul dintre cei mai importanţi filosofi din istoria culturii noastre. 

Personalitate profund devotată operei lui Nae Ionescu, Virgil Bogdan a contribuit, 

alături de alţi filosofi, la editarea operei lui Nae Ionescu în patru volume, între 1941 – 

1944, pe timpul guvernării mareşalului Ion Antonescu.  

Virgil Bogdan a publicat, între altele, erudite studii despre Ion Petrovici, aşa 

cum a realizat şi colegul nostru Stan I. Florea, Max Scheler, Martin Heidegger, Nicolai 

Hartmann. 

Mărturisesc că lectura Fenomenologiei spiritului în traducerea lui Virgil Bogdan 

a fost unul dintre momentele decisive ale evoluţiei mele intelectuale.  

Dorinţa mea de a realiza o fenomenologie epică a spiritului românesc a apărut 

nesigur şi, ulterior, a prins contururi tot mai ferme, datorită capodoperei filosofice a lui 
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Hegel, în splendida traducere a lui Virgil Bogdan, lecturate vara, la ţară, în casa 

părinţilor mei, la Vultureşti. 

Peste ani, când domnul Marin Diaconu, cel mai important istoric al filosofiei 

române din întreaga evoluţie a culturii noastre, a avut bunăvoinţa să colaboreze, număr 

de număr, la seria a doua a revistei Argeş, pe care am reîntemeiat-o în 2001, l-am rugat 

să-i dedice o evocare lui Virgil Bogdan.  

Domnul Marin Diaconu a avut bunăvoinţa să realizeze această splendidă 

evocare, pe care eu am publicat-o în Argeş, Serie nouă, An II (36), Nr.11 (242), august 

2002. 

A fost atunci una dintre bucuriile mele de fondator şi conducător de reviste de 

cultură. 

Ceea ce ne atrage, ne uimeşte şi ne cucereşte sufleteşte definitiv în capodopera 

filosofică a lui Hegel este faptul ca el concepe fenomenologia spiritului ca pe o 

naraţiune de mari dimensiuni, respectiv ca pe o istorie ce trebuie înfăţişată în 

momentele ei distincte, altfel spus ca pe o amplă epopee. 

         Hegel afirmă că spiritul se manifestă în timp şi în lume. Spiritul este un principiu 

raţional care inundă şi direcţionează fenomenele istorice. El se manifestă drept 

conştiinţă de sine la nivelul fiecărei persoane, dar şi la nivelul oamenilor de pretutindeni 

şi din toată istoria lumii (a umanităţii) drept conştiinţă universală însetată de Absolut, 

trecând astfel de la imanent spre transcendent. 

Hegel reia într-o formulare strict personală doctrina creştină despre Duh (Spirit) 

prezent în fiecare om, dar şi în evoluţia lumii întregi pururi însetate de Creatorul ei. 

După cum se ştie, Hegel este considerat cel mai important gânditor romantic şi 

totodată un reprezentant strălucit al filosofiei clasice germane.  

Este ştiut însă, de asemenea, că toţi marii filosofi germani din epoca romantică 

au venit în cultură din familii, respectiv din medii religioase pietiste.  

Pietismul, care s-a manifestat ca radicalism (fundamentalism) doctrinar luteran, 

a acordat problemei subiectivităţii şi raporturilor ei cu Absolutul, respectiv cu 

Dumnezeu, cea mai mare atenţie.  

Tema raporturilor dintre subiect şi obiect, precum şi dintre subiectivitate şi 

Absolut, este centrală în filosofia clasică germană. Problema transcendenţei este, şi ea, 

centrală în această filosofie. 

În acest sens putem vorbi de numeroase şi importante puncte de contact între 

filosofia clasică germană şi teologia creştină luterană. 

Faptul că în casa tatălui meu, preotul şi învăţătorul de ţară Aurelian Diaconescu 

de la Vultureşti, din Muscel, am citit cu cea mai mare atenţie – cu pasiune, aş zice – 

număr de număr, în anii formării mele ca intelectual, revistele Patriarhiei noastre, 

respectiv Ortodoxia, Biserica Ortodoxă Română, Studii teologice, Glasul Bisericii şi 

altele m-a pregătit sufleteşte şi mi-a deschis mintea spre splendoarea teoretică unică a 

demonstraţiilor lui Hegel. Sunt convins că fără lecturile mele repetate în domeniul 

teologiei dogmatice ortodoxe, opera lui Hegel ar fi rămas pentru mine o comoară 

ascunsă, închisă cu zeci de lacăte şi cu ziduri de nepătruns.  

Hegel, care a predat filosofia la Universitatea Berlineză, unde a fost, ca şi Fichte, 

profesor şi apoi rector, crede că fenomenologia spiritului este povestea (istoria) 

contradictorie şi dramatică, mai ales dramatică, a sufletului omenesc manifestat, între 

altele, drept conştiinţă; a conştiinţei devenite tot mai mult ea însăşi, respectiv 
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autoreflexivă; devenită apoi spirit, de-a lungul diferitelor momente sau etape ale 

evoluţiei sale. 

În aceste etape care trec de la preistorie la Antichitate, apoi la Evul Mediu şi la 

epoca modernă până în romantism, pe care Hegel îl exaltă admirativ, spiritul se 

risipeşte, se rătăceşte uneori dar se şi regăseşte, în mod dialectic, pe noi culmi ale 

afirmării sale. 

De aceea fenomenologia spiritului gândită de Hegel a fost adeseori comparată cu 

o dramă, cu o naraţiune, cu Odiseea lui Homer sau cu Don Quijote a lui Cervantes. 

Mi se pare profund semnificativ faptul că, pornind de la marele gânditor german, 

Noica a realizat o fundamentală lucrare de antropologie filosofică intitulată Povestiri 

despre om,După o carte  a lui Hegel (1980). 

Există în cartea lui Noica, precum la Hegel, de la care porneşte, un emoţionant 

fir narativ, o evidentă structurare epică a demonstraţiilor. 

De altfel, Noica pune o bună parte din demonstraţiile sale, de o sublimă 

frumuseţe teoretică, sub semnul unor personaje epice sau dramatice cu valoare de 

simbol precum Odiseu, Don Juan, Don Quijote, Micul Prinţ, cel imaginat de Antoine de 

Saint-Exupéry. 

          Fenomenologia spiritului gândită de Hegel a mai trezit asociaţii, respectiv 

comparaţii, cu drumul crucii, al „calvarului‖ hristic, care are mai multe opriri şi reluări 

cutremurătoare.  

Mai precis – Hegel vorbeşte de atitudinea sensibilă, ce duce la percepţie, din 

care iese puterea intelectuală aptă să reveleze adevărul certitudinii de sine, orientat spre 

adevărul raţiunii, spre credinţa religioasă şi, în fine, spre ştiinţa absolută. 

În acest sens e necesar să subliniem faptul că în tinereţe Hegel a dorit să urmeze 

o carieră eclesială, motiv pentru care în 1793 a absolvit Facultatea de Teologie a 

Universităţii din Tübingen. De altfel, prima lucrare finalizată de Hegel este Viaţa lui 

Iisus (Das Leben Jesu, 1796). 

Atunci, în tinereţe, când, asaltat de speranţe incerte şi de mari nelinişti, visam la 

o posibilă operă literară, s-a conturat în mintea mea ideea, la început neclară, plină de 

sfială, apoi tot mai fermă, de a realiza într-o serie de eseuri teoretice, sau într-o suită de 

romane, sau de poeme filosofice, sau de opere dramatice o posibilă fenomenologie epică 

a spiritului românesc.  

Mă gândeam să-l imit pe Hegel, povestind însă istoria spiritualităţii române. 

Cum am gândit eu şi cum am realizat efectiv această fenomenologie epică a 

spiritului românesc se poate constata pe seama celor zece romane pe care le-am publicat 

până acum. 

Orice discuţie despre fenomene şi fenomenologie implică însă o reflecţie 

sistematică asupra esenţelor care se manifestă ca fenomenalitate.  

Eu cred că nu greşesc dacă afirm că esenţa fenomenului spiritual românesc este 

dată de unitatea indestructibilă dintre eroic, tragic, moral, sacru, misionar şi sublim în 

existenţa noastră istorică. 

Să mă explic. Eu cred că românii sunt un neam de eroi şi martiri. Cred că au 

dreptate cei care vorbesc despre poporul român ca despre martirul Europei.  

Şi mai cred că fără generaţiile de eroi care au afirmat şi apărat cu creaţiile lor 

nemuritoare, dar şi cu viaţa lor identitatea românească, noi n-am mai fi existat ca popor.  
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Convingerea aceasta a apărut în mintea mea şi s-a conturat tot mai ferm, în mod 

evolutiv. Lectura operei lui Hegel a stimulat şi a întărit această convingere. A avut, cu 

alte cuvinte, un rol catalizator, declanşator al propriilor mele energii intelectuale 

reflexive.  

Nu pot fi evocate în cuprinsul acestei oratio sollemnis, inevitabil limitată, sper 

să nu fie şi schematică, toate experienţele sufleteşti şi de conştiinţă care au dus la 

convingerea mea că românii sunt un neam de eroi şi martiri.  

Pentru că am copilărit la Vultureşti, pe malul râului Argeşel, în care mă scăldam 

vara, voi relata acum şi aici o experienţă intelectuală, dar mai ales sufletească, una 

dintre multe altele asemănătoare, care a consolidat în mine convingerea că esenţa 

fenomenului spiritual românesc are o inconturnabilă dimensiune eroică.  

Nu mai ştiu unde şi nici cum, dar e aproape sigur că în biblioteca tatălui meu, 

preotul şi învăţătorul de ţară Aurelian de la Vultureşti, am găsit o succintă evocare a 

domnitorului erou Radu al V-lea de la Afumaţi, supranumit Radu cel Viteaz, ginerele 

sfântului domnitor Neagoe Basarab al Ţării Româneşti.  

În catedrala episcopală de la Curtea de Argeş mormântul lui Radu de la Afumaţi 

(1522 - 1529) se află în pronaos. 

El a domnit, ca şi strămoşul său Mircea cel Bătrân, în Ţara Românească, în 

Ardeal, ca herţeg (duce) al Almaşului şi Făgăraşului, şi în toată Podunavia, adică între 

Dunăre şi mare, în Dobrogea românească de azi. 

El a avut 20 de mari bătălii cu armatele Imperiului Otoman întins pe trei 

continente, în Europa de sud-est, în Asia de Est şi în nordul Africii. 

Aceste bătălii sunt înşiruite pe piatra de mormânt de la Curtea de Argeş. În toate 

aceste războaie Radu de la Afumaţi a fost învingător. 

Unul dintre aceste războaie ―cu agarenii‖ (cu otomanii), cum stă scris pe piatra 

de mormânt de la Curtea de Argeş, a fost ―pe râul Argeşel‖, unde mă scăldam eu vara, 

când eram copil.  

Ani de zile m-am străduit să aflu prin biblioteci, unde anume pe râul Argeşel s-a 

desfăşurat bătălia domnitorului erou şi martir al cauzei româneşti Radu al V-lea de la 

Afumaţi (Radu cel Viteaz).  

N-am reuşit să aflu. De-a lungul râului Argeşel, din munte, în sus de Nămăieşti, 

de unde izvorăşte, până la vărsare în râul Târgului, la Racoviţa, sunt mai multe sate, 

întinse pe aproape 40 de kilometri.  

De mai multe ori mi-am închipuit însă că bătălia amintită în documente s-a 

desfăşurat pe lunca Argeşelului, la mine în sat, dincolo de ferestrele prin care priveam, 

şi privesc şi acum, ori de câte ori vin în casa părinţilor mei, răsăritul soarelui.  

Pentru mine Radu al V-lea de la Afumaţi (Radu al V-lea cel Viteaz) este unul 

dintre marii eroi ai românilor. 

Principalul rezultat al necontenitului efort militar, economic, organizatoric 

intern, diplomatic şi cultural întreprins de români în epoca feudală este păstrarea 

statalităţii lor.  

Considerat în perspectiva sociologiei istoriei, a filosofiei culturii, politologiei şi 

filosofiei dreptului, statul este una dintre cele mai înalte, dacă nu cea mai înaltă realizare 

istorică a unui popor. Ca instituţie el este mai presus de numeroase alte instituţii care i 

se subordonează: administraţia, Biserica, armata, justiţia, breslele profesionale, 

învăţământul etc.  
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Înţelegem mai bine ce înseamnă eroismul poporului român în lupta pentru 

menţinerea statelor sale feudale dacă ţinem cont de faptul că în jurul nostru importante 

state au fost scoase din istorie, fie definitiv, fie pentru sute de ani, de politica 

expansionistă şi anexionistă a unor imperii otrăvite de pretenţii universaliste şi 

cosmocrate. 

După un mileniu de existenţă istorică, Imperiul Bizantin a fost zdrobit definitiv 

în anul tragic 1453 de oştile lui Mehmet al II-lea numit de atunci Cuceritorul.  

State feudale precum Regatul Albanez, Ţaratul Bulgar, Regatul Sârb, Regatul 

Maghiar, scos din istorie pentru mai bine de 300 de ani în urma nenorocitei bătălii de la 

Mohacs din 29 august 1526, când însuşi regele Ungarei, Ludovic Postumul a pierit pe 

câmpul de luptă, după care otomanii au făcut din Buda sediul unui paşalâc turcesc, 

statul polonez desfiinţat de trei ori, pentru că a fost împărţit frăţeşte, vreau să spun 

tâlhăreşte, de Imperiul Habsburgic, de Regatul Prusiei şi de Imperiul Ţarist, dar şi de 

Hitler şi Stalin, care au sfârtecat şi România prin răpirea Basarabiei, au avut şi ele 

aceeaşi soartă tragică.  

Menţinerea statalităţii noastre în Epoca Feudală a făcut posibilă înflorirea vieţii 

monahale, respectiv a câtorva mii de mânăstiri şi schituri, a vieţii şcolare şi artistice 

desfăşurate în aceste mânăstiri, a tiparului, a colportajului şi comerţului cu cartea, a 

ajutoarelor noastre date creştinilor din tot răsăritul ortodox, a învăţământului superior 

desfăşurat la Academiile Domneşti de la Bucureşti şi Iaşi, unde erau discutate sistematic 

şi insistent principiile retoricii, ale filosofiei şi teologiei ortodoxe, ale logicii formale. 

A făcut posibilă o literatură proprie, care în secolul al XVII-lea, în plină epocă 

barocă, a echivalat cu „secolul de aur‖ al culturii române vechi.  

A făcut posibile numeroase alte realizări intelectuale pe multiple planuri. 

După căderea Bizanţului, până la apariţia Rusiei ca mare putere imperială la 

începutul secolului al XVIII-lea, românii au fost principalul suport al Ortodoxiei în 

lumea creştină.  

Iorga avea dreptate când discuta despre rolul românilor în istoria universală. El 

credea că partea cea mai interesantă a istoriei românilor s-a desfăşurat în epoca feudală.  

Este interesant de amintit aici cum a murit Radu al V-lea de la Afumaţi (Radu 

cel Viteaz). 

Pentru că efortul militar, economic şi organizatoric al Ţării, cu mobilizarea unor 

noi şi noi contingente de ostaşi, cu utilizarea unor mari resurse materiale, era tot mai 

apăsător, tot mai greu de menţinut, unii boieri au ajuns la concluzia că este de preferat o 

înţelegere formală, bilaterală, cu Imperiul Otoman şi plata unui tribut. 

Imperiul Otoman era atunci în culmea expansiunii sale teritoriale, condus fiind 

de Soliman Magnificul (1520 - 1556), una dintre marile personalităţi ale istoriei 

universale, om de vastă cultură, erudit legislator al imperiului său (de aceea i se spune 

Soliman Kanuni), tactician şi strateg de strălucită vocaţie. 

Dar pentru otomani, nu suma era importantă, în definitiv, pentru lungi perioade 

de timp şi Habsburgii le-au plătit tributuri substanţiale, ci faptul că în politica lui 

militară şi externă, statul feudal Ţara Românească se obliga formal să fie în mod 

consecvent alături de Imperiul Otoman.  

Marele savant Constantin C. Giurescu, pe care l-am cunoscut personal şi mi-a 

făcut onoarea să publice în seria I-a a revistei Argeş un studiu ce a dat un nou curs 

istoriografiei noastre, a comparat într-unul din volumele sale situaţia Ţărilor Române în 



 64 

raport cu Imperiul Otoman, cu a unor state contemporane din Europa şi Asia, precum 

Germania, Italia şi Japonia.   

După ce au fost învinse în cel de al II-lea război mondial, Germania, Italia şi 

Japonia şi-au păstrat organizarea internă, administraţia, înstituţiile, inclusiv 

parlamentele, armatele, dar în politica lor externă merg consecvent alături de învingător, 

respectiv de Statele Unite ale Americii.  

Radu al V-lea cel Viteaz, monarh profund convins că domneşte din voia lui 

Dumnezeu ca părinte al patriei şi al tuturor supuşilor săi, de care răspunde la Dreapta 

Judecată, că este un continuator al marilor bazilei bizantini, că în el este încorporată şi 

trăieşte vie, legea divină, nomos empsichos, lex animata, a refuzat categoric soluţia 

politică propusă de câţiva dintre boierii săi. Un profund sentiment al demnităţii l-a 

împiedicat să accepte propunerea lor. 

Refuzul lui Radu al V-lea cel Viteaz are cauze precise.Demnitatea este pentru el 

o valoare supremă. Demnitatea nu este negociabilă. 

Domnitorul ştie că demnitatea sa este legată de înălţimea morală la care se 

situează. El nu poate proceda altfel, pentru că numele lui nu trebuie să fie umbrit de 

cedări. 

Lui Radu al V-lea cel Viteaz i se potrivesc afirmaţiile lui Nichifor Crainic din 

lucrarea  Ortodoxie şi etnocraţie, una dintre acele cărţi fundamentale care au contribuit 

la formarea convingerilor mele: ―Generos şi altruist prin natura lui, eroismul istoric se 

comunică generaţiilor cu atât mai intens, cu  cât a fost mai mare şi mai sublim. 

Eroismul e arta de a sluji neamul prin sacrificarea ta.” 

Refuzul categoric al domnitorului i-a îndârjit pe unii dintre marii feudali ai 

epocii, dispuşi la compromisuri. 

          În aceste condiţii, doi dintre boierii săi de încredere, respectiv Neagoe de la Periş 

Vornicul, cel dintâi demnitar în sfatul domnesc, cancelarius, cum apare în actele 

oficiale redactate în latină, un fel de prim ministru al Ţării, şi Drăgan de la Merişani şi 

Bucşani Postelnicul, însărcinat cu probleme de protocol la curte, marsalchus curiae, 

cum stă scris în documentele în latină, s-au pus în fruntea unui complot antidomnesc. 

Amândoi erau veri cu domnitorul.  

Complotul lor sângeros s-a desfăşurat în timpul sărbătorilor de iarnă, între 

Crăciunul anului 1528  şi Boboteaza anului 1529. 

În primele zile ale lui ianuarie 1529 Radu al V-lea cel Viteaz a fost pândit la 

Râmnicu Vâlcea pentru a fi ucis.  

Înconjurat de oştenii care îi erau devotaţi, domnitorul s-a luptat cu înverşunare, 

dar a fost silit să se retragă într-una dintre bisericile cetăţi ale oraşului.  

Unii medievişti afirmă că s-a retras în Biserica Sfântul Nicolae, zidită în 1504 de 

tatăl său, domnitorul Radu al IV-lea cel Mare (1495 - 1508), pe locul actualei episcopii 

a Râmnicului.  

Alţii afirmă însă că s-a retras în biserica schitului Cetăţuia, cu hramul Sfinţii 

Voievozi, aşezată pe dealul de la ieşirea din oraş, către Sibiu, de unde putea să plece prin 

pădurile desfrunzite din dreapta Oltului.  

Ştim din documente că după o luptă scurtă şi violentă Radu al V-lea cel Viteaz 

s-a retras în sfântul altar. Fiul său Vlad a fost ucis în pronaos. Domnitorul însuşi a fost 

ucis în sfântul altar. Capetele celor doi, năclăite de sânge, au fost trimise de complotişti, 

la Constantinopole.  
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Eu nu pot să uit după-amiaza unei zile de vară, când, cu mulţi ani în urmă, am 

urcat pentru prima dată, copleşit de emoţie şi de o sfântă sfială, sus, în deal, la Cetăţuie, 

pe urmele domnitorului martir. 

Am găsit biserica deschisă. Am păşit înăuntru. Mirosea vag a ceară arsă şi a flori 

proaspete de la buchetele puse in vaze sub icoanele împărăteşti. 

M-am închinat. Am aprins o lumânare. Am privit zugrăvelile de pe pereţi şi 

catapeteasma. Totul părea în ordine. 

Abia la ieşire, în aerul fierbinte al după-amiezii, am observat că în jurul meu era 

o linişte copleşitoare. Nu se auzeau decât foşnetele slabe ale frunzelor din pădurea de 

aproape, pe unde zburau nişte păsări toropite de căldură.  

Eu însă vedeam şi auzeam în imaginaţie scena sângeroasă a uciderii marelui 

domnitor în altar, trădat de verii săi.  

Am trăit cu o intensitate copleşitoare, impresia devastatatoare că gura mi se 

umple de sânge, că eu însumi sunt sfârtecat de săbiile ucigaşe. Mi s-au îmmuiat 

picioarele. Mi s-a făcut rău. Căldura după-amiezii mi s-a părut ucigaşă. A trebuit să mă 

aşez epuizat, într-o stare de semileşin, pe o bancă de lemn aflată, din fericire, acolo, la 

îndemână, lângă poarta de intrare în curtea schitului.  

Mi-am revenit greu, încetul cu încetul. Imaginaţia cu care bunul Dumnezeu m-a 

dăruit, binefăcătoare în actul elaborării prozei artistice, poate fi uneori teribilă, în 

momentele asociate cu sentimentul de oroare.  

Ca să înţelegeţi starea sufletească trăită de mine la schitul Cetăţuia, trebuie să 

adaug că în anii copilăriei mele, atunci când intram în sfântul altar, în biserica de la 

Bătieşti-Vultureşti, unde oficia tata, el mă punea să îngenunchez şi să sărut pânza albă 

de in de pe Sfânta Masă, pe care erau aşezate Sfântul Potir şi Sfânta Evanghelie. 

Totdeauna m-am supus îndemnului blând al tatei. 

Într-o biserică ortodoxă altarul este ―Sfânta sfintelor‖. În altar, pe Sfânta Masă 

de piatră, sunt zidite părticele din moaştele unui sfânt. Biserica respectivă, nu poate fi 

sfinţită, nu poate exista fără acele părticele din moaştele unui sfânt. 

În Sfântul altar, la momentul copleşitor al epiclezei, este prezent Mântuitorul 

Însuşi în stare de jertfă. Este prezent Mântuitorul Iisus Hristos euharistic.  

Cu atât mai monstruoasă apare fărădelegea complotiştilor, trădători de neam şi 

de ţară, care, dupa ce i-au jurat credinţă, l-au ucis pe domnitor în sfântul altar, între Anul 

Nou şi Bobotează, ca să facă pe placul unei puteri străine.  

Pentru puţin timp Neagoe Vornicul şi Drăgan Postelnicul au obţinut puterea. Dar 

nume bun şi măcar un dram de glorie n-au avut niciodată. Pentru că există o blestemată 

putere fără glorie. După numai un an amândoi au fost ucişi, la rândul lor, de Moise 

Vodă (1529 – 1530), domnitor care a preluat puterea cu ajutorul marilor boieri 

Craioveşti.  

Pe piatra tombală din catedrala episcopală de la Curtea de Argeş este sculptată în 

basorelief figura domnitorului călare, cu coroana domnească pe cap, cu sceptrul în 

mână, cu mantia monarhică (purpura) în bătaia vântului. Ne putem gândi că aşa îi 

flutura mantia atunci când era în fruntea oştilor sale pornite în iureş, la luptă. Şi ne 

putem gândi, desigur, şi la cei ce vorbesc despre mândria de a fi român. 

Iată textul de pe această piatră tombală dictat de domnitorul Radu al V-lea 

însuşi, pe când era în viaţă. Numai datele calendaristice au fost adăugate ulterior, de cei 

din familia sa, după ce el nu mai era în viaţă. Textul a fost redactat în slavonă şi tradus 
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de mai multe ori în română, de istoricii medievişti. Vă rog să observaţi în mod special 

finalul acestei inscripţii, de o excepţională intensitate lirică, prin raportare la eshatologia 

creştină!   

„A răposat robul lui Dumnezeu şi mult milostivul Ion Radul marele voievod şi 

domn a toată Ţara Românească şi al Podunaviei, în anul 7037 (1529), luna ghenarie 4 

zile, crugul soarelui 7, indicţionul 3.  

Să vă fie ştiute războaiele...ce vi le spun, pe care le-am făcut eu: războiul cu 

agarenii (cu otomanii) la Gubavi; la satul Ştefeni lângă Neajlov; la Clejani; la 

Ciocăneşti; la cetatea Bucureşti; la cetatea Târgovişte; pe râul Argeşel; la satul Plata; 

la Alimăneşti pe Teleorman, cel mai iute şi mai vărtos dintre toate războaiele; la 

Grumazi, cu şapte sangeacuri; la Nicopole; la Şiştov; sub cetatea Poienari cu horani; 

la Gherghiţa; iar la Bucureşti; la oraşul Slatina; iarăşi la cetatea Bucureşti; la satul 

Rucăr; la Didrih. 

Atunci m-a dăruit Dumnezeu cu stăpânire şi schiptru şi m-a încins cu brâu şi 

purpură, şi cu coroană m-a încoronat, şi cu cinste, bogăţie, şi cu multă mărire de dar 

aducătoare şi cu mulţime de oaste stând în jur; mână de ajutorinţă tuturor întinzând şi 

îndurare. 

Acum zac aici, în mica groapă, singur, aşteptând glasul Arhanghelului, cea de 

pe urmă trâmbiţă, învierea întregii lumi, prefacerea stihiilor (a cosmosului; viziunea 

domnitorului e pancosmică, inspirată de semnificaţiile pancosmice ale Sfintei Liturghii 

ortodoxe).  

Şi rog pe cei ce Dumnezeu va vrea să vină după noi să întărească acest mic 

adăpost şi lăcaş al osemintelor mele, ca să fie nestricat.” 

Autorul basoreliefului de pe piatra tombală de la Curtea de Argeş este sculptorul 

sas Veit cel Tânăr de la Braşov (? - 1531), fiul celebrului Witt Stwosz (1447 - 1533).  

Şi pentru că în zilele noastre se încearcă realizarea unei unităţi europene, o 

aventură politică desfăşurată în ceaţă, despre care mulţi îşi dau cu părerea şi despre care 

e greu de spus cum va evolua, mi se pare potrivit să amintesc aici şi faptul că Witt 

Stwosz, tatăl lui Veit cel Tânăr de la Braşov, a fost un meşter genial, care a zugrăvit, 

între altele, polipticul măreţului altar din catedrala Sfintei Fecioare Maria, una dintre 

comorile artistice ale naţiunii poloneze. Am contemplat de mai multe ori acest poliptic. 

Am evocat pe larg oraşul Cracovia şi palatul Wawel al regilor polonezi în 

romanul meu Adevărul retorului Lucaci. 

Neamul Stwosz era originar din satul Harău, de pe malul drept al Mureşului, în 

judeţul Hunedoara, sat locuit de români şi de saşi, unde se află biserica Sfântul Nicolae, 

ctitorită în 1563 de doamna Mara şi de domniţa Elena, soţia şi fiica lui Petru Schiopul, 

domnitorul Moldovei (1574 – 1577; 1578 – 1579; 1583 - 1591).  

Plecând din oraşul Brad, din inima Munţilor Apuseni, unde s-a născut soţia mea 

şi trăiesc rudele ei, am fost în satul Harău de câteva ori. Am vrut să văd locul de unde se 

trage neamul celui care a sculptat basorelieful şi inscripţia în relief plat de pe piatra de 

mormânt a domnitorului Radu al V-lea cel Viteaz. 

Pentru mine Radu al V-lea de la Afumaţi este un geniu militar şi politic. Nu 

oricine este victorios în 20 de războaie. El încorporează relaţia dintre eroic şi tragic în 

istoria noastră.  

Zeci de alţi domnitori, şi sute, şi mii de alte personalităţi emblematice ale istoriei 

noastre încorporează această relaţie.  
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Este interesant ce a rămas în istoria culturală a ţării noastre în urma domniei lui 

Radu al V-lea cel Viteaz.  

Din porunca lui a fost pictată biserica episcopală de la Curtea de Argeş. De 

aceea a dorit să fie îngropat în ea.  

Este adevărat că biserica episcopală a fost sfinţită cu mare sobor de preoţi şi 

ierarhi la 15 august 1517, pe timpul Sfântului Domnitor Neagoe Basarab, ctitorul ei, în 

prezenţa lui Teolipt I Patriarhul Ecumenic de la Constantinopole (1513 - 1522), a 

ierarhilor şi stareţilor din Ţara Românească precum şi a egumenilor de la mânăstirile din 

Sfântul Munte Athos. 

Dar atunci când a fost sfinţită, catedrala, cu splendorile ei de piatră sculptată în 

exterior, nu era pictată în interior. 

Pictura a fost realizată la porunca lui Radu al V-lea cel Viteaz  de Dobromir de 

la  Târgovişte, unul dintre marii artişti ai Europei feudale, cel ce zugrăvise în prealabil, 

în 1515, „cu văpsele şi cu aur‖, cum se spune în documente, biserica având hramurile 

Sfântul Ierarh Nicolae şi Sfântul acoperământ al Maicii Domnului a mânăstirii Dealu; 

apoi, în 1519, Biserica Adormirea Maicii Domnului a mânăstirii Bistriţa din Oltenia, 

ctitoria marilor boieri Craioveşti, rudele lui Neagoe Basarab şi ale domnitorului ucis de 

complotişti la schitul Cetăţuia. 

Pictura murală de la Argeş executată de Dobromir de la Târgovişte este o 

capodoperă a artei feudale româneşti şi europene.  

Splendoarea ei originală poate fi contemplată în marile fragmente păstrate în 

prezent la loc de cinste în sălile secţiei feudale a Muzeului Naţional de Artă din 

Bucureşti. 

Cum se spune, Radu al V-lea cel Viteaz a lăsat în urma lui ceva care a străbătut 

secolele. 

Fireşte, relaţia dintre eroic şi tragic din personalitatea unor reprezentanţi ai 

istoriei noastre ne dezvăluie dimensiunea trăirii lor morale. Mai presus de toate ei sunt 

sublime personalităţi morale. 

Aşa cum ne dezvăluie şi relaţia lor cu sacrul, pentru că ei nu se abat de la 

credinţa lor ortodoxă. Ei luptă pentru apărarea Ţării lor şi a creştinilor de pretutindeni.   

Componenta misionară a esenţei spirituale româneşti ni se revelează în contact 

cu miile de daruri – obiecte de cult, manuscrise, tipărituri, şcoli, biserici, spitale, fântâni 

de marmură oferite de domnitorii, boierii, comandanţii de oşti, orăşenii, meşteşugarii 

din bresle şi neguţătorii români pentru fraţii lor creştini ortodocşi din alte ţări.  

În zilele noastre aceste daruri pot fi admirate în Serbia, Bulgaria, în Polonia, 

respectiv în Ucraina de azi, la Liov, unde boierii Movileşti şi domnitorul Miron 

Barnovski au înălţat o catedrală ortodoxă, cea mai mare construcţie bisericească din 

oraş, în Albania, Grecia, Turcia, Siria, Israel, Palestina şi Egipt. Spiritualitatea noastră s-

a afirmat jertfelnic şi ecumenic. De aceea putem vorbi de componenta misionară a 

esenţei spirituale româneşti. Este o componentă sublimă. 

―Miracolul istoriei noastre, observă Nichifor Crainic în eseul Transfigurarea 

românismului (1943), e că noi am crescut şi ne-am definit ca români, tocmai prin ceea 

ce s-ar părea că am pierdut în beneficiul semenilor noştri. Sufletul naţional s-a lărgit şi 

s-a modelat în lumina ideii ecumenice‖. 
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Tot Crainic scrie în acelaşi eseu despre modul cum în istoria şi spiritualitatea 

noastră a fost trăit sublimul: ―Noi suntem un popor care l-am trăit în generozitatea 

eroismului şi a milosteniei‖. 

Adresându-se monarhilor creştini Mihai Viteazu spunea: ―Eu n-am avut de la 

turci nici o greutate sau vreo nedreptate, dar ceea ce am făcut, toate le-am făcut pentru 

credinţa creştinească, văzând eu ce se întâmplă cu bieţii creştini. M-am apucat să ridic 

această mare greutate, cu această ţară săracă a noastră, ca să fac un scut al întregii 

lumi creştine.‖ 

Nici un român demn de acest nume nu poate uita cuvintele lui Mihai Viteazu 

despre ţara sa ca „scut al întregii lumi creştine‖. 

Relaţia dintre eroic, tragic, moral, sacru, misionar şi sublim, ca manifestare a 

esenţei spirituale româneşti este pentru mine nu numai un motiv de reflecţie teoretică, 

respectiv filosofică, ci şi de preocupare estetică. Mai precis – un motiv de preocupare 

epico-artistică. 

Nu m-am considerat niciodată suficient de puternic în spirit pentru a finaliza 

romanul atât de mult dorit despre Radu al V-lea cel Viteaz. Câteva variante ale acestui 

roman au fost aruncate de mine la coş. Niciodată nu am fost mulţumit de forma lui 

finală.  

.N-am fost mulţumit, pentru că domnitorul Radu al V-lea cel Viteaz este nu 

numai un măreţ erou tragic ci şi un geniu militar şi politic. 

          Este, desigur, dificil să recunoşri, după mai multe încercări eşuate, că nu eşti în 

stare să înfăptuieşti ceea ce doreşti cu atâta atrdoare. 

Dar geniul nu încape în capitolele inevitabil strâmte ale unei evocări romaneşti. 

Mi-ar fi plăcut, dacă aş fi avut talent de sculptor, să-l evoc într-o statuie ecvestră de 

bronz de dimensiuni imense, aşezată pe un uriaş soclu de granit, sau, dacă aş fi fost 

compozitor, într-o amplă simfonie eroică, plină de acorduri şi de accente patetice.  

Despre genii e greu să scrii romane. Este chiar imposibil. De aceea am scris 

despre intelectuali – filosofi, savanţi, jurişti, preoţi, ierarhi, muzicieni, pictori, 

politicieni, medici, diplomaţi, dascăli – care, fără să fie în primul plan al istoriei, precum 

domnitorul Radu al V-lea cel Viteaz, au contribuit totuşi, în mod activ, prin creaţiile lor 

la afirmarea spiritului românesc în lume şi în istorie.  

Am conceput astfel, tocmai pentru a reliefa epic şi simbolic relaţia dintre eroic, 

tragic, moral, sacru, misionar şi sublim, ca manifestare a esenţei spirituale româneşti, o 

strategie şi o tactică epică.  

Strategia mea epică a urmărit cuprinderea întregii istorii a românilor în 

construcţia de ansamblu, care formează ciclul celor zece romane publicate până acum.  

Tactica epică a vizat realizarea concretă a fiecărui roman în parte. 

Mai precis, am evocat epoci de cultură, personalităţi intelectuale şi unele creaţii 

prin care ele s-au impus, pentru a putea ajunge la generalizări cu privire la profilul etno-

spiritual al poporului nostru, respectiv la fenomenologia epică a spiritualităţii române.  

Strategia şi tactica mea epică ţin cont de valoarea sugestiilor oferite de logica 

formală, în mod special de valoarea inducţiei ca act al cunoaşterii umane.  

Logica sau regina filosofiei, cum i se spune, afirmă că inducţia se realizează ca 

un raţionament prin care se trece de la cazurile particulare dintr-o mulţime de obiecte 

ale judecăţii, la aserţiuni despre toate cazurile, în sens distributiv. 
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Procedând inductiv eu mi-am organizat romanele ca pe nişte parabole epice, 

suprasaturate de variate simboluri comunicante, dar şi ca acte ale unei posibile intuiţii 

revelatoare.  

Dincolo de formele concrete ale simbolurilor epice, ca energii semantice şi 

unificatoare,bazate pe diverse analogii, apte să facă trecerea de la imanent la 

transcendent, lectorul acestor romane poate sesiza un sens spiritual. 

Am dorit ca analogiile din simbolurile create de mine să susţină anagogia, 

respectiv ridicarea sufletelor spre cele mai înalte culmi ale contemplaţiei istorice, 

estetice şi, mai ales, teologice. Pentru că analogia are forţă revelatoare doar în cazul că 

evoluează şi se împlineşte ca anagogie, respectiv, ca act al contemplaţiei mistice. 

Datorită preocupărilor mele pentru relaţia dintre eroic, tragic, moral, sacru, 

misionar şi sublim ca esenţă a fenomenului spiritual românesc, eu înţeleg mai bine 

acum de ce monahii din mânăstirile noastre, trăitori întru credinţă neabătută, rugăciune 

şi smerenie,  vorbesc despre România ca Ţară Sfântă sau Ţara Maicii Domnului, în 

sensul ca ea este ocrotită de Însăşi Născătoarea de Dumnezeu şi pururea Fecioară Maria.  

Şi tot datorită acestor preocupări, eu, autorul de proză, îmi reprezint România ca 

pe o măreaţă catedrală cu turlele svelte în slava cerului şi temeliile în pământul unde 

odihnesc, ştiuţi sau neştiuţi, toţi cei ce s-au jertfit pentru ţara noastră. 

Aşa cum o biserică de zid există numai dacă pe sfânta masă, în altar, sunt puse 

părticele din moaştele unui sfânt, România, Ţară Sfântă, Ţara Maicii Domnului, durează 

în lume şi în istorie, tocmai pentru că temeliile ei sunt clădite pe oasele sfinte ale 

moşilor şi strămoşilor noştri.  

Altfel spus fenomenul spiritual românesc poate fi explicat prin esenţa lui sacră. 

Perceperea acestei esenţe prin intermediul operelor artistice face posibilă trecerea de la 

contemplaţia estetică la contemplaţia mistică. 

Aceeaşi preocupare pentru înţelegerea raporturilor de o inepuizabilă 

complexitate, dintre esenţă şi fenomenul spiritual românesc domină şi orientează 

lucrările mele istorice, în primul rând volumele Istorie şi valori (1994), Istoria 

literaturii dacoromane (1999) şi Antologie de literatură dacoromană, Texte comentate 

(2003). 

Şi tot aceeaşi preocupare a orientat eforturile mele la masa de scris, în elaborarea 

tratatului Prelegeri de estetica Ortodoxiei (vol. I Teologie şi estetică; vol. II Ipostazele 

artei), apărut într-o primă ediţie în 1996 şi în ediţia a II-a, amplificată cu cinci capitole 

noi, în 2009.  

Nu întâmplător în finalul volumului al II-lea din Prelegeri de estetica Ortodoxiei 

am introdus capitolul O frumuseţe spirituală. E vorba de frumuseţea spirituală 

românească, discutată din perspectivă teoretică, respectiv a principiilor estetice 

demonstrate în cele două volume ale tratatului.  

Tot despre frumuseţea spirituală românească vorbesc contribuţiile mele în 

domeniul muzicologiei, concretizate în studiul Ioan Căianu-Valachus (1994), ale cărui 

date documentare au fost interpretate şi transfigurate epic în romanul Marele cântec, 

precum şi preocupările din domeniul criticii de artă  exprimate în demonstraţiile din 

volumul Lainici, despre creaţia pictorului muralist de reputaţie europeană Grigore 

Popescu-Muscel.  



 70 

 În acest sens au fost realizate şi filmele mele documentare din serialul Dobrogea 

creştină. Harta spirituală în 13 episoade a câte 30 de minute fiecare, difuzate de mai 

multe ori la postul de televiziune România de Mâine.  

Ca fondator şi conducător de publicaţii, în primul rând al revistei Argeş, pe care 

am avut şansa s-o întemeiez în 1966 şi s-o reînfiinţez în 2001, am fost consecvent 

preocupat de reliefarea aceluiaşi fenomen spiritual românesc, în special a esenţei sale, 

înţelese ca relaţie stabilă, internă, principală, determinantă şi necesară. 

Ca modele tutelare am avut revistele Semănătorul şi Gândirea, cele mai 

importante publicaţii de cultură din istoria românilor în secolul al XX-lea. 

Acestea sunt şi cele mai importante dintre publicaţiile pe care agenţii criminali ai 

Kominternului, ajunşi în ţara noastră la putere dupa 1944, le-au urât şi le-au hulit în 

variate moduri. Unii le mai hulesc şi azi, de parcă Ana Pauker, Vasile Luca şi Leonte 

Răutu ar fi revenit la putere.  

Sunt publicaţii cu o fermă orientare naţională, tradiţionalistă şi spiritualistă. Ele 

au reuşit să-i unească sub steagul unui program comun pe cei mai importanţi făuritori 

români de cultură din zbuciumatul secol al XX-lea.    

Mari gânditori, teoreticieni ai specificului naţional românesc şi ai 

tradiţionalismului, adevărate spirite tutelare ale culturii noastre, precum Mihail 

Kogălniceanu, Mihai Eminescu, Nicolae Iorga, Nichifor Crainic, Lucian Blaga, Nae 

Ionescu, Traian Brăileanu, Ilarion Felea, Traian Herseni, Sextil Puşcariu, Ion Petrovici, 

Simion Mehedinţi, Ion Pillat, Mircea Vulcănescu, Gh. I. Brătianu, Teodor M. Popescu, 

Constantin C. Giurescu, Mircea Eliade, Ioan G. Coman, Dumitru Stăniloae, Anton 

Dumitriu, Constantin Noica au fost pentru mine surse de inspiraţie, susţinând prin 

scrierile lor convingerile care mă reprezintă şi pentru care am militat consecvent, în tot 

ceea ce am publicat. 

* 

Nu pot să închei oratio sollemnis, fără să-i elogiez cu profundă recunoştiinţă, în 

acest cadru, sărbătoresc pentru noi toţi şi sentimental pentru mine, pe marii erudiţi care 

au avut bunăvoinţa să dedice operei mele, ample şi revelatoare monografii. 

Începutul l-a făcut eminentul lingvist Gh. Bulgăr, profesor la Universitatea din 

Bucureşti şi apoi, timp de 21 de ani, la Universităţile Sorbona-Paris, Lyon şi Bordeaux, 

cu volumul Stil şi artă literară în proza lui Mihail Diaconescu (2001).  

După ce numele meu a început să apară în unele manuale de literatură română 

pentru licee, monografia profesorului Bulgăr a fost publicată într-o nouă ediţie, în 2004. 

A urmat volumul pe care eminentul savant comparatist, teoretician lieterar şi 

profesor de literatură universală şi comparată Valeriu Filimon de la Universitatea din 

Bucureşti l-a intitulat Critica arhetipală şi fenomenologia narativă (2004). El discută 

despre romanele mele pornind de la teoriile create de filosofi ai culturii precum Carl 

Gustav Jung, Lucian Blaga şi Mircea Eliade despre relaţia dintre actele de cunoaştere şi 

inconştientul colectiv. 

Domnul Theodor Codreanu, eminent critic şi istoric literar, politolog, sociolog şi 

filosof al culturii, este autorul monografiei pe care a intitulat-o Mihail Diaconescu, 

Fenomenologia epică a istoriei româneşti (2005). 

Părintele profesor universitar dr. Dumitru Radu, considerat de mulţi cel mai 

important discipol al părintelui Stăniloae, a dedicat operei mele amplul volum intitulat 

Fundamentele teologice ale fenomenologiei narative (2009), pe care Fericitul întru 
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pomenire Patriarh Teoctist a considerat-o una dintre marile realizări ale ştiinţei 

româneşti, motiv pentru care a dorit ca ea să fie lansată într-un cadru de mare 

solemnitate, în  prezenţa sa la Palatul Patriarhal din Bucureşti. Nu voi uita niciodată cele 

spuse la această lansare de Părintele Patriarh Teoctist.  

Eminentul meu coleg la Universitatea din Piteşti, camarad de idealuri 

intelectuale dar şi consătean la Vultureşti, domnul Ilie Barangă, a avut bunăvoinţa să 

consacre operei realizate de mine masivul volum Noi contribuţii bibliografice la studiul 

operei lui Mihail Diaconescu (2009). 

