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METAFIZICĂ ŞI MORALĂ

MORALA CA TRĂIRE VALORICĂ ŞI OPŢIUNE METAFIZICĂ

Ion  TUDOSESCU

Abstract

Main goIdeea that tries to argue this paper is that moral assertion is metaphysical foundation, 
that is part human self axiological transcendental located, as well as the entire value of human
experience realogle. From this point of view are ontological rapprochement between religious morals
and secular morality, the difference between these models consisting solely that first have dogmatic
character, and the other involves historicity - each of them corresponding age some modeling human

It emphasizes the superiority of Christian morality to other moral religion, as practiced by the
Christian openness to the transcendent is supportive anthropomorphic - as the immanent transcendent
approach, strengthening the credibility and acceptability of the openings ontological.

The following elements are captured and conditionings authentic moral living, suggesting its 
special features, we model human conditions within this family configuration design process, the context 
of the establishment of Homo Universalis, the design structure of ontological modeling preponderance of 
which will lay.

The last part of the paper are considered some of the moral values that have role in setting the 
current horizons of the human condition, including: good moral freedom, responsibility and moral 
responsibility, solidarity (individual and collective) - regarded as decisive in ensuring authenticity values
contemporary man.

a. Determinarea metafizică şi concret-istorică a valorilor morale

Moralitatea, ca trăire responsabilă, determinată de anumite opţiuni valorice pe care 
oamenii le au în raporturile dintre ei şi dintre ei şi societate sau natură, are totdeauna o conotaţie 
subiectivă. Întrucât, faptul moral are ca temei omul cu multitudinea intereselor lui existenţiale 
oglindite în conştientizarea lui de sine. Care sine, deşi este transcendent concretitudinii 
existenţiale a omului real, năzuieşte valoric binele şi mulţumirea (lui) de condiţia sa. Şi ceea ce 
este bine pentru el poate fi bine sau rău pentru cei din vecinătatea lui, fiecare dintre aceştia 
năzuind la rândul lor a unui bine propriu. De aceea, binele fiecăruia are ca temei de raportare nu 
binele oricăruia dintre ceilalţi (fie şi ai lui), ci binele comun tuturora. Ceea ce înseamnă că 
binele moral nu se raportează la binele celor din concret, de aici, din imanent, ci la binele celui 
din transcendent, respectiv al omului ca fiinţă generică, sinele aparţinându-i acestuia sau, mai 
bine zis, situat la acest nivel.

Prin urmare, conştiinţa morală are ca suport metafizic (de dincolo) şi nu omul fizic (de 
aici), binele fiecăruia decurgând din binele tuturora – şi aceştia raportaţi la o anumită epocă, la o 
anumită arie istorică şi geografică determinată. De aceea, binele este o valoare determinată 
istoric şi circumscrisă geografic.

În opoziţie cu determinarea concret-istorică a binelui înscriindu-se polar şi 
determinarea concret-istorică a răului. Ceea ce înseamnă că ceva este bine pentru omul real azi 
şi aici nu mai poate fi bine (sau poate fi rău) mâine şi altundeva.
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Cu alte cuvinte, totdeauna binele metafizic, pe de o parte se circumscrie concret 
omului fizic (real), iar pe de altă parte, comportă istoricitate în ipostaza concretizării sale în 
omul real (trăitor în nemijlocit). Respectiv, binele pentru un cetăţean grec sau roman din 
vechime nu era bine pentru barbar. Sau, ceea ce era bine pentru omul unei cetăţi din societatea 
sclavagistă nu mai este la fel de bine pentru cetăţeanul din epoca modernă – şi, cu atât mai mult, 
pentru omul lumii contemporane. De exemplu, sclavia era o necesitate în antichitate, fiind 
socotită drept condiţie a binelui societar, iar în epoca modernă devine un accident, fiind 
apreciată ca expresie a răului societar (apreciere cu atât mai îndreptăţită astăzi în societăţile 
democratice în care funcţionează principiul libertăţii individuale şi este penalizată aspru 
sclavia).

Asemănător se petrec lucrurile şi în ceea ce priveşte determinarea valorilor estetice, a 
celor juridice şi politice. Nu mai puţin şi în ce priveşte valorile ştiinţifice şi religioase. Deoarece, 
pe de o parte, în general, conştiinţa socială a oamenilor, depozitară a tuturor straturilor valorice, 
are un temei metafizic şi, pe de altă parte, comportă istoricitate. Astfel de determinisme 
comportă, de exemplu, frumosul artistic, adevărul ştiinţific şi juridic, moralul religios sau cel 
laic. Cum s-ar spune, metafizicul este în toate ce ţin de spiritualitatea umană, iar aceasta este 
supusă procesului istoric. 