Domnul profesor univ. dr. Ilie Bădescu a dedicat operei mele volumul intitulat 

Drama istorică a omului creştin în literatura lui Mihail Diaconescu. De la sociologia 

literaturii la fenomenologia narativă. Contribuţii antropologice (2010). Domnul 

profesor Ilie Bădescu s-a impus ca specialist de mare autoritate şi de largă recunoaştere 

internaţională în filosofia culturii, antropologie, istoria sociologiei clasice şi 

contemporane, istoria socială, analiza comparativă a dezvoltării moderne a naţiunilor 

din aria Europei Centrale şi de Răsărit, teoria dezvoltării şi subdezvoltării, studiul 

imperiilor, al regimurilor oligarhice, al panideilor, al internaţionalelor şi al rolului lor în 

Occident, Rusia şi România, în sociologia şi geopolitica frontierelor, în studiul 

enciclopedic al valorilor reprimate, în studiile rurale, ale riscurilor sociale şi ale 

dezvoltării comunitare, în sociologia literaturii.    

În mod special ţin să aduc elogiul meu plin de recunoştiinţă publicului care îmi 

citeşte cărţile. Fără acest public eu n-aş fi ceea ce sunt. 

Fără consacrarea ei de către public, o operă, fie ea genială, are doar o valoare 

potenţială, dar nu reală. Pentru că publicul îi consacră sau îi infirmă pe autorii de opere 

intelectuale.  

De aceea eu cred că adevărata artă, chiar şi atunci când propune teme şi 

dezbateri de un superlativ rafinament intelectual, are un sens profund democratic. Cei ce 

se autoproclamă o elită, fără să fie în prealabil consacraţi de marele public, sunt pentru 

mine doar nişte închipuiţi, atunci când nu sunt nişte ciocoi literari obraznici şi 

neputincioşi. 

Avea deplină dreptate G. Călinescu, atunci când spunea că a scrie pentru cei 

mulţi înseamnă a scrie pentru mult timp. 

* 

Preocupările mele în domeniile romanului, esteticii, teoriei şi istoriei literaturii, 

muzicologiei, artelor plastice şi filmului documentar m-au ajutat în activitatea didactică 

desfăşurată în rândurile studenţiilor, masteranzilor şi doctoranzilor. 

Kant spunea undeva că educaţia este cea mai importantă dar şi cea mai grea 

misiune ce i s-a dat omului spre rezolvare.  

Este o misiune infinit de complexă, conformă însă cu vocaţia spirituală a 

omului. Este o misiune sfântă. 

Eu cred cred că posibilitatea de a lucra cu tinerii a fost unul dintre marile daruri 

cu care bunul Dumnezeu Proniatorul şi Părintele Luminilor m-a învrednicit. Îi 

mulţumesc bunului Dumnezeu pentru acest mare dar. 

Sunt convins că fără activitatea didactică, în care m-am dăruit fără preget, 

preocupările mele literare, istoriografice şi teoretice n-ar fi fost posibile. 

În acest sens puteţi înţelege de ce eu consider Universitatea din Piteşti o altă casă 

a mea. Aşa cum revista Argeş este o altă casă a mea. Aşa cum Universitatea Humboldt 
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din Berlin a fost timp de trei ani, o altă casă a mea. Aşa cum Facultatea de Sociologie a 

Universităţii Bucureşti este o altă casă a mea. Aşa cum Universitatea Spiru Haret este, 

şi ea, o altă casă a mea.  

Să spun că Universităţii piteştene îi sunt profund devotat este prea puţin. I-am 

fost şi îi sunt îndatorat pentru totdeauna. 

Acum, pentru că m-aţi onorat cu titlul de doctor honoris causa, datoriile mele 

sufleteşti faţă de universitatea din Piteşti cresc din nou. 

Îmi doresc din suflet să fiu demn de dragostea pe care Domniile Voastre, stimaţi 

şi iubiţi colegi, mi-o dăruiţi. 

Îmi doresc să fiu demn de valorile nemuritoare ale culturii române care ne-a dat, 

nouă, tuturor, un bine suprem: conştiinţa misiunii noastre sfinte şi sfinţitoare ca dascăli 

şi creatori de valori intelectuale. 
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ŞTEFAN LUPAŞCU ŞI PROIECTUL UNUI 

SISTEM TRIETIC 

Prof. dr. Maria MICHIDUŢĂ  

Abstract 

Less known for his contributions to the development of ethics from înţelegrea Lupascu man that 

thing - and - life - and - ethical behavior means the human spirit in the same time physical, biological and 

psychological phenomena in contact with internal and external subject and object , of the unconscious 

and consciousness.  Hence the existence of three ethical conclusion based on good understanding 

conştiientizarea as contradictory, a contradiction in which good and evil are fuidizate the action 

principle of third persons.  The study deals in detail structured ethical reconstruction following problems: 

1. well aware of contradictory 2. three ethics, 3. ethics ethics and religious art as expressions of man 

relationship with being. Of course the views contained in this study is a prerequisite for new 

developments.  

1. Deconstrucţie etică: anti-reducţionism moral 

Chiar dacă preocupările lui Ştefan Lupaşcu în legătură cu problemele etice sunt doar 

tangenţiale, chiar dacă, după cum precizează el însuşi, este vorba „decât de indicii, de teme de 

meditaţie, de cercetări şi chiar de controverse, propuse cititorului‖
1
, o analiză atentă a acestora 

va scoate la iveală o structură etică trivalentă, care nu are drept rezultat disoluţia binelui într-un 

pluralism etic steril, ci înţelegerea complexităţii dinamice a acestui termen. Dacă reflecţiile 

morale din Logică şi contradicţie apar drept sumare „descinderi în concret‖ făcute de un 

gânditor ale cărui lucrări se situează preponderent „la nivelul teoreticului‖, odată cu Omul şi 

cele trei etici ale sale, Lupaşcu trece, după propria-i exprimare, „în planul condiţiilor practice 

ale rezolvării problemelor pe care le pune lumea fiinţei umane‖
2
. Etica lupasciană se vrea, deci, 

întregirea practică a nucleului teoretic tare constituit de logica dinamică a contradictoriului, 

legătura necesară a acesteia cu cel căreia i se adresează şi care se individualizează în lume ca 

fiinţă capabilă să înţeleagă contradicţia bine – rău şi să aleagă/actualizeze binele sau răul, adică 

să transceandă, într-un fel sau altul, contradicţia: Omul.  

În arhitectonica axiologică piramidală a lui Platon, Binele,
3 avgaqovn, ocupă poziţia 

supremă. Aristotel va critica statutul de Formă abstractă şi transcendentă al Binelui profesat de 

şcoala platoniciană, considerând că etica trebuie să aibă drept obiect un Bine accesibil omului, 

Binele realizabil în practică, dar îi va păstra superioritatea axiologică instituindu-l în scop 

absolut, spre care tinde totul. Combătând finalismul aristotelic, Kant va muta accentul eticii de 

pe Bine ca scop, pe datoria raţiunii practice „de a produce o voinţă în sine şi nu bună ca mijloc 

pentru realizarea unui alt scop oarecare."
4
  

Indiferent însă dacă se referă la un Bine abstract sau la unul concret, conceput ca scop al 

acţiunilor noastre sau ca normă a lor, etica tradiţională a apărat cu înverşunare unicitatea şi 

                                                 
1 Ştefan Lupaşcu, Logică şi contradicţie, Iaşi, Editura „Ştefan Lupaşcu‖, 2005, p. 123. 
2 Idem, Omul şi cele trei etici ale sale, Iaşi, Editura „Ştefan Lupaşcu‖, 1999, p. 6. 
3 Am ales să notăm cu majuscule valorile morale (Bine, Rău) atunci când facem referire la sensul lor clasic (termeni ai unei 

contradicţii absolute, guvernată de principiul terţului exclus) şi fără majuscule (bine, rău) atunci când avem în vedere 

semnificaţia lor lupasciană (variabile dinamice unite printr-o contradicţie relativă într-un sistem, posibil în virtutea acţiunii 

principiului terţului inclus). 
4 Immanuel Kant, Întemeierea metafizicii Moravurilor. Critica raţiunii practice, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1972, 

p. 14. 
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universalitatea lui, corelate, explicit sau implicit, cu ideea de divinitate. Din acest motiv, orice 

încercare de deconstrucţie morală, de disoluţie a ἦqo"-ului, înţeles, în spirit heideggerian, drept 

„sălaş, loc al locuirii‖
5
 omului, echivalează cu închiderea acestuia către divinitate, căci 

cunoscuta expresie heracliteică ἦqo" ajnqrwvpῳ daivmwn arată, potrivit aceluiaşi 

Heidegger, că „omul locuieşte, în măsura în care este om, în apropierea zeului‖.
6
 Relativizarea 

morală implică „moartea lui Dumnezeu‖ (Nietzsche) sau, cel puţin, punerea lui „în paranteză‖ 

(Sartre). 

În acest context, deconstrucţia etică întreprinsă de Lupaşcu nu este una programatică, ci 

doar o etapă necesară a unei reconstrucţii ulterioare, pe alte baze decât cele tradiţionale. El 

neagă mitul modern al unui proiect etic universal, nu ca posibilitate în sine, ci ca ansamblu de 

tentative eşuate întrucât, tributare logicii clasice monovalente, acestea operează o reducţie a 

complexităţii umanului la una dintre dimensiunile sale. În mod tradiţional, omul a fost tratat 

drept materie (macro)fizică – rex extensa, legată inexplicabil de o materie psihică – rex 

cogitans; chiar dacă materia (macro)fizică apărea drept un accident al existenţei umane, cum 

însuşirile acesteia – omogenitate şi identitate – au fost primele accesibile cunoaşterii, ele au fost 

extinse şi în sfera moralităţii ducând la eticile omogenizante, de tip totalitar, ce pun comunitatea 

şi presupusul ei bine general înaintea individului şi a dorinţei sale de afirmare. Pe de altă parte, 

eticile vitaliste, accentuând dimensiunea biologică, eterogenizantă a umanului duc la un 

individualism excesiv în care nu contează decât reuşita proprie, la anarhie şi dezagregare 

socială.  

Deconstructivistă într-o primă lectură, concepţia morală a lui Lupaşcu se dovedeşte, la o 

analiză mai atentă, una anti-reducţionistă, ce ţine seama de faptul că omul nu este sau-lucru-

sau-viaţă-sau-spirit, ci şi-lucru-şi-viaţă-şi-spirit. Tocmai de aceea, în prefaţa la Omul şi cele trei 

etici ale sale, Lupaşcu pune în prim-plan complexitatea dinamică a existenţei umane, ca temei al 

abordării pe care o propune: „Prin termenul de etică înţeleg comportamentul, în acelaşi timp, 

fizic, biologic şi psihic al omului în contact cu fenomenele interne şi externe ale subiectului şi 

obiectului, ale inconştientului şi ale conştiinţei.‖
7
  

Cum omul este rezultatul interacţiunii dinamice a trei materii, a trei ortocauzalităţi, 

însemnă că „nu există doar o morală, doar un singur tip de activitate normativă a binelui şi 

răului, a bunului şi dăunătorului, a normalului şi patologicului, ci exact trei. [...] Căci omul 

este lăcaşul acestor trei orientări etice care se luptă în el şi pe care le ignoră în majoritatea 

timpului‖.
8
 În termeni heideggerieni, ἦqo"-ul îşi va păstra unitatea, dar aceasta va fi cea a unui 

sistem, va fi centrată pe contradicţie, pe lupta intestină dintre cele trei materii pentru hegemomie 

morală, fără a putea fi redusă vreodată la Unu parmenidian. 

Drept urmare, raportarea atitudinală şi acţională a omului la unitatea sistemică a celor 

trei materii va trebui să urmărească „binele‖ fiecăreia, căci, de pildă, omogenizarea, ca „bine‖ al 

materiei (macro)fizice înseamnă moartea, adică „răul‖ materiei biologice, al cărei „bine‖ îl 

reprezintă eterogenizarea, diferenţierea. Din acest motiv, este nu doar contraproductiv din punct 

de vedere epistemologic dar şi „imoral‖ ca un biolog să abordeze fenomenele vitale, înarmat cu 

logica şi, implicit, cu etica fizicianului, să încerce, practic să reducă o materie la alta. 

Centrată pe înţelegerea binelui drept „conştientizarea contradictoriului‖
9
, o contradicţie în 

care binele şi răul sunt fluidizate sub acţiunea principiului terţului inclus, trietica lupasciană poate 

părea, unui lector superficial şi neavizat, o erezie pasageră, un atentat minor la Ideea de moralitate. 

                                                 
5 Martin Heidegger, Scrisoare despre umanism, în vol. Repere pe drumul gândirii, Bucureşti, Editura Politică, 1988, 

p. 334. 
6
 Ibidem. 

7 Ştefan Lupaşcu, Omul şi cele trei etici ale sale, p. 6. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem, p. 94. 
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Vom vedea, în cele ce urmează, că Lupaşcu nu-şi propune fragmentarea eticii, ci, mai degrabă, în 

temeni specifici limbajului informatic, defragmentarea acesteia, eliminarea acelor spaţii goale de 

conţinut etic, ce împiedică veritabila comunicare între specialişti, o comunicare de natură 

transdisciplinară. 

 

2. Reconstrucţie etică 

2.1. Binele – conştientizarea contradictoriului 

 
Orice acţiune care intră în sfera moralităţii presupune alegerea între două alternative polare, 

desemnate, de regulă, prin termenii bine şi rău. Din perspectiva unei etici tradiţionale, opoziţia Bine-

Rău este una absolută, statică, iar opţiunea axiologică este guvernată de principiul terţului exclus; 

pare de domeniul evidenţei că orice dilemă morală se rezolvă alegând sau Binele, sau Răul. Ştefan 

Lupaşcu nu admite însă posibilitatea reală a contradicţiei absolute, întrucât aceasta ar echivala cu 

actualizarea absolută şi simultană a lui e şi ē, ca dinamisme antagoniste; pe plan moral ar trebui să 

admitem că omul concret ar cuprinde simultan în universul limitat al raţiunii sale practice două 

extreme infinit depărtate: Binele şi Răul, între care nu s-ar afla Nimic. Într-o altă variantă, 

actualizarea riguroasă şi simultană a Binelui şi a Răului ar transforma opoziţia contradictorie dintre 

valorile morale în una contrară: Binele şi Răul ar reprezenta termeni distincţi ai unei clase cu doi 

termeni pe care nu i-ar lega nimic, care nu ar putea constitui un sistem, un univers etic. Dacă binele 

şi răul s-ar putea actualiza simultan şi absolut, dacă între cei doi termeni ar exista sau contradicţie 

absolută, sau contrarietate, atunci nu ar mai exista dileme morale. Actualizarea absolută a binelui, 

coroborată cu posibilitatea cunoaşterii absolute a acestuia, ar face din problema alegerii morale o 

pseudoproblemă. Raţiunea practică s-ar reduce la cea speculativă, în maniera lui Socrate, care 

socotea că „nimeni nu e rău de bunăvoie, ci doar din ignoranţă‖. Opţiunea bine-rău, nu ar mai fi cu 

adevărat etică, ci ştiinţifică, tehnică chiar. Nu s-ar mai pune problema conştiinţei, ci doar aceea a 

cunoştinţei binelui.  

În realitate însă, experienţa ne arată că în orice bine se amestecă un rău şi în orice rău 

putem afla un bine. Tocmai de aceea, orice opţiune morală generează controverse, căci, indiferent 

cât de argumentată ar fi (din perspectivă teleologică sau deontologică), ea nu dobândeşte 

universalitatea după care tânjeşte. Dacă în plan speculativ raţiunea postulează noncontradicţia, în 

plan practic doar aspiră la aceasta. Universalitatea binelui, ca principiu al acţiunii, are o altă natură 

decât cea a adevărului, ca principiu la cunoaşterii. Kant însuşi recunoaşte că legile ştiinţei (ale 

naturii) sunt legi conform cărora se întâmplă totul, în timp ce legile moralei (ale voinţei / libertăţii) 

sunt legi conform cărora trebuie să se întâmple totul şi că, pe tărâmul practicii, trebuie lăsată la o 

parte ştiinţa pentru a face loc credinţei.  

Ştiinţa clasică, uzând de principiului terţului exclus, transcende antagonismul identitate-

diversitate, postulând identitatea ca fundament al existenţei şi adevărului şi izgonind diversitatea 

în aparenţă şi eroare. În acest fel, cunoaşterea, deşi cronologic începe cu experienţa, are un 

temei a priori. Morala clasică are un complex de inferioritate în raport cu ştiinţa clasică, pentru 

că ea doar tinde spre universalitatea pe care aceasta din urmă o postulează. Nimeni nu-şi pune 

problema universalităţii legii gravitaţiei, de exemplu, dar fiecare are conştiinţa că orice lege 

morală are excepţii. Universalitatea binelui depinde de consensul voinţelor individuale ce 

acţionează ca legislatoare într-un presupus imperiu al scopurilor absolute. Ea angajează voinţa şi 

libertatea individuală: „acţionează ca şi când maxima acţiunii tale ar trebui să devină, prin 

voinţa ta, lege universală a naturii‖
10

, afirmă imperativul categoric kantian. Acest „ca şi când‖ 

ne arată că morala nu poate fi ştiinţă şi că apriorismul etic nu este la fel de „pur‖ ca cel 

speculativ. Imperativul unei etici normative, indiferent dacă are un temei raţional („Acţionează 

                                                 
10 Immanuel Kant, Întemeierea metafizicii Moravurilor. Critica raţiunii practice, p. 39. 
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astfel încât să tratezi umanitatea din persoana ta sau a oricui altcuiva, totdeauna ca scop şi 

niciodată numai ca mijloc‖ – Kant) sau afectiv („Iubeşte pe Dumnezeu şi fă ce vrei‖ – Augustin) 

iese din sfera logicii clasice a identităţii, noncontradicţiei şi terţului exclus, deşi se raportează 

mereu la aceasta. Nici etica teleologică, identificând binele cu un presupus scop suprem 

(fericire, plăcere etc.), nu reuşeşte să transceandă conflictul relativ bine-rău, căci, prin natura 

lor, binele şi răul nu pot fi temeni absoluţi şi precişi, ci relativi şi vagi. Mai mult, cei doi termeni 

nu sunt statici, ei sunt legaţi prin contradicţia permanentă dintre ei într-un sistem dinamic. De 

aceea, orice acţiune (bazată, ce-i drept, pe o opţiune valorică) este guvernată de principiul 

terţului inclus: ea este mai mult sau mai puţin bună sau rea. 

Acest principiu este esenţial, în concepţia lui Lupaşcu, pentru a înţelege 

comportamentul moral al omului şi relaţia dintre morală şi ştiinţă. Existenţa, la toate palierele ei, 

este constituită din dinamisme energetice aflate în conflict relativ. Conştientizarea acestui 

conflict coroborată cu dorinţa de depăşire a lui implică opţiunea axiologică ce guvernează 

comportamentul uman. Atitudinea omului în raport cu existenţa este în primă instanţă practică şi 

abia apoi speculativă; în acest sens, etica stă înaintea filosofiei şi ştiinţei: „Etica se situează la 

ieşirea – să spunem aşa – din conflict (din contradicţia celor două deveniri antagoniste) şi 

precede filosofia şi ştiinţa, care pot fi considerate, astfel, ca etici mai mult sau mai puţin reuşite, 

încât ceea ce se precizează sub numele de experienţă etică poate fi socotit ca un ansamblu de 

conduite şi comportamente ştiinţifice embrionare, un fel de filosofie şi o ştiinţă mai puţin 

izbutite, a căror reuşită este nesigură, vulnerabilă şi eşuează întotdeauna. Ceea ce proiectează 

spiritul uman în etică este contradicţia, mai curând o devenire blocată de devenirea inversă şi 

fuga de acest conflict.‖
11

  

Etica, chiar şi cea clasică, rămâne bivalentă (spre deosebire de ştiinţa şi logica clasice ce 

sunt funciar monovalente, în opinia lui Lupapaşcu), pentru că ea este conştiinţa originară a 

conflictului imanent oricărui existent, conştiinţă ce determină comportamentul nostru. Acest 

conflict nu poate fi transcendat riguros în planul praxisului, întrucât „eticul este lăcaşul 

eşecurilor, al «căderilor» continue, sau al păcatului, fiind de neconceput fără ele‖
12

, iar absenţa 

din planul conştiinţei a posibilităţii reale de „cădere în păcat‖ ar face ca etica să fie monovalentă 

şi ca libertatea să dispară. Cele două dinamisme antagoniste ce guvernează o acţiune „vor primi 

calificativele binelui şi răului, binele fiind numele principiului pe care acţiunea îl va actualiza, 

iar răul fiind numele principiului care, prin acest fapt, va fi respins şi virtualizat. La drept 

vorbind, nu este socotit ca rău, decât în măsura în care se opune celuilalt, nu în sine. De aceea, 

el determină contradicţia, conflictul, războiul, pe care îl pune în evidenţă ca atare. Altfel spus, 

contradicţia este răul, iar non-contradicţia, binele.‖
13

 În sine, acţiunea mea de a mânca două felii 

de pâine nu poate fi calificată drept bună sau rea. Dar a mânca două felii de pâine în timp ce 

lângă mine un om moare la propriu de foame este un lucru rău tocmai pentru că, în această 

situaţie, acţiunea mea vine în conflict cu posibilitatea de a-l salva de la moarte pe cel de lângă 

mine. În acest sens, răul este contradicţia, iar binele este conştiinţa acestei contradicţii, 

coroborată cu acţiunea de transcendere a ei, o transcendere provizorie, căci ea nu garantează că 

în toate situaţiile similare am acţionat sau voi acţiona la fel. Conştiinţa morală este una tragică, 

întrucât ea este conştiinţa omului în situaţie, a omului care crede că este bine să acţioneze într-

un anumit fel; este conştiinţa terţului inclus, conştiinţa însoţită de sentimentul că puteam acţiona 

şi altfel; tragedia conştiinţei morale are drept substrat tragedia energiei, a faptului că omul este 

şi-lucru-şi-viaţă-şi-spirit, lucrul, viaţa şi spiritul urmărindu-şi, fiecare, în acelaşi om, binele 

propriu. 

                                                 
11 Ştefan Lupaşcu, Logică şi contradicţie, p. 123. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem, p. 124. 
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Succesul nostru acţional consolidat ia forma adevărului, a transcenderii asimptotice a 

contradicţiei imanente relative maxime conţinută în „cred că acţionez bine‖ înspre 

noncontradicţia  relativă maximă exprimată prin „ştiu că acţionez bine‖. În termeni lupascieni, 

„cunoaşterea propriu-zisă se dovedeşte o acţiune atât de reuşită încât nu se mai prezintă ca o 

acţiune, ci ca o cunoştinţă‖
14

. Cum, pentru Lupaşcu, există trei materii şi trei modalităţi de 

raportare cognitivă la acestea, înseamnă că există în om trei orientări etice, ce alcătuiesc, în 

unitatea lor dinamică şi contradictorie o trietică ce ne oferă, aşa cum sublinia Basarab 

Nicolescu, „o nouă grilă de lectură‖
15

 a acţiunilor noastre. 

2.2. Cele trei etici 

Trivalenţa polară a logicii lupasciene echivalează cu existenţa câte unei logici specifice 

fiecăreia dintre cele trei materii – (macro)fizică, biologică şi psihică –, respectiv logica 

identităţii, a eterogenităţii şi a stării T. Pentru a putea fi înţeleasă, fiecare dintre cele trei materii 

trebuie abordată folosind logica adecvată acesteia, ceea ce ne conduce la trei cunoaşteri. În 

prelungirea demersurilor logic, ontologic şi epistemologic, Lupaşcu ne propune o trietică aptă, 

în opinia sa, să descrie, să explice şi să amelioreze acţiunile noastre ca fiinţe constituite din şi în 

interacţiune permanentă cu cele trei materii. Definind etica drept comportament, în acelaşi timp, 

fizic, biologic şi psihic, Lupaşcu ne pune nu doar în faţa alegerii între bine şi rău, ci şi în faţa 

problemei alegerii „binelui‖ adecvat fiecărei materii în parte, căci a acţiona asupra unei materii 

uzând de etica celeilalte înseamnă a alege răul, deci a avea un comportament imoral. 

Etica omului obişnuit, ca şi cea a omului de ştiinţă, să-i zicem precuantic, este etica 

(macro)fizică sau a energiei omogenizante. Pe plan cognitiv, ca subiect, acesta actualizează 

(subiectivează), prin intermediul proceselor aferente (perceptive), diversitatea, eterogenitatea 

lumii externe. Diversitatea este însă legată antagonic de identitate, care este astfel potenţializată 

(obiectivată) şi cunoscută ca lege. Diversitatea lumii (macro)fizice nu poate fi cunoscută, pentru 

că este actuală în raport subiectul cunoscător, iar două entităţi simultan actuale nu 

interacţionează pentru că se află în conjuncţie sinergică, nu contradictorie. Ceea ce cunoaştem 

nu sunt faptele, ci potenţialităţile, adică legile lor, sau cauzele lor finale. Sistemul neurologic al 

omului este, ca orice sistem, o entitate duală, ceea ce înseamnă că latura sa aferentă (cognitivă) 

este legată dinamic şi antagonist de latura sa eferentă (acţională). A acţiona înseamnă a actualiza 

un proiect, a transpune în fapt o idee, o cunoştinţă, o lege, care devine astfel cauză eficientă: 

„proiectul acţiunii de întreprins este o potenţialitate neuromotorie, pe care sistemul eferent 

trebuie să o actualizeze şi o va actualiza întocmai‖.
16

 Realitatea (macro)fizică, în calitate de 

actualizare a diversităţii şi omogenităţii, nu este obiectul cunoaşterii, ci obiectul acţiunilor 

noastre. Între invarianţa presupusă de legile pe care le cunoaştem şi variabilitatea faptelor cu 

care ne întâlnim există o contradicţie. Este bine să conştientizăm această contradicţie şi să 

acţionăm pentru a o transcende, adică pentru a depăşi obstacolele diverse, ce stau în calea 

noastră. În etica omului obişnuit, „subiectul va fi locul omogenizării, sau al identificării, în timp 

ce obiectul va fi varietatea de evitat şi de împins în afara operaţiei.‖
17

 

Identitatea, specifică materiei (macro)fizice, a cărei existenţă stă sub semnul principiului 

al doilea al termodinamicii, se manifestă în om pe două planuri: pe plan cognitiv în calitate de 

lege, potenţialitate, sau cauză finală; pe plan comportamental, în calitate de cauză eficientă, prin 

                                                 
14 Ibidem. 
15 Trialog între Stéphane Lupasco, Solange de Mailly-NesleError! Bookmark not defined. şi Basarab Nicolescu, în 

Ştefan Lupaşcu, Omul şi cele trei etici ale sale, p. 102. 
16 Ştefan Lupaşcu, Omul şi cele trei etici ale sale, p. 35. 
17 Ibidem. 
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intermediul căreia subiectul „acţionează asupra lumii, manipulând evenimentele‖.
18

 Prin urmare, 

etica (macro)fizică este corelativă, în plan acţional, logicii clasice a identităţii, noncontradicţiei 

şi terţului exclus. 

La nivel individual, această etică are drept rezultat luarea în stăpânire cognitivă şi 

acţională a materiei (macro)fizice; în plan social însă, ea se manifestă ca etică omogenizantă, 

specifică regimurilor autoritate, în care un presupus bine general, expresie a unui altruism 

impus din exterior, este preeminent, faţă de binele individual, văzut drept o forţă egoistă de 

disoluţie a „organismului social‖. 

Omogenizării materiei (macro)fizice ce stă sub semnul creşterii entropiei dictată de 

principiul al doilea al termodinamicii i se opune, potrivit lui Lupaşcu, eterogenizarea, guvernată 

de principiul lui Pauli şi care face posibilă viaţa. Din acest motiv, dacă vom încerca să reducem 

biologicul la (macro)fizic, vom comite un dublu, să-i spunem, păcat: al necunoaşterii, căci 

materia vie înseamnă eterogenizare, ceea ce înseamnă că organonul înţelegerii ei nu poate fi 

logica identităţii; al faptei, întrucât canonul acţiunilor ce vizează viaţa nu poate fi acelaşi cu cel 

al acţiunilor ce vizează lucrul.  

Potrivit lui Lupaşcu, este posibilă o logică non-contradicţională a diversităţii, în care 

actualizarea identităţii, conjugată cu potenţializarea diversităţii ar putea duce la cunoaşterea 

celei din urmă. Analog, trebuie să existe o etică biologică sau a energiei eterogenizante, un 

canon al comportamentului nostru în raport cu fenomenul vital. Lupaşcu ne dă însă doar indicii 

cu privire la această „posibilitate‖, lăsându-ne să intuim că, tacit, fiecare din noi uzează de o 

astfel de etică în sprijinul afirmării individualităţii sale, căci „ca om supus presiunii unui grup, 

presiune care exercită o putere omogenizantă, trebuie să-şi conserve, prin anumite procedee, 

eterogenitatea individuală‖.
19

 Opunându-ne acţiunii mecanismelor nivelatoare ale societăţii noi 

actualizăm, de fapt, binele individual, ca dinamism antagonist al binelui general, care, prin 

această acţiune individuală, este potenţializat. 

Am văzut că actualizarea excesivă a comportamentelor specifice eticii (macro)fizice 

duce la omogenizare socială. Nici dominanţa eticii biologice nu este lipsită de pericole căci, 

observă Lupaşcu, dacă aceasta „ar pune stăpânire pe om, ar putea duce la un individualism 

excesiv, la un fel de măcel mental al celorlalţi oameni, al societăţii, la o anarhie dedicată 

eterogenizării existenţei sale cotidiene (căutarea plăcerii egoiste şi în cele din urmă crude), 

soartei sale. O soartă care este, aşadar, consacrată luptei biologice pentru ceea ce se numeşte 

liberalism sau capitalism sălbatic, conform cărora nu mai contează decât reuşita proprie, 

individuală, în dauna tuturor celorlalţi, un capitalism în căutare de diversitate pe toate 

tărâmurile, tot mai copleşitor şi în cele din urmă sterilizant.‖
20

 

Cea de-a treia materie, materia cuantică/psihică, sau materia T, a terţului inclus, a stării 

de semiactualizare-semipotenţializare, de echilibru simetric între omogenizare şi eterogenizare, 

de contradicţie imanentă relativă maximă între acestea, este considerată de Lupaşcu un soi de 

materie-sursă, o materie-mamă a materiei (macro)fizice şi a celei biologice. Transcenderea 

asimptotică a contradicţiei omogen-eterogen într-o direcţie sau alta generează materia 

(macro)fizică, respectiv pe cea biologică. Lupaşcu arată, în plus, că din logica imanentă a 

contradicţiei relative maxime (a stării T) se pot obţine, prin transcendere asimptotică a 

contradicţiei, logica identităţii şi logica eterogenităţii. În mod similar, crede acesta, există o 

etică neuropsihică sau a celei mai dense energii antagoniste a stării T, ce poate fi considerată un 

fel de creuzet care conţine în stare de semiactualizare-semipotenţializare toate comportamentele 

noastre, controlându-le şi coordonându-le. Prin transcenderea ei asimptotică actualizăm un 

comportament omogenizant sau eterogenizant, ne comportăm ca lucruri sau ca fiinţe, tratăm 

                                                 
18 Ibidem. 
19 Ibidem, p. 41. 
20 Ibidem, p. 42. 
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existenţele exterioare nouă ca lucruri sau ca fiinţe, dar sursa imanentă a acestor comportamente 

ce tind spre noncontradicţie relativă (ca omogenitate sau ca eterogenitate) este contradicţia 

relativă imanentă maximă (starea T). În  acest sens, „gândirea morală are ca punct de plecare al 

elanului său contradicţia, căreia vrea să i se smulgă, iar ca speranţă, noncontradicţia‖.
21

  

Conştientizând antagonismul imanent existenţei sale, omul se plasează „în centrul psihic 

al controlului conflictului stării T‖
22

, stare care, contrar aparenţelor, constituie normalitatea, 

întrucât permite evitarea deviaţiilor patologice hipertrofice ale sistemului aferent (de tip 

schizoid) sau eferent (de tip maniaco-depresiv), deviaţii care ar plasa omul în afara moralităţii (o 

fiinţă capabilă de conduită morală este o fiinţă care îşi poate controla acţiunile). Universul 

nostru psihic este universul libertăţii (prin alegere) şi al responsabilităţii (prin control).  

La nivel individual, etica neuropsihică ia forma conştiinţei conştiinţei şi a inconştienţei, 

instanţă de control a normalităţii vieţii noastre psihice şi a reacţiilor noastre comportamentale. 

Această instanţă nu este însă infailibilă, căci, desfăşurându-se în planul meditativului, al 

imaginarului comportă două riscuri majore: 1) primul apare atunci când subiectul se dovedeşte 

incapabil de a transcende starea T ca loc al semiactualizărilor-semipotenţializărilor, situaţie 

numită de Lupaşcu „blocaj în starea T‖
23

, care nu mai permite subsistemelor aferent şi eferent să 

intre în acţiune; în acest caz subiectul nu poate să-şi asume existenţa sa (macro)fizică şi 

biologică; 2) al doilea este o consecinţă a primului şi constă în accentuarea „progresivă a stării 

imaginare suficientă sieşi, care se intensifică prin creşterea parametrilor de semipotenţializare şi 

semiactualizare antagoniste, tinzând să înglobeze totul‖
24

; de data aceasta subiectul nu vrea să 

admită dimensiunile (macro) fizică şi biologică ale existenţei sale. 

În planul relaţiilor sociale, etica neuropsihică ar trebui să conducă la ceea ce Lupaşcu 

numeşte o „societate psihică‖. Însă noi trăim într-o societate în care domnesc (macro)fizicul şi 

biologicul. Din perspectivă practică, finalitatea stării T, ca stare eminamente meditativă, a 

semipotenţializărilor şi semiactualizărilor conflictuale, în care dobândim conştiinţa antagonismelor, 

trebuie să fie alegerea şi acţiunea. Aceasta înseamnă că nu putem permanentiza starea T, că, mai 

devreme sau mai târziu, trebuie să o transcendem, ce-i drept relativ, şi să actualizăm un 

comportament etic de tip omogenizant sau eterogenizant. În raport cu stadiul actual al umanităţii, 

realizarea unei societăţi conduse preponderent de o etică neuropsihică presupune o mutaţie evolutivă 

semnificativă, lucru pe care Lupaşcu îl recunoaşte în mod deschis: „Starea T sociologică este o nouă 

evoluţie, o evoluţie către psihismul sociologic. Aici ar trebui aplicată tocmai această a treia etică.‖
25

 

Până acum, umanitatea a cunoscut totalitarismul eticilor omogenizante, dar şi ceea ce 

am putea numi totalitarismul eticilor eterogenizante, căci, după cum observa Basarab Nicolescu: 

„În germene, totalitarismul se află în orice sistem întemeiat pe o singură etică în dauna celorlalte 

două.‖
26

 În ţările cu regimuri egalitare este refulată nu doar etica eterogenităţii, ci şi etica stării 

T. Ca reacţie la potenţializarea eticii eterogenităţii, apar mişcări ce au drept ţel libertatea 

individuală, în timp ce potenţializarea eticii neuropsihice generează mişcări de emancipare 

spirituală şi religioasă. În ţările în care domină etica biologică, inhibarea eticii omogenităţii 

provoacă resurecţia mişcărilor pentru dreptate socială, pentru restabilirea legăturilor comunitare. 

În plus, şi aici, potenţializarea eticii stării T duce la o multitudine de căutări în direcţia unei mai 

bune satisfaceri a trebuinţelor spirituale: întoarcerea la tradiţii, proliferarea sectelor religioase 

etc. Nu ne-am confruntat, până acum, cu un totalitarism al stării T, dar considerăm că, fără a ne 

                                                 
21 Idem, Logică şi contradicţie, p. 123. 
22 Idem, Omul şi cele trei etici ale sale, p. 43. 
23 Ibidem, p. 45. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem, p. 75. 
26 Trialog între Stéphane Lupasco, Solange de Mailly-Nesle şi Basarab Nicolescu, în Ştefan Lupaşcu, Omul şi cele 

trei etici ale sale, p. 92. 
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pune imaginaţia la treabă pentru a-l descrie, şi acesta trebuie evitat.
27

 „Grila de lectură‖  a 

comportamentului uman propusă de trietica lupasciană ne arată că orice totalitarism, indiferent 

cât de „nobile‖ ar fi idealurile sale, este distrus de presiunea celorlalte două etici pe care le 

potenţializează, căci această potenţializare nu poate fi absolută (ceea ce înseamnă, implicit, că 

niciun totalitarism nu poate fi absolut). 

O societate cu adevărat „etică‖ ar fi, poate, aceea în care canonul acţiunilor noastre ar fi 

elaborat ca urmare a aportului „specialiştilor‖ din toate domeniile de activitate. Specializarea 

disciplinară a dus la fragmentarea existenţei noastre în aşa măsură, încât ne aflăm astăzi într-un 

nou turn al lui Babel. De aceea ar fi nevoie, afirma Basarab Nicolescu în „trialogul‖ cu Ştefan 

Lupaşcu şi Solange de Mailly-Nesle, să se creeze cadrul instituţional care să faciliteze 

constituirea unor „grupuri de reflecţie‖ din care să facă parte specialişti din toate domeniile, ce 

au în comun „necesitatea vitală de a elabora o viziune nouă asupra lumii, întemeiată poate pe 

cele trei etici ca grilă de lectură, ca bază, ca fundament al căutării‖
28

. Un asemenea cadru ar 

trebui să asigure o confruntare dialectică „în numele a ceva‖ diferit şi în acelaşi timp legat de 

fiecare disciplină. O simplă confruntare în numele competenţei specifice fiecărui specialist 

degenerează de regulă într-un dialog al surzilor, lipsit de finalitate.  

Deşi nu menţionează explicit, Basarab Nicolescu are în vedere o abordare de tip 

transdisciplinar. În concepţia sa, prezentată pe larg în 1996 (la 10 ani după „trialogul‖ la care n-am 

referit), „transdisciplinaritatea priveşte - aşa cum indică prefixul «trans» - ceea ce se află în acelaşi 

timp şi între discipline, şi înăuntrul diverselor discipline, şi dincolo de orice disciplină. Finalitatea ei 

este înţelegerea lumii prezente, unul din imperativele sale fiind unitatea cunoaşterii.‖
29

  

Ideea grupurilor de reflecţie menţionată mai sus s-a concretizat în constituirea CIRET 

(Centre International de Recherche et Etudes Trandisciplinaires), în 1987, al cărui Preşedinte 

fondator este Basarab Nicolescu, (printre membrii fondatori aflându-se şi Ştefan Lupaşcu) şi a 

Grupului de Reflecţie asupra Transdisciplinarităţii, de pe lângă UNESCO (Basarab Nicolescu 

fiind cofondator). Confruntările de tip transdisciplinar au în trietica lupasciană acel ceva, „acea 

viziune în numele căreia căutarea poate merge mai departe‖
30

, o căutare ce ar putea avea drept 

rezultat înţelegerea în toată complexitatea sa sistemică a ceea ce desemnăm (fără a ne obosi prea 

tare să şi înţelegem) drept bine. 

2.3. Etica artei şi etica religioasă,  

ca expresii ale relaţiei omului cu fiinţa 

Cu etica neuropsihică, sistemul etic lupascian, construcţia sa trietică ar trebui să se 

încheie. Ce reprezintă atunci „etica artei sau etica materiei-energie contradicţională‖ şi „cele trei 

etici ale energiei religioase sau ale divinităţii‖, prezentate de Lupaşcu în două capitole distincte 

de cele trei consacrate eticilor (macro)fizică, biologică şi neuropsihică?  

Pentru a putea da un răspuns, trebuie să amintim că ontologia lupasciană este un 

paralelism logico-afectiv, în care logic înseamnă ceea-ce-există (altfel spus, ceea-ce-devine), iar 

                                                 
27 Un totalitarism al etici stării T, ar putea fi proiecţia la scară socială a celor două riscuri semnalate deja în plan 

individual; am avea de-a face cu o societate care nu poate sau nu vrea să iasă din imaginar. Iar un asemenea pericol 

este destul de real dacă ne gândim la refugiul tinerilor, atât de frecvent încât nu mai poate fi socotit un fenomen social 

minor, în drog sau în acea „second live‖ virtuală a jocurilor pe calculator. 
28 Trialog între Stéphane Lupasco, Solange de Mailly-Nesle şi Basarab Nicolescu, în Ştefan Lupaşcu, Omul şi cele 

trei etici ale sale, pp. 101-102. 
29 Basarab Nicolescu, Transdisciplinaritatea. Manifest, Iaşi, Editura Polirom, 1999, p. 52. 
30 Trialog între Stéphane Lupasco, Solange de Mailly-Nesle şi Basarab Nicolescu, în Ştefan Lupaşcu, Omul şi cele 

trei etici ale sale, p. 102. 



 81 

afectiv ceea-ce-este (fiinţa în sensul ei clasic). În acest context, cele trei etici – (macro)fizică, 

biologică şi neuropsihică – exprimă normele relaţiei noastre „practice‖, acţionale cu cele trei 

materii ce constituie existenţa; ele sunt corelative celor trei logici care permit accesul nostru 

cognitiv la cele trei materii. Datul afectiv nu este accesibil cunoaşterii, căci acesta este alogic dar 

noi îi simţim prezenţa. Etica artei şi etica religioasă exprimă tocmai normele enigmaticei noastre 

relaţii cu fiinţa; ele nu sunt etici ale raţiunii noastre practice, ci etici ale simţirii. 

Ca loc al conflictului, al semiactualizărilor şi semipotenţializărilor, psihicul reprezintă 

configuraţia prielnică deschiderii logicului către afectiv, iar experienţa artistică (a creaţiei sau a 

receptării operei de artă) este prin excelenţă emoţie, trăire. Tocmai de aceea, „comportamentul 

moral al artistului se distinge complet de comportamentele ştiinţifice ale macrofizicianului ca şi al 

biologului şi chiar al psihologului.‖
31

 În ştiinţă, iar ştiinţa are o finalitate practică, omul încearcă să 

transceandă conflictul imanent şi ireductibil al oricărei existenţe, iar această transcendere capătă 

valenţe morale căci, am văzut, binele înseamnă conştiinţa contradicţiei, corelată cu transcenderea 

ei; în acest sens, etica precede ştiinţa. Artistul, în schimb, simte conflictul, dar nu doreşte să îl 

transceandă, pentru că el nu vrea să se închidă afectivităţii ce însoţeşte acest conflict, fie sub forma 

ei pozitivă, de durere, fie sub cea negativă, de plăcere. Ştiinţa se goleşte pe sine şi îl goleşte pe om 

de afectivitate, în timp ce arta nu poate fi concepută fără aceasta. Cunoaşterea presupune 

surprinderea legăturilor cauzale, în timp ce arta se plasează dincolo de ele, fiind, prin aceasta 

expresia idealizată a libertăţii. Arta se află la interferenţa dintre logic şi afectiv, o interferenţă 

inexplicabilă de altfel, dar care nu poate fi negată şi al cărei teren de manifestare este sufletul 

nostru, văzut ca „singularitate‖, la fel ca datul afectiv: „Se poate spune că orice suflet este aparte 

sau nu există şi, de asemenea, că arta se desfăşoară şi trebuie să se desfăşoare în suflet sau nu 

există. Artistul este un explorator al sufletului, un magician al psihismului, el jonglează cu trecutul 

şi viitorul într-o fuziune ontologică specifică, ce reprezintă exact originalitatea sa ivită din 

libertatea şi necondiţonalitatea sa în raport cu sistemele sale perceptive care cunosc lumea şi 

sistemele sale neuromotorii cu acţiune asupra lumii. Aici se află ceea ce numim «talent». Artistul 

cunoaşte lumea, dar, s-ar spune, o semicunoaşte, el acţionează asupra lumii, dar semiacţionează 

asupra ei, ca într-un vis.‖
32

  

Etica şi estetica se întâlnesc deci în starea T, a conflictului imanent dintre omogen şi 

eterogen. Din perspectivă „morală‖, este bine să transcendem conflictul, întrucât el coexistă 

enigmatic cu durerea, cu suferinţa, în timp ce din perspectivă estetică este frumos / sublim să 

trăim acest conflict. Etica artei îi cere artistului să se menţină în conflict; altfel el nu va putea 

crea, căci „înaintând pe o coardă fixă între două abisuri, artistul poate cădea într-o parte sau 

alta‖.
33

 Artistul plastic, de pildă, poate aluneca fie pe panta actualizării parametrilor 

(macro)fizici omogenizanţi, „fotografiind‖ realitatea, fie pe cea a actualizării parametrilor 

biologici eterogenizanţi, pierzându-se într-o mulţime de „detalii‖ irelevante. În ambele cazuri 

vom avea de-a face cu exprimări corecte, dar nu frumoase. Un artist se comportă moral atunci 

când, prin ceea ce face, trezeşte în noi o emoţie estetică; din contră, el trădează arta, este imoral, 

atunci când, în mod conştient, îşi subordonează creaţia unui concept (dacă face acest lucru fără 

să-şi dea seama este doar un artist prost, lipsit de valoare); arta în slujba a ceva, indiferent ce ar 

reprezenta acest ceva, este întotdeauna imorală, pentru că minte spectatorul, prezentându-i 

relativul ca absolut, devenirea ca fiinţă.  

Deşi terenul său de manifestare este psihismul, etica artei nu se confundă cu cea 

neuropsihică. Ca etică a unei materii, etica neuropsihică, conştientizând conflictul imanent specific 

acesteia, îşi propune să-l controleze pentru ca, prin aceasta, să-l poată transcende. În concepţia lui 

                                                 
31 Ştefan Lupaşcu, Omul şi cele trei etici ale sale, p. 52. 

32 Ibidem, p. 54. 
33 Ibidem, p. 55. 
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Lupaşcu, putem vorbi despre trei valori logice ce au un caracter dinamic: adevărul relativ pozitiv (eA 

· ēP), falsul relativ (eT · ēT) şi  adevărul relativ negativ, (ēA · eP). Fiecare dintre aceste valori logice 

caracterizează cunoaşterea şi, implicit, etica uneia dintre cele trei materii. La adevărul relativ pozitiv 

(sau al identităţii) şi la adevărul relativ negativ (sau al non-identităţii) se ajunge prin transcenderea 

falsului relativ imanent stării T. Acesta este modul specific în care logica, etica şi cunoaşterea stării T 

se raportează la aceasta, conştientizând-o (doar astfel o pot controla) şi transcendând-o apoi, căci a 

cunoaşte adevărul şi a acţiona bine, înseamnă a tinde asimptotic spre noncontradicţie. Artistul 

conştientizează contradicţia imanentă relativă a stării T, dar nu-şi propune să o controleze, ci să o 

contemple; această conştiinţă contemplativă este de fapt o conştiinţă a conştiinţei, adică o conştiinţă 

a falsului relativ, o conştiinţă care se menţine în acesta şi îl permanentizează. „Arta, subliniază 

Lupaşcu, nu poate fi cercetarea nici a adevărului şi nici a realului (raţional sau iraţional), ci [...] pur şi 

simplu a falsului, în calitate de contradicţie logică existenţială, imanentă existentului. Dacă o femeie 

sculptată s-ar transforma dintr-o dată, printr-un miracol, într-o femeie vie, reală, ea ar înceta de a mai 

fi o operă de artă. Un tablou viu n-a înlocuit niciodată o frescă, n-a putut fi o operă de artă.‖
34

 

Artistul care îşi propune să spună adevărul minte pentru că menirea lui este aceea de a ne face să 

trăim contradicţia (falsul relativ), nu să o cunoaştem (a cunoaşte contradicţia înseamnă, inevitabil, a 

o transcende). De aici diferenţa recunoscută, de pildă, între filmul documentar şi filmul artistic: 

primul se adresează minţii, celălalt sufletului.  

Etica artei este, prin urmare, etica deschiderii ne-fiinţei către fiinţă; această deschidere 

se realizează în starea T fără ca, prin aceasta, etica artei să se reducă la etica neuropsihică.  

Dacă starea T, facilitând intruziunea afectivităţii în logic, aduce omul în situaţia de a crea, 

creaţie ce are, totuşi, dimensiuni umane, tot ea îl aduce în faţa Creatorului. Devine astfel posibilă „o 

nouă concepţie a Divinităţii‖, care „ar fi etica terţului inclus şi a contradictoriului‖.
35

  

Fără a fi de o claritate tranşantă, această concepţie, ce se coagulează în jurul unor 

termeni precum fiinţă, iubire, psihic, poate fi totuşi conturată.  

În 1947, ideea unui Dumnezeu „de natură pur-afectivă şi paralelă universului logic‖
36

, 

deşi prezentă şi tentantă, este îndepărtată, Lupaşcu afirmând aproape categoric că „Dumnezeu 

este, desigur, dincolo de fiinţă şi ne-fiinţă‖.
37

 Spun aproape, deoarece în 1979 tentaţia reapare: 

„este ispititor să te extinzi la domeniul gândirii religioase şi să-ţi imaginezi al treilea univers 

psihic ca pe vreo sistematizare energetică nu a lui Dumnezeu, dar a Divinităţii‖.
38

 De data 

aceasta nu mai e vorba de o idee meteorică, ci de o ipoteză de lucru relevantă din punct de 

vedere cosmogonic şi cosmologic: „Dacă ipoteza unui al treilea univers, cel psihic, se dovedeşte 

nu numai posibilă, ci şi reală, atunci între celelalte două universuri s-ar afla acela al Divinităţii 

însăşi, care le adună şi le domină, în tripla lor devenire arborescentă şi transfinită, neoprindu-se 

niciodată din actul creaţiei... această dramă stranie şi fabuloasă.‖
39

 Acordând acest statut 

privilegiat universului psihic în raport cu cel (macro)fizic şi cu cel biologic, Lupaşcu pare să 

ajungă în 1986 aproape de desluşirea misterului creaţiei, căci acum este de părere că divinitatea 

ar reprezenta tocmai acest univers psihic, căruia contradicţia îi este imanentă, sub forma terţului 

inclus: „putem spune că nu numai psihismul – «sufletul» în oarecare măsură sau «spiritul» [...] 

se găseşte la temeiul oricărui eveniment, al oricărui sistem de evenimente şi al sistemelor de 

sisteme, dar, că acest psihism, ca atare, este Divinitatea; căci, în libertatea şi 

necondiţionalitatea sa, Divinitatea este la originea permanentă a ceea ce psihismul va genera în 

                                                 
34 Idem, Logică şi contradicţie, p. 135. 
35 Idem, Omul şi cele trei etici ale sale, p. 59. 
36 Idem, Logică şi contradicţie, p. 120. 
37 Ibidem. 
38 Idem, Universul psihic, Iaşi: Institutul European pentru Cooperare Cultural-Ştiinţifică, 2000, p. 242. 
39 Ibidem, p. 248. 
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cele două direcţii inverse, a macrofizicului omogenizant şi a biologicului sau vieţii 

eterogenizante.‖
40

 

Astfel concepută, divinitatea conţine în mod potenţial celelalte două universuri, pe care 

le creează prin transcenderea contradicţiei sale imanente. Dumnezeu este transcendent în raport 

cu lumea în sensul că o creează prin transcendere de sine. Cum în trialogul cu Basarab 

Nicolescu şi Solange de Mailly-Nesle, purtat în 1986 pe marginea lucrării Omul şi cele trei etici 

ale sale, Lupaşcu recunoaşte că, în acord cu concepţia sa despre datul afectiv, „noi nu avem ca 

transcendenţă a energiei decât afectivitatea ontologică‖
41

, el va admite în acelaşi loc că „în 

măsura în care se consideră că Dumnezeu este fiinţă, Dumnezeu ar fi afectivitate.‖
42

 Şi de data 

aceasta însă, identitatea dintre Dumnezeu şi fiinţă (ca afectivitate) stă sub semnul 

condiţionalului optativ, al posibilităţii, căci Dumnezeu „ar trebui să fie psihic; poate chiar este. 

Poate că este sufletul lumii. Dar nu l-am înţeles. Datorită acestor trei etici, se va înţelege că 

Dumnezeu nu este, poate decât psihicul, sufletul lumii.‖
43

 

Ca propedeutică, cele trei etici a ceea-ce-există ne aduc în pragul unei etici a ceea-ce-

este. Dacă ceea-ce-este este afectivitatea, iar Dumnezeu este afectivitate, atunci etica 

„divinităţii, este o teofizică religioasă şi o terapie mistică a afectivităţii ontologice constitutive a 

dragostei fundamentale.‖
44

  

Deşi uneori numeşte etica religioasă „a treia etică‖, iar titlul capitolului în care o 

analizează succint este „cele trei etici ale energiei religioase sau ale divinităţii‖, nu trebuie să 

cădem în confuzie, chiar dacă textele lupasciene sunt destul de ambigue în această privinţă. În 

primul rând, etica religioasă fiind „însăşi etica dragostei‖
45

 nu poate fi o etică a unei materii, 

căci, aşa cum am văzut în capitolul în care ne-am ocupat de reconstrucţia ontologică, nu putem 

reduce afectivul (fiinţa, ceea-ce-este) la existenţă (ne-fiinţa, ceea-ce-devine). Este adevărat însă 

că a treia materie, cea neuropsihică, este locul în care, în mod enigmatic, fiinţa şi ne-fiinţa stau 

faţă în faţă; de aici, poate, lipsa de claritate a exprimărilor lupasciene. În al doilea rând, atunci 

când vorbeşte despre „cele trei etici ale energiei religioase‖, Lupaşcu nu are în vedere 

semnificaţia pe care el o dă divinităţii, ci sensurile  pe care istoria religiilor le-a consacrat: există 

religii ale energiei omogenizante (monoteiste), ale energiei eterogenizante (politeiste) şi ale 

echilibrului simetric dintre bine şi rău (maniheismul, de pildă).  

Ca etică a terţului inclus şi a contradictoriului, etica religioasă nu se reduce la una dintre 

cele trei etici ale celor trei materii. Ea nu este nici cauza acestora, căci între afectiv (fiinţă) şi logic 

(ne-fiinţă) nu există relaţie de cauzalitate. Ne amintim, însă, că Lupaşcu întrevedea posibilitatea ca 

datul afectiv să fie „enigmaticul catalizator al operaţiilor logice‖
46

, fără de care nimic din ceea-ce-

există (adică energia şi cele trei sistematizări ale ei, sau cele trei materii) nu ar fi posibil. Pornind 

de aici, am putea spune că etica religioasă, ca etică a afectivităţii, este catalizatorul care face 

posibile cele trei etici.  

Nu putem nega că orice acţiune ce intră în sfera moralităţii reprezintă, explicit sau nu, 

„o activitate întotdeauna rezultată dintr-o suferinţă şi dătătoare de bucurie‖
47

. Din acest motiv, 

etica, la fel ca şi ştiinţa care, am văzut, se prelungeşte din ea, nu va putea „să elimine în acelaşi 

                                                 
40 Idem, Omul şi cele trei etici ale sale, p. 60. 
41 Trialog între Stéphane Lupasco, Solange de Mailly-Nesle şi Basarab Nicolescu, în Ştefan Lupaşcu, Omul şi cele 

trei etici ale sale, p. 80. 
42 Ibidem. 
43 Ibidem, p. 110. 
44 Ştefan Lupaşcu, Omul şi cele trei etici ale sale, p. 61. 
45 Ibidem. 
46 Idem, Logică şi contradicţie, p. 170. 
47 Ibidem, p. 126. 
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timp durerea şi bucuria «istoriei» sale, să-şi închidă experienţa faţă de afectivitate.‖
48

 Omul nu 

este un „mecanism bine făcut‖; el simte bucuria sau suferinţa, o caută pe prima şi fuge cea de-a 

doua, însă omul nu este bucurie sau suferinţă, ci locul, ἦqo"-ul în care acestea se manifestă: 

„Orice acţiune, orice proces etic este, desigur «impregnat» (să spunem aşa) de afectivitatea 

plăcută şi neplăcută, dar această acţiune, acest proces nu sunt «făcute» din afectivitate, din 

această substanţă, fără de care ea n-ar fi încetat niciodată să fie inclusă aici.‖
49

 

Corelată cu afectivitatea, acţiunea morală rămâne totuşi, ca şi cea cognitivă, dincoace de 

ea. Lupaşcu insistă asupra faptului că nu există o relaţie de cauzalitate între afectiv şi etic (după 

cum nu găsim o astfel de relaţie între afectiv şi logic), chiar dacă, aparent, orice etică are drept 

scop evitarea suferinţei, transcenderea acesteia. Eticul este însă cel care uneşte fiinţa şi ne-fiinţa, 

onticul şi logicul, căci, trezită sau prilejuită (nu cauzată) de suferinţă, acţiunea morală, dornică 

să transceandă contradicţia, în calitate de configuraţie prielnică a deschiderii ne-fiinţei către 

fiinţă, le pune pentru o clipă faţă în faţă; doar pentru o clipă, aceea în care afectivitatea 

„catalizează‖ procesul de depăşire a suferinţei şi obţinere a bucuriei. Am putea spune că 

suferinţa însoţeşte conştiinţa absenţei acestui catalizator al acţiunii morale care este 

afectivitatea, iar bucuria se alătură în mod misterios conştiinţei acţiunii morale finalizate. 

Simpla (dar în acelaşi timp enigmatica) prezenţă a afectivităţii în noi ne face mai buni. Iar dacă 

afectivitatea nu este decât un nume pentru divinitate, atunci am putea reinterpreta obscurul 

aforism heracliteic, ἦqo" ajnqrwvpῳ daivmwn, spunând că omul este poate, ἦqo"-ul 

dumnezeirii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Ibidem. 
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CONSTITUIREA TERMINOLOGIEI FILOSOFICE ROMÂNEŞTI 
 

Dr. Adrian MICHIDUŢĂ 

 
Abstract 

 

Almost all researchers who have dealt with the philosophical terminology Romanian tried to 

prove that we can speak of a philosophical terminology in Romanian only in modern times, and that 

before there can be a terminology, than the philosophy of Cantemir Its common knowledge that the 

Danubian Principalities stood sucking Greek influence for several centuries and have received a lot of 

loans to Byzantium culture: words, customs, beliefs, philosophical ideas, institutions, etc.. These loans 

were held both before the fall of Constantinople by direct contact with Byzantium Romanians, and after 

the fall, when the Greeks in the Principalities immigration becomes sentient, and have continued 

Phanariot an even higher degree. Even during the Slavic influence was powerful in the Principalities 

should not be forgotten that the Byzantine influence was the one who ruled. In philosophical terminology 

from us is found influence both the Byzantine and the Greek, the latter imposing the most moral and 

religious writings

 

Aproape toţi cercetătorii care s-au ocupat de terminologia filosofică românească au 

încercat să dovedească că putem vorbi de o terminologie filosofică la Români numai în epoca 

modernă, şi că mai înainte nu poate fi vorba de o terminologie, decât în filosofia lui Dimitrie 

Cantemir. 

E îndeobşte cunoscut că Principatele Dunărene au stat supt influenţa greacă timp de mai 

multe secole şi-au primit de la Bizanţ o mulţime de împrumuturi culturale: cuvinte, obiceiuri, 

credinţe, concepţii filosofice, instituţii etc. Aceste împrumuturi au avut loc atât înainte de 

căderea Constantinopolului prin contactul direct al Românilor cu Bizanţul, cât şi după cădere, 

când imigrarea Grecilor în Principate devine mai simţitoare, şi s-au continuat în epoca fanariotă
1
 

într-un grad şi mai pronunţat. Chiar în timpul când influenţa slavonă era atotputernică în 

Principate, nu trebuie să se uite că influenţa bizantină era aceea care stăpânea. În terminologia 

filosofică de la noi se regăseşte influenţa atât bizantină, cât şi cea elenă, aceasta din urmă 

impunându-se cel mai mult în scrierile moral-religioase. 

 

I. Epoca medievală 

 

La noi putem vorbi de o terminologie filosofică românească încă din perioada veche 

medievală. Textele religioase din acea perioadă, şi mai ales cele de teologie dogmatică şi morală 

ne  dovedesc că avem „o terminologie filosofică românească, constând la început aproape numai 

din calcuri lingvistice, mai apoi şi din împrumuturi (neologisme)‖
2
. 

În secolul al XV-lea, un hrisov vorbeşte de existenţa unui filosof pe nume „Moise 

Filosoful‖. Lucrări cu conţinut filosofic mai bogat se găsesc începând cu secolul al XVI-lea. Cea 

mai importantă lucrare slavo-română cu caracter filosofic este Învăţăturile lui Neagoe Basarab 

către fiul său Theodosie. Autorul a fost domnul Ţării Româneşti între 1512 şi 1521; scriind 

                                                 
1 Sensul iniţial al „cuvântului «fanariot» se referă la locuitorii din Fanar, unde, în 1601, a fost mutată Patriarhia. […] 

Fanarioţii constituie un caz interesant al unei elite non-musulmane, care a găsit modalităţi, de a se sustrage normelor 

care diferenţiau un musulman de un nemusulman‖. Ştefan Petrescu, Fanarioţii în Constantinopol în secolul al XVIII-

lea, în „Arhivele Universităţii Bucureşti‖, serie Istorie, an LI /2002, pp.17-18. Înalta Poartă îi ridica la diferite 

demnităţi în conducerea statului şi le încredinţa scaunele Principatelor Române, erau în genere oameni cu o cultură 

aleasă şi cei mai mulţi dintre ei poligloţi. „Fanarioţii erau privi ca «anatolites» (orientali), ca o generaţie de 

«tourkomathimenoi» (cu deprinderi turceşti) ce trebuiau europenizaţi, spre deosebire de «eptanisiotes» (din insulele 

Ionice), care erau deja europenizaţi‖. Idem, p. 21. 
2 Gheorghe Ivănescu, Terminologia filosofică la D. Cantemir, în vol. 300 de ani de la naşterea lui D. Cantemir, 

Bucureşti, Editura Academei, R.S.R., 1974, p. 126. 
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această lucrare, el îl imită într-un fel pe  împăratul Manuel al II-lea Paleologul. Constantin 

Noica observă că lucrarea lui Neagoe Basarab este o operă indiscutabil românească: „întâia 

mare carte a culturii româneşti. Aceasta nu înseamnă, fireşte, că opera e în întregime originală. 

Se ştie bine că autorii râvneau pe vremea aceea mai puţin la originalitate, cât la adevăr 

impersonal‖
3
. În lucrare întâlnim multe citate din Biblie, din Omiliile Sf. Ioan Hrisostomul, din 

Vieţile Sfinţilor sau din legendele populare româneşti. Sfaturile au, în primul rând scopul de a 

forma un principiu ideal şi un om ideal, în conformitate cu mentalitatea epocii, cu experienţa 

concretă a autorului şi cu ce a învăţat el din viaţă  şi din istorie. Gânditor raţionalist, Neagoe 

Basarab pune în centrul filosofiei sale raţiunea: „Cel ce are mintea curată, care este temelia 

tuturor celor bune, nu caută numai spre curăţie şi post şi înfrânare, şi spre rugăciune şi smerenie, 

sau să şi îndrepte  gândurile sale în multe părţi, ci lasă toate acestea şi se ridică sus cu mintea şi 

se îmbracă în dragostea Domnului‖
4
.  

Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie se dovedesc întrutotul 

contemporane secolului lui Machiavelli. Lucrarea este scrisă cu scopul de a-l obişnui pe fiul său 

cu greutăţile şi răspunderile domniei, cuprinde experienţa de viaţă, gândirea profundă, 

înţelepciunea, prudenţa în fapte şi orientarea politică, patriotică a unui mare voievod.  

Termeni de filosofie morală găsim şi în texte ca cele tipărite în Varlaam, Simion Ştefan, 

Dosoftei, în Biblia, de la 1688, în predicile şi operele de morală traduse şi tipărite în Ţara 

Românească în epoca lui Constantin Brâncoveanu. „Aceşti termeni se regăsesc, fireşte, şi în 

cartea de predici a lui Antim Ivireanul, Didahii, rămasă în manuscris. Nu este exclus ca la 

dezvoltarea acestei terminologii să fi ajutat şi opere ca Hronograful lui Moxa şi Pravilele 

publicate în epoca lui Matei Basarab şi Vasile Lupu‖
5
. În textele religioase întâlnim următoarele 

cuvinte: „filosof şi stihie, ambii de origine slavă bisericească; bunătate = virtute, care se pare că 

se întâlneşte chiar în Codicele voroneţean şi, în mod sigur, deja la Coresi; răutate = viţiu […] 

dumne[d]zeire = divinitate, a zidi = a crea; ziditoriu = creator. […] Ideea de conştiinţă, de 

exemplu, redată de cei mai vechi traducători români prin cuget şi gând, care şi în graiul popular 

au câteodată această semnificaţie, se exprimă în secolul al XVII-lea prin ştiinţă, iar după 1680 

prin cunoştinţă, cunoştinţa sufletului, la Dosoftei chiar prin conştiinţă şi împreună ştiinţă, alături 

de mai vechiul ştiinţă şi de neologismul conştienţie‖
6
. 

Între termenii culturali introduşi în limba română în secolul al XVII-lea, a fost şi 

cuvântul filosof. În limbajul popular românesc filosoful a fost numit firoscos
7
. „Vorba filosof  - 

menţionează Lazăr Săineanu – are, în gura poporului şi o însemnare mai largă, care nu se 

depărtează mult de înţelesul ştiinţific al cuvântului, adică «înţăleptul care caută noima lucrurilor 

şi a vieţii omeneşti». […] Conform acestei vederi populare, filosoful, adică omul «cu multă 

învăţătură», omul «pricopsit» nu poate rămâne cu firea întreagă ca şi ceilalţi săraci, cu duhul, ci 

trebuie să sufere o zguduire în aparatul său mental. De aceea vorba filosof devine în gura 

Românului firoscos, adică «scos din fire, nebun», caracterizând prin această denumire, atât pe 

învăţatul în genere, cât mai cu seamă pe omul sfătos, bun de gură, născocitor de treburi, cu un 

cuvânt superior celorlalţi‖
8
. Deci filosoful era privit ca un astrolog sau cititor în stele, străin de 

realitate şi cam lunatic. La Bucureşti, cel puţin după „1716 se cunoşteau următorii filosofi şi 

                                                 
3 Constantin Noica, Pagini despre sufletul românesc, Bucureşti, Editura Humanitas, 1991, p. 14. 
4 Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie, Bucureşti, Editura „Roza Vânturilor‖, 1996, p. 263.  
5 Gheorghe Ivănescu, Op. cit., p. 127.  
6 Idem. 
7 Lazăr Şăineanu arată în Dicţionar Universal al limbii Române (1908) care sunt sensurile cuvântului firoscos: „1) 

filosof, învăţat: câte basne firoscoşii spuneau în vileag; 2) mintos, priceput: tocmai dumniata o să te găseşti mai 

firoscos? 3) şiret: vulpea firoscoasă. [Alternaţiune din filosof: poporul crede că oamenii prea învăţaţi îşi pierd minţile; 

de unde firoscos, adică scos din fire, nebun, dar şi sfătos, bun de gură]‖. Craiova, Institutul de Editură, „SAMITCA‖, 

p. 288. 
8 Lazăr Şăineanu, Filosof – Firoscos. Cum consideră poporul ştiinţa, în „Convorbiri literare‖, an XXI, nr. 3, 1 iunie 

1887, p. 295. 
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învăţaţi: Thales, Solon, Pythagoras, Epicur, Platon, Aristotel (mai cu seamă!), Xenophan, 

Hippocrate, Epictet, Lucian, Hesiod, Longin sau vorbăreţul Cicerone‖
9
. 

În timpul epocii bizantine, cu alte cuvinte începând din a doua jumătate a secolului al 

XV-lea şi până la sfârşitul celui de-al XVIII-lea, filosofia nu va dispărea din cultura română. 

Luând un caracter net didactic, ea va constitui baza învăţământului superior şi îşi va desemna ca 

unică sarcină să comenteze scrierile lui Aristotel. După 1600, în Principatele Române îşi găsesc 

refugiul unii reprezentanţi ai filosofiei greceşti. Persecutaţi fiind de către autorităţile turceşti, ei 

s-au strămutat în coloniile din Italia, mai ales la Padova, instruindu-se în filosofia neoaristotelică 

de limbă greacă şi latină. În Ţările Române, mai precis la Iaşi (1640) şi la Târgovişte (1646), se 

înfiinţează şcoli cu predare în limba greacă şi latină, în paralel cu  şcolile teologice cu predare în 

limba slavonă. „În acest timp se studia deja filosofia, în special cea greacă veche, dar şi cea 

bizantină şi postbizantină, la şcolile greceşti din Iaşi şi Bucureşti, unde predau profesori ca 

Paisios Ligaridis, Irimias Kakavela şi Sevastos Kymenitis‖
10

. 

La începutul secolului al XVIII-lea în Ţările Române se înfiinţează Academiile 

Domneşti, mai întâi la Bucureşti (1707) şi mai apoi la Iaşi (1714), unde se preda în limba 

greacă, datorită faptului că profesorii erau greci, deşi predarea se făcea şi în limba latină şi era 

învăţată, totodată, şi limba slavonă, utilizată în cancelariile domneşti şi ca limbă de cult, în 

paralel cu limba română, în care erau traduse principalele cărţi bisericeşti.  

Filosofia în aceste Academii Domneşti se făcea după Aristotel. Filosofia aristotelică 

fusese iniţiată în lumea greacă, la începutul secolului al XVII-lea, de Teofil Coridaleu (1563-

1646), fost profesor la Academia din Constantinopol şi la şcolile superioare din Atena. Filosofia 

elenă a pătruns în ţinuturile româneşti mult mai înainte de înfiinţarea celor două Academii de la 

Bucureşti şi Iaşi.  

Începând din prima jumătate a secolului al XVII-lea următoarele trezi cauze accentuează 

această pătrundere: „(i) lupta ortodoxiei contra pericolului catolic şi protestant; (ii) suzeranitatea 

turcă asupra Principatelor Române şi influenţa crescândă politică şi economică a elementului 

grec în Imperiul Otoman; (iii) contactul mai frecvent dintre Orient şi Occident prin intermediul 

grecilor‖
11

. 

Academia din Fanar a numit la conducerea sa pe Teofil Coridaleu în anul 1624. 

„Coridaleu ţine la Academie veritabile cursuri universitare, punea cele mai dificile probleme 

pentru acel timp şi îl comenta pe Aristotel cu o competenţă care-l făcea demn de oricare  

universitate a occidentului. Şcoala din Fanar devenise o veritabilă universitate. Dimitrie 

Cantemir, ilustrul său elev, care, primul, se pare, îi dădu titlul de «Academie», vorbeşte cu mare 

admiraţie de maeştrii săi care «profesau filosofia, teologia, medicina»‖
12

. În acea vreme, 

teologia ocupa fireşte un loc de frunte, dar era mereu în pierdere de teren din pricina dezvoltării 

învăţământului filosofic.  

      Într-un encomiu rostit în anul 1695 în faţa lui Constantin Brâncoveanu şi a curţii muntene, 

învăţatul trapenzuntin Sevastos Chiminitul, rectorul noului aşezământ – adept al curentului 

neoaristotelic – a făcut un cald elogiu filosofiei cu vădită tendinţă  ostilă scolasticii. Cu acest 

prilej el a subliniat insistent „necesitatea luminării tineretului pe calea învăţăturii libere şi a 

ştiinţei‖. Sevastos Chiminitul şi urmaşii săi au imprimat „Academiei bucureştene un caracter 

progresist puţin obişnuit la finele sec. al XVII-lea în Răsărit. Cursurile lor Despre cer (Periv 

Ouranou ), Despre crearea şi pieirea lumii (Periv genevsewς, cai fqoravς), Despre 

suflet (Periv Yuchς) şi Fizica (Fusichv) – hrănite cu lectura directă a textelor aristoteliene 

                                                 
9 Ionescu Gion, Din vremuri bătrâne ale filosofiei în România, în vol. Omagiul lui C. Dimitrescu – Iaşi, XXV 

februarie MCMIV, [s.n], [s.l.], p. 162. 
10 Gheorghe Ivănescu, Op. cit. p. 128.  
11 Cléobule Tsourkas, Les Débuts de l’enseignement philosophique et de la libre pensée dans les Balkans. La vie et 

l’oeuvre de Théophile Corydalée (1563-1646), Bucarest, 1948, pp. 5-6. 
12 Ibidem, p. 35. 
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reconstituite şi a comentariilor lui Alexandru Afrodisus, au făcut începutul gândirii libere în 

ţările noastre şi au deschis drumul gândirii ştiinţifice‖
13

. 

Coridaleu a comentat şi a interpretat întreg sistemul filosofic aristotelian. „Filosofia lui 

Coridaleu suscită – un interes deosebit pentru noi, fiindcă ea face parte, poate, mai  mult din 

cultura română, decât din cea greacă. Ea a fost predată mai serios şi mai sistematic în 

Academiile domneşti decât în şcolile din regiunile greceşti aflate sub controlul stăpânirii 

otomane şi patriarhiei‖
14

. Academia grecească din Bucureşti a avut şi alţi profesori de filosofie. 

Amintim aici, pe Neofit Duca şi pe Venianim din Lesbos, om viclean şi lipsit de ştiinţă. Cele 

două Academii Domneşti de la Bucureşti şi Iaşi cu predare în limba greacă şi română au 

funcţionat câţiva ani în paralel, dar după 1821, au fost închise. Din ordinul Porţii, ele au fost 

socotite centre de răzvrătire. 

      În această epocă se impune în filosofie ca unul dintre cei mai străluciţi filosofi români, 

Principele Moldovei Dimitrie Cantemir (1673-1723). El a învăţat filosofie şi „ritoricescu 

meşteşug de la dascălul său Ieremia Cacavella, la Iaşi, şi care năzuia a scrie Ceartea înţeleptului 

cu Lumea – cu a voroavei înfrumuseţare, precum a moldovenescului neam limbă a cuprinde 

poate cu ritoricescu meşteşug împodobită, adâncă şi bogată – de la feciorii Brâncoveanului care, 

la Bucureşti, învăţau din Platon şi din Aristotel, sub conducerea dascălilor greci Sevastos 

Chimenitis, doctorul Ioan Comnen şi faimosul Chrysanth Nottara şi citeau sentinţele filosofilor 

vechi, traduse din italieneşte în româneşte de Chir Apostol Manu  - de la Matei Kreţulescu, care, 

pe lângă a «ritoricei sciinţă», mai învaţă cu astronomul Chrysanth Nottara să măsoare a cercului 

lată  lăţime precum şi a sferei pământului groasă grosime – de la aceştia încoace mulţi feciori 

de boieri, ca să fie adevăraţi feciori de curte, studiau filosofia, dar pe de-asupra, aşa ca să aibă 

ceva filosoficeşte cunoştinţe, ca un de floricele cules şi legat mănunchiaş, cu care să-şi câştige 

nume, fală şi pohvală la curţile Beilor‖
15

. 

Spre deosebire de boierii de la curţile domneşti, D. Cantemir a avut o pregătire solidă nu 

numai în filosofie, ci şi în ştiinţe naturii, istorie, logică ş.a. El a realizat în cursul unei vieţi 

relativ scurtă, multe opere: (Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea; Istoria ieroglifică; 

Istoria Imperiului Otoman; Descriptio Moldaviae;  Vita Constantini Cantemyrii cognomento 

sensi Moldaviae Principis; Compendiolum universae logices institutionis; Sacrosante scientiae 

indepingibilis imago), plus alte lucrări de dimensiuni mai mici ca: bucăţi muzicale, un sistem de 

adnotaţie pentru muzica turcească etc., precum şi planul de a scrie Istoria Românilor. 

D. Cantemir a contribuit enorm la formarea terminologiei filosofice româneşti. El era 

convins că „a vorbi limba maternă este un dar perfect al naturii‖. A compus o logică şi a inclus 

în Istoria ieroglifică cinci predicabile ale lui Porfir, genul, speţa, diferenţa, propriu şi 

accidentul, care devin la el cele „cinci glasuri‖. Tot în Istoria ieroglifică, mai găsim şi o „scară 

tâlcuitoare care este după Marius Ştefănescu, un fel de Dicţionar românesc de filosofie‖
16

. Iată 

câţiva termeni filosofici tâlcuiţi pe româneşte: aporie = întrebare cu prepus care pofteşte 

deslegare; argument = dovadă, cuvânt,  voroavă doveditoare; categorii = sunt zece forme, subt 

care Aristotel toate fiinţele lucrurilor cuprinde; energhie = putinţă a face, făcătorie, lucrare; 

experienţă = dovadă, ispita care se face cu lucru, cu simţirea; glasuri = temeiul logicii, ideea = 

chipul al fiecărui lucru; materie = orice supt formă s-ar supune: de exemplu materia lumânării 

este ceara; metafizica = învăţătură care arată lucruri mai sus de fire; protasis = înainte punere; 

din trii se face un sylloghism dialecticesc; sylloghism = socoteală adevărată, care la dialectici 

din trii protase se face; symperasmă = încheierea voroavei, trecerea din necunoştinţă la 

                                                 
13 V. Papacostea, Doi bursieri ai lui Petru I la Bucureşti, în „Studii. Revista de istorie‖, an XIV, nr. 1/1961, p. 117. 
14 Ariadna Camariano-Cioran, Academiile Domneşti de la Bucureşti şi Iaşi, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 

1971, p. 141. 
15 Ionescu Gion, Op. cit., pp. 169-170.  
16 Marin Ştefănescu, Filosofie românească, Bucureşti, Institutul Grafic „Răsăritul‖, 1922, p. 111.  
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cunoştinţă; ypochimen = lucru ce zace supt altul, cum este materia supt formă, lâna supt 

vopseală. 

În Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea, publicată la Iaşi în 1698, întâlnim 

concepte filosofice ca: fire, natură, fiinţă, substanţă, esenţă. Dimitrie Cantemir s-a „abătut în 

multe cazuri de la terminologia filosofică existentă pe vremea sa (astfel bunătate = virtute apare 

la el înlocuit câteodată cu înţelepciune‖
17

. 

Pe de alta, el foloseşte şi termeni de origine latină, ca de exemplu: condiţii, experienţia, 

substanţia  etc. În acelaşi timp, întâlnim la D. Cantemir şi termeni de origine greacă, precum: 

axioma, dialectic, energhie, praxis, pronie, sofisma, stihie, protasis, schipticesc ş.a. 

În lucrarea Sacrosanctae scientiae indepingibilis imago (1700), filosoful român este 

influenţat de Van Helmont, filosof mistic şi teozof de origine germană. În această lucrare,  D. 

Cantemir se plânge de intelectul omenesc care este prins în „creasta îndoielilor şi negura 

lucrurilor ce nu se pot cunoaşte‖
18

. Şi aici găsim termeni filosofici precum: intelect, arheii, 

elementele, fizica, scienţia etc. 

Voievodul filosof consideră singurul izvor al adevărului ca fiind „«lumina imaterială» 

pe care omul nu o poate avea decât în parte şi în cazuri rare, dar care îl pune în legătură directă 

cu creatorul, dincolo de tot ce îl învaţă mintea de  obicei‖
19

. 

Pentru D. Cantemir  Logica este lumina naturală de care dispune omenirea, în ciuda 

păcatului. „Logica, - zicea Cantemir – o voi numi cheia porţilor celor mai bine ferecate ale 

filosofiei‖
20

 (Claven philosophiae munitissimarum apellabo portarum). În Micul compendiu de 

logică, el face deosebire între logica naturală şi logica artificială. Prima este logica pe care o 

găsim la orice om şi care depinde de natura noastră, pe care o aplicăm, în orice ocazie. Logica 

artificială este logica savantă, cultivată prin studiul formelor, al principiilor şi regulilor pe care 

le datorăm în cea mai mare parte lui Aristotel. 

D. Cantemir arată că „termenul logic şi-a luat numele prin metaforă de la termenii 

(hotarele) câmpurilor şi se divide în mai multe părţi, dar măcar atât este de reţinut, că toate 

expresiile, numele, verbele etc. din care se compun o propoziţie – toate acestea se numesc 

termeni logici‖
21

. 

În Micul compendiu de logică întâlnim atât termeni filosofici de origine greacă, cât şi de 

origine latină. Amintim doar câţiva dintre ei: sofisme, logică, intelect, termen logic, termen 

mental, termen verbal, categorii, transcendent, analog, echivoc, contrarietate, subiect formal, 

opuşi, cunoştinţă, predicamente, unu şi acelaşi, esenţă, substanţă, cantitate, calitate, relaţie, 

activ, pasiv, gen, specie, diferenţă, accident, silogism, judecată, sofism. 

Contribuţia lui Dimitrie Cantemir adusă la formarea terminologiei filosofice româneşti 

este imensă având în vedere că el introduce termeni din domeniul ontologiei, gnoseologiei şi 

logicii care lipseau aproape de tot până atunci.  

O terminologie filosofică mai amplă, mai bogată, „nu se va crea decât pe baza 

traducerilor de lucrări şi manuale de filosofie, făcute de pe la mijlocul secolului al XVIII-lea, în 

special după 1780‖
22

. 

La începutul secolului al XVIII în cultura română s-a impus ca o necesitate stringentă, 

traducerea de lucrări filosofice, contribuind foarte mult la formarea şi fixarea noii terminologii 

filosofice româneşti. 

 

                                                 
17 Gheorghe Ivănescu, Op. cit., p. 130.  
18 Dimitrie Cantemir, Metafizica, Bucureşti, Editura „Ancora‖, nr. 158-161, [s.a.], p. 24. 
19 Dan Bădărău, Filosofia lui Dimitrie Cantemir, Bucureşti, Editura Academiei, R.P.R:, 1964, p. 130. 
20 Dan Bădărău, Dimitrie Cantemir, în vol Istoria gândirii sociale şi filosofice în România, Bucureşti, Editura 

Academiei R.P.R., 1964, p. 75.  
21 Dimitrie Cantemir, Mic compendiu asupra întregii învăţături a logicii, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1995, p. 99.  
22 Gheorghe Ivănescu, Op. cit., p. 131. 
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II. Epoca modernă 

 

Terminologia filosofică modernă românească din secolele al XVIII şi al XIX-lea suferă 

o puternică influenţă franceză, latină şi germană asupra limbii române, ceea ce a scos din uz 

mulţi termeni şi expresii vechi. 

Până la începutul secolului al XVIII, cei care se ocupau la noi cu filosofia cunoşteau 

numai filosofia greacă din epoca veche, bizantină sau nouă. „După 1870, unii românii au 

cunoscut şi filosofia ce avea trecere în statele feudale ale Austriei şi Prusiei, o filosofie de 

compromis între empirism şi raţionalism, a urmaşilor lui Leibniz şi Wolff, şi prea puţin şi 

filosofia franceză din secolul al XVIII-lea şi pe cea a lui Kant‖
23

. 

Filosoful C. Rădulescu-Motru aminteşte că scrierile lui Aristotel, mai ales cele 

referitoare la Logică, Etică şi Metafizică, le găsim în tot cursul secolului al XVIII-lea. Dintre 

filosofii moderni, „filosoful german Christian Wolff, format la şcoala raţionalistă a lui Leibniz 

şi autor al unui mare număr de manuale sistematice de filosofie, serveşte de călăuză profesorilor 

care aveau să predea filosofia în Ţările Româneşti. Marele tălmăcitor al ideilor lui Wolff a fost 

eruditul Evghenie Vulgaris‖
24

. 

Terminologia filosofică românească modernă din secolul al XVIII se fixează, în 

principal,  prin: „1) Cursurile de filosofie de la şcolile din Iaşi, Bucureşti şi Blaj şi prin 

traducerile în româneşte ale unor manuale filosofice făcute atunci (mă refer la traducerile 

publicate de Laurian, Zalomit, Cipariu şi Ghenadie Ienăceanu […]; 2) prin traducerea unor 

scrieri filosofice, anume de morală, precum Filosoful indian, Iaşi, 1834 […], sau opera lui 

Weiss, Prinţipii filosofice, soţiale şi morale, I, II, Iaşi, 1847, […]; 3) prin lucrările de filosofie 

ale epocii, scrise în româneşte, ca acelea ale lui Heliade Rădulescu, Maiorescu şi Leonardescu 

[…]; 4) prin articole de revistă, opere de istorie originale sau traduse, prefeţe sau studii 

introductive la cărţi‖
25

. 

În primele decenii ale secolului al XVIII-lea se traduce la noi manualul de Logică a lui 

Evghenie Vulgaris. „Acest manual se baza pe ideile filosofului german Wolff, care era răspândit 

în toate şcolile din Orientul grecesc. De altfel, mulţi dintre profesorii greci de la şcolile din Iaşi 

şi Bucureşti au fost formaţi la şcoala filosofică a lui  E. Vulgaris. Profesorii de filosofie din 

Bucureşti şi Iaşi nu se opresc însă, la Wolff, ci traduc şi pe unii discipoli ai acestuia: Metafizica 

lui Fr. Chr. Baumeister este tradusă în limba greacă de Nicolae Varcosi, iar Logica şi Etica lui J. 

G. Heineccius este tradusă în greacă de marele Ban Grigore Brâncoveanu, fiind tradusă apoi, în 

1829 de Eufrosin Poteca în limba română. Deci, filosofia germană, cum se vede era cunoscută 

profesorilor greci de la noi. Chiar filosofia lui Emanuel Kant n-a aşteptat ca Junimea să o 

introducă în Ţara Românească. Ea era cunoscută lui Atanasie Psalida încă de la sfârşitul 

secolului al XVIII-lea. La începutul secolului al XIX-lea, unul dintre filosofii germani, cei mai 

răspândiţi printre şcolarii din Bucureşti, era W.  Tr. Krug, adept al lui Kant, cu scrieri traduse în 

greceşte şi româneşte‖
26

. 

Dacă la început, în cultura română s-a impus filosofia aristotelică, cultivată cu predilecţie 

de  profesorii greci din Ţările Române, totuşi, treptat, se vede influenţa filosofiei 

raţionaliste germane (Leibniz şi Wolff). Senzualismul lui Condillac îşi face apariţia la începutul 

secolului al XIX-lea prin traducerea lui Danill Filipide, Logica (1801) şi Vasile Vârnan, Logica 

şi Morala a lui Antonio Lodovico Muratori, traduse prin mijlocirea textului grecesc al lui Iosif 

                                                 
23 Gheorghe Ivănescu, Formarea terminologiei filosofice româneşti moderne, în vol. Contribuţii la istoria limbii 

române literare în sec. al XIX-lea, Bucureşti, Editura Academiei R.P.R., 1956, p. 172.  
24 C. Rădulescu-Motru, Filosofia în România veche,  ediţie critică,  text stabilit, studiu introductiv, note şi bibliografie 

de Adrian Michiduţă, Iaşi, Editura Ştefan Lupaşcu, 2008, p. 36. 
25 G. Ivănescu, Formarea terminologiei…, p. 173. 
26 C. Rădulescu-Motru, Op. cit., p. 37.  
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Mesiodax. În câţiva ani se traduc numeroase manuale de logică şi de filosofie, de diferiţi autori 

şi din diferite limbi.  

Terminologia filosofică românească modernă cunoaşte în urma apariţiei pe piaţa 

culturală din Ţările Române a acestor traduceri o serie de influenţe filosofice diverse. Ele se 

regăsesc cel mai bine la fiecare profesor sau traducător de filosofie în „limba patriei‖. 

În cele ce urmează vom urmări constituirea terminologiei filosofice româneşti la 

Corifeii filosofiei şi logicii româneşti (1790-1830) şi la Profesorii de filosofie din Ţările 

Române (1832-1900). 

Samuil Micu (1745-1806) a fost pe rând profesor de matematică şi filosofie la Blaj, 

prefect de studii la colegiul „Sf. Barbara‖ din Viena, iar spre sfârşitul vieţii corector şi cenzor al 

cărţilor româneşti ce se tipăreau la Buda. Samuil Micu a îmbogăţit cultura română cu multe 

lucrări din domeniul religiei  (traduce Biblia din greceşte, publică o serie de scrieri cu privire  la 

vieţile sfinţilor, despre canoane, despre istoria bisericii etc.). Pe lângă scrierile religioase, el a 

publicat sau a lăsat în manuscris o serie de lucrări istorice, filologice şi filosofice. În filosofie, el 

a publicat Loghika, Buda, 1799, şi Legile firei, Ithika şi Politika sau Filosofia cea lucrătoare, 

Sibiu, 1800. În manuscris a rămas de la el Învăţătura metafizică întocmit între anii 1787 şi 1790. 

Acest manuscris a fost publicat în 1966 de Pompiliu Teodor şi Dumitru Ghişe cu titlul Scrieri 

filosofice. În acest volum sunt publicate şi Etica sau învăţătura obiceiurilor şi Învăţătura 

politicească.  

S. Micu „îmbrăţişează filosofia raţionalistă, idealist - eclectică a lui Christian Wolff, pe 

care îşi ia sarcina s-o răspândească în rândurile ştiutorilor de carte, traducând manualul 

Wolffianului Ch. Baumeister, Elementa philosophiae, Leipzig, 1747‖
27

. 