Nu numai valorile au temei în transcendent şi comportă o determinare istorică, ci şi 
principiile comportamentelor umane ce decurg din asemenea valori. Care, la rândul lor, sunt 
generatoare în aria normativă ce guvernează relaţiile dintre oameni. De exemplu, tabla valorilor 
cuprinsă în cunoscutele coduri normative ale lui Moise, Dracon, Solon, Hammurabi, toate 
emanate dintr-un temei în transcendent, au suportat adăugiri şi semnificări valorice în epocile 
anterioare. Stă mărturie în acest sens mai ales regândirea de către Iisus Hristos a conţinuturilor 
valorice cuprinse în tabla legilor propusă de Moise în cadrul aşa-numitului Nou Testament. 
Acesta, la rândul său, este reactualizat în conţinuturile lui valorice de  către diverse concilii 
apostolice, de-a lungul veacurilor îmbrăcând succesive resemnificări în cadrul unor elaborări 
doctrinare ale catolicismului şi neoprotestantismului – doar ortodoxia păstrând mai accentuat 
schema valorică tradiţională a acestui Nou Testament.

În funcţie de modalităţile apreciative ale unor asemenea scări valorice exprimate 
normativ, s-au constituit diferite tipuri de civilizaţii şi culturi. Din perspectivă monistă, 
desprinzându-se din aria unui trunchi normativ comun, creştinismul şi islamismul, iar din 
cuprinsul acestora, ortodoxia, catolicismul şi protestantismul, în cadrul creştinismului sau, 
respectiv, şiiţii şi suniţii în cadrul islamismului – fiecare în parte cu variantele localizate istoric 
şi geografic.

Această mare diversitate de culte religioase care domină arealul de civilizaţie ale 
Europei, Americii de Nord şi de Sud şi Asiei mici, centrale şi sudice dovedesc, atât 
fundamentele metafizice relativ comune ale respectivelor opţiuni valorice (Dumnezeul 
creştinilor şi mozaicilor şi Alah al islamului) ce au fundamentat codificările normative (cu o 
puternică încărcătură morală) ale acestora, cât şi particularizarea de care dispune fiecare, 
motivată istoric şi geografic de stiluri de viaţă şi aspiraţii diferite de realizare umană.

Diversitate şi mai accentuată o manifestă proiectările religioase politeiste. Cele 
practicate în vechea Grecie sau Roma sunt pilduitoare în acest sens. Mai puţin cunoscute sunt 
proiectările ontologice practicate de cultele tracice, celtice sau din spaţiul Europei răsăritene 
precreştine. Dar, oricum şi acestea atestă pluralitatea modurilor de proiectare cultică ce decurg 
într-un transcendent situat în absolut, dotat cu virtuţi creative şi ordonatoare în lumea imanentă 
– toate aceste proiectări practicând demersuri cu caracter precumpănitor moral.

Ponderea opţiunilor şi atitudinilor morale este determinată în proiectările cultice 
orientale cum sunt brahmanismul, budismul şi confucianismul. De fapt, acestea nu se  înscriu în 
spaţiul cugetărilor religioase, ci se remarcă în calitate de doctrine etico-filosofice – în care 
predomină reflecţii existenţiale ce au prelungire directă în stiluri de viaţă şi modalităţi de trăire 
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comunitară, în general de factură holistă. Pe temeiul acestor modalităţi de reflecţie morală s-a 
înrădăcinat în substanţa lor metafizică însăşi conştiinţa şi cunoaşterea filosofică europeană, care 
sub aspectul finalităţii vizează preponderent o anume educaţie morală. Iar dacă medităm mai 
atent asupra rădăcinilor filosofiei de tip european, am putea constata că nu numai filosofia 
presocratică (ce inundă întregul spaţiu spiritual european), ci şi creştinismul ca religie (care s-a 
răspândit de asemenea în spaţiul european) are ca iniţiere germinativă doctrine etice orientale.