Întâlnim la Samuil Micu o preocupare constantă, exprimată deschis, în repetate rânduri, 

pentru maximă claritate şi precizie în folosirea termenilor filosofici. El vorbeşte de Ontologhia, 

Cosmologhia, Psihologhia şi Theologhia firească. Filosoful român defineşte Ontologhia ca 

fiind „ştiinţa însului peste tot sau încât este îns. Ontologhia este cuvânt grecesc, care româneşte 

atâta face ca cum am zice: cuvântare de ceia ce este‖
28

. 

Pentru termenii filosofici de finit şi infinit el foloseşte termenii româneşti de sfârşit şi 

nesfârşit; pentru existenţă şi esenţă – estere şi fiinţă; pentru necesitate – trebuinţă, iar pentru 

necesar – trebuincios; pentru simplu şi complex – nealcătuit şi alcătuit; pentru mutare – 

schimbare, stâmpărare – moderaţie; pentru simţitură - senzaţie. El a introdus neologisme ca: 

„idee, figură, condiţie, speriinţă (experienţă), soţietate (societate); spaţia (spaţiu), dilemă, 

axiomă etc., dintre care unele nu fuseseră folosite încă în scrierea vremii, iar altele de-abia 

atunci erau pe cale de a se încetăţeni în limba literară. […] 

În ce priveşte principiile după care se călăuzeşte Micu în căutarea echivalenţelor se văd 

limpede modelele germane şi maghiare. După cum se ştie, nici Apáczai (la maghiari), şi nici 

Wolff (la germani), nu adaptează termenii străini la spiritul limbii naţionale, ci caută să-i traducă 

în cuvinte cu sens asemănător‖
29

. 

În lexicul filosofic al lui S. Micu, ponderea covârşitoare nu o are neologismul, ci calcul 

lexical. Elena Toma „aprecia că S. Micu a deschis o cale în procesul  de cristalizare a 

terminologiei filosofice româneşti, şi anume calcul lexical‖
30

. Calcurile lexicale din scrierile lui 

S. Micu sunt  create după limba latină. Având în vedere faptul că filosoful român a tradus  

                                                 
27 Ion Lungu, Şcoala Ardeleană, în vol. Istoria gândirii sociale şi filosofice în România, Bucureşti, Editura 

Academiei, R.P.R., 1964, p. 100. 
28 Samuil Micu, Scrieri filosofice, ediţie critică şi studiu introductiv de Pompiliu Teodor şi Dumitru Ghişe, Bucureşti, 

Editura Ştiinţifică, 1966, p. 75.  
29 I. Lungu, Meritele lui Samuil Micu în problema creării terminologiei filosofice româneşti, în „Cercetgări 

filosofice‖, tom III, nr. 4/1955, p.  
30 Elena Toma, Din începuturile terminologiei româneşti, în vol. Unitate şi diversitate în România. Lexic de cultură, 

II, Bucureşti, Tipografia Universităţii, 1976, p. 67. 
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manuale de filosofie din limba germană, se poate observa şi o influenţă germană,  în care 

calculul lingvistic este foarte  frecvent folosit. S. Micu a folosit alături de neologism şi calculul 

semantic, traducerea pur şi simplu în română a noţiunilor filosofice corespunzătoare. 

De exemplu, „pentru a respecta identitatea semantică dintre cuvântul neologic (romanic 

sau neoromanic) şi cuvântul vechi (românesc), S. Micu recurge la «definiţia» în sine a 

cuvântului (în sens lexicologic) la ceea ce am putea numi sinonimie interlinguală. Rezultatul 

este o transpunere sui-generis în limba română, prin cuvinte preexistente în limbă, a unor 

concepe neologice, neogreceşti, latineşti, sau – posibil – din germană‖
31

. 

În Logică găsim formulări ca: „Facerea acestor idei desăvârşite, filosofii o chiamă cu 

cuvânt elinesc analsisul ideilor, care cuvânt noi pre limba românească îi putem zice a ideilor 

deschiiare, desfacere, despărţire. […] Lucru acela despre care judeci sau zici ceva, filosofii cu  

cuvânt latinesc îl zic subiect, noi îl putem româneşte zice temeiu, adecă lucru de care să zice; iar 

ceea ce să zice de lucru, latinii o chiamă predicat; noi putem să o numim zis, adecă zisul iaste 

lucrul care să zice de ceva‖.
32

 Terminologia filosofică a lui Samuil Micu se află la „cumpăna 

dintre Orient şi Occident‖ . 

Grigorie Râmniceanu (1763-1828) a fost episcopul Argeşului între anii 1823 şi 1828. 

Episcopul filosof Grigorie Râmniceanu a fost, înainte de toate, un diortositor, autor de cărţi şi 

traducător. Ca diortositor, el va corecta o mulţime de cărţi de slujbă sau de zidire sufletească 

tipărite fie la Râmnic, fie la Bucureşti. Cazania (1781), Molitfelnic (1782), Triod, Sinopsis 

(1783), Pilde filosoficeşti (1783), Antologhion (1786), Pravoslavnica Mărturisire (1794). 

         În anul 1826 dă la lumină în Bucureşti – Argeşul n-avea tipografie – Logica sfântului 

Ioan Damaschin. „Prin traducerea ei Episcopul rupe zăgazurile superstiţiei că noi, românii, nu 

ne putem exprima în limbaj filosofic şi creează un vocabular menit să transmită noile noţiuni.‖ 

Titlul cărţii complet este: LOGICA carea acum întâiu s-au tălmăcit în limba Patriei cu 

îndemnarea Preasfinţitului Mitropolit al Ungrovlahiei Kir Grigorie în zilele binecredinciosului 

şi luminatului nostru Domn GRIGORIE DIMITRIE GHICA VO[I]EVOD într-al patrulea an al 

domniei mării sale. Şi s-au tipărit cu cheltuiala iubitorului de Dumnezeu Episcop al Atgeşului 

Kir GRIGORIE, de carele iaste şi tâlmăcită. În Bucureşti. În Tipografia Sfintei Mitropolii, în 

anul Mântuirii 1826. De Ieromonahul STATORNIC tipograful. Limba în care-i scrisă traducerea 

este foarte curgătoare, românească şi frazele bine aşezate, curăţată de cuvinte străine şi uşor de 

înţeles, pentru că Grigorie Arhimandritul era un bun cărturar al timpului său. 

În Procuvântare Kir Grigorie menţionează: „această Logică a Sfântului Ioan Damaschin, 

tălmăcită din limba Elinească, de mine cel mai jos numit patriot, carele şi de nu m-am cunoscut 

în deprinderea altor destoinici, dar în trudirea cărţilor limbii patriei, cu saţiu am petrecut. Deci 

încă mai dinainte ştiind eu că unii din dascălii altor limbi poate de vreo patimă răpindu-se, nu 

lipsesc a zice că [şi] cu neputinţă iaste a să muta Filosofia şi în limba rumânească pentru sărăcia 

zicerilor şi a numirilor, am pus toată osârdia de am tălmăcit şi pre ceale mai nelesnicioase 

graiuri şi nume, păzind de aproape pre înţelegerea tălmăcirii, pentru ca să rămâ[i]e greşită şi 

deşartă părerea acelora şi să se arate prin lucru dovedit cum că toate limbile fără deosebire sânt 

îndămânatece la toate ştiinţele.‖
33

Arhimandritul Grigorie Râmniceanu „îşi dă seama de 

greutatea de a reda în româneşte pentru întâia oară o carte de filosofie, în limba noastră 

neexistând atunci termeni potriviţi noţiunilor filosofice.‖
34

Cert este faptul că, începând cu 

                                                 
31 Ibidem, p. 70. 
32 Samuil Micu Clain, Loghica, ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Mihai Alin Gherman, Cluj-Napoca, Editura 

ARGONAUT, 2007, p. 53, 31. 
33 Ioan Damaschin, Logica, tălmăcită în limba patriei de Kir Grigorie Râmniceanu, ediţie îngrijită şi studiu 

introductiv de Adrian Michiduţă, postfaţă de Gabriela Braun, transliterare de Aurelia Florescu, Craiova, Editura Sim 

Art, 2007, p. 25.  
34 D. Ioaniţescu, Primele cărţi de logică în româneşte, în „Convorbiri literare‖, an 44, nr. 2, febr. 1910, p. 528. 
125Kir Grigorie Râmniceanu, Procuvântare, în vol. Ioan Damaschin, Logica, p. 27. 
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secolul al XIX-lea, atât Grigorie Râmniceanu cât şi Eufrosin Poteca sunt creatori de 

terminologie filosofică românească şi cei care pun bazele învăţământului filosofic românesc.  

Deci nu putem să nu vedem rolul însemnat jucat de Grigorie Râmniceanu pentru „facerea pre 

limba românească a „Logicii‖.   

Ce este logica? Prelatul Grigorie Râmniceanu dovedeşte solide cunoştinţe de istoria 

logicii. El aminteşte că „cei vechi [o numeau] Dialectică adecă privorovitoare, iar de cei mai de 

curând, Logică, adecă meşteşugul cuvântării fiindcă învaţă pre mijloacele acestea‖: Care 

anume? 

„Întâiul adică, cum să poată mintea omenească a lua orice cu desluşire şi cu alegere; Al 

doilea, cum poate ca pre aceaia pre carea o au luat să o judece bine; Al treilea, cum s-a cădea ca 

pre mai multe judecăţi să le alcătuiască drept în cursul lor; Al patrulea, şi cel mai de pre urmă, 

cum se poate a îndrepta şi a rândui cu legiuire pre toate acealea şi aşa a ajunge la cunoştinţă, din 

întunecare şi amestecare la priceperea cea desluşită şi aleasă şi nu vom slobozi din ceale cu 

îndoială şi din greşeli, deprinzându-ne a socoti drept şi învăţându-ne a pune adevărurile şi a le 

[în]cerca şi prin dovedire a îndupleca pre alţii de a cunoaşte şi pre celelalte risipite boli ale 

minţii.‖
35

 

Grigorie Râmniceanu a echivalat termenii filosofici astfel: „Despre categorii şi cuvinte  

(despre glas) şi între categorii găsim: cea dintâiu fiitorul (lucrul ce iaşte, lat substantia), a doua 

neamul (lat. genus) etc. Termenul de noţiune e redat prin cuvântul hotar (lat. terminus), cei trei 

termeni ai silogismului se numesc: hotarul de deasupra (terminus major), hotarul de mijloc 

(terminus medius) şi hotarul supus (terminus minor). Capitolul despre idei este intitulat despre 

«goalele cuprinderi ale minţii», iar judecata se numeşte supunere. […] La teoria silogismului 

găsim capitole despre silogismi împleticiţi şi silogismi întorşi. Întoarcerea înseamnă 

conversiune. Premisele se numesc puneri înainte, iar concluzia încheare, […] dilema se 

numeşte scurtăpucătură, entimemă – pentru cea din minte, epichiremă – apucătură, sorit – 

grămăditor, parasilogism – apucare amăgitoare, iar metoda se numeşte întorsătură.‖
36

 

Să mai amintim aici că Grigorie Râmniceanu este primul român care redactează un 

Lexiconaş al zicerilor şi numirilor celor noaă, care acum de nevo[i]e pentru înţelegerea acestii 

logici s-au găsit însăşi limba noastră rumânească. „Totuşi, acest învăţat este constrâns să 

întrebuinţeze termeni de specialitate, pe care, negăsindu-i în română, îi preia din greacă. Unii 

termeni neologici începuseră a deveni uzuali de fapt în scrierile timpului şi deci puteau fi 

consideraţi de el ca fiind româneşti‖.
37

 

Grigorie Râmniceanu, „monahul cărturar şi episcopul filosof, este o pildă limpede a 

legăturii care s-a făcut, la cumpăna veacurilor al XVIII-lea şi al XIX-lea, între cărturăria veche 

şi năzuinţele româneşti moderne. El leagă şirul episcopilor cărturari de la Râmnic de Şcoala lui 

Gh. Lazăr şi realizează, prin sine, continuitatea culturii româneşti‖
38

 

      Eufrosin Poteca (1786-1858), monah cu o bogată cultură filosofică, dobândită la şcolile din 

Apus, este cărturarul care şi-a adus o contribuţie deosebită la dezvoltarea culturii româneşti din 

prima jumătate a secolului al XIX-lea. În această perioadă (1800-1830), încep să fie cultivate o 

serie de noi genuri şi specii literare; problemele de filosofie preocupă tot mai mult, iar 

învăţământul public cunoaşte o epocă de înflorire. Limba „patriei‖ este introdusă în şcoală ca 

limbă oficială de predare. 

În 1825 este hirotonisit ieromonah şi tot în acest an îşi deschise cursul de filosofie la 

Colegiul „Sf. Sava‖ din Bucureşti. Cursul de filosofie îl va ţine din 1825 şi până în septembrie 

                                                                                                                                               
126D. Ioanicescu,  Ibidem, pp. 528-529. 
127 Ioan Oprea, Op. cit., p. 85. 
35 D. Alexandru, Op. cit., p. 631 
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1832, când, din cauza radicalismului ideilor sale, eforii şcoalelor îl recomandă generalului 

Kisselef pentru a i se încredinţa un post de egumen la una din mânăstirile ţării. Propunerea este 

aprobată de Kisselef la 23 septembrie 1832 şi este numit egumen la mânăstirea Gura Motrului. 

Într-o vreme însă când nu exista deloc o terminologie filosofică românească, strădaniile lui 

Poteca de a scrie şi a traduce filosofic într-o limbă accesibilă maselor sunt impresionante. 

Fireşte, terminologia noastră filosofică luând alt drum decât cel pe care voia s-o îndrume Poteca, 

nouă ni se pare acum de-a dreptul ciudate multe din echivalenţele folosite de el.  

Eufrosin Poteca, primul profesor de filosofie  în „limba naţională‖, a îmbogăţit 

patrimoniul gândirii filosofice româneşti cu numeroase traduceri din domeniile teologiei, 

filosofiei, literaturii şi istoriei universale, care au fost citite cu mult interes nu numai de elevii 

din Şcolile Domneşti din Iaşi şi Bucureşti, ci şi de boierii români iubitori de învăţătură. El şi-a 

dat seama imediat de dificultăţile întâmpinate în predarea filosofiei după manualele existente în 

şcolile greceşti din Valahia. Ce era de făcut în această situaţie? Două posibilităţi existau: 1) să 

alcătuiască el manuale noi, moderne pentru a se ţine pasul cu ideologia destul de înaintată a vremii, 

sau 2) să se traducă manuale de filosofie renumite din Occident. Cu toate că ştia că traducerile nu 

formează o literatură şi că mai mult, traducerile sunt primejdioase, fiindcă ele omoară în noi „duhul 

naţional‖, Eufrosin Poteca a optat pentru a traduce manuale de filosofie. „Pentru Eufrosin Poteca 

traducerea cărţilor nu era doar un exerciţiu intelectual, ci o modalitate de a impune limba 

română ca limbă culturală, o cale de îmbogăţire a lexicului românesc, de a introduce neologisme 

din domeniul filosofiei, teologiei, ştiinţelor exacte.‖
39

 

Ţinând seama deopotrivă de laturile pozitive şi negative ale străduinţelor lui Eufrosin 

Poteca de a crea o terminologie filosofică naţională, nu se poate să nu vedem rolul însemnat 

jucat de „facerea pre limba românească‖ a „filosofiei‖, „istoria filosofiei‖, „Logica‖şi „filosofia 

moralicească‖. Atât prin modul în care redă ideile (selecţionează materialul, actualizează 

exemplele, introduce reflexii proprii), cât mai ales prin regândirea unor noţiuni filosofice cu 

cuvinte nefolosite încă în sens filosofic, strădaniile lui Poteca reprezintă începutul unei etape noi 

în dezvoltarea gândirii filosofice din ţara noastră. 

Prin traducerea lucrărilor lui Heineccius şi Bossuet, Eufrosin Poteca a adus o importantă 

contribuţie la introducerea în şcoală a studiului filosofiei iluministe în cercuri tot mai largi, a dat 

un imbold puternic gânditorilor din ţara noastră spre a dezvolta o literatură filosofică proprie. Ca 

şi Kir Grigorie,  Poteca se loveşte de greutatea de a reda în româneşte termenii filosofiei: „m-am 

străduit – zice el – şi toate vorbele străine am desluşit, cât am putut‖
40

. E. Poteca întrebuinţează 

pentru termenul de  noţiune  cuvântul hotar a lui Kir Grigorie şi cuvântul scădere, probabil 

fiindcă noţiunea e o palidificare a reprezentărilor, din care e scoasă. Pentru fiitoriul (existenţă), 

Poteca întrebuinţează cuvântul estime, prin imitaţie după nemţescul wesen. Eufrosin Poteca a 

promovat o filosofie care să „fie folositoare în toată vremea şi în toate veacurile‖.
41

 Pentru 

aceasta ea „trebuie să fie slobodă şi curată‖
42

. Călugărul-filosof promovează o filosofie 

moralnică care are ca finalitate „să înveţe pe om să vieţuiască după vrednicia cuvântului încât 

nu numai faptele sale, ci şi dogmele voirilor sale să se poată aplica ca o lege la toţi vecinii săi‖
43

. 

El era convins că filosofia întăreşte ceea ce religia prin credinţă propovăduieşte. „De aceea dacă 

                                                 
39 Elvira-Ecaterina Ivănescu, Eufrosin Poteca – Un european din Valahia, Craiova, Editura Universitaria, 2006, p. 
213. 
 
41 Eufrosin Poteca, Cătră Fiii Românilor! Introducere la Filosofie sau Lecţie începătoare, în vol. Johann Gotlieb 

Heineccius, Filosofia cuvântului şi a năravurilor adecă Logica şi Ithica elementare cărora se pune înainte Istoria 

filosoficească, tălmăcită în româneşte de Eufrosin Poteca, ediţie critică, studiu introductiv, note şi comentarii de 

Adrian Michiduţă, Craiova, Editura Aius, 2006, p. 55. 
42 Idem. 
43 Eufrosin Poteca, Scrieri filosofice, ediţie critică, text stabilit, studiu introductiv, note şi bibliografie de Adrian 

Michiduţă, Craiova, Editura Aius, 2008, p. 131. 
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voim să ne facem filosofi şi înţelepţi, întîi se cuvine să ne înălţăm cugetele noastre până la 

înţelepciunea cea nemărginită, la Dumnezeu‖.
44

 

          Principiile după care se călăuzeşte Eufrosin Poteca în căutarea echivalenţelor se regăsesc 

foarte uşor în modelele latin, grec, francez şi italian. Eufrosin Poteca este deosebit de precaut în 

folosirea neologismelor. El întrebuinţează neologismul numai acolo unde nu există echivalent în 

limba noastră pentru noţiunea respectivă. 

„Neologismul lui Poteca se împarte în două mari grupe: 1) neologismul cu etimologie 

multiplă (latină, neogreacă, franceză şi italiană; latină, franceză şi italiană; neogreacă, franceză 

şi italiană; franceză şi italiană) şi 2) neologisme cu o etimologie sigură şi una din limbile 

menţionate. Neologisme cu etimologie multiplă (latină, neogreacă, italiană şi franceză) 

încadrăm termenii de tipul: atome, atomi, axiome, analogă, apologhia, armonia, dilema, 

empirei, empirismului; […] Neologisme cu etimologie latină şi romanică (italiană şi franceză): 

absoluta, absurditatea, glosat prin nedreptatea, abuzurile, apelaţia, a aplica, argumentul etc; 

[…] Neologisme cu etimologie latino-franceză susţinute de existenţa lor în italiană (x în italiană 

nu se păstrează, fiind notat cu s): experienţe, explicat, glosat prin desluşit, externe, 

extraordinare, lux. […] Neologisme cu etimologie în limbile neogreacă, franceză şi italiană: 

anogoghi, antinomii, criteriu, cronologhia, eclectic, epidermidei, enciclopedie, epohă, 

filologhiceşte.[…] Neologisme latino-italiene: oraţii, purgatoriul, semicercul, tepidi, glosat prin 

nici reci nici calzi; termenii, tractatul şi trattatul.‖
45

 

În limbajul filosofic folosit de Poteca la jumătatea secolului al XIX-lea un loc aparte îşi 

găsesc cuvintele de origine franceză: experimentator, exclusive, moralist, genie, sfera etc. 

Eufrosin Poteca făcând comparaţie între el şi Bossuet  „îl găseşte superior ca istoric: pentru că 

face nu numai istorie naţională dar şi universală. «Domnul Bossuet a scris într-un chip mult mai 

curat şi mult mai cuviincios, pentru că, fără să lase ceva din cele ce era vrednice de însemnat şi 

cu rânduială minunată, el a împreunat la un loc toate întâmplările care sunt din aceeaşi vreme». 

În ceea ce priveşte traducerea lui, Eufrosin Poteca – recunoaşte, cu multă modestie, că nu se va găsi 

în ea «acea nobleţă de expresii, nici acea înălţime de gânduri, sau acea dulceaţă de stil, acele mutări 

fericite şi nesimţite, acele trăsuri vioaie şi ingenioase, care sunt revărsate în toate întâmplările care 

sunt din aceeaşi vreme».‖
46

  

Termenii italieneşti folosiţi în lucrările lui Eufrosin Poteca abundă peste tot. În Cuvinte 

panighirice în Filosofia cuvântului sau în Cursul de istorie a filosofiei sau Elementuri de 

metafizică. „Poteca folosise italienismul  înainte de I. Heliade Rădulescu, cu care era coleg la 

Sfântul Sava. Heliade, având în faţă exemplul lui Ienăchiţă Văcărescu şi chiar sub ochii săi pe 

acel al lui Eufrosin Poteca, îşi dă seama că această orientare ar fi un drum, pe care dealtfel 

pleacă, ajungând în cele din urmă la exagerare. 

Poteca afirmase, după P. Maior şi cu zece ani înaintea lui I. Heliade Rădulescu, că limba 

italiană este sora limbii române. […] Italienismele în discuţie sunt: astrate, abstracte, astraţia, 

cercetare, civile, civil, comerciu, composte, compuse, comune, comun, contemporaneu, 

contemporan‖.
47

 

În cursul Elementuri de metafizică predat împreună cu alt curs de Istoria filosofică la 

„Sf. Sava‖ găsim numeroase cuvinte de origine italiană. Astfel în Elementuri de metafizică care 

îşi are sursa în lucrarea italianului Francesco Soave, Instituzioni di Metafizica, Pisa, 1814 

întâlnim concepte filosofice fundamentale pe care Poteca le foloseşte dovedind o bună 

cunoaştere a filosofiei. Întâlnim astfel: Ontologhia, Psihologia, Cosmologia, Teologia 

naturalnică, Estime. 

                                                 
44 Ibidem, p.44. 
45 V. Diacon, Arhimandritul Eufrosin Poteca şi preocupările sale de cultură românească, în „Mitropolia Moldovei şi 

Sucevei‖, nr. 7-8 / 1979, pp. 570-571. 
46 Dan Simonescu, Op. cit., p. 331. 
47 V. Diacon, Op. cit, pp. 571-572. 
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Prin contribuţiile sale teoretico-filosofice, prin cursurile, discursurile şi traducerile sale, 

îl putem considera pe drept cuvânt „părintele filosofiei româneşti.‖ Exemplul lui a fost urmat în 

Moldova de Simion Bărnuţiu şi Eftimie Murgu, iar în Muntenia a fost continuat de August 

Treboniu Laurian şi Timotei Cipariu. 

Ion Heliade Rădulescu (1802-1872) este primul întemeietor al unui sistem filosofic, din 

păcate nefinalizat, în cultura română. El a contribuit enorm la formarea terminologiei filosofice 

româneşti prin prelucrări, traduceri şi scrieri filosofice originale. Lucrarea lui fundamentală este 

Echilibru între antithesi sau Spiritul şi materia, 1859-1869. Autorul vede în această carte, 

Universul ca rezultat al uniunii spiritului şi materiei, familia ca rezultat al uniunii bărbatului şi 

femeii,  armata ca rezultat al uniunii dintre comandanţi şi soldaţi, societatea ca rezultat al 

uniunii progresului şi conversaţiei, libertatea ca rezultat al uniunii dreptului şi datoriei, ordinea 

ca rezultat al acordului libertăţii şi autorităţii. I. Heliade Rădulescu promovează o filosofie în 

care Universul apare ca fiind în întregime polarizat de tensiunea unor contrarii colective.  

„Dualităţile lui Eliade sunt concepute […], antitetic, dar numai în sensul că relaţia dintre 

activ şi pasiv este o relaţie antitetică, nu şi în sens hegelian, care implică obligatoriu generarea 

antitezei de către teză. Marea deosebire dintre dialectica lui Eliade şi aceea a lui Hegel constă 

într-aceea că prima  este o dialectică a dualităţii, în timp ce a doua este o dialectică a unităţii, că 

Eliade este dualist, în timp ce Hegel este unitarist‖
48

. 

Se observă foarte uşor preferinţa lui I. Heliade Rădulescu pentru filosofia franceză, mai 

ales în tinereţe, în ce priveşte sursa împrumuturilor neologice. El a „avut permanent în vedere, 

mai evident însă după 1840, limba latină şi bineînţeles, greaca, atunci când îşi punea problema 

temeiurilor filosofice‖
49

. Filosoful foloseşte cuvinte ca: ocazie, raţie = raţiune sau slobod = 

liber; fiitoare = viitoare. „Heliade Rădulescu n-a ştiut însă să întrebuinţeze neologisme ca a 

exista, existenţă. Pentru cel din urmă el va recurge la estime […], cuvântul a fost înlocuit cu 

fiinţă‖
50

. 

În legătură cu problema sufixelor folosite de H. Rădulescu, el nu mai foloseşte „vechiul 

– (ic) care este în formarea adverbelor, ci în locul lui apare romanicul - mente, fie adăugat la 

forma masculină, […] fie, după modelul limbilor apusene, adăugat la forma feminină (în e sau 

a)‖
51

. De exemplu: fatalmente, materialmente, moralmente, naturalmente, spiritualmente sau 

filosoficamente. Cu toată abundenţa de neologisme folosite de I. Heliade Rădulescu, el nu a 

înlăturat de tot folosirea calcurilor. 

Terminologia filosofică românească din vremea lui Samuil Micu şi până la I. Heliade 

Rădulescu (1780-1830) este dominată de calculi, iar ca „procedeu de explicare este folosită în 

foarte multe cazuri glosa explicativă amplă‖
52

. 

Profesorii de filosofie din Ţările Române vor continua şi ei să folosească glosa 

explicativă, dar vor face şi unele împrumuturi din limbilile greacă, germană, latină, franceză şi 

italiană.  

Simion Bărnuţiu (1808-1864) a avut un rol important în promovarea ideilor filosofice la 

noi, ţinând cont că el a fost profesor la Blaj şi Iaşi. Profesorul şi ideologul de talie  europeană, 

Simion Bărnuţiu este singurul din generaţia sa care s-a implicat în speculaţii filosofice originale, 

racordându-le problemelor de ordin politic şi social. Filosoful S. Bărnuţiu îşi propune „să scape 

pe încet filosofia, din jugul şi de sub robia limbii latineşti‖, sub influenţa lui Rotteck şi Savigny 

şi centrându-se  pe postulatele kantiene de subzistenţă personală, egalitate şi libertate, extinde 

drepturile personale la nivelul comunităţii naţionale.  

                                                 
48 Radu Tomoioagă, Ion Heliade Rădulescu, Ideologia social-politică şi filosofică, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 

1971, pp. 136-137. 
49 Ioan Oprea, Terminologia filosofică românească modernă, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1996, p. 107. 
50 G. Ivănescu, Formarea terminologiei…, p. 177. 
51 Ioan Oprea, Ibidem, p. 111. 
52

 Ibidem, p. 93. 
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Ideologul S. Bărnuţiu, dorind cu ardoare reformarea, în sens naţional a disciplinei pe 

care o predă, a folosit nu doar Handbuch-ul lui W. T. Krug, dar şi o versiune latină a patru noii 

studii: de filosofie kantiană fundamentală, logică, metafizică şi estetică. La Iaşi după 

reorganizarea învăţământului universitar, S. Bărnuţiu a predat cursuri de drept, pedagogie, 

psihologie, logică, metafizică, etică, estetică şi istoria filosofiei, în spiritul kantiano-herbartian al 

filosofiei de şcoală germano-austriece. „O caracteristică a cursurilor de la Iaşi este aceea a 

argumentării caracterului critic faţă de original. De fapt, acum el se orientează şi spre operele 

altor învăţaţi, printre care Jos. Beck, din a cărui Philosophische Propädeutik traduce prima 

carte, Grundriss der empirischen psychologie un Logik, pe care o foloseşte la cursuri şi care va 

fi publicată de elevi în 1871, cu titlul Psicologia empirica şi logica‖
53

. 

S. Bărnuţiu a avut ca model cursurile de filosofie ale lui W. T. Krug, discipol şi 

popularizator al filosofiei kantiene. El aprecia, şi nu o singură dată, filosofia kantiană ca un 

început de perioadă nouă în istoria gândirii umane. În principiu, la Iaşi, el foloseşte „în parte o 

terminologie diferită, bazată pe neologismul de sorginte latină, uneori adaptat după legi fonetice 

vechi‖
54

. În cursul de la Blaj el apelează la termeni arhaici, greoi, ca echivalente ale conceptelor 

şi categoriilor greceşti, latine sau germane. De exemplu: simţâre = sensibilitate, înţeles = 

intelect; cuvânt = raţiune; întipuire = reprezentare; prindere = percepţie ş.a.m.d. Acordând o 

importanţă foarte mare filosofiei kantiene, aceasta se reflectă foarte mult în opera sa. De 

exemplu întâlnim: judecăţile analitice, judecata sintetică, analitica simţirei, a înţelesului şi a 

cuvântului, antinomia, critică facultăţii judecătorie celei estetice, noumenon sau fiinţa 

cugetărei. 

Terminologia filosofică utilizată de S. Bărnuţiu pleacă de la, „multe calcuri, de la 

termeni în forme neadaptate şi influenţat în general de înaintaşi, el a evaluat spre o concepţie 

proprie, bazată pe ideologia latinistă‖
55

. 

Eftimie Murgu (1805-1870) vine în 1834 la Iaşi şi este numit profesor de filosofie şi de 

drept natural la Academia Mihăileană. Cursul lui de filosofie este primul curs ţinut în limba 

română în Moldova. El preda filosofia după cursul profesorului său de filosofie de la Budapesta, 

Imre Janoş. Profesorul maghiar avea o orientare idealist – raţionalistă cu influenţe kantiene. 

Cursul lui Imre era conceput în patru părţi: Philosophia, Pars prima, complectens Preliminaria 

et Logicum; Philosophia, Pars secunda, compelctens Metaphysicam puram; Philosophia Pars 

tertia, complectens Methayphysicam adapticatam: Philosophia,  Pars IV, Ethica. 

„În anul şcolar 1834-1835, Murgu a predat elevilor săi începători Introducerea în 

filosofie, Istoria filosofiei şi întregul Curg de logică («analitica» şi «metodica»), iar în  1835-

1836, la anul al doilea, Metafizica pură‖
56

. 

În Cursul de filosofie, Eftimie Murgu defineşte filosofia ca „fiind o ştiinţă care se înalţă 

peste toate celelalte ştiinţe, cercetându-le temeiul învăţăturilor ce sunt cuprinse într-însele‖
57

. 

Filosofia teoretică este numită filosofia formală sau „loghica‖ care ne spune forma sau modul 

cugetării şi filosofia materială sau metafizică, disciplină care se ocupă cu cunoaşterea 

lucrurilor. Pentru el, metafizica este „ştiinţa acelor idei şi prinţipii universale, pe care mai pre 

urmă se reazimă adevărul materialnic al tuturor cunoştinţelor noastre, pentru ca metafizica este 

datoare a ne însemna marginile înţelegerii noastre‖
58

. Eftimie Murgu a întâmpinat o serie 

întreagă de dificultăţi la transpunerea în limba română a termenilor filosofici. Uneori au fost 
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 Ibidem, pp. 131-132. 
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 Victor Ţârcomnicu, Profesoratul lui Murgu în anii 1834-1836, în vol. Eftimie Murgu, Curs de filosofie, 

Timişoara, Editura Facla, 1986, p. 20. 
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adoptaţi „termeni străini, greceşti (sorit, dilemă etc.) sau latineşti (principiu, necesar, universal 

etc.), alteori au fost redaţi prin perifrază («punere înainte» pentru «premisă», «aşteptarea de 

întâmplări asemenea» pentru «analogie»)―
59

. 

În Cursul de filosofie, el a transpus în limba română foarte mulţi termeni de filosofie şi 

metafizică. De exemplu: conţept, câtăţime, speţie, încopciere, ipoteticesc, siloghism, dovedire, 

ecsperienţa, ecsplica, sofizme, adivăr, cozmologhie ş.a.m.d. În Cursul de logică  găsim 

termenii: sferă (sau cungiură), judecată – asertorică, criteriu, ţertitudine, reduplicativ. „A 

păstrat unele din cuvintele folosite de traducătorii români dinainte de el: câtăţime (cantitate), 

estime (existenţă, fiinţă), împoncişat (contradictoriu) etc.; sau a utilizat termeni româneşti 

nefolosiţi de predecesorii săi: copce, încopciere, aievnic etc., ori chiar a creat cuvinte româneşti 

care să redea noţiuni  filosofice: uitat (intuiţie), cungiură (sferă) etc. Dar majoritatea termenilor 

noi sunt adoptaţi din latină‖
60

 

Cursul de filosofie a lui Eftimie Murgu a făcut pe auditorii săi să gândească, să ia 

atitudine. De aceea, Domnul Moldovei îl cheamă la el şi îi spune: „Îţi măresc leafa, numai să te 

laşi de filosofie şi să nu mai vorbeşti nimic despre cutare lucruri‖. E. Murgu nu a acceptat fiind 

nevoit să demisioneze şi pleacă la Bucureşti în 1836. Aici, cere catedra de filosofie. Eforia vrea 

să-l numească la altă catedră. „Nu primeşte şi ţine prelegeri particulare de filosofie la care 

«curgea» junimea din Bucureşti. Şi Nicolae Bălcescu rugă pe bănăţeanul Murgu a-i face un curs 

de filosofie şi acesta împlini cu bucurie dorinţa junelui‖
61

. 

August Treboniu Laurian (1810-1881) este succesorul lui Eufrosin Poterca la catedra de 

filosofie de la Colegiul „Sf. Sava‖ din Bucureşti, între anii 1842-1848. În Discurs la 

deschiderea cursului de filosofie, din 1842, el găsea „vorbe de cea mai mare iubire pentru 

idealul moral – kantian‖. Profesorul A. Treboniu-Laurian spunea că Descartes, Leibniz, Wolff şi 

Hume „nu făceau decât juneţea filosofiei moderne‖ şi că „bărbatul care o înalţă la tărie şi 

constanţă bărbătească se arată în Kőnigsberg‖. 

La Colegiul „Sf. Sava‖, Laurian a predat Filosofie şi Logică „după Kant‖. Într-o notă a 

„Secretariatului Ţării Româneşti trimisă reprezentantului Austriei se arată că A. T. Laurian, 

«prin zelul şi talentul cu care a ţinut cursul de filosofie, şi-a atras simpatia elevilor şi respectul 

tuturor cetăţenilor»‖
62

. Cu ocazia examenului public din 1 iulie 1845, Laurian rosteşte un 

Cuvânt academic, în care face o analiză sumară asupra dezvoltării filosofiei din antichitate şi 

până în vremea sa. Adept  al filosofiei kantiene el aprecia: „Prin criticismul lui Kant se potoleşte 

cearta între dogmatism şi scepticism, se închide drumul misticismului; însă marginile cele puse 

de dânsul cunoştinţe omeneşti produc într-unii o nemulţumire. […] De aici se născură probele 

cele mai noi ale lui Fichte, Schelling şi Hegel. Dară prin acestea se recunoscu tot mai mult 

validitatea criticismului kantian şi deşertăciunea străduinţelor de a se înălţa peste imperiul 

experienţei‖
63

. Cursul de filosofie ţinut de A. T. Laurian la „Sf. Sava‖ era „o compilaţie de mai 

multe lucrări străine, printre  care operele lui Krug, dar şi din manualele franceze, ceea ce 

explică fonetisme precum: spesificaţia, secsione etc.‖
64

. El nu a uitat niciodată că: „Noi românii, 

suntem o naţiune care se află încă în copilărie şi abia am ajuns la conştiinţa de noi înşine. Noi 

însă n-avem filosofie.[…] Filosofia e o indiginţă comună şi nici un neam cultivat nu mai poate 

figura de aici înainte fără dânsa pe faţa pământului. Dară dacă venim mai târziu după celelalte 
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neamuri, poate că avem cu un mijloc mai mult decât dânsele spre a înainta cu mai multă 

siguranţă‖
65

. 

Eforia Şcoalelor îi obliga pe profesori să-şi tipărească cărţile după care predau. El 

socotea că nu este cu putinţă să se răspândească şi să se înţeleagă operele marilor filosofi 

creditori de sisteme, înainte de a se face o atmosferă prielnică prin cărţi de pregătire. În acest 

sens, el îşi propune a publica întâi patru volume de filosofie: 1) Manual de filosofie după 

Delavigne; 2) Propedeutica filosofică a lui Iosif Beck; 3) Istoria filosofiei a lui Ioan 

Lichtenfeld; 4) Sistem de filosofie a lui W. T. Krug. Din acest proiect ambiţios, el a tradus şi 

publicat doar două lucrări: 1) Manual de filosofie lucrat după programa Universităţii de la Paris, 

1840 de A. Delavigne, Bucureşti, 1846; 2) Manualul de filosofie şi de literatură filosofică de W. 

Traug. Krug, Bucureşti,  1847. 

A. T.  Laurian s-a lovit de dificultatea de a traduce în „limba patriei‖ cele două lucrări 

de filosofie. De exemplu, în prefaţa Manualului de filosofie a lui A. Delavigne menţionează 

acest lucru: „Eu m-am silitu a o traduce câtu mai credinciosu, şi unde a fostu cu putinţă fără a 

vătăma natura limbei româneşti, chiar din vorbă în vorbă. Dară într-aceasta am întâmpinatu 

multe greutăţi şi mai alesu din causa limbei, şi me teamă să nu fiu cauzat şi eu cititorilor poate 

încă şi mai mari. Ar fi fostu de doritu a afla într-această lucrare un drum călcat, o limbă 

cultivată, şi termeni formaţi pe care să-i fiu putut întrebuinţa fără greutate şi fără frică de 

neoligismi. […] De aici necesitatea de a forma o vorbă nouă pentru fiecare idee nouă, de-a 

forma o limbă filosofică pentru cugetarea filosofică. Deci am fostu silitu să introducu 

neologismi în limba românească, şi note mai multe decâtu mi-ar fi putut imaginea cineva‖
66

. 

Luptând pentru limba română, Laurian a urmărit în primul rând „să păstreze limbii 

române o anumită puritate pentru că să nu se «spurce scientia prin o amestecătură barbară» a 

făcut apel la neologisme, îndeosebi la cele franceze, «poate mai mult decât şi-ar fi putut imagina 

cineva»‖
67

. De aceea el s-a oprit la o terminologie exclusiv neologistică „de orientare latină, 

care era în conformitate cu principiile sale de transformare a limbii literare româneşti‖
68

. 

La A. Treboniu Laurian terminologia filosofică este „aproape neologică; calcurile sunt 

rare şi caracterizează mai ales primele lucrări‖
69

. Iată câţiva termeni filosofici de bază, unii 

rămaşi în uz până astăzi: noologic, soritele, certitudine, sensibilitate, raţiune, raţionament, 

apatia, determinism universal, ontologie, filosofie ideală, probabilitate, intuiţia, analiză, 

sinteză, deducţie, sofism, sancţiune morală, morală individuală şi morală socială etc.  

Timotei Cipariu (1805-1887) a predat filosofie începând din 1828, timp de doi ani la 

Blaj, iar între anii 1830-1854 ocupă catedrele de  teologie dogmatică şi de studiu biblic la 

seminariu teologic. Din anul 1854 deţine, timp de 21 de ani, direcţiunea gimnaziului din Blaj, în 

cadrul căruia a redeschis, în anul 1861, cursul de filosofie desfiinţat în 1848. T. Cipariu, cel de-

al IV-lea kantian imită la 1861 pe Laurian şi traduce pe Krug întreg, prescurtând numai şi 

eliminând biografia filosofică, pe care A. T.  Laurian crezuse folositor s-o susţie în filosofia sa. 

El traduce cartea lui W. T. Krug (1780-1842), Handbuch der Philosophie und der 

philosophiscen Literatur. În versiunea românească lucrarea se intitulează Elemente de filosofie, 

publicată în două volume la Blaj, între  anii 1861-1863. Asemeni lui A. T. Laurian şi el 

sesizează dificultatea pe care o întâmpină la traducerea unor termeni filosofici în limba română. 

În „Prefaţiunea‖ la Elemente de filosofie, el s-a plâns în acest sens: „Multă greutate se simţi 

traducând, pentru defectul, nu numai în termeni filosofici româneşti, ci şi cuvinte ce semnează 

                                                 
65 Apud Ioan Oprea, Op. cit., pp. 112-113. 
66 August Treboniu Laurian, Prefaţă la vol. A. Delavigne, Manual de filosofie, Bucureşti, Tipografia Colegiului 

Naţional, 1846, pp. 1-2. 
67 Ilie Popescu Teiuşan, Vasile Netea, August Treboniu Laurian, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, p. 
47. 
68 G. Ivănescu, Formarea terminologiei filosofice…, p. 183. 
69 Ioan Oprea, Op. cit., p. 114. 
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idei abstracte, cuvinte cari în limba germană şi în  cele clasice se află copioase, iar întru a 

noastră mai rare. În aceste cercetări ne folosim de termeni latini, mai rar greceşti, după exemplul 

altor limbi, chiar şi mai avute decât a noastră, şi de aceea credem că vom fi scuzaţi‖
70

. 

G. Ivănescu consideră traducerea lui Cipariu din Krug, Elemente de filosofie ca 

reprezentând un regres din punctul de vedere al terminologiei filosofice. De ce? „El se întoarce 

în bună parte la terminologia filosofică românească veche, în cazuri în care evoluţia limbii 

române nu i-a dat dreptate‖
71

. Sunt şi alţi cercetători care sunt de părere că se încearcă să se 

minimalizeze traducere lui Cipariu, Elemente de filosofie. „În cadrul minimalizării cu care se 

obişnuieşte să se trateze Elemente de filosofie elaborate de Cipariu după Krug, deosebit de 

nedreaptă este ignorarea celei de-a patra părţi, intitulată Filosofia gustului (Aesthetica)‖
72

. În 

capitolul Filosofia gustului, T. Cipariu tratează  concepte estetice ca: frumuşel (bellus, joli), 

atrăgătoriu (alliciens, atrayant), graţios (venustum, charmant), elegant (elegans, élégant), 

patetic, mişcătoriu (movens, touchant, das Rührende); tragic, urât şi umilit (das Hässliche und 

Niedrige, bas). 

Timotei Cipariu a folosit în filosofie şi termeni noi preluaţi din latină. Iată câţiva: 

spectrare, apetire, aversare, volire, patire (suferinţă), desfătător, susistentia etc. El a folosit 

„denumirea şi filosofică şi românească a unor discipline filosofice: filosofia cunoştinţei pentru 

metafizică, logica a numit-o filosofia cugetului, estetica filosofie a gustului, iar etica era pentru 

el filosofia virtuţii‖
73

. 

A utilizat de asemenea, o serie întreagă de noţiuni filosofice care au terminaţie în une. 

De exemplu, imaginaţiune, opoziţiune, percepţiune, posesiune, demonstraţiune, reprezentaţiune 

etc. Toate aceste concepte filosofice vor evolua spre anumite concepte perechi ca: imaginaţie / 

imaginare, reprezentaţie / reprezentare, determinaţie / determinare. În acelaşi timp T. Cipariu a 

ştiut „să utilizeze cu multă claritate şi precizie filosofică terminaţia tate, în cuvinte de sens 

modern precum: ştiinţificitate, simplicitate, sentimentalitate, afinitate, rizibilitate, 

subliminitate‖
74

. 

Asemeni multor contemporani de ai săi, şi el manifestă evidente tendinţe înnoitoare 

„prin orientarea de principiu spre modelele latineşti şi greceşti; T. Cipariu întrebuinţează în 

general o terminologie modernă,   fără a se fi desprins însă în totalitate de terminologia mai 

veche‖
75

. 

Ion Zalomit (1820-1885) a fost profesor de filosofie la Colegiul „Sf. Sava‖ din 

Bucureşti, iar din 1864 este numit profesor de Istoria filosofiei la Universitatea din Bucureşti 

până în 1885, când moare. El este primul doctor în filosofie de la noi care îşi dă doctoratul în 

Occident (1848). 

Pentru uzul didactic, I. Zalomit a tradus manualul de filosofie al profesorului francez A. 

Charma, Elemente de filosofie (1854).  A publicat o singură carte, teza sa de doctorat intitulată   

Principes et mérite de la philosophie de Kant (Principiile şi meritele filosofiei lui Kant), apărută 

în limba franceză la Berlin în 1848. Adept al filosofiei kantiene, I. Zalomit nota: „Printre 

numeroasele genii născute în Germania trebuie să-l aşezăm pe primul loc pe Kant. El este cel 

care a impulsionat filosofia modernă. […] Kant nu face critica unei ştiinţe în general, ci a 

                                                 
70 Timotei Cipariu, Elemente de filosofie, vol. I, Blasiu, cu tiparul seminariului Diecesanu, 1861, p. 4. 
71 G. Ivănescu, Op. cit., p. 194. 
72 Jozsef Hajos, Timotei Cipariu şi filosofia, Bucureşti, Editura Academiei, R.S.R., 1987, p. 42. 
73 Valeriu Niţu, Traian Vedinaş, Op. cit., p. 219. 
74 Op. cit, pp. 219-220. 
75 Ioan Oprea, Op. cit., p. 137.  
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noţiunii înseşi, adică a acestei noţiuni pe care o putem considera ca fiind pură şi liberă prin ea 

însăşi‖
76

. 

I.  Zalomit utilizează neologismele cu terminaţie în ie. Iată câteva: precisie, distincţie, 

percepţie, inducţie, compreensie, condiţie, reprezentaţie, conclusie, psihologie etc. Foloseşte, de 

asemenea,  s  în loc de x. Acestea le întâlnim în cuvintele următoare: esperiment şi experimental 

şi esemplu. În neologismele de „origine latină care aveau qu, el a recurs la forme cu cu, care nu 

circulau decât la câţiva intelectuali: cualitatea, cualităţile, ecual, consecinţă‖
77

. 

Pe lângă neologisme, I. Zalomit a apelat şi la calcuri. Cele mai utilizate sunt: nimicul = 

neantul,  fiinţei = existenţei, lucrare = activitate, ş.a.m.d. 

Titu Maiorescu (1840-1917) a fost profesor la Universităţile din Iaşi şi Bucureşti unde a 

predat Logica şi Istoria filosofiei contemporane. Adept şi el al filosofiei kantiene, în Cursul de 

istoria filosofiei în secolul al XIX, profesorul T. Maiorescu îl consideră pe Kant ca fiind un 

filosof reprezentativ pentru gândirea europeană. „Kant – aprecia  T. Maiorescu – este un spirit 

de-o lumină extraordinară şi de-o  profunditate fără seamă; este o splendoare limpede şi rece, 

este o minte care stăpâneşte orice calcul, orice combinaţie, şi-ar face bine cei ce vor să-l 

combată prin teorii de mecanică să-şi cunoască mai cu dinadinsul un astfel de adversar‖
78

. Imm. 

Kant predat de Maiorescu la facultate era unul „filtrat prin Schopenhauer‖. Acest lucru este 

precizat de Maiorescu în Cursul de istorie...: „Din toate sistemele care se resfiră din filosofia 

cugetătorului din Königsberg, vom da preferinţă aceluia al lui Schopenhauer. […] Sistemul lui 

Schopenhauer, aprobat ori dezaprobat, se impune îndată prin acea frământare ce a împrăştiat în 

lumea întreagă‖
79

. El a căutat să pună în lumină legăturile dintre kantianism şi pozitivism şi să  

sublinieze rolul ştiinţei asupra epistemologiei kantiene. 

T. Maiorescu a fost influenţat în tinereţe de filosoful german Herbart. În Manualul de 

logică pentru liceu, el defineşte filosofia în spiritul gândirii lui Herbart. „Filosofia […] este 

ştiinţa prelucrării noţiunilor. Modalităţile principale de prelucrare a noţiunilor determină şi 

părţile principale ale filosofiei, care sunt logica, metafizica şi estetica. Ştiinţa filosofică 

fundamentală – metafizica – se împarte în metafizică generală (sau ontologie) şi metafizica 

particulară, aplicată la studiul sufletului – psihologia, studiul naturii ca totalitate a corpurilor 

filosofia naturii, cosmologia”
80

. 

Pe vremea lui T. Maiorescu, în domeniul terminologiei filosofice exista, mai ales 

datorită Şcolii latiniste, un cumul de elemente lexicale, destul de bogat. „Limbajul filosofic 

întrebuinţat de Maiorescu dovedeşte, în ansamblu, o situaţie de oscilare, caracteristică perioadei, 

fără a prejudicia expunerea ideilor în mod precis şi clar‖
81

. El foloseşte noţiunea de gândire în 

loc de cugetare; fiinţa înseamnă şi existenţă; simţ şi nu vechiul cuvânt simţire. În opera sa 

găsim o mulţime dintre termenii neologistici care au rămas şi după el în terminologia filosofică: 

„obiect, subiect, principiu, filosofare, noţiunea, valoarea, postulatu, noţiunea. […] Apare la el 

şi cuvânt spirit, astfel: «din esenţa (sau esinţa) spiritului»‖
82

. 

Este cunoscut faptul că Maiorescu a avut rezerve faţă de neologisme, cu toate acestea el 

a fost nevoit să introducă permanent, din necesitatea de a exprima concepte noi. „Neologismele 

pe care le-a introdus au fost, de obicei din limba latină savantă şi din franceză: principiul 

                                                 
76 Ion Zalomit, Principiile şi meritele filosofiei lui Kant,  traducere din limba franceză de Maria Michiduţă, ediţie 

critică, text stabilit, studiu introductiv, note şi comentarii de Adrian Michiduţă,Craiova, Editura Sim Art, 2008, p. 25, 

31. 
77 G. Ivănescu, Formarea terminologiei…, p. 193.  
78 Titu Maiorescu, Prelegeri de filosofie, ediţie îngrijită, note şi comentarii de Grigore Traian Pop şi Alexandru 

Surdu, cuvânt înainte de G. T. Pop,  Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1980, p. 7. 
79 Ibidem, p. 4. 
80 Titu Maiorescu, Scrieri de logică, text stabilit, traducere, studii introductive şi note de Alexandru Surdu şi Sorin 

Vieru, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1988, pp. 27-28.  
81 Ioan Oprea, op. cit., p. 159.  
82 G. Ivănescu, op. cit., p. 196. 
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octualismului, opriorităţii lui Kant, opriorismului lui Kant, quantificarea, copularea, […] 

acestea din urmă sunt derivate româneşti după modelele engleze, franceze şi germane), teoria 

darwiniană, dialela sau cercul în definire, […] hegelianii, noţiunea predicativă, sociologia”
83

. 

Titu Maiorescu,  după spusele lui Ion Petrovici, a ştiut să „dea ora exactă într-o vreme 

când multe ceasuri ale culturii româneşti băteau anapoda‖. El a trasat filosofiei româneşti o linie 

de conduită, a indicat de unde trebuie pornit, scutind astfel o cultură tânără de tatonări inutile şi 

de rătăciri absurde. Cu el începe trezirea gândirii filosofice româneşti sub influenţa  celor trei 

mari culturii occidentale: cea germană, franceză şi engleză. Pe drumul pe care el l-a deschis a 

păşit, rând pe rând, întreaga pleiadă de filosofi maiorescieni din perioada interbelică. 
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MIHAI EMINESCU 

Devenirea ideii de geniu. Eul Dumnezeu 

 

                                                      Hadrian SOARE

 

 

„Fără eu nu există timp, fără eu nu există spaţiu, 

fără eu nu există Dumnezeu, fără ochi nu e lumină, 

fără auz nu e cântec, ochiul, lumina, auzul e cântecul, 

eu e Dumnezeu.”  

                        (Mihai Eminescu) 

 
Abstract 

 

The main idea of Eminescu’s literary masterwork is that space is populated with numberless 

beings with superior non-temporal powers.  God is The Supreme Genius. Between the human being (hero 

or common people) and God there are lots of other beings: demons, daimons, daimonions, Titans, gods. 

All of them are respecting the circular geometry and the theory of interval. As with  Maurice Scève, the 

point becomes the center of the world, initiating the succession of volumetric and plane forms, 

represented by the circle and the sphere, the other two fundamental geometric notions with a very rich 

symbolism, that will connect, in the present piece of work, the major themes of the Eminescian  creation, 

cosmogony, time, divinity, the genius. Eminescu had undoubtedly knowledge of God-Point, which he 

expresses in manuscript 2257, making a subtle connection between „the atomistic” ego of human being 

(the atom being the ultimate unity, indivisible in the Democrite vision) and the divine power: „God is an 

atom, a common point where all the Earthling powers are colliding themselves to build the law organism, 

the cosmic system” („Dumnezeu e un atom, e un punct comun unde se lovesc toate puterile pământului 

spre a constitui organismul de legi, sistema cosmică.”
1
).  

 

Viziunea eminesciană asupra ideii de geniu a avut, din partea criticii literare, o 

tratare incompletă, datorată, în bună măsură, nivelului atins de problematica generală 

asupra acestei noţiuni în studiile de filosofie şi de estetică. În aprecierile critice asupra 

operei eminesciene nu s-a luat în seamă, de regulă, faptul că, la fel ca în cazul altor teme 

fundamentale ale literaturii, Eminescu, într-o perioadă prelungită de manifestare a 

romantismului pe plan european, a avut un ascendent asupra stadiului anterior de 

conceptualizare şi de ilustrare estetică a ideii de geniu, cu un adaos, chiar cu un salt 

vădit în arhitectura complexă a universului său poetic.  

Din Antichitate până la romantism, geniul a fost definit în genere ca „principiu 

însufleţitor al corpului, asociat cu el în momentul naşterii‖
2
, ca un intermediar între om 

şi un zeu sau o entitate superioară, supremă, asimilată mai târziu cu divinitatea sau 

Creatorul lumii. „Un geniu însoţeşte orice om, se spune în Dicţionarul de simboluri, în 

calitate de dublu al acestuia, de demon, de înger păzitor, de sfătuitor, de intuiţie, de voce 

a unei conştiinţe supraraţionale.‖
3
 Andrei Pleşu, în cartea Despre îngeri, recunoaşte că 

este deja instituită o teorie a „intervalului‖ în linie verticală, a unui spaţiu cu o 

dematerializare progresivă între material şi spiritual, între profan şi sacru, între om şi 

divinitate, în care se includ, cu trăsături distincte şi funcţii precise, şi entităţi 

echivalente, cum vom vedea, centrate pe ideea de geniu: „E un fapt că textele sacre ale 

                                                 

 Prof. dr., Colegiul Naţional Liceal ―Zinca Golescu‖, Piteşti 

1 Eminescu, Mihai, „Opere XV. Fragmentarium. Addenda ediţiei.‖, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1993, p. 

27. 
2 Vianu, Tudor, Postume, „Istoria ideii de geniu‖, Editura pentru Literatură Universală, Bucureşti, 1966, p. 9. 
3 Chevalier, Jean, Gheerbrant, Alain, Dicţionar de simboluri, Editura Artemis, Bucureşti, vol I., 1994, p. 91. 
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tuturor marilor tradiţii ale lumii, din Persia până în Grecia, din lumea arabă şi iudaică 

până la cea creştină, din Mesopotamia, Egipt şi India, până în China şi Siberia meri-

dională, admit că intervalul dintre Fiinţa supremă şi lumea pământească e foarte 

aglomerat. Cerurile sunt locuite de o indefinitate de creaturi complicate, diferenţiate şi 

foarte active. Nici vorbă de un imens pustiu albastru, de o Sahară abstractă, anulată, în 

final, de oaza Ierusalimului ceresc.‖
4
 Tudor Vianu, dedicând un studiu extins istoriei 

ideii de geniu, porneşte în demersul său pe o filieră etimologică, de tip dicţionar, care 

merge către sensurile primare ale cuvintelor: „În limba latină, genius este un derivat al 

verbului gignere (gigno, genui, genitum) = a naşte. Genius este, în sfera de reprezentări a 

limbii latine, principiul însufleţitor al corpului, asociat cu el în momentul naşterii, dar 

separat de corp prin moarte, când devine o larvă sau un lemur. Genius exprimă deci o 

noţiune înrudită cu animus, ba chiar cu deus, deoarece omul trăieşte sub tutela geniului 

său, i se roagă, îl adoră, i se jură, îi aduce sacrificii.‖
5
. Printr-un etimon mai vechi, gr. 

genesis, cu sensul „geneză‖, noţiunea de geniu se asociază chiar cu ideea de Creaţie a 

lumii, cu Geniul creator suprem, premise utilizate de tânărul Eminescu în proiectarea 

poemului Genaia, care se vrea o reprezentare a creaţiei după o mitologie românească
6
. 

În acest context etimologic, Tudor Vianu consemnează o relativă dispersie a 

domeniilor de funcţionalizare a noţiunii de geniu în vremea veche, existând genii ale 

locurilor (genius loci), ale oraşelor, ale clădirilor, genii ale căsătoriilor, chiar ale 

comunităţilor şi ale zeilor. Treptat, cuvântului se orientează semantic către ideea de 

înzestrare poetică, înţeles folosit de Cicero în Pro Archia poeta
7
, în care utilizează 

relaţiile „geniu = înzestrare naturală, geniu = înzestrare divină‖
8
, sensuri care vor face 

o lungă carieră estetică până în Renaştere şi în romantism.  

Latinescul genius, cuvânt, cum s-a văzut, cu o mare potenţialitate derivativă şi 

semantică, are un corespondent aproape deplin în limba greacă în cuvântul daimon, 

folosit de Platon, Plutarh, Filon din Alexandria, Plotin sau întâlnit cu diverse nuanţări şi 

distincţii în literatura clasică elină şi în scrierile stoicilor. Daimonul acoperă, din punct 

de vedere semantic, trăsăturile şi atribuţiile geniului, de la aceea de spirit păzitor al 

omului, care, în plus, conduce sufletul, după moarte, în Infern, la Hades, până la aceea 

amintită de Socrate, de „voce interioară a conştiinţei‖
9
, care îndeamnă la fapte bune, şi 

aceea de inspiraţie, de „putere divină‖ ce stăpâneşte pe poeţi
10

. „Demonicul socratic, 

spune Lucian Blaga, e un glas ascuns, care desconsiliază ocazional, te reţine de la un 

pas greşit. Demonicul socratic e un geniu al restricţiunii morale.‖
11

 Hesiod consideră că 

daimonii provin din prima generaţie de oameni, cei aparţinând Vârstei de aur, după 

moarte deveniţi „duhuri bune‖, „Cutreierând întreg pământul, spre-a ocroti pe muritori,/ 

                                                 
4
 Pleşu, Andrei, Despre îngeri, Editura Humanitas, Bucureşti, 2003, p. 23. 

5
 Vianu, Tudor, op cit., p. 9. 

6
 Eminescu, Mihai, Opere IV. Poezii postume. Anexe. Introducere. Tabloul ediţiilor. Ediţie critică îngrijită de 

Perpessicius. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Populare Române, 1952.p. 459. 
7
 Cicero, Pro Archia poeta, VIII, 18-19, apud Vianu, Tudor, op. cit., p. 12. 

8
 Vianu, Tudor, op. cit., p. 12. 

9
 Ibidem, p.13. În Apologia lui Socrate, 31 c, Platon vorbeşte de o voce călăuzitoare cu rol benefic: „Încă din 

copilăria mea, spunea Socrates, o voce care se face auzită în mine mă abătea de la ceea ce aş fi putut face, dar 

niciodată nu m-a împins la acţiune.‖ 
10

 Ibidem, p. 14. 
11 Blaga, Lucian, Daimonion, în Opere 7, Editura Minerva, Bucureşti 1980, p. 289, ediţie îngrijită de Dorli Blaga. 
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Asupra faptelor veghează, cât sunt de drepte sau de stâmbe.‖
12

 Prin transmigraţia 

sufletelor şi prin reincarnare, Plotin lasă oamenilor aleşi posibilitatea de a deveni, în altă 

existenţă, daimoni sau chiar zei: „Cine /devine/ atunci un Daimon? Un om care a trăit 

Aici. Cine devine un Zeu? Tot cel care a trăit Aici. Căci puterea care a fost activă, aceea 

îl dirijează pe fiecare /după moarte/, aşa după cum l-a condus şi Aici.‖
13

 O relevanţă mai 

amplă asupra daimonologiei la greci aduce Plutarh în Dialogurile pytice, urmărind 

evoluţia conceptului de la Homer la Hesiod şi apoi în oracolele delfice; în scrierile lui, 

Homer nu face distincţia între zei şi daimones
14

, folosind, spune Smaranda Bădiliţă, „la 

întâmplare cuvintele theos şi daimon, în timp ce Hesiod face o distincţie clară 

(katharos) şi precisă (diorismenos) între cele patru categorii de logika: zei, daimoni, eroi 

şi oameni‖
15

 Într-o analiză profundă a religiei şi a gândirii mitice în Grecia antică, Jean-

Pierre Vernant defineşte daimonul, din aceeaşi perspectivă, drept „o fiinţă înrudită cu 

divinul şi nerăbdătoare să-l regăsească‖
16

 şi admite că „Oamenii de aur şi cei de argint 

sînt în egală măsură obiectul unei promovări în sensul cel mai strict: din oameni 

pieritori, ei devin daimones.‖
17

 Cu toate acestea, Plutarh vorbeşte, încă din perioada 

elenistică, despre „demonii răi, asmuţiţi, plini de violenţă‖
18

, chiar despre „demonii 

furioşi‖
19

, care simt nevoia de a se purifica.  

Preluat în creştinism din mitologia elină, termenul dobândeşte treptat o 

semnificaţie negativă, desemnând îngerii răzvrătiţi, prăbuşiţi din ordinea divină: „În 

mitologia greacă, demonii sunt fiinţe divine sau asemănătoare zeilor prin puterea pe 

care o deţin. Demonul fiinţei umane a fost de asemenea identificat cu voinţa divină şi, 

prin urmare, cu destinul omului. Apoi cuvântul a ajuns să desemneze zeii inferiori şi, în 

sfârşit, duhurile rele. […] Pentru demonologia creştină, aşa cum o întâlnim la Pseudo-

Dionisie Areopagitul, demonii sunt îngeri care şi-au trădat natura, dar care nu sunt răi 

nici prin origine, nici prin natură.‖
20

 În scrierile creştine, în Evanghelii, „există multe 

referiri la demoni. Termenul folosit de obicei este daimonion, un diminutiv de la 

daimōn, care este întâlnit în Mat. 8.31, dar care se pare că nu se deosebea ca sens 

(relatările paralele folosesc daimonion). În scrierile clasice daimōn este folosit frecvent 

într-un sens bun, însemnând zeu sau putere divină. Dar în NT [Noul Testament] daimōn 

sau daimonion se referă întotdeauna la fiinţe spirituale care Îi sunt ostile lui Dumnezeu 

şi oamenilor.‖
21

 

Cu toate acestea, demonul îşi păstrează şi mai târziu însuşirile pozitive, filtrate 

prin condiţia îngerul căzut, devenită motiv literar la Milton, în Paradisul pierdut 

                                                 
12 Hesiod, Munci şi zile, în Hesiod-Orfeu, Poeme, Editura Minerva, Bucureşti, 1987, p. 45, tălmăcire, prefaţă, 

prezentări şi note de Ion Acsan.  
13 Plotin, Opere, vol. I, Editura Humanitas, 2003, p. 396, traducere, lămuriri preliminare şi note de Andrei Cornea. 
14 Plutarh, Despre oracolele delfice, Editura Polirom, Iaşi, 2004, p. 161, traducere de Adelina Piatkowski şi Magda 

Mircea, studiu introductiv de Smaranda Bădiliţă. 
15 Ibidem, Concepţia despre oracole în Dialogurile pytice, de Smaranda Bădiliţă, p. 21. 
16 Vernant, Jean-Pierre, Mit şi religie în Grecia antică, Editura Meridiane, Bucureşti, 1995, p. 93, traducere şi cuvânt 

înainte de Mihai Gramatopol. 
17 Idem, Mit şi gândire în Grecia antică,  Editura Meridiane, Bucureşti, 1995, p. 36, traducere de Zoe Petre şi Andrei 

Niculescu. 
18 Plutarh, op. cit., p. 167. 
19 Ibidem, p. 169. 
20 Chevalier, Jean, Gheerbrant, Alain, op. cit., vol. I, p. 441-442. 
21 Dicţionar biblic, Societatea Misionară Română, Editura „Cartea Creştină‖, Oradea, 1995, p. 333, traducători Liviu 

Pup, John Tipei. 
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(Paradise lost, 1667) şi la romanticii de mai târziu. Comparând demonul goethean cu 

cel socratic, Lucian Blaga remarcă transferul calităţilor pozitive în sfera creaţiei artistice 

şi a manifestărilor geniale: „Demonicul goethean e o putere magică, un duh pozitiv, al 

creaţiei, al productivităţii, al faptei.‖
22

 „Demonicul, continuă Blaga, nu dispreţuieşte 

niciun tărâm de manifestare din câte aparţin omului. Demonicul se manifestă în artă, în 

filosofie, în ştiinţă. În conducerea statelor... Napoleon a fost unul dintre demonici.‖
23

 

Mai mult, demonicul pare „în concepţia goetheană o noţiune mai largă decât geniul‖ 

(uman), întrucât nu există geniu fără trăsături demonice, iar „demonicul înseamnă 

originar o putere de înrâurire magică‖, o „entitate absolută, impersonală, a vrăjii 

magice‖
24

. Citând pe Richarda Huch
25

 şi urmând linia interpretării lui Goethe explicitată 

de Blaga în Daimonion, Aurel Petrescu distinge între „demonul clasic‖ şi „demonismul 

modern‖: „Demonismul clasic fixează linia platoniciană, iar în cel modern se 

subînţelege linia goetheană şi hartmanniană în special.‖
26

 În cadrul demonismului clasic 

nu se făcea diferenţiere între geniu şi demon, în timp ce „se întrevedea încă de la Goethe 

că există demonic fără geniu‖, ca „demonism al magiei personale a individualităţii 

puternice, dar nu creatoare artistic‖
27

. 

Eminescu utilizează la modul sumativ semnificaţiile vechi şi conotaţiile 

sinonimice şi antonimice ale conceptelor demon şi geniu, cum de altfel se pronunţă 

Ioana Em. Petrescu: „Echivalenţa originară a termenilor daimon şi genius explică 

frecventa sinonimie demon – geniu din opera lui Eminescu, sinonimie evidentă, de 

pildă, în poemul Fata în grădina de aur. Smeul din acest poem (prefigurarea lui 

Hyperion din Luceafărul) este numit, de două ori, «demon»: o dată, demonică este 

întruparea sa din prima coborâre în castelul fetei de împărat… […] A doua oară, Adonai 

i se adresează numindu-l «demone», dar îl numeşte, în acelaşi context, Eon, ambii 

termeni echivalând fiinţa Smeului cu cea a unui principiu originar, necreat, dar creator, 

subordonat, totuşi, în ierarhia cosmică, divinităţii, de la care cere schimbarea condiţiei 

sale de muritor.‖
28

  

Motivul demonului se contaminează, în textele eminesciene, cu sugestii 

folclorice autohtone, cu mitul Zburătorului de pildă, păstrând însă o deplină corelaţie cu 

teme şi motive din literatura universală. Ilustrată iniţial prin pedepsirea biblică a 

îngerilor răzvrătiţi, supusă transformărilor prin scrierile lui Dante şi Milton, simbolistica 

demonului ajunge în romantism, prin  William Blake (Satan in his glory), La Fin de 

Satan al lui Hugo, Elóa de Vigny, Demonul lui Lermontov, la o inversare totală a 

termenilor de bine şi de rău. Scrierile biblice prezintă pedepsirea îngerilor răzvrătiţi ca 

un act de justiţie divină, idee ce se menţine încă în cunoscutele opere ale lui Dante şi 

Milton, pe când în romantism demonul devine treptat un personaj pozitiv, care ar fi 

revoluţionat lumea, dacă nu ar fi existat o forţă de reacţiune, oprimatoare, însuşi 

Dumnezeu.  

                                                 
22 Blaga, Lucian, Daimonion, în Opere 7,  p. 289. 
23 Ibidem, p. 292. 
24 Ibidem, p. 338-339. 
25 Huch, Richarda, Blüthezeit der Romantik, Verlag von H. Haessel, Leipzig, 1901, p. 115. 
26 Petrescu,Aurel, Eminescu şi metamorfozele creaţiei, Editura Albatros, Bucureşti, 1985, p. 175. 
27 Ibidem. 
28 Petrescu, Ioana Em., Eminescu. Modele cosmologice şi viziune poetică, Editura Minerva, Bucureşti, 1978, p. 81-82.  
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În creaţia şi epoca sa, a unui romantism prelungit până târziu, către deceniile 7-8 

ale secolului al XIX-lea, Eminescu receptează transformările acestui motiv în opere 

celebre, unele menţionate mai sus: „Călător între cer şi pământ, aparţinând ambelor 

sfere, negând autoritatea divină dar şi, implicit, ordinea socială a filistinismului 

omnipotent, demonul romantic este un  titan. Opera eminesciană de tinereţe evidenţiază 

în ce priveşte titanismul demonic sursa miltoniană. Postuma Demonism, ca şi Înger şi 

demon, antuma din 1873, reabilitează total demonul, aşa cum procedase întregul 

romantism cu eternele victime ale religiei, Prometeu, Orfeu, Euforion, Cain, Adam, 

Ahasverus.‖
29

 O idee în linii mari asemănătoare susţine şi Matei Călinescu: „Titanul sau 

demonul, osândit în viziunea eticii creştine, sunt acum glorificaţi pentru nesupunerea lor 

în faţa unei ordini arbitrare şi tiranice."
30

 Eugen Todoran relevă, de asemenea, 

transformarea motivului în romantism: „În mitologia creştină demonul era un geniu al 

răului, ascultarea de vocea interioară a omului având sensul de păcat, ca urmare a ispitei 

şarpelui, simbol al răului pământesc. Prin descătuşarea din concepţia medievală, odată 

cu antropocentrismul Renaşterii [...], tot ceea ce înainte era ispită pământească, păcat, a 

început să însemne binele, de unde şi identificarea demonului, a lui Satan, cu binele şi a 

lui Dumnezeu cu răul.‖
31

 Cu înţelesul de simbol prometeic al răzvrătirii, demonul se 

regăseşte în „gândirea poetică a lui Eminescu, prin multiplele lui implicaţii în sistemul 

imaginilor poetice‖
32

, cu ilustrare în Decebal, Sarmis, Mureşanu. Mai mult decât atât, 

Eminescu încorporează, în semantica angelică şi demonică, elemente ale mitologiei 

autohtone. Simbolistica demonică din mitul Zburătorului se regăseşte în Călin (file din 

poveste) şi mai cu seamă în Luceafărul, într-o îmbinare de motive populare, de 

„eresuri‖, pornind de la sensul dat de Dimitrie Cantemir în Descrierea Moldovei
33

. 

Cum  se observă, în intervalul dintre om şi divinitate există o tipologie diversă 

de entităţi, ierarhizată descrescător şi polarizată potrivit principiului dual al opoziţiei 

bine-rău. Încă din Banchetul, Platon îşi revelează viziunea despre lumile şi fiinţele 

intermediare: „[…] tot ce este daimonic se află între zeu şi muritor. [Puterea 

daimonicului] e aceea de a tălmăci şi de a împărtăşi zeilor cele omeneşti şi oamenilor 

cele ale zeilor: rugile şi jertfele aduse de unii, poruncile date de ceilalţi, precum şi 

răsplăţile jertfelor."
34

 În acest segment al ierarhiilor divine, Andrei Pleşu aşază îngerul, 

ca mediu (şi medium) de comunicare între om şi Dumnezeu: „În termeni plotinieni, 

daimonul nostru, fiinţa angelică, este, aşadar, coaja imediat anvelopantă a identităţii 

noastre. E o extensie a eului. E prima extensie, prima expansiune a omului creat înspre 

Dumnezeu, după cum este prima extensie a lui Dumnezeu înspre omul creat."
35

 Andrei 

Pleşu dă, aici, altă expresie ideii lui Plotin a multiplicităţii Sufletului, organizată în 

trepte ascensionale, reprezentată de serii succesive de daimoni, prin care omul îşi poate 

depăşi condiţia existenţială: „Daimonul păzitor/, prin urmare, vrea să ne conducă şi, 

                                                 
29 Tacciu, Elena, Mitologie romantică, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1973, p. 19. 
30 Călinescu, Matei, Titanul şi geniul în poezia lui Mihai Eminescu, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1964, p. 55. 
31 Todoran, Eugen, Eminescu, Editura Minerva, Bucureşti, 1972, p. 272. 
32 Ibidem, p. 263. 
33 Cantemir, Dimitrie, Descrierea Moldovei, Editura Minerva, Bucureşti, 1981, p. 236: Zburătorul „este o nălucă, un 

om tânăr frumos, care vine noaptea la fete mari, mai ales la femeile de curând măritate, şi toată noaptea săvârşeşte cu 

dânsele lucruri necuviincioase, cu toate că nu poate fi văzut de ceilalţi oameni, nici chiar de cei care îl pândesc.‖ 
34 Platon, Banchetul, 202, e, în Opere complete, vol. II, Editura Humanitas, Bucureşti, 2001, p. 119, ediţie îngrijită de 

Petru Creţia, Constantin Noica şi Cătălin Partenie. 
35 Pleşu, Andrei, op. cit., p. 28. 
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odată ce a ajuns dominant, trăieşte, având el însuşi un alt Daimon. Iar dacă ar fi 

îngreunat de apăsarea unui caracter inferior, capătă chiar această pedeapsă — 

/îngreunarea/. În acest fel, omul rău, aplecându-se spre ce-i mai prejos, călăuzindu-se în 

viaţă către asemănarea cu puterea activă respectivă, ajunge la o existenţă de fiară. Dar, 

dacă omul ar putea să dea curs Daimonului aflat deasupra sa, atunci el ajunge sus, trăind 

/apoi/ viaţa aceluia şi punând partea sa superioară sub îndrumarea pe care o primeşte şi, 

după acea viaţă, trăieşte o alta, pînă ce ajunge pe culme. Căci Sufletul este o 

multiplicitate, ce conţine totul – şi pe cele de sus, şi pe cele de jos – pînă a fi în stare de 

orice viaţă, şi suntem fiecare dintre noi un univers inteligibil.‖
36

 

 Este, acesta, un exerciţiu de poziţionare pe verticală a entităţilor eterice, 

valorificată în ordine angelică şi divină, demers ce poate fi semnificativ, în epoca 

romantismului, pentru o posibilă translaţie a conceptelor teologice către o nouă 

interpretare, către o conversiune a lor într-o ierarhie a entităţilor geniale, în aceeaşi 

relaţie dintre om şi geniul suprem. Este, în acelaşi timp, momentul pentru a se pune 

întrebarea esenţială ce are aceeaşi temeritate înfiorată a lui Dan-Dionis aflat în faţa 

marelui mister înscris pe frontispiciul domei lui Dumnezeu: dar dacă geniul suprem al 

lumii este însuşi Dumnezeu? Nicăieri, în literatura filozofică sau teologică, acest lucru 

nu este afirmat mai fără echivoc decât în nuvela eminesciană Sărmanul Dionis („Oare 

fără s-o ştiu nu sunt eu însumi Dumne...‖), unde toate trăsăturile atribuite subsecvenţilor 

întru divinitate, îngerul, titanul sau geniul uman, converg la modul optim către însuşirile 

supreme ale singurului geniu, Creator desăvârşit, cel al lumii şi al Universului. 

 
REZUMAT 

Lucrarea relevă că viziunea eminesciană asupra ideii de geniu a avut, din partea criticii literare, o 

tratare incompletă, datorată, în bună măsură, nivelului atins de problematica generală asupra acestei 

noţiuni în studiile de filozofie şi de estetică. În aprecierile critice asupra operei eminesciene nu s-a luat în 

seamă, de regulă, faptul că, la fel ca în cazul altor teme fundamentale ale literaturii, Eminescu, într-o 

perioadă prelungită de manifestare a romantismului pe plan european, a avut un ascendent asupra 

stadiului anterior de conceptualizare şi de ilustrare estetică a ideii de geniu, cu un adaos, chiar cu un salt 

vădit în arhitectura complexă a universului său poetic.  

Motivul demonului se contaminează, în textele eminesciene, cu sugestii folclorice autohtone, cu 

mitul Zburătorului de pildă, păstrând însă o deplină corelaţie cu teme şi motive din literatura universală. 

În creaţia şi în epoca sa, a unui romantism prelungit până târziu, către deceniile 7-8 ale secolului al XIX-

lea, Eminescu receptează transformările acestui motiv, ajungând la întrebarea esenţială ce are aceeaşi 

temeritate înfiorată a lui Dan-Dionis aflat în faţa marelui mister înscris pe frontispiciul domei lui 

Dumnezeu: dar dacă geniul suprem al lumii este însuşi Dumnezeu?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Plotin, Opere, vol. I, p. 397. 
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Abstract 

The author details the three dimensions of being human - biological, psychological, social – and 

displays some less explored issues such as some mental tendencies innate, inconscious, the distinction 

between the psyche and spirit. He believes that material life is stronger  and spiritual life is superior and 

argues that the dimensions of the human being merges in any human activity. He shows that of the 

complexity of human beings derive the fundamental rights (negative) and the human’s positive  rights and 

said that the press has a duty to reflect and advocate for their compliance. 

         Keywords:  psyche, mind, unconscious, citizen, real man, fundamental rights (negative), 

positive rights. 

 
1. Biodimensiunea  fiinţei umane 

 

Latura biologică a omului, de fapt, bio-psihică, constă atât în corporalitatea 

propriu-zisă, în cerinţele vitale care decurg de aici, în echipamentele neuro-fiziologice 

ale psihicului uman şi chiar în facultăţile psihice înnăscute, cu tendinţele lor fireşti, cât 

şi în relaţiile ―naturale‖ ale omului cu natura fizică sau chiar cu o altă fiinţă umană.   

În privinţa relaţiei omului cu natura, trebuie precizat că, spre deosebire de alte 

fiinţe, care sunt unilaterale în sensul că se raportează, conform programării genetice, de 

specie, numai la unele obiecte fizice, omul este o fiinţă universală, întrucât trăieşte pe 

seama întregii naturi şi îşi lărgeşte tot mai mult sfera fizică pe care o prelucrează. În 

acest fel, aşa cum s-a observat, plantele, animalele, pietrele, aerul, lumina etc. constituie 

o parte a vieţii şi activităţii omeneşti.  

Cât priveşte relaţia naturală dintre om şi om, filosofii care s-au oprit asupra ei au 

evidenţiat, mai ales, relaţia dintre bărbat şi femeie. Voltaire, de exemplu, afirma: 

―Ajunge, pentru ca universul să fie ceea ce este, ca un bărbat să fi fost îndrăgostit de o 

femeie’’. 

2. Psihodimensiunea  fiinţei umane 

 

Dimensiunea psihică a omului apre la interescţia fizicalităţii şi socialităţii sale, 

întrucât, pe de o parte, omul posedă de la naştere echipamente neuro-fziologice necesare 

activităţii psihice, iar, pe de altă parte, conţinutul activităţii psihice este dobândit, în 

principal, în societate.  

Putem considera că, tot de la natură, nativ, omul posedă şi anumite tendinţe 

psihice, fie pozitive, fie negative. În acest sens, unele ştiinţe particulare, cum ar fi 

                                                 

 Prof.univ.dr., Universitatea Spiru Haret Bucureşti 



 110 

etiologia, admit caracterul înnăscut nu numai al echipamentului neoro-fiziologic, ci şi al 

unor tendinţe psihice agresive, sau, dimpotrivă, pacifiste. 

Latura psihică, subiectivă a omului include atât actele psihice care transpun şi 

traduc pe plan psihic diferitele lui trebuinţe biologice sau sociale, cât şi o multitudine de 

disponibilităţi, capacităţi sau aptitudini, care constituie ―instrumente‖ subiective 

necesare procesului de satisfacere a trebuinţelor. Asemenea instrumente, sau facultăţi, 

capacităţi, forţe sau puteri esenţiale sunt facultatea de a simţi, raţiunea, capacitatea de a 

fi liber, voinţa, afectivitatea, fantezia etc. 

Odată cu facultăţile subiective amintite, în sfera subiectivităţii umane intră şi 

rezultatele obţinute prin intermediul lor: idei, sentimente, voliţiuni etc. Unele din 

acestea nu sunt strict psihice sau individuale, ci au caracter social sau chiar general-

uman, concretizându-se în creaţii 

 spirituale, astfel încât pot fi numite elemente psiho-spirituale. Ele caracterizează 

conştientul uman, dar pot să treacă din conştient în inconştient. 

În orizontul teoretic actual privind subiectivitatea umană a căpătat drept de 

cetăţenie şi teza importanţei inconştientului în sfera conştiinţei şi, implicit, în planul 

acţiunii umane. Teoria inconştientului a evoluat de la concepţia lui Sigmund Freud 

despre un inconştient haotic, la cea a lui Karl Gustav Jung despre existenţa unor 

arhetipuri inconştiente şi, mai departe, la cea a lui Lucian Blaga despre existenţa unor 

categorii abisale, ordonate în cadrul unei matrici stilistice, diferite de la o comunitate 

culturală la alta şi care, prin fenomenul numit personanţă, reverberează în conştient şi în 

toate creaţiile spirituale. Teza inconştientului este integrată în diferite orientări 

filosofice, cum ar fi freudo-marxismul, structuralismul ş.a. 

            Existenţa fondului biologic al omului, sau chiar bio-psihic, ne permite nu 

numai să înţelegem trebuinţele lui vitale, ci şi tendinţele lui psihice irepresibile şi, deci, 

să recuzăm ca utopic proiectul unui om complet artificializat, adică modelat  împotriva 

naturii sau firii sale. 

 

3. Sociodimensiunea fiinţei umane 

 

În societate, omul se caracterizează atât prin trebuinţe materiale, cât şi prin 

cerinţe spirituale şi, deci, prin relaţii materiale şi, respectiv, prin relaţii spirituale.  

La rândul ei, dimensiunea socială a omului prezintă atâtea ipostaze câte tipuri de 

relaţii sociale există. În funcţie de domeniile de relaţii în care este inclus, omul social 

este omul economic, politic, juridic, teoretic, moral, artistic şi religios. De altfel, în 

literatură s-au şi încetăţenit sintagme cum sunt: homo economicus, zoon politikon (fiinţă 

politică), homo religiosus etc. 

În funcţie de o altă diviziune a societăţii: în stat şi societatea civilă (care 

cuprinde totalitatea relaţiilor sociale care nu intră în sfera politicului), omul se poate 

defini ca cetăţean (om politic) şi om real (membru al societăţii civile). Această ultimă 

diferenţiere este relevantă şi pentru omul recent, trăitor în statele democratice, unde, în 

calitate de cetăţean, este egal cu semenii săi, bucurându-se de aceleaşi drepturi şi 

libertăţi democratice, dar, ca om real (civil), nu mai este egal cu ceilalţi, fiecare având 

standarde diferite de viaţă materială şi spirituală. 
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Date fiind multiplele sfere ale activităţilor şi relaţiilor sociale ale omului, s-a 

pus, firesc, problema ierarhizării acestora. Ierarhizarea s-a referit, în principal, la 

raportul dintre relaţiile materiale şi cele spirituale. Unele orientări, îndeosebi filosofia 

marxistă şi, pe urmele ei, freudo-marxismul susţin primatul relaţiilor materiale, în timp 

ce alte orientări, majoritare, afirmă primatul relaţiilor spirituale. Există şi teorii ale 

interacţiunii sau neutraliste, cum ar fi fenomenologia, care încearcă să nu privilegieze 

nici relaţiile materiale, nici pe cele spirituale, după cum există şi teoria factorilor, 

potrivit căreia în istorie predomină când un anumit factor material, când un factor de tip 

spiritual. 

Personal, susţin că relaţiile materiale şi cele spirituale nu sunt nici izostenice (de 

puteri egale), nici isotimice (de valori egale).  Relaţiile materiale sunt mai puternice, 

constituind un temei al vieţii spirituale, dar, din alt punct de vedere, al superiorităţii, 

primează realaţiile spirituale, întrucât ele asigură adevărata elevaţie a fiinţei umane.  

4. Omul ca unitate a dimensiunilor  sale 

Omul este un individus, adică un întreg indivizibil, pentru că toate dimensiunile 

lui fuzionează în muncă, în activitatea sa socială. De exemplu, activitatea sa productivă 

este determinată, pe de o parte, de cerinţele biologice şi de trebuinţele sociale materiale, 

ambele tipuri având un caracter cauzal, iar pe de altă parte, de conştiinţă.  

Structurate după modelul muncii productive, şi celelalte activităţi angajează 

omul în integralitatea sa, sub toate dimensiunile sale. Deci, esenţa şi existenţa omului se 

manifestă plenar în munca sa, indiferent de sfera în care se exercită.  

Totodată, având în vedere importanţa fiecărui gen de activitate, rezultă că orice 

muncă socialmente utilă este demnă de stimă. 

În fine, important de menţionat este şi faptul că omul nu se împlineşte numai 

prin activitatea sa profesională, ci se desăvârşeşte prin toate manifestările sale valorice, 

dintre care, un loc proeminent îl ocupă preocupările spirituale. 

 

5.  Drepturile omului şi promovarea lor în mass-media 

 

Din complexitatea omului ca fiinţă bio-psiho-social-istorică derivă şi drepturile 

sale fundamentale (sau negative) şi cele pozitive.  

Drepturile fundamentale ale omului sunt cele de care el beneficiază (trebuie să 

beneficieze) în virtutea fondului său nativ, bio-psihic, a însuşi faptului că s-a născut, 

fără să fie necesară intervenţia statului. De altfel, se numesc şi drepturi negative tocmai 

pentru a se sublinia faptul că statul nu intervine în exercitarea lor.  

Principalele drepturi negative sau fundamentale sunt dreptul la viaţă, dreptul la 

libertate, dreptul la proprietate, dreptul la fericire. În ordine cronologică, ele au fost 

înscrise pentru prima dată în Declaraţia de independenţă a Statelor Unite din 1776, apoi 

în  Declaraţiei drepturilor omului şi cetăţeanului (Déclaration des droits de l’homme et 

du citoyen) – document al Revoluţiei burgheze din Franţa adoptat la 26 august 1789, în 

Constituţia americană din 1791 şi în Constituţia franceză din 1793. Ele se regăsesc, de 

asemenea, în Declaraţia universală a drepturilor omului, adoptată de Adunarea 

Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 10 septembrie 1948. În ţara noastră 
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drepturile fundamentale ale omului au fost consfinţite de Constituţia din 1866, în care 

proprietatea privată era declarată ,,sfântă şi inviolabilă’’. 

Din dimensiunea socială a omului, din faptul că el este modelat de mediul său 

social-politic rezultă că, aşa cum are anumite obligaţii faţă de stat, tot aşa are şi anumite 

drepturi, numite pozitive, pe care nu le poate exercita fără intervenţia statului. Printre 

drepturile pozitive se numără dreptul la muncă, la odihnă, la concediu plătit, la 

sănătate, la educaţie, la cultură. 

Desigur, instituţia statului, care reglementează desfăşurarea întregii vieţi sociale, 

este instituţia care are obligaţia să asigure şi condiţiile necasare pentru ca toţi membrii 

societăţii să beneficieze de drepturile lor.  

Un rol important, de paznic al respectării drepturilor omului, revine presei din 

fiecare ţară. Ocupându-se de situaţia omului contemporan, presa responsabilă şi 

înaintată şi, în genere, mass-media au datoria să releve şi în ce măsură sunt respectate 

drepturile fundamentale ale omului şi drepturile lui pozitive într-o lume care cuprinde şi 

state nedemocratice şi state democratice, iar în cazul în care nu sunt respectate, să 

adopte o atitudine critică şi să militeze pentru înfăptuirea lor. De fapt, este vorba de 

atitudinea critică faţă de guvernările şi guvernanţii care, prin politica lor, prin 

programele lor de guvernare, nu contribuie la ridicarea standardului de viaţă al celor pe 

care îi guvernează. 