Nu întâmplător, pe peretele vestic al mânăstirii Suceviţa din Bucovina românească 
figurează o reprezentare iconică celebră a genealogiei lui Hristos, care are ca părinţi iniţiali pe 
Aristotel, Platon şi Plotin. La toţi aceşti patriarhi ai spiritualităţii europene găsindu-şi ca 
finalitate a demersurilor filosofice (mai degrabă a proiectărilor lor ontologice) recomandări cu 
caracter moral.

Prin urmare, opţiunea morală, decurgând dintr-o proiectare metafizico-ontologică 
primară, se află în profunzimea oricărui cod normativ ce guvernează ordinea umană – din 
conceperea acestei ordini, producătoare a unui stil de viaţă, decurgând particularizarea concret-
istorică a demersurilor etice ale comunităţilor pe teritoriul cărora au avut răspândire şi 
aplicabilitate asemenea coduri normative. 

   Multe din indicaţiile normative prezente în tablele legilor din epocile vechi nu mai au 
aplicabilitate întocmai în vremurile actuale, datorită dialecticii valorilor ce le-au întemeiat. Sau, 
nu mai sunt generatoare de oprobriu moral nerespectarea şi încălcarea indicaţiilor acestora în 
contemporaneitate. O asemenea stare de lucruri s-a petrecut, de  exemplu, cu indicaţia morală 
ce condamnă furtul („să nu furi”), care, într-o economie liberă de piaţă, devine neaplicabilă în 
orice condiţii. În asemenea societăţi capitaliste primitive, în care acumularea capitalului este 
realizată pe orice căi, fie licite, fie ilicite, societatea îngăduindu-le deopotrivă – numai să se 
creeze capital care să permită politici investiţionale consistente. Furtul producător de capital 
devine o necesitate în asemenea societăţi sau cel puţin este apreciat ca atare. Modalitatea de 
practicare a unui asemenea furt se practică în contextul procurării forţei de muncă, metoda fiind 
numită din acest punct de vedere acumularea de supramuncă (producătoare de plusprodus sau 
plusvaloare). Ilicitul se manifestă în condiţiile în care deţinătorul mijloacelor de producţie 
salarizează pe producător cu un preţ scăzut al forţei de muncă, sub nivelul preţuirii reale a 
acestuia. Din această perspectivă, se monitorizează în aşa fel piaţa forţei de muncă astfel încât 
aceasta să mijlocească o preţuire sub limită a acesteia. Funcţionează în această privinţă 
aranjamente mafiote pe care societatea, tacit, le îngăduie. În acest fel, nivelul de salarizare a 
forţei de muncă este mai scăzut decât ar trebui să se practice, producătorul fiind astfel furat în 
schimbul vânzării forţei reale de muncă, iar proprietarul mijloacelor de producţie care angajează 
forţă de muncă beneficiază de roadele acestui furt. Sub acest aspect, devine posibilă îmbogăţirea 
rapidă a categoriilor patronatului care se angajează la astfel de spoliere a producătorilor de 
bunuri şi valori.

Sunt, de asemenea, şi mijloace licite de furt al valorii forţei de muncă îngăduite de 
structurile organizaţionale ale unor societăţi care promovează în funcţii de conducere la nivel 
administrativ doar reprezentanţi ai celor care spoliază forţa de muncă. Asemenea practici se 
petrec mai ales în perioadele de tranziţie de la economia de piaţă, în care nevoia de capital 
primează asupra nevoilor de satisfacere a procesului de realizare umană. Facilitează astfel de 
practici vidurile legislative şi acţiunile de încurajare a acumulării primitive a capitalului. La care 
se adaugă acţiunile premeditate de corupţie, realizate prin afaceri oneroase practicate cu statul 
de grupuri de interese care ocupă funcţii de conducere în aparatul administraţiei de stat.

O altă metodă de practicare a moralităţii în relaţiile politice în societatea economiei de 
piaţă este minciuna şi ocolirea (sau mitificarea) adevărului. Care adevăr a devenit o marfă ce 
poate fi utilizată în condiţiile compromisului politic şi în scurtcircuitarea raporturilor 
economice. Or, în codurile normative  tradiţionale minciuna era considerată o făptuire 
potrivnică moralei, fiind condamnată nu numai de opinia publică, ci şi de structurile 
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organizaţionale ale societăţii. Asemănător, dreptatea a fost aproape abandonată ca valoare în 
relaţiile comunitare şi internaţionale, practicându-se „dreptul celui mai tare”.

Logica mult apreciată a compromisurilor, conceptual exclusă din raporturile umane 
bazate pe adevăr şi sinceritate, pe morală şi drept, a devenit definitorie în mecanismele actuale 
ale raporturilor politice. Avem în vedere mai ales compromisuri care alterează drepturi 
fundamentale ale omului şi intră în conflict direct cu moralitatea (de exemplu, compromisuri cu 
valorile naţionale sau cu apărarea libertăţilor şi drepturilor omului).

Toate aceste resemnificări în conţinuturile valorice şi în dialectica principiilor morale nu 
pun în discuţie condiţia ontologică a acestora, fiinţa umană generică fiind aceeaşi  în orice 
raţionament metafizic, dar conotarea istorică a acesteia în contextul situării ei în epocă a 
suportat reconsiderări repetate de-a lungul vremurilor. Pe care oamenii le-au operat în funcţie de 
dialectica intereselor lor comunitare şi societare, în relaţie directă cu tipologia configurărilor 
societare în succesiunea orânduirilor sociale. 

Se pune, din acest punct de vedere, problema limitelor în care valorile morale 
comportă resemnificare. Apreciem, sub acest aspect, că resemnificarea este determinată de 
condiţia integrităţii fiinţei umane generice – iar ca graniţă a regândirii acestora o constituie 
conservarea principiilor umanismului în raporturile umane. Din această perspectivă, nelimitarea 
are ca limită conservarea esenţialităţii (fiinţei umane), doar modalităţile de personalizare a 
acesteia comportând schimbare. La urma urmelor, marginea variabilităţii conţinuturilor morale 
o constituie păstrarea omului în autenticitatea sa, mai bine zis în esenţialitatea sa de om. Dincolo 
de o asemenea graniţă, valorile decad, se produce ieşirea din moralitate şi, respectiv, decăderea 
din metafizic – ceea ce înseamnă trecerea în derizoriu, cu efecte dereglatorii asupra procesului 
de integrare socială şi socializare a individului.

Dar, cu toată această determinare istorică a semnificaţiilor conţinuturilor valorilor 
morale, se conservă un anumit general uman, respectiv, o anumită  conservare a condiţiei 
umane, ce se exprimă valoric în anumite norme de convieţuire socială.

Dacă nu ar exista o atare perenitate valorică (şi, respectiv, normativă), atât membrii 
comunităţii, cât şi societatea în ansamblu, ar intra într-o perioadă de criză, din păcate nu numai 
morală, ci, la limită, ar conduce la colaps existenţial. Din această perspectivă, se pot explica 
fenomenele de ieşire din istorie a anumitor comunităţi şi neamuri de oameni, respectiv civilizaţii 
şi culturi. Cu alte cuvinte, conservarea anumitor conţinuturi valorice cu caracter moral, 
indiferent de elasticitatea acestora în anumite limite, reprezintă un factor decisiv în asigurarea 
continuităţii comunitare – putem spune că o asemenea continuitate valorică de ordin moral 
reprezintă şi un factor al progresului. Marginea de care se loveşte orice schimbare morală cu 
efect comunitar fiind abandonarea principiului umanismului – această trăire în umanism 
figurând obiectiv ca principal criteriu al conservării comunitare în etapa actuală.

Din acest punct de vedere, în momentul de faţă trecerea la o nouă societate (a 
economiei de piaţă care funcţionează în context democratic) este o necesitate decurgând din 
principiul umanismului (o atare societate, strategii actuali o numesc Societate a cunoaşterii). 
Care, între altele, se va construi în jurul unui nou model uman, model ce corelează organic 
trăirea democratică şi practicarea umanismului, autentic în conceperea procesului de realizare 
umană. Între altele, din perspectiva umanismului situarea în transcendent a fiinţei umane 
generice se va produce preponderent pe cale laică şi nu atât religioasă. Motiv pentru care şi 
trăirea morală va fi exercitată preponderent în afara tendinţelor tradiţionale de factură religioasă, 
care prin finalitatea lor din perspectivă umană sunt alienante, omul raportându-se la sine (un 
sine transcendent omului concret) în structurarea relaţiilor sale cu alţi oameni şi nu la vreo 
instanţă iluzorie de dincolo.
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b. Deosebirile dintre moralele religioase şi cele laice