În ce priveşte fostele ţări socialiste care au păşit pe calea democraţiei, cum este 

şi ţara noastră, presa are de urmărit nu numai faptul dacă drepturile fundamentale şi cele 

pozitive sunt proclamate, ci şi dacă statul, prin politica sa, permite ca ele să se afirme în 

fapt.    
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NOTE PRIVIND LEGITIMITATEA AŞEZĂMÂNTULUI POLITIC 

 

                                                                                        Radu BALTAZAR

 

Abstract 

 

The author aims to analyze the democratic system of contemporary society, with reference to the 

democratic system soeciale Romanian historical and current perspective. The findings are supported by 

references to the ideas of well-known political scientists in their work (Alvin Toffler, Alain Touraine, 

Serge BOSCOS Robert Micheles Louis Veuillot, Mattei Dogan and of some leading politicians and 

thinkers from us (PPCarp, Stephen Fischer, Constantin Radulescu-Motru, Ion Iliescu, Petre Roman, 

Cunescu Sergiu Vasile Nazare, Silviu Brucan).   Passivity political nepartciparea to vote in high 

percentages in the Romanian society caused the root of these causes multiple.  At the root of this crisis 

are multiple causes of trust between parties and society ... The consequence of this belief was the 

withdrawal of most citizens in the electoral process and, accordingly, the lack of legitimacy of 

parliaments and governments formed by democratic instruments.                                                      

 
                                                          Cuvântul “politician” a devenit un termen prjorativ 

                                                                 în asemenea măsură încât lumea se fereşte să-l pronunţe 

Mattei Dogan 
 

O criză fără precedent zguduie aşezământul politic. „Trăim un moment când se 

dezintegrează întreaga structură a puterii... Acest fenomen se întâmplă la toate nivelurile 

societăţii omeneşti‖ scria prin anii `90 Alvin Toffler. Modelul democratic, construit în secolul 

19 agonizează, mistuit de corupţie, droguri şi terorism. Revoluţia informatică deschide omului 

contemporan noi orizonturi de cunoaştere care nasc noi exigenţe şi impun noi modele de 

organizare a vieţii publice. Peste tot, clasa politică şi partidele şi-au pierdut credibilitatea. 

Retragerea maselor din circuitul electoral provoacă delegitimizarea întregului sistem politic, 

care nu mai este susţinut decât de o minoritate a societăţii contemporane.parte activă a ospăţului 

puterii. „Schimbările revoluţionare din tehnologie şi societate vor impune... mai devreme sau 

mai târziu... revoluţia globală a formelor politice‖ (Toffler)   În România, principalele angrenaje 

ale mecanismului reprezentativ, partidele şi Parlamentul, au funcţionat,cu randament maxim, 

după promulgarea Constituţiei din 1866. Modernizarea aparatului de stat şi a vieţii publice, 

cucerirea Independenţei şi proclamarea Regatului au fost realizările întregii clase politice. 

Trecând în revistă evenimentele istorice al căror autorat îl revendicau şi conservatorii şi liberalii, 

Petre Carp declara, la 30 noiembrie 1892, în Senat: „La izbânzile pur politice... cu toţii am 

lucrat... cu toţii le-am dobândit... Nici un partid nu poate susţine că el singur reprezintă ţara... ci 

noi toţi o reprezentăm, cu bunele şi cu relele noastre calităţi‖. Căci, completa peste câţiva ani 

Constantin Rădulescu-Motru, „în aceleaşi principii s-au născut amândouă (partidele) şi au intrat 

în viaţa publică sub aceleaşi idei... adaptarea poporului românesc la noua viaţă ce i se 

deschisese‖ (Noua Revistă Română, vol.I, nr.4 din 15 februarie 1900) 
  Sistemul reprezentativ a rezistat crizelor interne şi provocărilor externe cu care s-a 

confruntat Statul Român, până la Marea Unire. Această reuşită s-a datorat atât calităţilor 

excepţionale ale oamenilor politici formaţi în spiritul paşoptismului naţional, cât şi personalităţii 

remarcabile a regelui Carol I care a respectat cu sfinţenie litera şi spiritul Constituţiei. Regimul 

constituţional a funcţionat şi în timpul vremurilor de restrişte prin care a trecut societatea 
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românească, anii neutralităţii, retragerii în Moldova a autorităţilor şi ai înfăptuirii Marii Uniri. Şi 

actele care au premers întregirii teritoriului naţional au fost înfăptuite nu „manu militari‖, ci cu 

consultarea şi respectarea strictă a voinţei liber exprimate a românilor din teritoriile alipite 

   Bazele sistemului reprezentativ, reglementate prin Constituţia din 1866, s-au schimbat 

după adoptarea votului universal. Vechile partide nu au mai avut capacitatea să fructifice şi să 

armonizeze ghemul de interese etnice  şi economice din noul areal naţional. Unii istorici 

semnalează „refuzul Bucureştiului de a căuta o punte de înţelegere cu diversele minorităţi 

naţionale şi în primul rând cu cea maghiară şi cea evreiască... ai căror... oameni de afaceri, 

finanţişti şi întreprinzători industriali... reprezentau elita puterii economice şi sociale din 

Transilvania (Stephen Fischer-Galaţi).  

   Singura sinteză organizatorică realizată în noul areal politic a fost Partidul Naţional 

Ţărănesc. Iuliu Maniu şi Ion Mihalache au unit, printr-un proces democratic exemplar,Partidul 

Naţional din Ardeal cu ţărăniştii din Vechiul Regat, într-o formaţiune puternică, extrem de 

populară şi  combativă, care a rezistat sub tăvălugul evenimentelor care au urmat. Vechile 

partide însă, nu au mai avut forţa morală să apere aşezământul democratic în faţa primejdiilor 

care îl ameninţau: fascismul, bolşevismul, naţionalismul extremist şi dictatura. După o perioadă 

de politicianism sterp şi de acţiuni violente ale forţelor extremiste,pe fondul unei corupţii 

generale patronate de Suveran, sistemul reprezentativ creat pe piloni democratici s-a dizolvat, 

capitulând în faţa regelui uzurpator Carol al II-lea care a interzis partidele şi a transformat 

Parlamentul într-o caricatură. Democraţia reprezentativă rezistase în România 72 de ani. Din 

1938 până în 1989 societatea românească a fost prizoniera dictaturilor regală, militară şi 

comunistă. „Partidele politice apar pretutindeni unde viaţa politică se mişcă liber...Absenţa 

partidelor este un semn de incapacitate sau de opresiune‖,scria prin 1869 Bluntschli. 

 

I 

 

 După abolirea regimului comunist, restaurarea pluripartidismului a creat iluzia 

instituirii unor legături organice între Stat şi Societate. „Nici un partid nu se naşte dacă nu se 

simte nevoie de el‖, scria în anul 1900 Constantin Rădulescu-Motru. Dacă la finele veacului al 

19-lea partidele reprezentau interese de grup social şi idealul naţional, apariţia celor două sute 

de partide postdecembriste a fost o răbufnire a complexului de frustrare trăit de români în 

chingile dictaturii, nu o instituţionalizare a conlucrării între aşezământul politic şi cel social. 

Până în anul 1996, comunicarea între aşezământul social conservat în tipare totalitare şi câmpul 

politic pluralist a fost formală. Dezgheţul politic pusese la dispoziţia masei sociale conservate în 

tipare monolite, o ofertă politică excedentară, care nu avea nici clientelă, nici piaţă de desfacere.  

 Abia instalată în noul edificiu democratic ca reprezentantă a  aşezământului social, 

clasa politică a căzut în magma intereselor proprii şi ale clientelei politice. În cinci ani, partidele 

au cheltuit capitalul de încredere investit în ele, intrând în dizgraţia opiniei publice. Barometrul 

electoral a înregistrat scăderea constantă a interesului faţă de competiţiile electorale; în anul 

1990, participarea la vot fusese de 86%; în 1992/1996 de de 76%; în 2000 de 65%; în 2004 de 

58% şi în anul 2008 de 39% (Dezinteres şi delegitimitate-IPP). Participarea la alegeri a crescut 

brusc, fapt semnificativ pentru atitudinea masei de electori faţă de clasa politică, doar atunci 

când ea a fost consultată cu privire la reducerea numărului de parlamentari şi la desfiinţarea 

Senatului, acţiuni pentru care a optat într-o majoritate covârşitoare. Fiecare pluton retras din 

câmpul politic a reprezentat un coeficient corespunător de delegitimare a edificiului democratic 

actual 

În sistemul democraţiei reprezentative, partidele erau să fie punţi de legătură între 

cetăţeni şi organizaţia de stat. Preluând în bagajul lor politic revendicările unor clase sau grupri 

de interese şi integrându-le în programe supuse votului, partidele erau datoare să lupte pentru 

cucerirea puterii, în exerciţiul căreia şi-ar fi onorat mandatul de reprezentare asumat. Relaţiile 
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dintre partide şi societate sunt însă supuse unor fluctuaţii permanente. Criza de încredere dintre 

cei doi parteneri s-a produs ca urmare a destructurării aşezământului politic, a surpării unor 

norme morale fundamentale şi a alienării instituţiilor politice de temeliile lor sociale. Ratarea 

funcţiei de reprezentare a izolat partidele de societate,care a fost părăsită în restriştea tranziţiei. 

 

II 

 

Într-o societate care îşi schimbă cu repeziciune structura, „democraţia politică este 

ameninţată de dezorganizarea forţelor sociale, de neputinţa lor de a conlucra cu sistemul politic‖ 

(Alain Touraine). În România, de aproape două decenii, configuraţia câmpului politic este în 

schimbare. Societatea ţărănească se dizolvase încă din timpul dictaturii; după restituirea 

proprietăţilor funciare, nepăsarea guvernanţilor a prăbuşit agricultura românească, lichidând 

influenţa politică a ţărănimii... Clasa muncitoare nu mai este fieful lucrătorilor din industrie; în 

ea au apărut noi categorii, ca urmare a dezvoltării societăţii de consum; clasele mijlocii sunt 

astăzi constelaţii sociale complexe cu preocupări, venituri şi statute sociale hodiferenţiate (Serge 

Bosc). Relaţiile dintre partide şi societate au intrat în criză la sfârşitul mileniului trecut când 

revoluţia informatică a răvăşit aşezământul social tradiţional. 

 Izolarea partidelor de temeliile lor sociale a rupt societatea de creierul ei politic. În toiul 

crizelor, când organismul social-politic se dezarticulează prefigurând paralizia întregului sistem 

instituţional, funcţionarea creierului de concepţie şi articulare este vitală. În criza care a 

provocat ruptura dintre civilizaţia informatică şi regimul politic instituit de revoluţia industrială, 

partidele ar fi fost să fie instrumente de reformare a instituţiilor vechiului regim. Partidele 

însă,preocupate de interese de clan, au ratat momentul istoric care le-ar fi confirmat utilitatea. 

  

III 

 

 Partidele nu sunt, nu au fost şi nu pot fi niciodată spaţii politice în care domneşte 

democraţia ideală. În sens politic, partidele sunt detaşamente civile care luptă pentru cucerirea 

puterii. „Rapiditatea elaborării  hotărârilor şi a mobilizării membrilor pentru aplicarea acestora 

este vitală în lupta poltică. Doar un despotism provizoriu în conducerea partidelor poate asigura 

câştigarea bătăliilor electorale... Supunerea maselor voinţei câtorva indivizi ar fi invitabilă... 

reprezentând astfel una dintre cele mai înalte virtuţi democratice‖, notează Robert Michels în 

celebrul studiu „Les partis politiques‖ (Paris 1914). Statutul unui partid prescrie structura lui 

teoretică,  nu şi formele de manifestare ale puterii reale în interiorul organizaţiei. „Un partid este 

o piramidă organizaţională care atestă o organizare extrem de centralizată,cu o slabă putere a 

bazei‖, constata prof.Vasile Nazare în „Sfera politicii‖ 

 Acelaşi fenomen se petrece şi în funcţionarea sistemelor reprezentative. Reprezentanţii 

poporului, afirmă Proudhon, nici n-au cucerit bine puterea că se şi apucă să şi-o întărească... 

pentru a se descotorosi de controlul majorităţii... Ieşiţi din popor, reprezentanţii sfârşesc prin a 

se cocoţa în creştetul lui... Louis Veuillot recunoştea dezamăgit: „Când am votat, egalitatea de 

care beneficiam a căzut în urnă împreună cu buletinul de vot.dispărând pentru totdeauna‖ 

(Robert Michels-Les partis politiques-Paris-1914). 

 La mijlocul anilor `90, şi în România etapa idilică a pluripartidismului se încheiase. „În 

campania electorală din 1996 s-a făcut simţită... prezenţa noilor clase sociale în societatea 

noastră... Dispunând de ziare, posturi de radio şi TV, marii capitalişti au devenit un factor 

important de influenţare a opiniei publice şi electoratului‖ (Silviu Brucan). 

 În partide, puterea a fost acaparată de clanurile oligarhice, preocupate să-şi dezvolte 

afacerile cu îngrăşământ politic. Ţinta noilor capitalişti era să pătrundă în centrele vitale ale 

creierului politic. Intermediaratul militanţilor devenise riscant; pentru a prospera la adăpost de 

consecinţele alternanţelor la guvernare şi a stăpâni efectiv instrumentele de putere ale statului, 
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noii potentaţi au ocupat poziţiile-cheie în organele de conducere ale partidelor. După înlăturarea 

militanţilor idealişti, oligarhii au intrat în conflict cu liderii istorici ai formaţiunilor, care erau 

proprietarii virtuali ai deciziei politice. Capacitatea lor de manevră s-a întărit constant prin 

stipendierea aparatelor birocratice şi asocierea liderilor locali, trecând,de la acapararea 

monopolului numirii în funcţii şi demnităţi, la mazilirea liderilor istorici. Dl.Petre Roman a fost 

zvârlit peste bordul navei politice pe care o lansase printr-o lovitură de partid orchestrată de un 

pirat fără scrupule. Dl. Ion Iliescu a ratat cursa pentru preşedinţia PSD printr-o conspiraţie a 

„baronilor‖, ameninţaţi cu pierderea poziţiilor în partid. Debarcarea lui Sergiu Cunescu de la 

preşedinţia PSDR a fost hotărâtă de tinerii demnitari ai partidului, dornici să obţină poziţii 

solide în ierarhia PDSR, act urmat imediat de unificarea social-democraţiei postdecembriste. În 

cele trei partide, liderii provinciali, recent asociaţi la deciziile vârfurilor politice, au constituit 

masa de manevră a noilor comanditari. În PNL, grupările oligarhice au deţinut dintotdeauna, 

prin tradiţie, frâiele deciziei politice. Sciziunile şi fuziunile repetate ale formaţiunilor liberale, 

devenite proverbiale, au fost consecinţele discordiilor şi împăcărilor dintre liderii de facto ai 

acestor facţiuni; masa liberalilor nu a avut nici un rol în trasarea destinului politic al PNL. De 

altfel, în toate partidele postdecembriste, congresele au aprobat şi aplaudat cu „entuziasm‖ 

deciziile stabilite de centrele oculte de putere, fără consultarea militanţei şi a membrilor de rând.  

Facţiunile oligarhice şi-au consolidat treptat puterea construind, la toate nivelurile 

ierarhiei de partid, majorităţi complezente, în care predominau, sub pretextul infuziei de „sânge 

proaspăt‖, tinerii ucenici ai potentaţilor, carieriştii şi postulanţii de profesie. Noile divizii 

partinice, motivate material, au intrat, sub comanda oligarhilor, în arena luptei pentru putere cu 

obiective care ţinteau exclusiv interesele elitei conducătoare. Cotropirea ierarhiilor politice de 

către confrerii oligarhice sau transformarea elitelor politice în oligarhii industrial-bancare şi 

accesul unora sau celorlalte la pârghiile de comandă ale statului au avut cel puţin două urmări 

grave: încetarea reprezentării de către partide a intereselor publice şi  ruptura dintre Stat şi 

Societate. „Apariţia unei falii între interesele grupului conducător şi cele ale electoratului... este 

un fenomen ce are tendinţa să sfârşească într-o formă de alienare politică – partidocraţia – 

anularea caracterului reprezentativ al democraţiei prin situarea partidelor dincolo de  interesele 

societăţii,ale claselor şi categoriilor sociale‖ (A.Touraine, citat de  prof.Vasile Nazare în „Sfera 

politicii‖). 

Într-un studiu cu privire la compromiterea elitelor politice, prof. Mattei Dogan,somitate 

în domeniul comparatismului sociologic, analizând rezultatele unui sondaj realizat de Institutul 

Gallup, constata cu îngrijorare nivelul ridicat al neîncrederii cetăţenilor în partide. „Cuvântul 

politician a devenit, în limba franceză,un termen pejorativ în asemenea măsură, încât lumea se 

fereşte să-l pronunţe‖. Neîncrederea se  manifestă în mod egal faţă de toţi oamenii politici aflaţi 

la putere, indiferent de partidele din care fac parte. În încheierea studiului, profesorul se întreabă 

dacă nu cumva criza de încredere dintre partide şi societate riscă să arunce în aer legitimitatea 

sistemului reprezentativ. 

 Al treilea motiv de divorţ între partide şi societate este lăcomia cu care partidele îşi 

împart, după rundele electorale, posturile din administraţia publică. Patronajul politic („spoil 

system‖ în Statele Unite şi „systeme de depouilles‖ în Franţa) este un obicei înrădăcinat în 

societăţile  democratice, deşi contravine principiului egalităţii şanselor şi dreptăţii sociale.  

Distribuirea posturilor din administraţia publică este răsplata promisă în timpul 

campaniilor electorale clientelei şi militanţilor zeloşi. Acum  vreo trei secole, în Principatele 

Române se spunea că „la sorocul potrivit, iese din  funcţie unul sătul ca să intre altul flămând‖. 

Patronajul atrage în partide carierişti care nu au nimic comun cu doctrinele formaţiunilor în care 

se înscriu. El se întoarce ca un bumerang asupra partidelor protectoare care  sunt învinuite de 

toate necazurile produse de clienţii politici miluiţi cu funcţii şi sinecuri. 

 Viermuiala din scena politică postdecembristă a fost alt motiv de dezgust pentru opinia 

publică. Partidele microscopice, răsărite în solul fertil al libertăţii de asociere subvenţionate din 
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bani publici şi-au consumat rapid apetitul politic, cufundându-se în anonimat. Lipsa conlucrării 

cu actorii sociali a fost un handicap puternic pentru partidele istorice care dominaseră scena  

politică interbelică; PNŢcd s-a sufocat într-o izolare socială fără perspective, în vreme ce PNL 

şi-a creat un bazin electoral eterogen, cu un volum care fluctuează în funcţie de evoluţia 

celorlalte forţe politice. Partidele deduse din FSN s-au impus în avanscena politică prin carisma 

liderilor lor istorici şi prin programe şi sloganuri conjuncturiste, beneficiind de nuclee electorale 

stabile. „Fluiditatea socială caracteristică perioadei de tranziţie la economia de piaţă  nu a 

permis... noilor partide... să identifice cu precizie baza lor socială pe care să o reprezinte în viaţa 

politică... Nu a existat o relaţie mecanică între clasele sociale şi opţiunea lor electorală... ele nu 

au votat (şi nu votează nici astăzi, n.n.) ca grupuri omogene şi nici măcar conform intereselor 

fundamentale de clasă‖, constata în anul 2005 Silviu Brucan. În timpul crizelor economice, când 

şomajul creşte rapid şi nivelul de viaţă regresează spre cota de avarie, masele de indivizi excluşi 

din circuitul social activ sunt în drept să aştepte soluţii salvatoare elaborate de partide cu 

consultarea societăţii civile. 

Din anul 2008, societatea românească este şi ea în criză. În loc să caute soluţii de 

remediere, partidele, înfierbântate de campania pentru alegerea Preşedintelui, s-au încleştat într-

o confruntare sălbatică. Parlamentul României nu şi-a făcut timp pentru analiza situaţiei 

economice şi a forţei de muncă dar a înfiinţat tot felul de comisii prin care se încerca eliminarea 

reciprocă a adversarilor politici. Singura soluţie pe care fiecare partid a propus-o cetăţenilor a 

fost ca, în alegerile care urmau să i se acorde lui puterea. Bruma de măsuri anti-criză trecute 

prin Parlament a fost lipsită de consistenţă. De altfel, în ierarhiile politice ale nici unui partid nu 

se află reprezentanţi autentici ai păturilor defavorizate, nici un partid nu consacră congrese sau 

activităţi importante alcătuirii unor programe concrete pentru lichidarea crizei. Egoismul clasei 

politice postdecembriste, care şi-a trădat electoratul tocmai când era strivit în malaxorul 

tranziţiei în favoarea intereselor de clan şi ale clientelei de partid a adâncit criza de încredere 

dintre partide şi societate.  

 

IV 

 

Partidele înfiinţate după renaşterea politică din 1989 nu au reuşit să intre în mentalul 

colectiv nici ca modele de comportament civic.  În perioadele cât au guvernat ţara, singure sau 

în coaliţii, ele au fost transformate în instrumente de îmbogăţire a elitelor politice de la vârf şi 

din  teritoriu. Scandalurile de corupţie se ţin lanţ de două decenii. Din nenorocire, noii cavaleri 

ai corupţiei au găsit în România un mediu istoriceşte prielnic acestei cumplite metehne. De trei 

secole corupţia funcţionează aici  ca semn domnesc, nărav birocratic, obicei al pământului, 

instrument de înavuţire sau cale de ieşire din impas. Dintotdeauna, aici „dregătoriile se 

cumpărau, adică se plătea dreptul de a se comite în ele toate crimele fără pedeapsă. Fiecare loc 

îmbogăţea în puţin timp pe acela ce-l obţinea; printre motivele care agitau clasa conducătoare, 

cel mai puternic era dorinţa de a ajunge cât mai sus şi a fura cât mai mult; funcţionarii 

cancelariilor domneşti eliberau actele în raport cu bacşişul primit‖ (Consulii şi călătorii străini în 

Principatele Române). 

 Prinţul Grigore Ghyka, fost Domn al Moldovei, declara, la Paris,înainte să-şi zboare 

creierii: „Cu ruşinea mea mărturisesc că, timp de şapte ani cât am guvernat Moldova am făcut o 

mulţime de nedreptăţi şi de nelegiuiri... Ce era să fac când eram în înrudire şi în amiciţie cu toţi 

boierii ? Cum era să nu pun ministru pe vărul meu, logofăt mare pe cuscrul meu, postelnic pe 

fiul meu, preşedintele Divanului pe cumnatul meu;  ispravnici pe nepoţi şi pe amici, privighetori 

şi poliţai pe oamenii acestora. Şi dacă vreunul din ei nedreptăţiau pe oameni, dacă ei condamnau 

pe  nevinovaţi, dacă răpeau făţiş averea şi onorul cuiva, ce era să fac eu ? De-i condamnam mă 

condamnam pe mine însumi, căci îi căpătam inamici neîmpăcaţi care mă prigoneau, mă 

calomniau... şi nu aveau nimic împotrivă a mă vedea descăpăţânat după vechiul obicei‖. 
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Starea de corupţie a continuat şi în timpul lui Cuza, la toate nivelurile, umbrind meritele 

istorice ale domnitorului Unirii. În vremea lui Carol I, legea, conduita guvernului,clasa politică 

de formaţie patriotic-paşoptistă au redresat, într-o oarecare măsură, conduita autorităţilor, a 

puterii judecătoreşti, influenţând îmbunătăţirea moravurilor şi a moralităţii publice. După Marea 

Unire însă, moralitatea clasei politice s-a degradat din  nou, partidele s-au compromis, iar 

monarhia s-a discreditat prin acţiunile uzurpatoare ale regelui Carol al II-lea şi prin corupţia 

cutremurătoare patronată de el şi instrumentată de camarila regală.  

 Patru decenii, comunismul a demonizat proprietatea privată şi pe deţinătorii ei, pe care 

presa şi oficialităţile îi numeau „bestii burghezo-moşiereşti‖. Interzicerea brutală a dreptului 

cetăţenilor la proprietate, confiscarea terenurilor, a antreprizelor industriale, comerciale, bancare 

şi ostracizarea foştilor proprietari au abolit rânduieli fundamentale consolidate în mentalul 

colectiv. Educarea mai multor generaţii în dispreţul faţă de valoarea iniţiativei private, 

încercarea de a distruge chiar simţul de proprietate al indivizilor, cultivarea militantismului 

„proletar‖ ca unic criteriu de promovare în ierarhia regimului au dat curs unui antagonism social 

sălbatic. Delapidarea din avutul statului, mita şi traficul de influenţă au devenit activităţi 

diseminate în toate straturile societăţii. A existat chiar o „economie‖ paralelă cu cea oficială, 

care funcţiona la nivelul întregii societăţi. În socialismul de stat, corupţia a intrat în practica 

diurnă, devenind un instrument de supravieţuire. 

În 1990, proprietatea privată a fost restaurată ca urmare a abolirii regimului comunist. 

Cadrul legal al vieţii sociale şi normele corespunzătoare de conduită suferiseră, în mai puţin de 

patruzeci de ani, o nouă răsturnare dramatică, revenind la situaţia dinaintea anului 1948. Treptat, 

cu ezitări şi poticniri, o parte din ce în ce mai mare din proprietăţile naţionalizate sau confiscate 

au fost retrocedate în natură sau compensate prin despăgubiri.  Din punct de vedere juridic, viaţa 

părea să-şi reia cursul normal. 

  Supus abuzului puterii din vremea absolutismului voievodal până sub dictatura 

proletariatului, trăind într-un climat de nesiguranţă şi abuz de autoritate, obişnuindu-se de 

veacuri să cerceteze legile doar pentru a învăţa să le încalce, insul românesc şi-a pierdut 

încrederea în preceptele morale, laice ori creştine, care nu erau aplicate în viaţa reală. Adaptarea 

la metodele cu care era guvernat, însuşirea şi practicarea lor pe cont propriu devenise o 

chestiune de supravieţuire la care nu existau alternative. Regula morală, ca normă de convieţuire 

socială şi LEGEA fuseseră grav compromise în cugetul public. 

  

V 

 

Normele de comportament şi servituţile impuse cetăţenilor prin legile şi practicile 

puterii pătrund lent, declanşând procese de orientare, asimilare şi reacţie în subconştientul 

colectiv, care stratifică şi prelucrează semnalele primite, după ce acestea sunt cernute printr-un 

sistem complex de filtrare. Esenţializate, acumulările de percepţii generează reflexe 

comportamentale care rezistă în practica socială timp îndelungat. „Fiecare pas al activităţii 

noastre este un pas dublu, jumătate terestru, jumătate transcendent‖, nota prin 1920 Walter 

Rathenau. 

În doar patruzeci de ani, sistemele economic, politic, legislativ şi comportamentul civic 

au cunoscut trei răsturnări dramatice. Până în 1948, dreptul de proprietate era sacralizat, fiind 

apărat de lege, morală şi de autorităţi; furtul, tulburarea sau răpirea proprietăţii erau pedepsite cu 

asprime, constituind comportamente civice descalificante. Din 1948 până în 1989, jefuirea 

proprietăţii private şi siluirea proprietarilor – „bestiile burghezo-moşiereşti‖ – deveniseră acte 

de bravură civică, recompensate prin urcarea rapidă în ierarhia socială. Din 1990, regimul 

juridic al proprietăţii şi reprimarea celor care îi aduc atingere sub orice formă, au revenit la 

reglementările şi practicile dinaintea instaurării comunismului 
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 Statutul proprietăţii private are un impact covârşitor asupra vieţii sociale. Tipul de 

proprietate dintr-o anumită comunitate determină caracterul relaţiilor dintre guvernanţi şi 

guvernaţi, ca şi pe cel al relaţiilor interumane. Comportamentele sociale adecvate unui anumit 

tip de proprietate se fixează în mentalul colectiv după o îndelungată practică socială, pentru o 

lungă perioadă de timp. Orice schimbare bruscă a regimului proprietăţii dislocă reflexe formate, 

induce derută comportamentală, crează panică şi anarhie în comunitate 

 În fiecare etapă, şirul de generaţii a fost educat, sancţionat sa recompensat în 

conformitate cu normele legale şi morale impuse de regimurile politice instituite. Generaţia 

aflată astăzi în vârful piramidei sociale a fost instruită şi formată civic în spiritul dispreţului faţă 

de proprietatea privată. Răsturnarea politică din 1989 a restaurat proprietatea doar din punct de 

vedere juridic; climatul moral de muncă, perseverenţă, cumpătare şi concentrare intelectuală 

care ar fi trebuit să conducă la dobândirea şi dezvoltarea proprietăţii a rămas într-o cumplită 

suferinţă; sursele averilor de miliarde răsărite după abolirea comunismului au fost, în 

majoritatea cazurilor, jefuirea fostelor proprietăţi ale statului, evaziunea fiscală, înşelătoria şi 

furtul. În cugetul public s-a instalat confuzia valorilor morale, nesiguranţa, frica de viitor, 

dispreţul faţă de lege şi de munca perseverentă, dorinţa căpătuielii rapide, fără osteneală 

 Partidele postdecembriste nu s-au impus nici ca modele de conduită politică în spaţiul 

public. Între doctrinele afişate, programele de guvernare ofertate şi acţiunile politice ale 

partidelor au apărut, de la renaşterea pluripartidismului, rupturi ireparabile. În campania 

electorală din 1992, PD-FSN a întrebuinţat sloganuri de stânga; după alegeri, liderii partidului s-

au aliat, în Parlament, cu partidele de dreapta. Devierea de la doctrina afişată a continuat şi în 

legislatura următoare, când PD a participat la guvernare alături de CDR. Mai târziu, constatând 

că la stânga eşichierului politic PD nu poate să obţină întâietatea, dl. Traian Băsescu a ordonat 

partidului să renunţe la doctrina social-democrată, să părăsească Internaţionala Socialistă şi să 

adopte ideologia democrat-creştină, să adere la grupul popular din Parlamentul European, 

trecând în dreapta spectrului politic. Lepădarea de fosta lui doctrină şi rebotezarea politică au 

durat o jumătate de oră dintr-un congres al partidului! 

Partidul Naţional-Liberal şi liderul său actual, dl. Crin Antonescu, „ne livrează o 

cacofonie programatică de neînţeles... În locul valorilor liberale unanim recunoscute, precum 

statul minimal, piaţa liberă, puţin sau deloc reglementată, economie privată, taxe şi impozite 

mici, descentralizare... dl. Antonescu, prins în vâltoarea campaniei electorale, încropeşte 

sloganuri cu iz populist, atacă în dreapta şi-n stânga fără cruţare şi glosează pe teme 

împrumutate de la rivalii săi politici‖, afirma într-un comentariu recent dl.Cristian Câmpeanu 

(România liberă, vineri 6 noiembrie 2009). 

 În România postcomunistă, partidele care au încheiat alianţe au trâmbiţat zgomotos 

servirea interesului naţional. Lipsite de efectivele parlametare necesare susţinerii unor guverne 

monocolore, aceste formaţiuni au recurs la compromisuri împovărătoare pentru a-şi adjudeca 

participarea la administrarea puterii. Amputarea programelor de guvernare ofertate, 

compatibilizarea forţată a doctrinelor antinomice, forţarea liderilor şi a militanţilor din teritoriu 

să colaboreze cu cei pe care i-au atacat dur până atunci, sunt câteva dintre sacrificiile care 

şubrezesc, de la început colaborarea dintre asociaţii la guvernare, constituind cauze de 

neînlăturat ale prăbuşirii acestor combinaţii oneroase. Împărţirea prădalnică a funcţiilor şi 

sinecurilor în întregul aparat de stat, scandalurile dintre parteneri izvorâte din invidie, lăcomie 

sau frustrare şi lipsa de eficienţă a actului guvernamental sunt alte motive de compromitere a 

partidelor şi Parlamentelor în cugetul public. Combinaţia nefericită dintre PDL şi PSD realizată 

la începutul acestei legislaturi şi eşecul ei previzibil l-au expulzat pe dl.Mircea Geoană din 

fruntea social democraţilor, provocând ulterior partidului unele dizidenţe la centru şi în teritoriu. 

Partidele înfiinţate după restaurarea pluralismului politic aveau misiunea istorică să 

prezinte societăţii româneşti căi şi programe pentru reintegrarea ei în circuitul democraţiilor 

occidentale, formulate, desigur, în cheile ideologiilor afişate. Ţintele principale ale noului regim 
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fuseseră înscrise în Manifestul prezentat în faţa naţiunii în seara lui 22 decembrie 1989. 

Frământările sociale violente, febra electorală şi politicianismul emergent au întunecat orizontul 

politic pluripartid, înlocuind analizele obiective cu enunţuri propagandistice şi programele 

lucide cu sloganuri revanşarde, patriotarde sau demagogice. Stagnarea reformelor sau abordarea 

lor aventuristă nu a reuşit să înscrie România în ţintele fixate. În Polonia şi în 

Cehoslovacia,societatea civilă pregătise, cu ani de zile înainte de căderea dictaturilor, proiecte şi 

concepte de reformare a societăţilor respective. În România, cruzimea şi obtuzitatea dictaturii au 

împiedicat orice dezbatere a unor alternative la politica oficială. 

În primii ani de la reinstaurarea democraţiei a avut loc un jaf  naţional asupra 

patrimoniului socialist industrial-agrar. Uzinele au fost falimentate şi vândute la fier vechi de 

profitorii de toate culorile politice, pământurile fostelor CAP-uri au fost retrocedate preferenţial-

abuziv, instrumentarul tehnic şi efectivele animaliere au fost prădate iar instalaţiile de irigaţii au 

fost furate, bucată cu bucată. În timpul acestui dezmăţ absurd, guvernările succesive, la 

adăpostul unui bruiaj politicianist asurzitor şi-au îmbogăţit câţiva profitori miluiţi şi mulţi clienţi 

politici îndatoritori. 

 Elita politică postdecembristă a adâncit, prin comportamentul elementelor de partid 

care au guvernat alternativ, restriştea morală a societăţii româneşti. Deteriorarea moralei publice 

a avut un impact covârşitor asupra clasei politice, partidele, instituţiile reprezentative şi de 

execuţie urmând acelaşi curs moral regresiv. Prăbuşirea credibilităţii aparatului politico-

administrativ a declanşat o criză galopantă în raporturile dintre partide şi societate. Consecinţa 

acestei crize a fost retragerea majorităţii cetăţenilor din procesul electoral şi, corespunzător, 

delegitimizarea Parlamentelor şi Guvernelor formate cu instrumentar democratic. 

   

VI 

 

Pentru a-şi exercita funcţiile constituţionale de reglementare legislativă, de conducere şi 

de gestionare a activităţii sociale, instituţiile politice trebuie să fie legitime, să beneficieze de 

încrederea comunităţilor pe care le guvernează. „Puterea politică are nevoie de o legitimitate 

solidă, altfel se prăbuşeşte ca un castel clădit pe nisip (...) Omul politic, şef sau demnitar de stat, 

trebuie să se sprijine pe o autoritate superioară lui însuşi, pentru a-şi exercita funcţia cu care a 

fost învestit. Toate armatele şi poliţiile din lume nu    ar putea să oblige popoarele să se supună 

unor autorităţi, dacă o idee superioară nu ar inspira mulţimilor teamă şi respect‖ (Edouard 

Fillias).În ţările democratice, guvernanţii debândesc legitimitatea prin acceptul majorităţii 

guvernate, pronunţat prin vot. Retragerea majorităţii cetăţenilor din procesul electoral şi 

alegerea autorităţilor statului cu majoritatea minorităţii cetăţenilor cu drept de vot nu poate 

genera legitimitate, pentru că refuzul de a vota este, în fapt, un vot negativ. În aceste condiţiuni 

puterea nu este legitimă, ea guvernând în baza unui artificiu de calcul, formal şi precar. În 

consecinţă, în lipsa legitimităţii reale, orice răsturnare politică este posibilă, iar stările de 

nesiguranţă, injustiţie, abuz administrativ şi nesupunere civică se agravează. Votul exprimat de 

minoritatea interesată şi de clientela ei politică nu poate produce legitimitate în numele 

majorităţii „tăcute‖ a comunităţii. Pentru a nu-şi pierde  privilegiile, clasa politică încheie 

compromisuri între adversari până mai ieri înverşunaţi, formând guverne de coaliţie şubrede, cu 

programe eclectice, de circumstanţă. 

În ultimii douăzeci de ani, comportamentul civic al românilor s-a degradat în ritm 

galopant. Stocate în memoria reziduală, metehnele fanariote ale corupţiei, altoite pe trunchiul 

abuzurilor din vremea ultimei dictaturi au revenit, cu agresivitate, în comportamentul insului 

contemporan. Libertatea ieşită din graniţele raţiunii, vidul legislativ şi de autoritate au fost 

folosite de haite de profitori flămânzi de putere, ca scut împotriva legii şi a unor precepte morale 

universal acceptate. În proporţii zdrobitoare, marile averi răsărite în deceniul al noulea, au 

crescut din rădăcini infracţionale. 
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VII 

 

În România postcomunistă, ilegalităţile şi jafurile comise sub pretextul restaurării 

proprietăţii private, stratificarea socială rapidă şi severă, corupţia universală şi abuzul în 

exercitarea autorităţii au compromis partidele care s-au perindat la guvernare, parlamentele, 

întreaga clasă politică. Majoritatea cetăţenilor cu drept de vot refuză să mai participe la rundele 

electorale delegitimând, în fapt, instituţiile reprezentative. Când reînnoirea unei puteri nu 

dobândeşte o nouă legitimitate, întregul sistem politic intră în colaps . 

Schimbarea sistemului politic este determinată de presiunea transformărilor care au loc 

în structura şi modul de viaţă al societăţii. Evoluţiile sunt lente şi nu permit observarea cauzelor 

lor profunde. Partidele şi Parlamentele, legitimate în spaţiul public de societatea industrială, 

beneficiază, perioade îndelungate, de rente de prestigiu şi credibilitate care şi-au pierdut bazele 

morale şi aportul social. Rezistenţa lor se datorează atât susţinerii factorilor şi clienţilor 

interesaţi cât şi rezervei manifestate de comunităţile confruntate cu necunoscutul unor schimbări 

radicale. 

Efectele sociale ale delegitimării instituţiilor politice sunt devastatoare, de la 

masificarea fenomenului infracţional la anarhia aparatului de stat şi nesupunerea civică. 

Sistemul democratic este în primejdie dacă societatea nu-şi crează organisme proprii de 

autogestionare a treburilor publice. În România, societatea civilă nu are însă nici tradiţii, nici 

protagonişti cu reală influenţă socială. Cele câteva organizaţii mai cunoscute în viaţa publică, 

sunt asociaţii elitare lipsite de legături organice cu straturile pofunde ale societăţii. ―Banalizarea 

răului, cultul vulgarităţii, permanentizarea crizei, creşterea criminalităţii, dezacord social 

generalizat pe fundalul preeminenţei strategiilor cotidiene de supravieţuire, aşa arată (astăzi) 

România‖, scria dl.Cristian Pârvulescu,  deunăzi, în ―Cotidianul‖. 

 Partidul este astăzi o formă istorică muribundă. În vâltoarea evoluţiilor din secolul al 

19-lea, raţiunea şi echilibrul civic reuşiseră concentrarea marilor idei şi a intereselor sociale 

emergente în forme organizatorice cu statut legal. Partidele erau formaţiuni cetăţeneşti care 

profesau idei şi strategii în stare să le confere puterea, în exerciţiul căreia ar fi satisfăcut 

interesele grupurilor sociale reprezentate. La începutul mileniului al treilea, partidele s-au 

transformat în redute de apărare a intereselor unor minorităţi elitare care şi-au adjudecat puterea 

reală în creierul politic, în instituţiile ―reprezentative‖ şi în aparatul de stat. Întregul sistem 

reprezentativ funcţionează astăzi în inerţie,ca o formă lipsită de conţinut real 

Omul zilelor noastre,dispunând de libertăţi cetăţeneşti, de mijloace de informare şi 

acţiune rapide şi globale, de posibilităţi nelimitate de afirmare a propriei personalităţi, de 

capacitatea de a lua decizii din ce în ce mai importante pentru viaţa comunităţii şi a lui însuşi se 

simte sugrumat de laţul establishmentului instituit cu două secole în urmă. Pe omul secolului 

computerelor nu-l mai mulţumesc nici felul în care îi reprezintă interesele aleşii lui din partide, 

guverne şi Parlamente, nici aceste instituţii, construite în tiparele altor vremuri. Presentimentul 

unor schimbări radicale, inevitabile, de  sistem este din ce în ce mai apăsător, generând crize în 

toate compartimentele vieţii sociale. Criza de încredere dintre partide şi societate este doar unul 

dintre semnele crizei profunde care zguduie aşezământul politic global. 
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CÂTEVA  ARGUMENTE ALE LUI FRIEDRICH  HAYEK 

ÎN FAVOAREA 

NON-INTERVENŢIONISMULUI  ÎN ECONOMIE 
 

                                                                                                        Andrei IORDACHE

 

 
Abstract 

This article’s goal is to present the main arguments of the Austrian economist Friedrich A. Hayek 

regarding the role of the government in the economical life of a society as they appear in his work (the books Road 

to serfdom and The Constitution of liberty). This is Hayek's major statement of political philosophy, arguing that the 

free society ideal is in danger of miscarrying due to confusions of egalitarianism and democracy.  

The purpose of this essay is to prove that the government’s instinct to exceed its powers, in order to solve various 

issues (many of witch cetaceans themselves tend to believe state should deal with), is inefficient, expensive and is 

dangerously close to a complete domination of social life by government 

 

Articolul de faţă îşi propune să facă o scurtă o expunere a principalelor argumente ale 

economistului austriac Friedrich A. Hayek împotriva extinderii atribuţiilor statului în 

economie.  

Primul tip de argument pe care îl voi discuta priveşte pericolul pe care o societate 

orientată către planificare economică centralizată sau asigurarea bunăstării generale, îl prezintă 

pentru libertatea individuală. 

1. Ce este libertatea individuală şi care sunt virtuţiile ei. 

De la început trebuie să avem în vedere că acest tip de argument trebuie înţeles prin 

prisma concepţiei liberale despre libertatea individuală ca valoare centrală. „Liberalismul exaltă 

importanţa libertăţii. Pentru multe concepţii liberale, «libertatea este totul»; nici un fel de alte 

valori sau considerente nu sunt admise, dacă ele presupun o amendare a libertăţii, căci 

libertatea este considerată condiţia necesară pentru a profita de orice alte valori sau aranjamente 

sociale.‖
2
.  

O definiţie a libertăţii din această perspectivă este „eliberarea de coerciţie, eliberarea de 

puterea arbitrară a altor oameni, scăparea de opreliştile care nu lăsau individului nici o altă 

alegere decât ascultarea de ordinele unui superior căruia îi era subordonat.‖
3
.  

În acest context consider că se inpune o discuţie despre liberatea individuală şi valoarea 

libertăţii individuale din perspectiva întelegerii argumentelor legate de protejarea sferei 

personale a individului de intervenţia statului în economie. Pe scurt „starea în care un om nu 

este supus coerciţiei prin voinţa arbitrară a altuia sau a altora este denumită libertate individuală 

sau personală‖
4
. În acest sens liberatea individuală are un caracter negativ fiind definită ca 

absenţa coerciţiei. „Ea devine pozitivă doar în urma intervenţiei noastre, însa nu ne asigură o 

oportunitate anume, ci ne lasă să hotărâm cum vom folosi circumstanţele în care ne găsim‖
5
.  

Dacă înţelegem liberatea individuală ca absenţa coerciţiei, „prin coerciţie înţelegem 

controlul mediului sau circumstanţelor unui individ de către altcineva. […] şi reprezintă un rău 

tocmai din cauză că elimină astfel individul ca persoană ce gândeşte şi valorizează, făcând din 

el un simplu instrument de realizare a scopurilor cuiva.‖
6
 

Acest caracter al libertăţii individuale care presupune că nu putem prevedea cum işi vor 

folosi indivizii liberatea îi conferă acesteia importanţă. Libertatea de a nu urma scopurile se 

                                                 

 Prof. dr., Pitesti 

2 Adrian-Paul Iliescu – Doctrine politice comparate, p. 4.  
3 Friedrich A. Hayek – Drumul către servitute, p. 36. 
4 F. A. Hayek – Constituţia libertăţii, p. 35. 
5 Op. cit. pag. 42. 
6  F.A. Hayek – Constituţia libertăţii, p. 44 
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legitimează pe recunoasterea inexistenţei unor indivizi atotştiutori care să poată cunoaşte tot ce 

afectează realizarea dorinţelor noastre actuale sau viitoare şi să poată decide şi planifica pentru 

noi.  