Dată fiind întemeierea metafizică a oricărei opţiuni valorice şi racordarea temeiului la 
condiţionările concret-istorice, rezultă logic dualitatea determinismului valoric, indiferent de 
conotaţiile (religioase sau laice) conţinuturilor valorilor morale. Modelul uman situat în absolut 
la care se raportează aprecierea morală fiind fie Dumnezeu (ca instanţă divină căreia i se acordă 
proprietatea sacrului), fie fiinţa umană generică (nu întotdeauna beneficiară a unei asemenea 
proprietăţi). De aceea, normele morale ce decurg din aprecierea valorică religioasă au caracter 
dogmatic, (Dumnezeul fiind absolutul situat în afara oricărei deveniri), iar normele care decurg 
din aprecierea valorică laică au caracter istoric (deoarece fiinţa umană generică prezintă o 
anume istoricitate). Ceea ce face ca doctrinele morale cu caracter religios să rămână relativ 
constante, iar doctrinele morale cu caracter laic să manifeste o anume relativitate – funcţie de 
dinamica orizonturilor de realizare umană în fiecare epocă istorică. De aceea, în fiecare 
asemenea epocă se procedează la o anume codificare normativă în ordinea morală a aprecierilor 
umane (situaţie ce nu se petrece în codificările morale cu caracter religios). Uneori este atât de 
pronunţată istoricitatea normativităţii morale încât binele şi răul dobândesc alte semnificări – la 
limită producându-se chiar o schimbare reciprocă a locului acestora în tabla de valori a unei 
societăţi. Ceea ce este bine într-o epocă devine rău în alta şi invers. Din această perspectivă 
privind lucrurile, este de înţeles faptul că morale laică este mult mai adaptabilă la cerinţele 
procesului istoric – aflându-se mereu în deschidere faţă de dialectica acestui proces.

Se poate ilustra această dialectică a normativităţii şi principiilor morale dacă ne referim 
la principiul colectivismului. Un asemenea principiu, în anumite limite de tip comunitar, era 
aproape exclus într-o societate întemeiată pe relaţii libere de piaţă, relaţii care stimulează 
proliferarea individualismului – a unui individualism supraevoluat în societăţile de tip 
renascentist. S-a constatat că exacerbarea individualismului devine nociv din punct de vedere 
comunitar, devenind o frână cu caracter dizolvant pentru coeziunea etnică (nu numai pentru cea 
comunitară) şi de stat. Fapt ce a determinat o reevaluare a principiului colectivismului în 
procesul de integrare comunitară, devenind pârghie a coagulării naţionale şi interzonale în 
raporturile internaţionale.

Acest principiu (al colectivismului) a fost preluat şi în rânduielile sociale de tip socialist 
(guvernate de o economie de comandă) – în numele acestui principiu fiind complet exclus 
individualismul. De aici decurgând şi eliminarea principiilor libertăţii individului şi al 
drepturilor omului. Prilej cu care problema realizării omului ca individ nu mai forma un obiectiv 
de apărat din partea societăţilor cu caracter totalitarist.

În condiţiile tranziţiei de la socialism la capitalism, din dorinţa punerii în practică a 
nevoii omului de realizare de sine ca individ, realizare stimulată de această tranziţie, s-a 
recomandat ca necesară imperios iniţiativa privată, procedându-se programatic la respingerea 
colectivismului (datorită compromiterii sensului acestui termen în socialism), motiv pentru care 
coeziunea comunitară a slăbit. Fiind, între altele, aproape complet compromisă solidaritatea 
comunitară. Din asemenea cauze au fost repudiate şi sentimente ca patriotismul şi naţionalismul.

Abia după aproape două decenii (avem în vedere experienţa românească) s-a constatat 
că principiul colectivismului nu trebuie exclus din tabla valorilor morale, ci corelat cu principiul 
individualismului. Între altele, numai spiritul de solidaritate poate salva o comunitate naţională 
sau de stat, o colectivitate în general, de pericolul declanşării unor calamităţi naturale de 
proporţii sau a unor crize economice sau sociale profunde, astfel de calamităţi şi crize 
repercutându-se şi în planul relaţiilor morale, stimulând apetenţa pentru devianţă a membrilor 
respectivelor comunităţi sau colectivităţi. 

S-a dovedit astăzi că nevoia de identitate şi omogenitate comunitară este un factor al 
parcurgerii unor procese revoluţionare de anvergură, care stimulează etape noi de progres şi 
realizare umană. În această privinţă, avem certitudinea, atestată de păreri autorizate din lumea 
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de azi, că noua societate a economiei de piaţă – ce se întrevede a se institui după depăşirea 
actualelor fenomene de criză sistemică de natură financiară şi economică ce se manifestă în 
societăţile democratice – va fi servită de o sinteză între individualism şi colectivism, manifestate 
nu numai pe plan moral, ci şi pe plan social şi organizaţional. 

Cu alte cuvinte, aceste două specii de valori (individualismul şi colectivismul), 
considerate până în prezent a se manifesta una împotriva celeilalte, respectiv a se situa în 
raporturi contradictorii, de acum înainte se dovedesc a se afla în raporturi de complementaritate
– stare de lucruri neavută în vedere în codurile normative cu caracter moral anterioare.

Revenind la domeniul trăirii morale, atragem atenţia că tablele tradiţionale de valori cu 
caracter moral pe care le-au propus doctrinele religioase au accentuat asupra importanţei 
colectivismului. Din acest punct de vedere, civilizaţiile holiste orientale, tocmai pentru că au o 
întemeiere metafizică mistico-religioasă, au promovat precumpănitor valorile colectivismului.

Spre deosebire de astfel de civilizaţii holiste (în general purtătoare ale unor opţiuni 
morale de inspiraţie divină sau mitico-mistică), civilizaţiile renascentiste cu care au debutat 
societăţile epocii moderne (în general vestic-europene) au operat cu o manieră laică de 
întemeiere a opţiunilor morale – în acest context ontologic punându-se în valoare principiul 
individualismului (ca principiu esenţial de întemeiere a procesului de realizare umană). De 
asemenea, tabla valorilor morale cu caracter laic se lasă deschisă procesului istoric, în timp ce 
tabla valorilor morale cu caracter religios nu comportă o asemenea deschidere. Nu întâmplător, 
s-a afirmat adesea despre doctrina socialistă a colectivismului că, în fond, este de sorginte 
religioasă – exprimând o viziune a creştinismului iniţial –, cu particularitatea că este de factură 
ateistă. Astfel, comunismul, deşi, paradoxal, are o sorginte religioasă (creştină) din moment ce 
practică drept valoare principală colectivismul, este substanţiat ideologic ca doctrină atee care se 
întemeiază pe o proiectare ontologică laică.

În ce priveşte aprecierea faptului că doctrinele morale cu caracter religios practică 
dogmatismul şi nu acceptă deschiderea valorică ne-am putea pronunţa, în limite raţionale, 
asupra faptului că aceste doctrine manifestă un conservatorism ce nu este propice procesului 
istoric de realizare umană şi, într-o măsură mai mare sau mai mică, promovează tendinţele 
alienante în mintea oamenilor, ce stimulează mentalitatea celor care practică viziuni cultice un 
spirit de neadaptare la cerinţele actuale ale progresului în domeniul procesului lor de realizare –
îndemnându-i pe credincioşi la pasivitate, la conformism normativ cu caracter dogmatic, la 
fatalism şi aşteptare a realizării lor dincolo de lumea de aici, într-un transcendent căruia i se 
acordă necondiţionat atributul existenţialităţii (fără să se înţeleagă faptul că transcendentul are 
doar funcţie de temei în raport cu imanentul, dar nu se structurează în afara acestuia – este o 
dimensiune complementară a lui şi nu ceva independent de el).

De aceea, dincolo de nevoia de temei (şi morala presupune un asemenea temei – motiv 
pentru care se structurează pe o viziune metafizică despre lume), doctrinele religioase conservă 
un anume conservatorism valoric, în ultimă instanţă generator al unor consecinţe nocive asupra 
dialecticii condiţiei umane. Dintre doctrinele religioase cea creştină practică totuşi o anume 
deschidere, manifestă şi pe plan moral. Aceasta pentru că această opţiune cultică nu exclude 
adaptabilitatea opţiunilor morale în anumite limite. Protestantismul în epoca modernă şi 
neoprotestantismul în epoca contemporană manifestă direct o asemenea racordare la epocă. 
Chiar şi în ortodoxie, nu numai în catolicism, se încearcă astfel de deschideri – deoarece 
instanţa divină la creştini este dimensionată şi antropomorfic, ceea ce presupune o anume 
istoricitate a demersului ontologic de factură teistă.

Ne putem raporta în ce priveşte conservatorismul normativităţii etice a unor doctrine 
religioase şi la islamism – din care se inspiră numeroase practici politice agresive ale unor 
variante doctrinare teroriste contemporane din Orientul arab. Pe lângă faptul că în asemenea 
variante doctrinare predomină viziuni holiste (în care valoare supremă este întregul comunitar şi 
nu individual uman), este ridicat la rang de valoare etică centrică sacrificiul individului pentru 



11

comunitate – acest procedeu devenind o armă în lupta împotriva altor civilizaţii – frecvent de 
factură creştină.