Protejarea libertăţii individuale înseamnă în acest context păstrarea virtuţiilor creatoare 

ale indivizilor care prin încercare şi eroare multiplică cunoasterea generală la care are acces 

oricine, favorizând astfel progresul şi explorând posibilitaţi nebănuite. Absenţa libertăţii 

individuale limitează progresul unei societaţi în general, în acest sens o societate care nu 

valorizează liberatea este o societate a carei cunoaştere şi progres stagnează. „Societatea liberă 

poate folosi mai multă cunoaştere decât ar putea cuprinde mintea celui mai înţelept conducător 

pentru că libertatea înseamnă renunţarea la controlul direct asupra eforturilor individuale‖
7
 

„Argumentul în favoarea libertăţii nu este unul împotriva organizării […] ci unul 

împotriva oricărei organizări exclusiviste, privilegiate, monopoliste, împotriva utilizării 

coerciţiei în scopul de a-i împiedica pe alţii să progreseze.‖
8
 

2. Lipsa libertăţii economice afectează libertatea individuală. 

Vom discuta acum, o serie de argumente pentru care ingerinţele statului în viaţa 

economică  afectează, uzurpă, libertatea individuală. 

Primul dintre acestea se sprijină pe ideea că „libertăţile economice şi libertăţile civile 

sunt două faţete ale aceleiaşi monede‖
9
 . 

Este vorba despre opinia eronată conform căreia ar exista scopuri pur economice. Insă 

activităţile economice nu au niciodată, strict vorbind, ţeluri exclusiv economice, există factori 

economici care condiţioneaza atingerea altor scopuri nespecificate. Banii, în afară de cazuri 

patologice (cum ar fi cazul avarului) sunt urmariţi pentru ceea ce mijlocesc ei, anume o serie 

întreagă de alternative între care putem opta. Rodul eforturilor noastre economice manifestat în 

remuneraţie, în bani, deschide noi posibilităţi de a ne lărgi orizontul libertăţii personale. Ca 

atare, scopurile economice sunt de fapt de natură să ţintească o mai mare libertate pentru 

individul care le urmăreşte.  

Ameninţarea pe care înclinaţia spre planificare sau dirijare economică de către stat o 

comportă pentru activităţile economice ale individului este, din cele ce am văzut, de fapt o 

ameninţare a liberăţii individului, libertatea de a-si diversifica opţiunile şi gama alternativă de 

alegere a libertăţilor de care doreşte să se bucure. 

Perspectivele care nu iau în serios ameninţările la adresa libertăţilor economice ale 

indivizilor sunt riscante pentru că se întemeiază pe „convingerea pe care o deduc oamenii din 

credintă că puterea asupra vieţii economice nu este decât puterea asupra unei zone de 

importanţă secundară.‖
10

 

3. Orientarea spre planificare economică poate distruge libertatea individuală. 

Este vorba despre orientarea spre o economie dirijată centralizat în care mijloacele 

economice sunt controlate de autoritatea centrală. În acest caz, argumentul are în vedere 

consecinţa unei atari situaţii, prin aceea că dacă autoritatea deţine mijloacele de producţie sau 

controlează distribuţia veniturilor, liberatea economică a individului se diminuează sau dispare.  

O economie centralizată are ca efect distrugerea libertăţii individului de a decide scopul 

pentru care îşi canalizeaza eforturile. Autoritatea planificatoare decide în locul individului ceea 

ce este scopul de urmărit, iar individul devine astfel un agent al voinţei sale. „Autoritatea ce 

dirijază întreaga activitate economică ar îndruma viaţa noastră nu numai în acea parte a vieţii 

noastre care este legată de lucruri inferioare; ea ar dirija alocarea resurselor limitate disponibile 

pentru atingerea tuturor ţelurilor noastre. Iar oricine dirijază utilizarea resurselor ce permit 

                                                 
7Op.cit.  pag 55. 
8 Op. cit. pag 60. 
9 K. I. Vaughn – ,,Constituţia libertăţii din perspectivă evoluţionistă‖, postfaţă la Drumul către servitute p. 

293. 
10 F.A. Hayek – Drumul către servitute, p. 104 
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atingerea scopurilor noastre va trebui, prin urmare, să decidă ce scopuri vor fi atinse şi ce 

scopuri vor fi sacrificate.‖
11

 

Trebuie avut în vedere faptul că argumentul se aplică aproape similar unei economii în 

care statul îşi asuma o redistribuţie a veniturilor după un plan sau în virtutea unei concepţii 

despre echitate sau dreptate socială. Dacă rodul muncii unui individ este pus în slujba 

comunităţii într-un mod independent de voinţa acelui individ şi dependent de voinţa 

comunităţii, prin reprezentanţii ei, atunci scopurile acelui individ sunt fraudate iar libertatea sa 

încălcată. 

Dincolo de o formă de idealism utopic Hayek spune că, în realitate „avem de ales, nu 

între un sistem în care fiecare va căpăta ceea ce merită conform unui etalon al dreptaţii 

universale şi absolute şi un sistem în care ceea ce revine fiecaruia este determinat în parte de 

hazard sau noroc, ori nenoroc, ci între un sistem în care voinţa câtorva persoane decide cine şi 

ce anume trebuie să obţină şi altul în care acest lucru depinde, măcar în parte, de capacitatea şi 

spiritul de iniţiativă al oamenilor şi, în parte, de împrejurări imprevizibile.‖
12

 

Libertatea economică, ca temei al oricaror libertăţi aşa cum arată această pledoarie, 

trebuie protejată şi garantată în virtutea recunoaşterii valorii individului, a scopurilor sale 

personale, şi a dreptului de a-şi urmări ţelurile pe care le consideră importante. Orice formă de 

confiscare a liberăţii economice şi de ghidare a eforturilor individuale este neavenită pentru că 

îl deposedează pe individ de libertăţi ce ar trebui, conform acestor perspective, să fie 

inalienabile. 

4. Economia centralizată sau asigurarea bunăstării prin intervenţia statului fraudează deciziile 

individului.  

Vorbim despre un corolar al discuţiilor anterioare, ce subliniază ideea că intervenţia 

statului în economie lezează libertăţile personale ale indivizilor.  

O economie în care statul deţine controlul producţiei presupune că decizia cu privire la 

ceea ce trebuie produs, este luată de către guvern, iar eforturile indivizilor sunt puse în slujba 

acestor scopuri unice. În aceste condiţii individului nu îi rămâne decat să se supună voinţei 

reprezentanţilor statului.  

În cazul în care statul intervine în vederea asigurării unei forme de redistribuţie a 

veniturilor prin diverse mijloace precum supraimpozitarea celor bogaţi, libertatea indivizilor de 

a decide care vor fi scopurile pentru care îşi vor folosi veniturile este alienată, confiscată de 

către stat, şi pusă în slujba unor ţeluri ce nu îi aparţin individului, şi care sunt în afara deciziei 

sale.  

În ambele cazuri, nu mai ţine de individ dacă asumarea unei activităţi sau a alteia este 

potrivită pentru el, individul fie nu poate alege scopul în slujba căruia îşi pune eforturile fie nu 

poate alege scopul pentru care îşi canalizează caştigurile. „Intervenţia statului în economie 

fraudează deciziile indivizilor, confiscă şansa indivizilor de a decide pentru sine dacă o 

activitate oferă sau nu premisele succesului în raport cu riscurile‖
13

. 

5. Concurenţa eficientă constituie un mijloc superior de organizare socială. 

Liberalii consideră concurenţa eficientă (acolo unde poate fi creată) un mijloc superior 

de ghidare a eforturilor individuale. Ei nu neagă, ci recunosc necesitatea creării unui cadru legal 

în interiorul căruia mecanismul concurenţei eficiente să funcţioneze. „De asemenea, se 

recunoaşte necesitatea de a se recurge la alte metode de orientatare a activităţilor economice 

acolo unde nu se pot crea condiţiile unei concurenţe eficiente.―
14

.  

                                                 
11 Op.cit.  pag. 107. 
12 F.A. Hayek – Drumul către servitute, p. 118. 
13 Op.cit. p. 48. 
14 F.A. Hayek – Drumul către servitute, p. 47. 
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Concurenţa este o metodă de adaptare a activităţilor oamenilor (unele – altora) fără 

intervenţia coercitivă şi arbitrară a statului. Concurenţa eficientă ca principiu de organizare 

socială exclude intervenţia coercitivă în viaţa economică dar este compatibilă cu alte 

intervenţii, acolo unde nu sunt condiţii pentru concurenţă eficientă, şi chiar presupune anumite 

tipuri de acţiuni din partea statului. „Liberalismul economic se opune însa înlocuirii competiţiei 

cu mijloace inferioare de coordonare a eforturilor individuale şi consideră că superioritatea 

concurenţei ca mijloc de coordonare a acţiunilor individuale rezultă nu numai din faptul că, în 

mai toate imprejurarile, ea este cea mai eficientă dintre metodele cunoscute, ci pentru ca este 

singura metoda prin care activităţile noastre pot fi adaptate unele altora fără intervenţia 

coercitivă sau arbitrară a autorităţilor.‖
15

 

6. Societatea liberă favorizează progresul şi extinderea cunoaşterii – societatea economic 

planificată este o societate care stagnează. 

Acest argument porneşte de la recunoaşterea ignoranţei noastre şi de la ideea că, ştiinţa 

este dispersată şi nu poate fi înlocuită prin planificare deliberată şi controlul conştient al unor 

minţi alese. Fiecare individ trebuie să fie liber să experimenteze pentru a putea „spori şansa ca 

o anumită conjugare de calităţi individuale şi circumstanţe să ducă la formarea unui nou 

instrument sau la optimizarea unuia mai vechi şi să îmbunătăţim perspectiva ca astfel de 

inovaţii să devină repede cunoscute celor ce pot profita de ele.‖
16

. În acest fel o societate liberă 

permite extinderea cunoaşterii şi progresului. O societate care tinde spre egalizarea condiţiior 

dintre indivizi nu va permite inovaţia unui individ şi nu poate pune în slujba tuturor o nouă 

cunoaştere astfel dobandită. O societate care nu permite experimentul prin încercare şi eroare 

pentru multiplicarea cunoaşterii sau explorarea în domeniul confortului va stagna din punct de 

vedere al progresului ştiintific şi tehnic. 

B. Al doilea tip de argumente priveşte lipsa de realism a dezideratelor statului de a 

satisface nevoile tuturor celor care ar dori sprijin şi asistenţă.  

1. Imposibilitatea statului asistenţial de a satisface un deziderat prea amplu. 

Acest argument se poate rezuma prin afirmatia că niciun stat modern nu deţine 

suficiente resurse pentru a satisface numeroasele deziderate economice (şi sociale) ale 

oamenilor care ar avea nevoie de asistenţă şi sprijin.  

Este vorba aici despre dezideratul statului bunăstării de a asigura asistenţă socială celor 

aflaţi sub spectrul sărăciei. Însă această funcţie reprezintă în opinia liberalilor un deziderat prea 

amplu pentru a fi satisfăcut prin investiţie publică. Hayek punctează că „dacă prin asigurarea 

socială se presupune apartenenţă obligatorie la o organizaţie de stat, preţul pe termen lung pe 

care va trebui să îl plătim pentru aceasta […] poate fi extrem de ridicat.‖
17

.  

Aşadar premisa că statul trebuie să îşi asume asigurarea securităţii sociale pentru 

cetăţeni, pentru a evita riscul sărăciei este o pretenţie exagerată pe care statul nu va putea să o 

îndeplinească optim pentru că în acest caz costurile vor depăsi beneficiile. 

În condiţiile în care resursele statului provin de la cetăţeni este evident că asumarea 

unor asemenea ţeluri de mare amploare sunt nerealiste deoarece cetăţenii nu dispun de resurse 

atât de mari pentru a susţine astfel de sarcini. În acest sens Hayek afirmă că „deşi redistribuirea 

veniturilor nu a fost niciodată scopul iniţial mărturisit al aparatului de securitate socială, el a 

devenit pretutindeni obiectivul lor real şi recunoscut.‖
18

 

Argumentul capătă fortă şi claritate după ce îl vom fi pus în contextul mai larg al 

acestei problematici. Pentru că fie şi asumând că statul ar dispune de resurse vaste, i-ar fi încă 

imposibil să adune şi să prelucreze imensa cantitate de informaţie necesară pentru planificarea 

                                                 
15 Idem. 
16 F. A. Hayek – Constituţia libertăţii, p. 54. 
17 F. A. Hayek – Constituţia libertăţii, 302. 
18 Op. cit. pag 303. 
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activităţii productive necesare constituirii unor astfel de resurse. „Practic, susţin autorii liberali, 

nu se poate organiza conştient, centralizat, nici întreaga activitate economică, nici asigurarea 

bunăstării. Pentru o atare organizare, ar fi necesară o masă aproape infinită de date privind 

resursele existente la un moment dat, posibilităţile efective ale tuturor producătorilor, 

priorităţile indivizilor şi ale întreprinderilor, nevoile reale de consum, reacţiile producătorilor şi 

ale cumpărătorilor la diversele situaţii de pe piaţă‖
19

  În plus, sustine Hayek, „Chiar dacă toţi 

oamenii ar cădea de acord asupra necesităţii ca statul să asigure bunăstarea, obiectivul ar 

rămâne inadmisibil de vag din cauza disputelor privind scopurile amănunţite, precise, valorile 

prioritare în diverse cazuri, din cauza absenţei unui sistem ierarhic complet de priorităţi.‖
20

. 

2. Lipsa consensului asupra folosirii resurselor şi „inventarea consensului”. 

 „Relativitatea şi diversitatea valorilor în lumea modernă, individualismul, absenţa unei 

viziuni totalizatoare general-admise fac extrem de dificilă sarcina statului asistenţial. Nu există 

un consens asupra meritelor sau asupra modului optim de distribuire a resurselor care să 

ghideze autorităţile, după cum nu există nici o imagine univocă asupra nevoilor. Drept urmare, 

statul care exercită totuşi funcţii asistenţiale va ajunge să creeze (să inventeze) un consens în 

aceste chestiuni; acesta nu va corespunde însă realităţii (care este imposibil de descris 

sintetic)‖
21

 

Consensul impus de autorităţi va fi astfel arbitrar şi nu va putea determina un cadru de 

preferinţe dorite de indivizi. El va sfârsi prin a suprapune un cadru colectiv de nevoi peste 

preferinţele indivizilor. Hayek notează „<<scopul social>> sau <<ţelul comun>> în vaderea 

căruia urmează să fie organizată societatea este descris de obicei în mod vag prin formule 

precum <<bine comun>>, <<bunăstare generală>> sau <<interes public>>.
22

 

În concluzie formula unui stat asistenţial în vederea asigurării bunăstării acoperă, în 

realitate, un proces de redistribuire a resurselor cetăţenilor în vederea asigurării unui deziderat 

impus de autorităţi, nelegitimat de cetăţeni şi arbitrar. Asigurarea bunăstării este un proces prea 

amplu pentru a putea fi finanţat de către stat iar formularea lui, prea vagă pentru a asigura 

aprobarea expresă a cetăţenilor.  „Bunăstarea şi fericirea a milioane de oameni nu pot fi 

cântărite pe o balanţă unică. Bunăstarea unui popor, ca şi fericirea unui om, depind de un 

număr mare de lucruri, care pot fi furnizate într-o infinită varietate de combinaţii‖
23

 

 C. Al treilea tip de argument priveşte ineficienţa statului de a îndeplini o funcţie 

globală.  

1. Statul – prost administrator.  

Argumentul conform căruia statul este un „prost administrator‖ se referă la ineficienţa 

funciară a unui guvern de a îndeplini o funcţie globală. Se afirmă adesea că administrarea unei 

funcţii asistentiale este prost monitorizată. Proprietatea publică este proprietatea tuturor ceea ce 

în realitate pare a fi confundată cu proprietatea „nimănui‖, iar administrarea acesteia este 

ineficientă. „Marea majoritate a măsurilor guvernamentale sunt inoportune, fie pentru că vor 

eşua, fie pentru că în final, costurile vor depăsi beneficiile‖
24

, ceea ce înseamnă că autoritatea 

centrală nu are capacitatea de a-si asuma un management eficient al resurselor pe care le-ar 

deţine în administrare.  

2. Administraţia de stat este contraproductivă. 

Administraţia statului asistenţial este contraproductivă pentru că ea nu determină 

scaderea numărului asistaţilor, ci creşterea numărului celor dependenţi de ajutorul statului. 

Logica acestui fenomen constă în creşterea insecurităţii sociale a celor care nu sunt asistaţi de 

                                                 
19 A. P. Iliescu – Doctrine politice comparate,  p. 34. 
20 F. A. Hayek - Drumul către servitute, p. 72. 
21 A. P.  Iliescu – Doctrine politice comparate p. 35. 
22 F. A. Hayek – Drumul către servitute, p. 69-70 
23 Idem.  
24 F. A. Hayek – Constituţia libertăţii, p. 238. 
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către stat pe masură ce creşte numărul celor dependenţi de intervenţia statului. „Dacă le 

garantezi unora o porţie fixă dintr-o plăcintă variabilă, partea destinată restului comunităţii este 

menită să fluctueze în proporţii mai mari decît întregul‖
25

 

Caracterul contraproductiv al intervenţiei statului este ilustrat şi de faptul că de ajutorul 

de stat profită mai degrabă decât grupul ţinta (săracii) grupuri aparţinând clasei mijlocii şi asta 

pentru că aceştia îşi pot permite să suporte inconvenienţele asociate ajutorului respectiv. 

(Bunăoară este mai greu pentru cei săraci să îşi permită să absenteze de la serviciu pentru 

perioada unui concediu medical parţial plătit de către stat.) 

3. Intervenţia statului produce efecte perverse/opuse celor urmărite. 

Intervenţia statului în reglementarea diverselor neajunsuri economice ale oamenilor 

poate avea efectul invers de a adânci nemulţumirile economice ale celor ce erau vizaţi pentru 

ameliorarea condiţiilor de trai. În acest context putem aduce numeroase exemple: încurajarea 

involuntară în cadrul statului asistenţial a creşterii masei celor care solicită ajutor de la stat, prin 

acordarea de gratuităţi de care vor dori să beneficieze cât mai mulţi oameni. În plus un stat 

asistenţial care va urmări acordarea de ajutor celor cu venituri mici va sfârşi prin a lua decizii 

ce vor avea ca efect crearea unei situaţii şi mai complicate pentru aceştia. Încercarea de a 

plafona preţurile la anumite bunuri de larg consum sau servicii absolut indispensabile va avea 

ca efect diminuarea acelor bunuri sau servicii pe piaţă ceea ce va afecta şi mai mult pe cei în 

favoarea cărora se doreau a fi luate aceste măsuri. 

În această ordine de idei intervenţionismul statului în economie este nefast chiar prin 

prisma rezultatelor pe care statul pretinde că le urmăreşte.  

4.  Statul asistenţial – victima grupurilor de interese. 

Un stat cu atribuţii economice largi este un stat care concentrează în mâna sa resurse 

vaste. Perspectiva controlului asupra acestor resurse declanşază o luptă  pentru acapararea 

puterii de către anumite grupuri cu „interese speciale‖. Administrarea unor astfel de resurse 

devine extrem de tentantă pentru asemenea grupuri de presiune. „Grupurile de interese au mult 

de câştigat din acţiunea lor de promovare a obţinerii de favoruri speciale din partea statului, în 

vreme ce cetăţeanul individual mediu riscă să piardă foarte puţin prin acţiunea lor. De aceea 

grupurile de interese au o motivaţie mult mai palpabilă de a se organiza în vederea realizării de 

cîştiguri prin tratament preferenţial din partea statului, decât au indivizii pentru a se organiza ca 

să le oprească‖
26

 

Pe calea argumentării  lui Hayek, Shearmur spune că „procesul politic prin care 

grupurile de interese şi-au exercitat influenţa asupra strategiilor politice poate fi asimilat prin 

consecinţele lui, cu impunerea unui plan economiei‖
27

.  

Neajunsurile statului asistenţial alterează şi chiar distrug beneficiile pe care le avea în 

vedere şi în ciuda unor probabile intenţii şi rezultate positive, defectele acestui tip de organizare 

sfârşesc prin a da naştere unor probleme şi mai mari chiar în spaţiul pe care doreau să îl 

reglementeze. 

D. Al patrulea tip de argumente are în vedere pericolul de derapaj al unui stat cu 

atribuţii din ce în ce mai largi în economie. 

1. Statul monopolist. 

Un stat care îşi asumă deziderate ca egalitatea economică sau asigurarea bunăstării 

generale presupune administrarea centralizată a resurselor şi dirijarea lor controlată de la 

centru. Acest lucru face ca autoritatea statului să deţină o putere enormă, disproporţionată, dată 

                                                 
25 F. A. Hayek – Drumul către servitute. P. 146. 
26 K. I Vaughn – Constituţia libertăţii din perspectivă evolutionistă, postfaţă la F. A. Hayek, Drumul către 

servitute, p.303. 
27 J. Shearmur – Hayek şi întelepciunea convenţională din zilele noastre, postfaţă la F. A. Hayek, „Drumul 

către servitute‖, p. 283. 
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de controlul monopolist asupra resurselor. „O autoritate care dirijează întregul sistem economic 

ar fi cel mai puternic monopolist imaginabil‖
28

  

Această putere tinde să suprime orice opoziţie fată de autoritatea statului iar orice 

libertate tinde să fie suprimată până la condiţia indivizilor de a se supune forţei deţinătorilor 

acestui monopol asupra resurselor pentru a beneficia de o parte din venituri.  

Asemenea cazuri sunt specifice totalitarismului colectivist, iar reciproca este de 

asemenea valabilă, orice stat care tinde spre deziderate colectiviste tinde spre totalitarism şi 

servitute. „Dacă o autoritate unică planificatoare ar regla […] în mod universal economia, nu 

mai e nevoie decât de multa imaginaţie pentru a vedea ce s-ar alege din făgăduita <<alegere 

liberă a ocupaţiei>>. Libertatea de alegere ar fi o pură ficţiune, o simplă promisiune de a nu 

practica nicio discriminare […] iar tot ceea ce ar putea spera cineva ar fi ca selecţia să fie facută 

în baza a ceea ce autoritatea ar crede că sunt criterii obiective.‖
29

 

2.  Dreptatea socială este un non-sens. 

Argumentele pentru care guvernele sunt chemate să întreprindă o redistribuire a 

resurselor unei societăţi sunt construite în jurul concepţiei de „dreptate socială sau distributivă‖. 

Argumentul lui Hayek pentru care este lipsită de sens o atare expresie poate fi rezumat prin 

următorul paragraf: „Completa lipsă de conţinut a expresiei <<dreptate socială>> se manifestă 

prin faptul că nu există niciun consens asupra a ce ar cere dreptatea socială în situaţii 

particulare; prin faptul că nu există niciun mijloc de verificare cunoscut, care să decidă cine are 

dreptate atunci când părerile sunt diferite; în fine, prin faptul că nicio schemă preconcepută de 

distribuţie nu poate fi concepută efectiv într-o societate ai cărei membri sunt liberi, în sensul că 

li se permite să-şi folosească propria cunoaştere pentru propriile lor scopuri‖
30

. 

Aceasta înseamnă că dacă acceptăm ca un tip de dreptate distributivă nu are sens într-o 

societate în care nu este realizată nicio formă de distribuţie controlată, argumentul în numele 

dreptăţii sociale este un argument în favoarea intervenţiei distributive a statului. Cu alte 

cuvinte, sensul pe care îl capătă idealul în numele căruia se cere intervenţia statului în 

economie („dreptate socială‖) este dat chiar de perspectiva intervenţionismului. Se mai cuvine 

să spunem că, în opinia lui Hayek „principalul efect advers al <<dreptăţii sociale>> în 

societatea noastră este acela că ea împiedică persoanele să obţină ceea ce ar putea obţine - prin 

faptul că li se iau mijloacele pentru investiţii ulterioare.‖
31

 

Existenţa inclinaţilor oamenilor spre ceea ce se defineşte ca „dreptate socială‖ 

reprezintă o reminiscenţă a unor „organizări sociale‖ trecute în care expresia avea sens, de 

aceea Hayek numeşte „dreptatea socială‖- un atavism. 

3. Un stat cu atribuţii lărgite lezează Principiul Supremaţiei Dreptului. 

Acest argument se întemeiază pe concepţia liberală despre o societate liberă, o 

societate guvernată de lege şi nu de voinţa sau de „întelepciunea‖ cuiva. Limitarea acţiunilor 

coercitive ale statului este realizată prin recunoaşterea unor reguli generale care circumscriu 

sfera atribuţiilor statului. 

„Principiul supremaţiei dreptului ne spune că statul, în toate acţiunile lui este limitat de 

reguli care fac posibilă prevederea modului în care autoritatea îşi va folosi puterile coercitive 

într-o împrejurare dată.‖
32

.  

Numai recunoaşterea acestui principiu al „domniei legii formale‖ poate garanta o 

egalitate în faţa legii dincolo de care guvernarea va fi arbitrară. O formă de guvernare cu puteri 

nelimitate poate legifera măsura cea mai arbitrară, astfel că orice guvern, oricât de despotic, 

este legal însă dincolo de forţa sa discretionară el nu ţine cont de supremaţia dreptului. 

                                                 
28 F. A. Hayek – Drumul către servitute, p. 109. 
29 Ibidem, pg. 111. 
30 F. A. Hayek – Dreptatea socială ca atavism, p. 43  
31 Op cit  p. 52. 
32 F. A. Hayek – Drumul către servitute, p.  86. 
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„Supremaţia dreptului implică deci existenţa unor limite ale legiferării; legiferarea este 

restrânsă doar la acele reguli generale cunoscute sub numele de legi formale (este exclusă orice 

fel de legislaţie care ar viza direct anumite persoane)‖
33

. Asemenea limitări recunoscute ale 

puterilor legislative implică recunoaşterea unor drepturi inalienabile ale indivizilor, drepturi 

inviolabile ale omului. 

În aceste condiţii un stat care îşi asuma atribuţii specifice de intervenţie în dirijarea 

economiei şi distribuţie în vederea asigurării bunăstării generale, tinde să încalce principiul 

supremaţiei dreptului încălcând libertăţi economice esenţiale ale indivizilor şi, implicit libertăţi 

fundamentale ale omului; o intervenţie în sensul redistribuirii veniturilor indivizilor prin 

supraimpozitarea celor bogaţi lezează principiul egalităţii în faţa legii.  

Uzurparea principiului supremaţiei legii prezintă riscul derapajului spre totalitarism şi 

distrugerea libertăţii.  

Societatea liberă nu a fost niciodată un dat şi nu a existat dintotdeauna. Ea a fost un 

ideal câştigat, macar parţial, şi trebuie apărat de permanenta tentaţie de reîntoarcere la 

societatea închisă, injustă, la totalitarism şi lipsa libertăţii. Pentru liberalismul clasic, al cărui 

discipol este Hayek, prima dintre libertăţi a fost mereu libertatea faţă de guvernare.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Op. cit. p. 98. 
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FEMINISMUL ÎN POLITICĂ – MIT SAU REACŢIE ? 

 
                              Georgiana POPESCU


 

  

Chiar şi în context postmodern, orice discuţie despre feminism se desfăşoară în 

mediu vitreg. Mai mult, o încercare de trasare a unui discurs ştiinţific legat de o mişcare 

ironizată de cultura pop şi dezavuată chiar de unii teoreticieni, devine o misiune dificilă. 

Drumul către imaginea femeii-lider în politica internaţională este, în acest context, o 

declaraţie subtilă, dar dură, împotriva celor care încearcă să scape de dispute, mai mult 

sau mai puţin academice, în jurul unor subiecte aparent minore sau acoperite deja de 

alte abordări teoretice. Miza cea mai largă a lucrării este dată însă de conceptul de 

imagine, firul roşu în descrierea teoriilor politice feministe, ca valoare centrală comună 

în etica şi teoria politică. Idealul unei societăţi în care femeile şi bărbaţii sunt parteneri 

egali, în condiţiile unei societăţi pluraliste bazate pe dreptatea de gen, trebuie să conţină 

un hibrid de interese şi orientări care să plaseze femeile într-un echilibru între putere şi 

autonomie. 

Drumul către imaginea femeii-lider urmăreşte în primul rând evoluţia istorică a 

feminismului, orientările centrale din cadrul teoriilor politice feministe, iar apoi 

dezvoltarea politicilor de gen în perioada contemporană..  

Într-una dintre definiţiile feminismului, acesta este văzut ca o „reacţie defensivă 

şi ofensivă faţă de misoginism şi sexism, ambele universal răspândite în timp şi spaţiu". 

Misoginismul se hrăneşte din ideologia determinismului biologic şi din interpretarea 

diferenţelor naturale ca surse de handicap, mai ales intelectual, pentru femei, acestora 

atribuindu-li-se iraţionalitatea, imprevizibilitatea, lipsa de logică.  

Mai departe decât misoginismul merge sexismul, care dincolo de prejudecăţile 

de ordin psihologic, reprezintă ideologia supremaţiei masculine, întărind o formă de 

organizare social patriarhală printr-un set de discriminări exprimate în religie, politica, 

legi, instituţii. Mai puţin transparent în epoca pre-modernă, sexismul devine insidios 

odată cu industrializarea, care atribuie pentru prima oară în istorie rolul femeii casnice, 

dependente de bărbat, singurul capabil de muncă producătoare de venit. Aceste procese, 

au constituit, în fapt fondul apariţiei mişcării feministe occidentale.  

Expresia „blue for boys, pink for girls‖ ascunde de fapt o sumă de discriminări 

camuflate în cutume, ordine naturala sau determinism biologic. Deşi consacrat ca 

termen, şi invocat în legislaţia care doreşte să regleze inegalităţile de gen, sexismul este 

uşor de disimulat, mai ales în cazul iniţiativelor private. Termenul de „glass-ceiling‖, 

bunăoară, descrie politica de segregare verticală prin care bărbaţii ocupă mai multe 

poziţii de management decât femeile. Tavanul descrie limita superioara pe care o pot 

atinge femeile în cadrul unei organizaţii, iar sticla descrie invizibilitatea politicilor care 

stau la baza avansărilor, spre deosebire de inegalităţile tangibile precum educaţia sau 

experienţa profesională. Departe de a fi subiect de sitcom, seximul este aşadar un 

producător etern de inegalităţi, frustrări şi, în final, de nedreptate. 

                                                 
 Asist.dr. Universitatea Piteşti 
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Pe aceste premise se conturează semnificaţiile minimale ale gândirii feministe: 

femeile sunt sistematic aservite, în mod universal; relaţiile de gen nu sunt naturale şi 

imuabile, ci construite de culturi patriarhale, nedreptăţind femeile; este necesară aşadar 

o angajare politică pentru eradicarea nedreptăţii de gen. 

Este firesc şi de bun augur ca un proiect care doreşte să abordeze problematica 

femeii - în România, mai ales din perspectiva nevoii unei prezenţe mai consistente a 

femeilor în acest domeniu, să demareze cu o investigaţie legată de modul în care 

instituţiile mass-media şi societatea actuală privesc o serie de stereotipuri de gen legate 

de ceea ce este considerat „normal―, natural, firesc să fie, să facă, să dorească femeile 

din presă. 

Este de bun augur în primul rând pentru că identificarea şi conştientizarea 

stereotipurilor legate de jurnaliste este un pas necesar pentru orice fel de schimbare. 

„Spune-mi ce fel de stereotipuri domină ca să îţi spun în ce fel de societate trăieşti― 

este, din acest punct de vedere, o parafrază cu mult sâmbure de adevăr. 

Este evident că funcţionăm în interiorul unei scheme rigide de definire a 

masculinităţii şi a feminităţii, schemă în care puterea, succesul, afirmarea în viaţa 

publică sunt mai curând apanajul bărbaţilor, în care locul firesc al femeilor este în 

primul rând în familie, unde îşi pot manifesta empatia şi grija faţă de alţii, prezenţă lor 

în presă fiind mai curând cazuri fericite, decât fapte obişnuite. Politica reprezintă o 

oglindă a societăţii (ce oferă publicului ceea ce acesta aşteaptă, vrea sau cere), o 

construcţie simbolică a acesteia jucând un rol fundamental în implementarea egalităţii 

de şanse între femei şi bărbaţi. S-a vorbit la un moment dat despre „anihilare simbolică‖ 

a femeilor şi femininului prin stigmatizare, trivializare sau pur şi simplu prin ignorare şi 

de supralicitare şi ridicare la rang de normă a valorilor masculinităţii. 

Acest lucru este valabil şi pentru România, unde ziarele, emisiunile de 

televiziune şi radio, publicitatea abundă în simbolistică şi mesaje de gen care 

promovează discret sau explicit complementaritatea rolurilor de gen şi separarea „lumii‖ 

femeilor de cea a bărbaţilor, mai mult decât parteneriatul privat şi public dintre ei.  

Realitatea arată că femeile au reuşit, pas cu pas, să-şi facă auzite vocile şi să-şi 

câştige drepturile; departe ca acestea să fie un dar, sunt rezultatul unei lupte care se 

întinde pe cel puţin două secole. 

Ne putem întreba ce înseamnă pondere suficient de mare în organele de 

decizie?! Cel puţin 20%, spun specialiştii. Sub acest procent femeile în politică tind să 

imite bărbaţii. Pentru că nu pot modifica regulile jocului astfel încât să le adapteze 

specificului lor, se supun celor existente pentru a dobândi acceptarea şi recunoaşterea 

din partea grupului; pot adopta inclusiv comportamente, aşa-zise „masculine‖ – un 

limbaj mai liber şi mai violent, renunţarea la viaţa personală în favoarea „carierei‖, 

şedinţo-mania. Aceasta din urmă este una dintre bolile politicienilor, extrem de 

contagioasă şi, în egală măsură, periculoasă, atunci când devine singura formă de 

activitate politică şi cel mai important argument de legitimare; contribuţia fiecăruia se 

măsoară în ore scaun la sediul partidului şi pe această bază se stabilesc ierarhiile. Acest 

criteriu funcţionează şi ca factor ce limitează ascensiunea femeilor în ierarhiile 

organizaţiilor, întrucât, din cauza obligaţiilor familiale şi de îngrijire ce le revin aproape 

exclusiv, au timp liber semnificativ mai redus pentru şedinţe interminabile şi ineficiente. 

Egalitatea nu este un atribut natural, ci o relaţie socială între cetăţeni, relaţie care 

este fundamentul democraţiilor moderne; de la natură oamenii sunt egali. Egalitatea 
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presupune că bărbaţii şi femeile trebuie să se bucure de aceleaşi libertăţi şi să le fie 

garantate aceleaşi drepturi; mai înseamnă că trebuie să aibă aceleaşi oportunităţi de 

dezvoltare individuală şi, nu în ultimul rând, să împartă responsabilităţile într-o manieră 

echitabilă. Faptul natural că femeile nasc copiii şi bărbaţii nu – diferenţa esenţială 

biologică dintre cele două genuri, invariabilă – nu se poate constitui într-un criteriu 

social de acceptare sau excludere de la exercitarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeni. 

Orice trăsătură înnăscută care este folosită drept criteriu de ierarhizare socială este 

echivalentă cu nerecunoaşterea statutului de cetăţean şi este discriminatorie pentru că 

singurele inegalităţi acceptabile în statul de drept sunt cele dobândite. 

Deşi au abolit sclavia, s-a desfiinţat regimul de apartheid, s-a acordat votul 

universal în toate ţările, majoritatea societăţilor moderne nu pot totuşi să fie considerate 

democraţii autentice atât timp cât femeile sunt considerate inferioare pentru că sunt 

femei; democraţia poate începe numai după ce va fi abolită şi ultima inegalitate bazată 

pe naştere. Există şi mituri ştiinţifice ale societăţii moderne care dezavantajează femeile 

şi le limitează posibilităţile de participare politică în ciuda faptului că, aparent nu au nici 

o legătură cu reprezentarea cetăţenilor în organele puterii. 

 Unul dintre ele – reducerea activităţii productive la producţia de bani – a 

transformat indicatorul „marfă vândută şi încasată‖ în principal criteriu al dezvoltării, 

creşterii şi participării economice, Produsul Intern Brut şi participarea la crearea lui într-

un fel de mijloc absolut de evaluare. În aceste condiţii, creşterea şi educarea copiilor 

proprii, îngrijirea bolnavilor şi altor dependenţi din familie, muncile casnice – adică 

ceea ce economic înseamnă reproducerea şi refacerea forţei de muncă - sunt considerate 

activităţi neproductive şi neremunerate. Participarea la o activitate economică este 

criteriu de valorizare socială; drept urmare, femeile sunt devalorizate şi ca muncitoare, 

chiar dacă statisticile arată că muncesc mai mult. 

Aceste mituri sunt arhiprezente şi mereu reluate pentru uzul noilor generaţii în 

mass-media, transmise prin emisiuni în care femeile sunt obiecte foarte frumoase, foarte 

tinere, foarte dezbrăcate, blonde şi fără minte sau casnice, în întreţinerea unor bărbaţi 

maturi, activi şi plini de succes.  

În aceste condiţii, tragem concluzia că problema participării femeilor în politică 

este mai complexă decât credem şi necesită o acţiune concertată în care să fie implicate 

societatea civilă, partidele politice, mass-media, sistemul legislativ, Consiliul Naţional 

al Audiovizualului, sindicatele, cercetătorii din universităţi şi, bineînţeles, femeile însele 

prin organizaţii puternice şi vocale care să le reprezinte interesele. Participarea politică 

nu se poate reduce la dreptul de a vota şi nici doar la a candida; înseamnă şi dreptul de a 

se exprima public şi a se asocia pentru a atinge nişte obiective, a fi alese sau a obţine 

funcţii în structurile executive pentru a putea influenţa decizia politică.  

Experienţa celor ce se află într-o situaţie mult mai echilibrată în ceea ce priveşte 

reprezentarea în organele alese arată că există un numitor comun – asumarea sau 

impunerea unor cote de reprezentare pentru fiecare gen pe listele de candidaţi la alegeri 

şi în structurile de conducere ale partidelor politice. În unele cazuri partidele însele, mai 

ales cele de stânga şi ecologiştii au adoptat măsuri de democratizare internă, de 

orientare a programelor şi atenţiei spre electoratul feminin, de constituire a listelor de 

candidaţi astfel încât fiecare gen să fie reprezentat într-o proporţie de cel puţin 30 – 

40%; unele au introdus sistemul paritar prin alternarea pe listele a candidaţilor şi 

candidatelor.  
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În alte cazuri, legea electorală sau chiar Constituţia a inclus asemenea prevederi; 

au obligat partidele să descopere electoratul feminin şi să-şi extindă baza de selecţie a 

candidaţilor astfel încât să includă mai multe femei. Sistemul electoral utilizat poate fi, 

de asemenea, o frână sau un stimulent în calea reprezentării echilibrate. Votul 

proporţional permite femeilor să fie alese în mai mare măsură, în condiţiile unei vieţi 

democratice normale, în comparaţie cu cel majoritar.  

Exemplul cel mai sugestiv pentru a ilustra diferenţele de rezultate în funcţie de 

sistemele de vot îl constituie Franţa. Aceasta are în Adunarea Naţională, aleasă prin vot 

majoritar, unul dintre cele mai mici procente de deputate din Europa şi din lumea 

democratică - dar nu mai mic decât în România – 12%; în Parlamentul European (ales 

prin sistem proporţional pe liste) unul dintre cele mai mari – 44%. La nivelul consiliilor 

regionale, unde se aplică legea privind paritatea reprezentării pe liste – ponderea 

femeilor este de peste 47%. Şi în România ultimilor ani s-au înregistrat câteva progrese 

remarcabile, cel puţin la nivel legislativ. Avem o prevedere constituţională şi o lege care 

garantează egalitatea de şanse, toate bune şi frumoase, dacă egalitatea de şansă garantată 

nu ar fi un nonsens pentru o lume deja ierarhizată.  

Ierarhiile, mai ales în politică, sunt bazate pe putere, nu pe competenţă. Nici nu 

se spune ce fel de competenţe ar fi necesare pentru a-i reprezenta pe alţii ca să nu se 

observe că cei care deţin puterea nu le au totdeauna suficient! În primul rând, cred că 

toate femeile se confruntă - exceptând poate ţările nordice - cu neînţelegeri şi false 

percepţii despre ceea ce ele vor, spun sau fac. Afirmaţia se referă mai ales la 

organizaţiile de femei şi la activismul feminist din politică. Este atât de profundă 

neînţelegerea, încât chiar militantele pentru respectarea drepturilor femeii simt nevoia să 

se apere preventiv de acuzaţii spunând „ Nu că aş fi feministă, dar…‖ şi continuă cu 

foarte coerente discursuri feministe. Or, aici este o mare problemă - cea a prejudecăţilor, 

stereotipurilor, falselor concepte cu care operăm şi care împiedică comunicarea. Dacă 

dorim să schimbăm ceva cu adevărat, trebuie ca femeile să-şi explice pentru cei ce nu 

sunt pregătiţi să înţeleagă, acţiunile şi obiectivele. Altfel, nu e loc de întoarcere, doar de 

eşec! Prima credinţă care ne însoţeşte şi afectează activitatea este aceea că femeile din 

politică şi mai ales, organizaţiile lor îşi exprimă opinia şi eventual pot decide în câteva 

domenii femeieşti sau se ocupă cu…probleme femeieşti!  

Organizaţiile de femei funcţionează pe principiul excluderii la interior, fiind un 

fel de enclave, care se ocupă, în partide, cu bucătăria politicii; organizează acţiuni 

sociale şi culturale, dau telefoane, pregătesc dosare şi, de multe ori, la propriu, pregătesc 

gustări şi fac cafelele. Sigur, ele nu decid! Acesta este mitul celor două lumi separate, cu 

reguli distincte – lumea bărbaţilor şi cea a femeilor - de care fiecare ar trebui să se 

ocupe. Această societate nu a existat niciodată în realitate, ci este numai o idee în 

minţile celor care deţin puterea de a decide, idee care trebuie eliminată. Este necesar ca 

femeile să participe la elaborarea politicilor de securitate şi apărare, de exemplu, pentru 

că le priveşte.  

În război mor copiii şi partenerii lor, se cheltuiesc banii lor şi mai mor şi ele 

pentru că, frecvent, victimele sunt civili în mai mare măsură decât soldaţi, ca să nu mai 

amintim cadrele medicale şi militare femei prezente în zone de conflict. Situaţia este 

diferita în ţările în care femeile au reuşit să ocupe într-o pondere suficient de mare 

locuri decizionale. S-au observat modificări evidente ale politicilor publice. 

Statisticienii au descoperit câteva corelaţii semnificative între prezenţa femeilor în 
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organismele de decizie şi evoluţia unor indicatori bugetari. Astfel, între ponderea 

cheltuielilor militare – numite „de apărare‖- şi ponderea femeilor în parlament se 

observă o corelaţie inversă în timp ce cheltuielile sociale, pentru educaţie şi sănătate 

variază în acelaşi sens cu ponderea lor.  

Un alt fenomen interesant observat în ţările care au un mai bun echilibru de gen 

în politică este acela că cetăţenii percep administraţiile şi politicienii ca fiind mai puţin 

corupţi. Acesta înseamnă că femeile reuşesc să redirecţioneze banii publici dinspre 

domeniile legate de exercitarea violentă a puterii de către stat spre cele asociate cu 

interesele fundamentale ale cetăţenilor şi să determine o modalitate mai corectă şi mai 

transparentă de lucru. Am putea interpreta că femeile au reuşit să-şi facă simţită 

prezenţa în politică, mai ales, în acele societăţi unde bărbaţii sunt ei înşişi mai puţin 

legaţi de ierarhiile de putere ale societăţilor tradiţionale, războinice, sunt mai paşnici, 

mai interesaţi de social sau corecţi prin cultura lor. Urmaşii vikingilor au astăzi 

societăţile cele mai egalitare din perspectiva relaţiilor dintre femei şi bărbaţi.  
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PROFILE 

 
Acad. Prof. univ. dr. ALEXANDRU SURDU, 

Şef Secţiei de Filosofie, Teologie, Psihologie şi Pedagogie a Academiei Române, 

Director Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” 

            

Dragoş POPESCU

 

            

 Alexandru Surdu s-a născut la 24 februarie 1938 în Braşov. 

 Tatăl său Alexandru Ioan Surdu (1905-1971) originar din Codlea, era fiul unui 

ţăran, fost emigrant în Statele Unite, împroprietărit după Primul Război Mondial, Ioan 

Surdu (1870-1951). Al. I. Surdu a fost maistru tâmplar, având un atelier de mobilă până 

în 1948 şi apoi lucrând ca maistru la Depoul de Locomotive Timiş Triaj. Mama sa, 

Elena Surdu, născută Ghimbăşan, casnică, a împlinit anul acesta 98 de ani (n. 1910); 

fiica unui maistru zidar, Nicolae Ghimbăşan (1875-1972), originar din Şcheii 

Braşovului. 