Asemenea viziuni holiste, caracterizează şi doctrinele moral-filosofice orientale, 
pentru care realizarea individului nu este o prioritate în conceperea realizării condiţiei umane. 
Budismul şi confucianismul ilustrează o asemenea situaţie. Cel puţin în ce priveşte proslăvirea 
nonviolenţei ca principiu moral, aplicat indiferent de situaţia nemijlocit istorică. De fapt şi 
creştinismul, îndeosebi ortodoxia, procedează în anumite limite în acest fel.

Apreciem din acest punct de vedere că civilizaţiile creştine de rit ortodox au pierdut 
foarte mult din punct de vedere istoric prin aplicarea fără discernământ a nonviolenţei – sau mai 
bine zis prin lipsa totală de agresivitate. Lucru de altfel remarcat în ce priveşte comportamentul 
istoric românesc de către Emil Cioran – referindu-se sub un asemenea aspect la avantajele 
istorice ale civilizaţiilor creştine catolice sau neoprotestante occidentale care au avut totdeauna o 
atitudine activă şi agresivă în relaţiile lor cu alte comunităţi statale.

Este o nevoie morală atitudinea activă care serveşte realizării umane de sine, nu numai 
individuală, ci şi colectivă. Cu particularitatea, că o asemenea atitudine are încărcătură morală, 
cuprinde precizarea că realizarea sinelui nu trebuie să afecteze realizarea celorlalţi.

Realizarea nu se produce însă prin aşteptare şi de la sine, ci presupune act, implicare şi 
risc. Fericirea nu se dă, ci se cucereşte, ca şi libertatea, colectivă şi nu numai individuală. 
Efortul creativ şi îndrăzneala, curajul şi iniţiativa, la fel ca şi patriotismul şi naţionalismul, sunt 
valori morale într-o etică de factură laică, şi în aceeaşi măsură şi pragmatismul se situează în 
opoziţie cu contemplativitatea. Munca, valoare morală de prim ordin pentru om şi condiţia sa.

Or, tocmai asemenea valori sunt estompate de proiectele etice ale multor viziuni 
religioase şi moral-filosofice orientale, care au oferit însăşi premisele istorice pentru structurarea 
etică a creştinismului, pentru care colectivismul este de asemenea o valoare morală importantă. 
Un astfel de creştinism este conservat mai ales de ortodoxism. Din care cauză, unele viziuni 
cultice mai moderne ale creştinismului, deschise spre ecumenism, ca ortodoxia românească, au 
considerat necesare de reînnoit sistemele valorice creştine tradiţionale în această direcţie, 
procedând la o îngustare a dogmatismului originar în practica religioasă şi reevaluând ideea de 
colectivism – abandonată de catolicismul clasic.

Astfel se şi explică o anume apropiere, din ce în ce mai manifestă, a unor încercări de 
renovare a cultului creştin de proiectarea ontologică laică (se explică şi din acest punct de 
vedere de ce procentul de ateism şi liberă cugetare este mult mai ridicat în civilizaţiile de rit 
catolic decât în cele de rit ortodox). Se constată în acest sens şi faptul că pragmatismul etic 
occidental (şi ontologic în general) este corelat sau chiar se şi întemeiază pe viziuni laice în 
domeniul opţiunilor morale. În timp ce contemplatismul etic oriental generează sau se corelează 
cu viziuni etice religioase sau în orice caz mistice. În primele se configurează etici dogmatice, 
iar în celelalte se configurează etici relativiste – ce corelează opţiunile morale cu cerinţele 
epocii, respectiv, se practică deschiderea axiologică.

Din referinţa la deosebirile dintre doctrinele etice religioase şi doctrinele etice laice, 
rezultă că logica acţiunii şi nu logica nonacţiunii produce şi realizează pe om. Cu alte cuvinte, 
etica laică, mai mult decât etica religioasă, are caracter umanist şi umanizează pe om, îl 
propulsează în autenticitate.