 Alexandru Surdu a fost elev al Liceului „Andrei Şaguna‖ din Braşov (1952-

1955). A fost influenţat mai mult de profesorii: Aurel Mailat (limba germană), Ioan 

Stoian (limba română), Ion Nicoară (istorie), Gurău Octavian (fizică) şi Dimitrie D. 

Cazacu (limba rusă). În 1956-1957 a fost student (cursuri fără frecvenţă) la Facultatea 

de Construcţii Civile şi Industriale a Institutului de Construcţii din Bucureşti. Absolvent 

al Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Bucureşti (1958-1963). A fost influenţat de 

profesorii: Radu Stoichiţă (istoria logicii) şi de asistentul acestuia Gustav Niels 

Öffenberger; Henri Wald (logică clasică), George Enescu (logică matematică), 
Alexandru Boboc (istoria filosofiei moderne), Tudor Bugnariu (materialism dialectic). 
Lucrarea de licenţă Dialectica abstracţiei (cu Radu Stoichiţă) a fost notată cu zece şi a 

fost hotărâtoare pentru repartiţia la Institutul de Filosofie al Academiei Române (1963-

1964). 

 În timpul facultăţii a fost coordonatorul Cercului de Logică, la care a susţinut 

referate şi comunicări, îndrumat de Gustav Niels Öffenberger şi Mircea Constantinescu, 

de la Catedra de Logică. 

 Din 1964 a fost cercetător la Centrul de Logică al Academiei Române (şi apoi al 
Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice) înfiinţat şi condus de acad. Athanase Joja. 

La Centrul de Logică a făcut parte din Sectorul de logică clasică, condus de acad. Dan 

Bădărău şi a colaborat cu Aram Frenkian, Anton Dumitriu şi Constantin Noica. 

 În 1965, Constantin Noica a reînfiinţat un fel de Seminar „Nae Ionescu‖, 

neoficial, la care participau şi Virgil Bogdan şi Constantin Floru (din Şcoala lui Nae 

Ionescu), la care Alexandru Surdu prezenta traduceri din Logica Mare şi Logica Mică 

ale lui Hegel, cu interpretări; Virgil Bogdan, traduceri din Fenomenologia spiritului şi 
Constantin Floru, traduceri din Filosofia naturii, pe care le-au şi publicat ulterior. 
 Din 1968, Alexandru Surdu prezintă traducerea lui Mihai Eminescu din Critica 

raţiunii pure a lui Kant, comparativ cu traducerile lui Traian Brăileanu şi Nicolae 

Bagdasar, care a şi participat la două şedinţe de Seminar. 

                                                 
 Lector univ. dr. Institutul de Filosfie şi Psiholgie Cnstantin Rădulescu-Motru 
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 Constantin Floru, la care se ţineau şedinţele, a descoperit notele de curs ale 

părinţilor săi, care au fost studenţi ai lui Titu Maiorescu, găsind cu această ocazie şi 

traducerea lui Maiorescu din Critica raţiunii pure şi din alte lucrări ale filosofilor 

moderni. Alexandru Surdu şi Constantin Floru au publicat un serial cu aceste traduceri 
în revista „Ramuri‖: Texte filosofice traduse de Titu Maiorescu şi comentate de Constantin 
Floru şi Alexandru Surdu, nr. 2-6, 10-11, din 1969. 

 Împreună cu Constantin Noica şi Constantin Floru, Alexandru Surdu a publicat 

în 1975 la Editura Univers, lucrarea Mihai Eminescu, Lecturi kantiene, cu traducerea 

menţionată a lui Titu Maiorescu în Anexă. Lucrarea fusese oferită iniţial la Editura 

„Albatros‖ din Bucureşti (vide şi Consolări filosofice, 1). 

 În aceeaşi perioadă, Constantin Noica a mai organizat un seminar de limba 

greacă pe texte din Categoriile lui Aristotel, care se ţinea într-o grădină de pe strada 
Biserica Alexe, unde locuia la gazdă Alexandru Surdu. Mai participau Gustav Niels 
Öffenberger, Sorin Vieru şi, uneori, Horia Hâncu, profesor de limba greacă. Ultimul 

revizuia traducerea lui Constantin Noica la Categoriile lui Aristotel, publicată cu ocazia 

traducerii comentatorilor greci Porfir, Dexip şi Ammonius (Bucureşti, 1968). 

 Tot atunci, Constantin Noica, printr-un gest care l-a îndatorat pe Alexandru 

Surdu pentru totdeauna, i-a făcut cunoştinţă cu Nicolae Ştefănescu, fost profesor de 
limba greacă la Seminarul „Mitropolit Nifon‖, şi i-a plătit acestuia 20 de lecţii, care considera 
că sunt suficiente pentru iniţierea în limba greacă veche a tânărului Alexandru Surdu. 

 Astfel instruit, cu serioase cunoştinţe de limba germană (a şi tradus din Kant, 

Wittgenstein şi Popper) a început studiul filosofiei clasice germane şi al logicii 

aristotelice, publicând, chiar din primul an de cercetare (1964), studii în reviste de 

specialitate şi de cultură generală. 

 În anii 1969-1970, Alexandru Surdu a beneficiat de o bursă de specializare în 

logică simbolică şi fundamentele ştiinţelor la Institutul de Matematici al Universităţii 

din Amsterdam, unde a colaborat cu profesorii Arend Heyting şi B. van Rootselaar, 

publicând ulterior două cărţi la Editura Academiei Române, Elemente de logică 

intuiţionistă (1976) şi Neointuiţionismul (1977). Cu această ocaziune (1976), Al. Surdu 

a realizat prima expunere intuitivă (neformalizată) a logicii intuiţioniste, introducând 
distincţii între asertarea şi atestarea constantelor intuiţioniste propoziţionale, a elucidat 
problema negaţiei intuiţioniste, a semnificaţiei operaţiilor logice şi a cuantificării, care 

se dovedesc toate diferite de cele uzuale în logica simbolică neintuiţionistă, dar operante 

în domeniul matematicii. A întreprins, de asemenea, un studiu complex din perspectivă 

intuiţionistă al sistemelor formale, cu aplicaţiile lor, şi un studiu asupra formalismului 

neointuiţionist cu referinţe şi la contribuţiile matematicienilor români. În lucrarea din 

1977 a întreprins, tot pentru prima oară, o expunere istorică a intuiţionismului, ilustrând 
elementele intuiţioniste, uneori frapante, din opera lui Aristotel, Descartes şi Immanuel Kant, 
urmată de expunerea completă a intuiţionismului contemporan, cu accentul pe 

intuiţionismul logic şi teoria lui L.E.J. Brouwer. A doua parte a lucrării prezintă o 

expunere sistematică a filosofiei neointuiţioniste pe domenii: ontologia, metodologia, 

gnoseologia, epistemologia şi sociologia. 

 În anul 1971, Alexandru Surdu îşi publică teza de doctorat Logică clasică şi 

logică matematică (Edit. Ştiinţifică din Bucureşti), pe care o va susţine abia în 1976 cu 
profesorul Ion Didilescu, din cauza stingerii din viaţă a conducătorului ştiinţific iniţial 
(Athanase Joja, în 1972). Aici sunt stabilite criteriile ontice, logice şi lingvistice pentru 
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distincţia domeniilor clasice şi simbolice ale logicii. Formele logico-clasice (noţiunea, 

judecata şi raţionamentul) sunt considerate forme de reflectare iar cele simbolice (relaţii, 

funcţii şi operaţii) sunt considerate forme de modelare. Pe baza acestor distincţii este 
soluţionată disputa dintre reprezentanţii celor două discipline logice, care nici nu se exclud una 
pe cealaltă, nici nu pot fi înglobate una în alta, căci au forme logice deosebite, expresii 

lingvistice deosebite şi aplicaţii la domenii diferite. În cazuri contrare, când se aplică 

una (ca metodă) la cealaltă (ca obiect) se produc cunoscutele paradoxe logice, 

clasificabile după cele trei forme logico-clasice. Se face cu această ocazie şi distincţia 
dintre facultăţile gândirii, raţiunea şi intelectul, corespunzătoare logicii clasice şi celei 
simbolice, prefigurându-se şi speculaţiunea căreia îi corespunde logica dialectico-
speculativă. 
 Tot în anul 1971, Alexandru Surdu participă la al IV-lea Congres internaţional 

de logică, metodologie şi filosofia ştiinţei de la Bucureşti. În 1972 este ales membru 

corespondent al Centrului superior de logică şi ştiinţe comparate din Bologna. În 1973 

participă la Congresul internaţional de filosofie de la Varna, iar în 1974 la Congresul 
internaţional Hegel de la Moscova. 
 În 1975, Alexandru Surdu obţine premiul „Vasile Conta‖ al Academiei Române. 

 Anul 1975 coincide cu apogeul „revoluţiei culturale‖ din România comunistă, în 

cursul căreia a fost desfiinţat şi Centrul de Logică al Academiei de Ştiinţe Sociale şi 
Politice, condus în ultima perioadă de acad. prof. Tudor Bugnariu. În ciuda protestelor şi 

memoriilor, Alexandru Surdu, datorită faptului că nu era membru al P.C.R., a fost 

repartizat ca cercetător la Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti. În cadrul 
Serviciului de Informare şi Documentare a elaborat şi a colaborat la lucrări informative de 

filosofie contemporană, sociologie, istorie şi literatură (vide Lista de lucrări, VII). 

 Din cauza acestei situaţii, Alexandru Surdu a pierdut posibilitatea, reală până în 

1975, de obţinere a bursei Humboldt (vide şi Epistole memorabile, 4 şi 5). 

 Datorită intervenţiei lui Constantin Noica pe lângă Mihai Şora, care lucra pe 

atunci la Ministerul Învăţământului (vide şi Consolări filosofice, 3) şi a prof. Tudor 

Bugnariu, Alexandru Surdu obţine transferul la Institutul de Cercetări Pedagogice şi 

Psihologice al Ministerului Învăţământului, unde nu era obligatorie calitatea de membru 
al P.C.R. Aici a lucrat mai întâi în domeniul psihologiei, elaborând lucrări de psihologia 
gândirii creative, şi ulterior în domeniul pedagogiei, ocupându-se cu iniţierea elevilor şi 

studenţilor în cercetarea ştiinţifică. 

 În 1982, datorită desfiinţării Institutului de Cercetări Pedagogice şi Psihologice, 

cu ocazia aşa-numitului „proces‖ al meditaţiei transcendentale, Alexandru Surdu a fost 

repartizat ca bibliotecar la Biblioteca Facultăţii de Medicină Veterinară a Institutului 
Agronomic din Bucureşti. Aici a elaborat traduceri şi rezumate ale unor lucrări şi studii de 

medicină veterinară apărute în reviste de specialitate germane, engleze, franceze şi 

italiene, lucrând în perioadele de vacanţă ale studenţilor la fermele Institutului 
Agronomic. 
 Tot prin intervenţia lui Constantin Noica şi a scriitorului Ion Lăncrănjan, 

Alexandru Surdu obţine în 1984 transferul la Muzeul Literaturii Române din Bucureşti, 

unde lucrează la descifrarea (împreună cu Gherasim Pintea şi Mariana Petrescu) 

manuscriselor germane (vide  şi Consolări filosofice, 4), scrise în grafie gotică, ale lui 

Mihai Eminescu şi traducerea lor în limba română (pentru volumele X, XV şi XVI din 

Operele lui Mihai Eminescu). 
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 Din nou reuşeşte, în 1988, de data aceasta cu sprijinul profesorului Gheorghe Al. 

Cazan, transferul ca redactor la „Revista de Filosofie‖, unde are răgazul şi posibilitatea 

să-şi continue cercetările din domeniul logicii. Astfel că, în 1989, publică, la Editura 
Academiei Române, lucrarea Teoria formelor prejudicative, căreia redactorii năstruşnici, 
pentru a scăpa de Direcţia Presei, i-au pus ca supratitlu Actualitatea relaţiei gândire 

limbaj, căci se publicau pe atunci numai lucrări de „actualitate‖. 

 Teoria formelor prejudicative începe cu o investigaţie originală, de tip logico-

simbolic, a primelor capitole din lucrarea lui Aristotel Categoriae. Sunt puse în evidenţă 

relaţiile prejudicative in esse şi dicitur de care au loc între diferite entităţi: in re, in 

mente şi in voce. Ele sunt asemănătoare cu judecăţile, dar nu alcătuiesc astfel de 

formaţiuni, căci nu sunt nici afirmative, nici negative, nici adevărate, nici false. 

Urmărite în celelalte lucrări aristotelice, ca şi la comentatorii antici şi moderni, aceste 
relaţii se dovedesc de mare importanţă logică, tradiţională şi modernă, şi general filosofică. 
Alexandru Surdu, prin extinderea studiului cu mijloacele logicii clasice şi ale celei 

simbolice a pus în evidenţă şi alte relaţii prejudicative decât cele două utilizate de 

Aristotel (pertinere ad, includitur in, inter esse, cum esse) şi cinci tipuri de entităţi 

prejudicative: individualul, proprietatea, relaţia, determinaţia şi expresia. Pe baza 

acestora poate fi elaborat conceptul de formă prejudicativă, care să conţină variabile 

pentru entităţile prejudicative. Cu ajutorul acestor forme prejudicative se obţin 

interdependenţe asemănătoare celor silogistice, pot fi soluţionate probleme logico-

simbolice referitoare la paradoxe şi general filosofice legate de interpretarea 

universalului, a distincţiei dintre subsistenţă,  existenţă şi fiinţă, ca şi a celei dintre 
intelect, raţiune şi intelectul raţional. 

 După 1990, Alexandru Surdu ocupă postul de redactor şef al „Revistei de filosofie‖ 

şi „Revue roumaine de philosophie‖ (până în anul 2000). 

 În 1992, Alexandru Surdu este ales membru corespondent al Academiei 

Române. I se recunoaşte vechimea în cercetare şi ocupă prin concurs postul de 

cercetător ştiinţific principal gradul I la Institutul de Filosofie al Academiei Române. 

Devine preşedinte al Despărţământului Central-Braşov al Asociaţiunii Transilvane 

pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român, Astra şi director al revistei 

„Astra‖ din Braşov. Este primit ca membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala 
Braşov. 
 Din 1992 a fost suplinitor la Catedra de istoria filosofiei pentru cursurile de 

filosofie modernă şi filosofie contemporană; conferenţiar din 1993 şi profesor titular 

(1995-2007) la Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti. La Facultatea de 

Psihologie a Universităţii „Titu Maiorescu‖ din Bucureşti predă cursurile de istoria 

psihologiei şi psiho-lingvistică. 

 Din 1993 este membru titular al Academiei Române şi preşedinte al Secţiei de 

filosofie, teologie, psihologie şi pedagogie a Academiei Române. 

Din 1997 este director al Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin 

Rădulescu-Motru‖ al Academiei Române. 

 Între timp a publicat numeroase cărţi şi studii (vide şi Lista de lucrări), obţinând, 

în 1996, Premiul Uniunii Scriitorilor pentru critică, istorie literară şi eseu „Octav 
Şuluţiu‖. 
 În anul 2004 a fost distins cu Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de 

cavaler. FILE 
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CARTE 

 

SOCIETATEA DEMOCRATICĂ CONTEMPORANĂ - deschideri şi limite, 

de ION TUDOSESCU 

 

                        Eftimia FLOREA

 

     

 

Profesorul univ. dr. Ion Tudosescu, Doctor Honoris Causa, personalitate consacrată în 

filosofia românească, cunoscută şi dincolo de hotarele ţării
34

 prin studiile sale de 

ontologie şi prin cele de filosofia ştiinţei, filosofia valorilor, filosofie socială, 

metafilosofie, a publicat în Colecţia PHILOSOFIA MILITANS, la iniţiativa Asociaţiei 

de Culturală Argedava cu aportul Editurii ROTTARYMOND din Râmnicu Vâlcea, 

lucrarea „Societatea democratică contemporană. – Deschideri şi limite‖. 

          Lucrarea a fost lansată în faţa unui public numeros cu prilejul celei de a doua 

Sesiune Internaţională „OMUL şi SOCIETATEA” organizată, în zilele de 24-25 martie 

2011, la Piteşti, de Asociaţia Culturală Argedava, Biblioteca Judeţeană Argeş „DINICU 

GOLESCU‖ şi Galeriile de Arte Poligrafice-Editoriale Râmnicu Vâlcea şi s-a bucurat de 

un binemeritat succes, stârnind interesul publicului.  

           Cei care sunt interesaţi de cunoaşterea operei filosofice a profesorului Ion 

Tudosescu au putut constata continuitatea preocupărilor de aprofundare a fenomenelor 

şi proceselor complexe care se produc în societatea contemporană internaţională şi în 

procesul tranziţiei româneşti de la socialism la capitalism. Cercetările anterioare 

publicate în lucrările: „Acţiunea socială eficientă” (2000), „Existenţă socială şi 

umană” (2004),  „Trilogia umanului” (Omul real – Eseuri de ontologie a umanului” 

(2006), „Transcendentul în iomanent2009),” („ Fenomenul uman” (2010), „Filosofia 

şi condiţia umană” (2006), „Dialectica actuală a vieţii sociale şi sensul istoriei” 

(2007), „ Sistem social şi acţiune umană” (2008) au condus la formularea unor puncte 

de vedere critice şi a unor idei riguros argumentate privind modul de organizare şi 

funcţionare a societăţii omeneşti actuale şi la elaborarea unui model nou de organizare a 

vieţii sociale şi a statului. Ideea directoare a cercetărilor este ideea realizării umane, „a 

unui anume nivel de structurare a condiţiei umane‖, în care omul este scop, iar 

societatea mijloc. „Provocările istorice şi evenimentele din ultima perioadă de viaţă 

economică şi organizaţională de stat, constată profesorul Tudosescu în lucrarea 

Societatea democratică contemporană, au pus în faţa strategiilor actuale ale dezvoltării 

sarcina de a preconiza o etapă superioară de organizare socială de tip capitalist – 

actualele fenomene de criză financiară şi recesiune economică au determinat deja 

nevoia imperioasă de regândire organizaţională şi economică a societăţii economice de 

                                                 
 Profesor Piteşti 

34
 A prezentat peste 20 de comunicări la Congrese mondiale , la Conferinţe şi Simpozioane internaţionale. American Biographic 

Institut din New-York l-a declarat omul anului în anii 2004, 2005, 2006, 2008, iar în 2006 a fost propus să fie inclus într.o 
monografie a marilor oameni de spirit ai secolului al XXI-lea (Great Minds of the 21-st Century), acordându-i-se şi o medalie de 

aur. În anul 2007 i s-a decernat aprecierea ca realizat pe viaţă (difetime Achievement Award) şi a fost inclus în volumul Profile 

internaţionale de lideri realizaţi (Internaţional Profiles of Accomplished Leaders).  
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piaţă, astfel să se poată evita asemenea fenomene distructive socio-umane (de criză şi 

recesiune) şi să se condiţioneze alte niveluri (oricum superioare) de realizare umană. 

Dovedindu-se că actualele modalităţi de trăire democratică şi de asigurare a libertăţilor 

şi drepturilor omului sunt învechite, trebuind depăşite limitările actuale în această 

privinţă‖ (op. cit. p. 7-8). 

         Oricât de evoluată sub raport economic, social şi politic, societatea capitalistă 

contemporană este purtătoare unor limite inalienabile: se menţin încă politici coloniale 

de exploatare; se luptă încă pentru împărţirea zonelor de influenţă ale lumii; sunt 

folosite politici de sprijinire indirectă a terorismului individual prin înlocuirea acestuia 

cu un terorism de stat; politici de export de democraţie de tip occidental; nu a încetat, de 

fapt, cursa înarmărilor şi practicarea dreptului celui mai tare. Am adăuga, ca fiind la fel 

de grave, imperialismul cultural, folosirea drepturilor omului, în unele situaţii, în scopul 

disoluţiei autorităţii unor state naţionale şi agravării conflictelor interetnice, încurajarea 

cosmopolitismului şi exagerarea aportului cultural al unor naţiuni în dauna altora care 

nu intră în graţiile forţelor interesate în schimbarea echilibrelor politice etc. Sunt tot mai 

acute fenomenele de distanţare a puterii politice de problemele reale cu care se 

confruntă populaţia în marea ei majoritate (lipsa locurilor de muncă, diminuarea 

veniturilor dincolo de limita de subzistenţă, neglijarea protecţiei sociale pentru grupurile 

sociale defavorizate etc.) ; diminuare a aportului legislativ al parlamentului ; 

transformarea executivului în organism cu putere legislativă prin ordonanţe de urgenţă 

şi asumarea răspunderi în adoptarea unor legi vitale pentru viaţa democratică.. Atât în 

democraţiile occidentale, cât mai ales la noi în etapa de tranziţie, constatăm intervenţii 

ale executivului cu un ridicat grad de agresivitate în atribuţiunile legislativului, tendinţe 

de asumare exagerată a activităţii de legiferare în dauna exercitării atribuţiunilor 

executive, încălcări ale principiului separaţiei celor trei puteri în stat.  Insatisfacţiile 

acumulate de tot mai ulte categorii socio-profesionale sunt tot atâtea cauze care 

determină gândirea teoretică să eleboreze noi modele de organizare şi de funcţionare a 

statului şi a întregii vieţii sociale şi democratice. Un astfel de model îl preocupă şi pe 

profesorul Ion Tudosescu. 

        Modelul societăţii viitorului este astfel imaginat de filosoful român în lucrarea de 

faţă, în care sunt dezvoltate unele idei enunţate în lucrările anterioare, publicate în 

Editura Fundaţiei România de Mâine: „coabitarea proprietăţii private cu proprietatea 

colectivă, cât şi cu proprietatea cooperatistă de tip capitalist – care va cunoaşte o mare 

dezvoltare (pentru a se elimina mica producţie, îndeosebi în agricultură, fiind aproape 

neproducătoare de profit); în care relaţiile de piaţă, asemănătoare cu cele ale oricărei 

societăţi capitaliste, funcţionează nealterat, dar care comportă impulsii reglatorii din 

partea statului – astfel încât să fie înlăturate spontanietatea economică şi ficţiunea în 

dinamica financiară şi bancară a capitalurilor; în care prosperitatea să aibă caracter 

generalizat şi să se manifeste printr-un grad superior de trăire umană ( fără dimensionări 

elitiste nemotivate de muncă şi responsabilitate); în care să se asigure pe cale legislativă 

posesia de mijloace de producţie acumulate prin muncă şi iniţiativă creatoare; în care 

retribuţia celor angajaţi la exercitarea unor treburi publice să fie realizată exclusiv în 

funcţie de competenţă şi aport social‖. (op.cit. p. 18).    

        Acest nou model de societate denumit economie socialistă de piaţă are temei 

obiectiv ]n construc’iile social-democrate existente într-o serie de state europene. 

Premise ideologice, economice şi sociale pentru un asemenea model de societate există 
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în ideologiile şi activităţile desfăşurate de partidele social-democrate şi de partidele 

socialiste care au exercitat puterea în unele din ţările occidentale, partide de stânga care 

formează un puternic grup în Parlamentul Uniunii Europene, din care unele o veche 

tradiţie şi au aplicat politici de orientare socialistă. Acestor premise şi politici le pot fi 

aduse corecturi şi dezvoltări în privinţa mecanismelor statului de a folosi politici 

reglative în domeniul activităţii economice, perfecţionării statului şi transformării 

acestuia într-un autentic stat de drept, transformarea culturii şi învăţământului în 

instrumente eficiente de satisfacere a nevoii omului de personalizare şi asimilare 

valorică, revalorizarea aportului culturii de masă la desăvârşirea personalităţii umane, a 

dezvoltării creativităţii şi a trăirii valorice la nivel de masă.  

        Autorul formulează şi principii ale organizării sociale ideale: 1. „susţinerea 

masivă, material şi organizaţional, a activităţilor creative ale oamenilor atât a culturii 

de masă cât şi a culturii de excelenţă”; 2. „Crearea condiţiilor de natură să sporească 

aportul intelectualităţii în luarea deciziilor de nivel macrosocial” prin participarea 

instituţiilor academice şi uniunilor de creaţie la activităţile legislative la toate nivelurile 

organizaţionale şi de decizie şi prin prezenţa mai masivă a intelectualităţii în instituţiile 

şi organismele funcţionale în viaţa socială şi de stat; 3. „în preconizarea mecanismelor 

de manageriat social se impune din ce în ce mai accentuat sporirea subsistemului 

cultural şi valoric şi, corespunzător, diminuarea subsistemului economic (acum 

dominant) în dinamizarea sistemului de ansamblu al vieţii sociale‖. (op. cit. 35) 

       Ca societate a cunoaşterii, societatea viitorului, are o încărcătură de umanism 

neîntâlnită în societăţile anterioare. De aceea cultura ocupă un loc esenţial în conţinutul 

civilizaţiei în care dominantă va fi component spirituală.  

      Modelul de organizare socială imaginat de autorul lucrării de faţă se justifică şi prin 

nevoia prevenirii sau înlăturării fenomenelor negative care s-au acumulat în perioada de 

tranziţie : « accentuarea pauperizării unor pături largi ale populaţiei » ; « dobândirea 

unor averi fabuloase pe căi ilicite şi prin corupţie sau prin folosirea unor raglememntări 

incorecte sau chiar prin lipsa acestor reglementări » ; « lipsa preocupărilor statului 

pentru activităţi de investiţii proprii sau pentru încurajarea investiţiilor private în sfera 

producţiei de mărfuri » ; « neglijarea investiţiilor în domeniul învăţământului, culturii, 

sănătăţii publice, inclusiv a cercetării – atât fundamentale cât şi aplicative » ; « existenţa 

practicilor care împiedică drepturile populaţiei majoritare la justiţie şi echitate în faţa 

legii » ; « subaprecierea aportului societăţii civile la perfecţionarea activităţii statului şi 

a instituţiilor politice ». « În domeniul democratizării vieţii sociale , afirmă profesorul 

Ion Tudosescu, trebuie să se ţină cont de faptul că modelul de revoluţie socială în 

direcţia construcţiei capitalismului este, ca orice model, un model abstract. Şi un 

asemenea model nu se poate constitui fără a se întemeia pe matricea stilistică a fiecărei 

comunităţi naţionale ceea ce însemnaă nevoia de originalitate. Nu se poate sconta o 

trăire democratică în România similară cu cea din Statele Unite ale Americii, Anglia, 

Franţa, Germania, Cehia sau Rusia şi Ucraina. E nevoie de efort de ciecumscriere 

social-istorică şi geografic-etncă a modelului de democraţie. Se înţelege necesitatea 

unui efort creativ românesc în această privinţă. Şi nu prea l-am constatat deocamdată. 

Deorece modelul de realizare umană şi de trăire democratică este strâns legat de 

identitatea  psiho-spirituală specifică a fiecărei comunităţi naţionale » (op. cit. p. 46) 

       Întreaga realitate a societăţii contemporane demonstrează necesitatea unui mod 

superior de trai al populaţiei din toate punctele de vedere, dar, în mod deosebit din punct 
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de vedere spiritual şi valoric. Ridicarea nivelului general de pregătire intelectuală şi 

culturală atrage cu sine modificări şi transformări substanţiale în toate domeniile vieţii 

sociale. Aceste transformă sunt prezentate pe larg şi argumentat în capitolul „Direcţii de 

acţiune în vederea ameliorării substanţiale a vieţuirii democratice şi aşezării societăţii 

româneşti în direcţiile actuale ale progresului” (op. cit. pp. 105-115) 

      În celelalte capitole: „Etapele de dezvoltare ale societăţii capitaliste – trecut, prezent 

şi perspectivă‖; „Caracterizarea etapei actuale de  constituire a formaţiunii capitaliste în 

România‖; „Direcţii de evoluţie ale societăţii capitaliste contemporane. Schiţă 

generală‖; „Natura şi funcţiile statului de drept în România contemporană – limite şi 

perspective‖; „Factorii şi criterii ale progresului‖ etc. sunt prezentate într-o formă 

argumentată şi într-un stil cu un mare grad de accesibilitate idei inedite cu aplicabilitate 

la realitaăţile societăţii româneşti. Pe baza acestor idei se poate ajunge la « o nouă 

societate – una umanistă şi umanizatoare la nivel generalizat, visată dar mereu 

imaginată utopic de marii gânditori ai omenirii ». (op. cit. p. 115). O societate în care să 

se poată reraliza cu adevărat principiul unicităţii fiinţei umane ca fiinţă creatoare-

acţională. 

      Lucrarea, în ansamblul său, se înscrie ca o contribuţie de seamă la dezvoltarea 

filosofiei sociale, deoarece demersul analitic, critic, obiectiv, oferă soluţii teoretice 

importante pentru înlăturarea dificultăţilor sau depăşirea acestora prin dezvoltarea unor 

elemente pozitive pe care le conţin şi aflate în sfera necunoaşterii lor din cauza 

neaprofundării cunoaşterii sau a cunoaşterii insuficiente a unor domenii ale vieţii 

sociale. Cu foloase practice pentru activitatea instituţiilor statului român actual sunt 

observaţiile critice în legătură cu procesele economice specifice perioadei de tranziţie de 

la noi.. Toate aceste observaţii sunt făcute din perspectiva realizării umane , a unui 

model uman „pe care antropologii îl numesc homo universalis, deprins nu numai a 

înţelege necesitatea şi acţiona preponderent din libertate, ci şi predispus spre o integrare 

socială de nivel global – simţindu-se nu numai ca cetăţean circumscris comunitar, ci şi 

ca cetăţean al lumii‖. (op. cit. p. 123). 

      Prin întreaga construcţie, lucrarea contribuie la  incitarea gândirii teoretice 

româneşti actuale la prospectarea modelului de organizare şi de perfecţionare a 

structurilor şi mecanismelor de funcţionare în viitor a societăţii democratice. Ascuţimea 

spiritului critic contopit cu exigenţa metodologică şi ştiinţifică sunt mijloacele prin care 

Domnul profesor Ion Tudosescu îşi continuă spre desăvârşire opera de creaţie filosofică 

personală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 145 

 

ÎN CĂUTAREA INFINITULUI MARE ŞI A INFINITULUI MIC  

 De la INFINITUL MARE la infinitul mic de Emil Oprescu 

        

                                                                                                Stan I. FLOREA

 

 

           Profesorul Emil Oprescu a parcurs, cu forţe proprii şi cu multe piedici, treptele 

consacrării didactice şi escaladează astăzi, cu siguranţa de sine pe care ţi-o dă temeinicia 

pregătirii teoretice, capacitatea de a nu claca în faţa obstacolelor fireşti sau a 

obstacolelor generate de contextul relaţiilor interumane semănate cu „florile răului‖, 

culmile abordării teoretice transdisciplinare a complexităţii structurii şi determinării ale 

Universului. 

          Pasiunea pentru fizică şi astronomie a dobândit-o încă din clasele gimnaziale, 

stimulat fiind de renumitul profesor de fizică, Alexandru Boiu unul din colaboratorii lui 

Alexandru Mironov, continuată în liceu datorită profesoarei Elena Alexe şi dezvoltată în 

anii studenţiei, când s-a putut bucura, ca numeroase generaţii de absolvenţi ai Facultăţii 

de Fizică de la Măgurele, de tezaurul ştiinţific şi de cultură generală pe care îl puneau la 

dispoziţia studenţilor cu generozitate şi cu profund patriotism, profesorii Anatolie 

Hristev, Toma Vescan, Gh. Ciobanu, Cristian Constantinescu, Ion Ioviţ Popescu, Ion 

Dima, Ilie Pârvu şi a altora aflaţi în plină afirmare, ataşaţi spiritului de sacrificiu pentru 

progresul ştiinţei şi tehnicii româneşti moştenit de la înaintaşii sub a căror înrâurire  au 

crescut şi din al căror entuziasm şi l-au făurit pe al lor. A efectuat lucrări de laborator, 

alături şi împreună cu tânărul, pe atunci, asistent universitar Adrian Dafinei, 

deschizându-şi noi orizonturi de cunoaştere şi dobândind deprinderi de muncă 

organizată şi sistematică şi plăcerea de a experimenta. 

          A început activitatea didactică la Şcoala Generală Sâmbureşti, judeţul Olt, 

pentru scurt timp, şi şi-a desăvârşit-o la Liceul Topoloveni şi apoi la „Colegul Naţional 

Zinca Golescu‖, judeţul Argeş. 

           Din anul 2003 a început colaborarea la Revista Delta, la care a publicat 10 

studii, până în 2008. Din această serie de articole menţionez pe acelea pe care le 

consider a fi preludiul la cele două cărţi pe care le-a publicat, până acum „Când stelele 

mor...îngerii plâng‖ şi „De la Infinitul mare la infinitul mic‖, precum şi la volumul de 

anvergură „Astronomia‖ , volum colectiv de  autori, în care sunt publicate lucrări 

celebre ale unor astronomi şi oameni de ştiinţă celebri: „Energia solară – o necesitate‖, 

„Fenomene optice în natură – curcubeul‖, „Din enigmele cerului‖, „Temperatura 

pământului‖, „Un Newton al electricităţii‖. Din anul 2004, a început colaborarea şi la 

Revista Evrika în paginile căreia a publicat 23 de studii; unele în legătură cu temele 

amintite: „Impulsul mecanic şi propulsarea unei rachete‖, „Superstiţiile, magia şi fizica 

energiilor înalte‖, „Despre un nou fel de raze – 110 ani de la descoperirea razelor X‖, 

„Autoorganizarea materiei‖, „De la astrologie la astronomie‖, „Laserul cu rubin‖, 

„Universul, ultima frontieră sau călătoria în timp a lui Albert Enstein. ―Termodinamica 

Biblică‖, „De la Big Bang la paradoxul lui Olbers Cosmogonia Biblică‖, „Astronomia 

Biblică‖.  

                                                 
 Prof. dr. Piteşti 
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          În anul 2004 a început colaborarea cu Revista Societăţii de Fizică şi Chimie din 

România, iar din anul 2005 face parte din colectivul de redacţie al RFC. Aici a publicat 

8 studii, din care reţinem pentru ineditul informaţiei studiile cu privire la „Proprietăţile 

moleculare ale substanţei – capacitatea calorică a unui cristal‖, „Poluarea atmosferei‖ , 

„Proiectul european CRESCERE‖, „Plasma – sursă de lumină pentru iluminatul 

public.‖.  Alte studii au fost publicate în Revista Cygnus, editată sub egida UNESCO, 

Revista The South – East European space în the context of globalisation, în revistele 

„Îniţiative didactice‖ şi „Omul şi Societatea‖. La acesta din urmă este şi redactor-şef. 

        A participat la numeroase sesiuni de comunicări şi simpozioane ştiinţifice şi a 

câştigat Cupa Uniunii Europene şi a primit Diploma „En remarciement de’l angagement 

pour la construction de l’ Union Europene‖din pareta Preşedintelui Parlamentului 

Uniunii Europene Nicole Fontaine. 

         Profesorul Emil Oprescu este o personalitate afirmată şi recunoscută în plan 

local şi naţional, o personalitate preocupată de autodesăvârşirea personală, intelectuală, 

culturală şi civică, imună la agresivitatea individualismului şi a egoismului, cu 

deschideri către cooperare şi cu preferinţe evidente către lucrul în echipă.  

         Eseurile sale exprimă stări tensionate de trăire, de bucurie şi de încântare, de 

surprize şi neînţelesuri, de speranţă şi de dezamăgire, de curiozitate ştiinţifică, 

satisfacţie şi temei ale necuprinderii cunoaşterii. Sunt trăirile fireşti ale intelectualului în 

faţa nemărginirii lumii şi a necunoaşterii originilor lumii, ale vieţii, ale fiorului pe care-l 

simte fiinţa noastră în dialogul cu lumea. Tulburarea fiinţei în faţa necuprinsului şi 

nemărginitului antrenează cugetarea şi aprinde imaginaţia, naşte ipoteze, supoziţii, 

adună cunoştinţele acumulate de-a lungul timpului şi le structurează în explicaţii mai 

mult sau mai puţin coerente.   

        Emil Oprescu este un intelectual format la şcoala gândirii fizice, a ştiinţelor 

pozitive, şi el vrea ca orice informaţie, ca orice cunoştinţă să aibă temeiuri logice, 

temeiuri pe care eventual le poate experimenta, sau care s-au format în urma unor 

îndelungate şi sistematice observaţii şi au fost formulate după ce au fost înlăturate toate 

acele prejudecăţi (pe care englezul Francis Bacon le numea metaforic „idolii‖ 

cunoaşterii). Lui Emil Oprescu îi este în graţie numai „adevărul manifest‖, adevărul 

acela care se încadrează în toate regulile metodei carteziene, adevărul acela valabil peste 

tot, oriunde şi oricând, şi când îşi dă seama că ştiinţa nu i–l poate oferi caută explicaţii 

în Biblie, în astrologie, în ezoterism. Dar, nici cu acele „adevăruri‖ ne se simte 

confortabil. Şi atunci, vine iar în teritoriul ştiinţei pozitive. El vrea fie un adevăr 

corespondenţă, un adevăr rezultat ca urmare a acordului gândirii cu realitatea, fie un 

adevăr rezultat ca urmare a acordului gândirii cu sine însăşi, sau a ceea ce noi gândim 

cu ceea ce vrem, sau a reuşitei cunoştinţelor noastre în activitatea practică, adică 

adevărul „utilitate‖, atâta de drag spiritelor pragmatice.  

         Constatând prin proprie experienţă de viaţă şi gândire teoretică dificultatea 

drumului  către adevăr – certitudine -, Emil Oprescu devine un popperian. El este, 

alpinistul care escaladează muntele necunoscut şi în drumul său spre înălţimea ultimă, 

parcurge zone mai luminoase, înstelate cu adevăruri validate şi recunoscute ca atare de 

comunitatea ştiinţifică. Pe măsură ce se apropie de vârful muntelui începe ceaţa 

învăluitoare a muntelui, ceaţa incertitudinilor, a adevărurilor discutabile sau cu sporit 

grad de incertitudine. Muntele cunoaşterii este conceput ca un „Axis Mundi‖, ca un ax 

al cunoaşterii depline, în care cerul se uneşte cu pământul, transcendentul cu lumea 
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reală, divinitatea cu creaţa, realul cu realul, posibilul cu concretul, devenirea cu 

procesualitatea lumii concrete, a Universului conceput ca entitate cognoscibilă cu 

forţele şi capacităţile raţiunii omeneşti, cu care, după cum spune Descartes, omenirea 

este suficient înzestrată. Popper concluzionează că adevărul este un amestec de eroare şi 

autenticitate, un conglomerat de adevăr pur şi de fals. Că adevărul coexistă cu falsul. 

Că, la urma urmei, avea dreptate filosoful care susţinea că omenirea a realizat mai multe 

performanţe folosindu-se de eroare decât de adevăr, că oamenii se hrănesc mai mult cu 

semiadevăruri decât cu adevăruri depline, că relativitatea cunoaşteri este leagănul cu 

frânghii de aur în care visăm, sperăm, ne construim scopuri şi ne făurim mijloace pentru 

atingerea scopului final: dobândirea FERICIRII. Când ştiinţa nu ne oferă siguranţa 

cunoaşterii şi a predicţiei ne aşezăm comod în explicaţia şi în sfaturile Sfintei Scripturi, 

ne lăsăm legănaţi de poveştile mitologice, ne împăcăm cu explicaţiile astrologice 

îmbibate cu misticism de joasă intelectualitate, ne construim noi înşine ipoteze 

explicative pe care le apărăm cu înverşunare şi chiar cu sacrificiu. Căci spunea Blaga, 

pentru o idee în care credem, pentru o idee profund interiorizată, transformată în ideal şi 

în scop al devenirii noastre, noi suntem în stare să ne sacrificăm viaţa. Acest sacrificiu 

este actul eroic pe care omul îl face întru desăvârşirea cunoaştere. Şi, când raţiunea nu 

găseşte noţiunile riguroase de care are nevoie pentru a exprima gradul de cunoaştere la 

care a ajuns, recurge la metaforă, la plasticizarea limbajului. Atunci când, profesorul 

Emil Oprescu, nu găseşte corespondentul informaţiei la care a ajuns în limbajul 

ştiinţific, nu are la îndemână noţiunea ştiinţifică, foloseşte imaginea poetică (în cele mai 

multe situaţii cu reale foloase pentru cunoaştere), fără să abuzeze sau să creeze 

disonanţe şi să sacrifice cu zădărnicie adevărul, atâta cât există el în legătură cu 

problema pusă în discuţie. Explicaţiile aproximative nu sunt pe placul său. Deşi ştie, 

potrivit învăţatului antic, faptul esenţial „că nimeni nu se naşte învăţat şi nici nu poate 

ajunge la „hotarele ştiinţei‖, el caută cu asiduitate argumente liniştitoare în faţa 

enigmelor universului, ale infinitului în relaţie cu care raţiunea rămâne înmărmurită, dar 

nu descurajată că încă nu s-a putut ridica până la cucerirea a ceea ce nu va fi cucerit 

decât în succesiunea infinită a generaţiilor omeneşti. Căci, potrivit aceluiaşi învăţat 

antic: „...nu există învăţat care să fi dobândit întreaga învăţătură‖. Recursul la 

argumentul ştiinţific nu exclude folosirea altor argumente (mitologic, biblic, astrologic) 

atunci când ştiinţa şi metafizica tac. Argumentele mitologic, biblic, astrologic au un rol 

terapeutic, nu explicativ, interpretativ, cognitiv: liniştesc tulburările fiinţei însetată de 

adevăr, de adevărul manifest, valabil pentru oricine, în orice vreme şi oriunde se află 

viaţă omenească şi cunoaştere raţională. Aceste argumente vin să acopere provizoriu 

lacunele cunoaşterii.  

      Eseurile profesorului Emil Oprescu, completate cu volumul Astronomia întocmit 

de un colectiv de autori, în care Emil Oprescu nu are un rol decorativ, ci unul principal, 

de iniţiator şi coordonator alături de Tit Tihon, membru în Comisia Naţională de 

Astronomie, profesor premiat de Ministerul Învăţământului pentru contribuţii aduse în 

domeniul problemelor pentru pregătirea lotului olimpic, profesor doctor Crăciun Petru, 

cu rezultate remarcabile în studiul şi vârsta Universului, drd. Sorin Trocaru – Inspector 

General în Ministerul Învăţământului, coordonator al programului de pregătire a lotului 

olimpic de astronomie al României, drd. Ovidiu Buhucin, Ion Adam – Preşedintele 

Asociaţiei Astronomice Sirius, membru al Comitetului Olimpic Internaţional de 

astronomie, relevă calităţi indiscutabile de cercetător, cu reale virtuţi metodologice, 
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capacitate de sinteză, de om de cultură cu disponibilităţi de exprimare riguroasă şi de 

folosire a exprimării plastice, sugestive în folosul cunoaşterii- 

       Desigur, ca orice lucrare pornită în călătorie prin lume, eseurile profesorului 

Emil Oprescu pot fi, în anumite privinţe, susceptibile de observaţii critice. Orice lector 

când începe lectura unei lucrări are un anumit orizont de aşteptare şi apreciază lucrarea 

în funcţie de gradul în care i-au satisfăcut aşteptările, ca şi cum autorul ar fi trebuit să se 

consulte, în prealabil, cu lectorul său. În general lectorul, fără să deţină informaţia pe 

care o deţine autorul, are impresia că el ar fi realizat o lucrare mai bună. El, lectorul, ar 

scrie mai bine, dar nu prea are timp, iar când are timp, nu prea reuşeşte să-şi adune 

gândurile, iar când de bine de rău le adună, nu prea poate să-şi reactiveze vocabularul. 

Orice lucrare este produsul unui proiect de gândire şi de acţiune care poartă pecetea 

originalităţii autorului. De aceea, lucrarea este înţeleasă de către lector în măsura în care 

lectorul reuşeşte să înţeleagă personalitatea autorului. Fără a înţelege motivaţia care a 

stat la baza proiectului finalizat într-o lucrare, lectorul riscă să nu priceapă nimic din 

ceea ce autorul îi pune la dispoziţie cu generozitate. Dincolo de valoarea lucrării stă 

valoarea muncii pentru transformarea ideilor din proiect în act de informaţie şi în fapt de 

cultură pe care lectorul îl apreciază mai mult sau mai puţin.  

      Eu am descoperit în eseurile profesorului Emil Oprescu o bogăţie sufletească pe 

care nu o bănuiam, deşi îl cunosc din primul an al carierei sale. Am mai descoperit 

tentaţii metafizice şi capacităţi metodologice transdisciplinare, abilităţi discursive şi 

înclinaţii interogative folosite atât pentru delimitarea sferei problematicii abordate cât şi 

pentru a face comunicarea mai accesibilă. 
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