Într-o altă ordine de idei, contemplativismul realizează spiritual pe om, îl 
disponibilizează spre transcendent (religia favorizând o asemenea deschidere), dar pragmatismul 
îl realizează material (obiectiv), îl disponibilizează spre realizarea lui în imanent. De aceea, doar 
îmbinarea organică a celor două modalităţi realizatorii (contemplativismul şi pragmatismul) îl 
situează pe om în condiţia sa de fiinţare ontic-ontologică.
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c. Trăirea morală autentică

Trăirea în moralitate ţine de condiţia umană autentică. Presupune comportare şi 
acţiune în concordanţă cu opţiunile morale inspirate din situarea existenţială pe care i-o asigură 
omului concret fiinţa sa generică, respectiv, modelul său în transcendent. O asemenea 
determinare transcendentistă a moralităţii trăirii în imanent se produce obiectiv. Dar, intensitatea 
trăirii este condiţionată şi particularizată subiectiv. Oamenii ating orizontul autenticităţii în 
măsura în care conştientizează necesitatea acestei trăiri, totdeauna reclamată în conformitate cu 
nevoia realizării umane din epocă. 

Moralitatea excesivă, care depăşeşte cerinţele realizării umane din epocă, dereglează 
condiţia umană şi, la limită, alienează. Întrucât doar integrarea socială a individului (prin muncă 
şi responsabilitate), prin aport social şi dăruire pentru comunitate, sunt cerinţe ale autenticităţii 
umane. Iar izolarea, pasivitatea şi aşteptarea proniei cereşti în privinţa realizării de sine, privarea 
voită de satisfacţii materiale în vederea unei trăiri decente, la fel ca şi lipsirea de satisfacţii 
estetice şi societare (cum sunt nevoia de proprietate şi de putere), inclusiv participarea la 
procreare şi trăire familială, nu realizează pe om. Trăirea în moralitate nu reclamă individului 
asemenea frustrări şi autodispensări de satisfacţii umane şi angajări organizaţionale (oamenii nu 
se pot lipsi de nevoia de statut şi rol în societate).

Stă mărturie în ce priveşte convingerea necesităţii unei trăiri în moralitate, 
semnificarea zicalei populare potrivit căreia „nu este om cel care nu lasă în urma lui un copil, o 
casă şi un pom”. Se precizează în această zicere că omul nu se poate sustrage de la obligaţia de a 
procrea şi educa tânăra generaţie, de a construi şi dacă se poate crea ceva pentru comunitate şi 
societate, de a ocroti şi participa la conservarea mediului natural de existenţă. Or, nonacţiunea şi 
neparticiparea la exercitarea misiunilor lui de a fi şi a se manifesta ca fiinţă socială, creatoare şi 
lucrătoare, îl scoate pe om din autenticitatea sa de om. 

Omul activ, care-şi pune probleme de rezolvat pentru satisfacerea nevoilor lui şi ale 
comunităţii, care pentru prosperitatea comunităţii îşi asumă riscul propriu şi se angajează 
creativ, cel care este marcat de nelinişti existenţiale şi suferă dacă acţiunile lui nu provoacă 
împliniri de sine, individuale şi comunitare este omul autentic.

Devine şi este legitimă întrebarea: ce s-ar petrece cu societatea sau comunitatea, cu 
neamul său, dacă toţi membrii acestora ar practica monahismul şi sihăstria? Şi, de aici 
întrebarea, la fel de legitimă: oare, asemenea practici existenţiale, de felul lor nihiliste, ale 
unora, pot fi apreciate ca soluţii pentru dobândirea autenticităţii umane? Desigur că nu. Ele 
dimpotrivă, scot pe om din autenticitatea sa, îl rup de societate şi de istorie.

Creaţia valorică şi integrarea socială sunt condiţii de autenticitate umană, modalităţi de 
apropiere a omului de fiinţa sa generică, munca în toate formele ei de exercitare şi 
responsabilitatea socială şi istorică umanizează pe om, asemenea domenii de integrare societară 
a omului fiind cuprinse în codificările  normative cu caracter moral. În măsura în care omul îşi 
asumă astfel de acte de obiectivare eficientă pentru realizarea lui de sine dobândeşte condiţia 
moralităţii, situându-se în aria binelui moral. Iar dacă refuză sau nu participă la o atare 
obiectivare se predispune situării în aria răului moral – condamnat de comunitate prin oprobriul 
public. 

Binele sau răul moral pot fi atinse de om nu numai prin făptuire, ci şi prin atitudine 
faţă de condiţia sa. Care atitudine premerge totdeauna actul, din efectuarea căruia omul îşi 
propulsează condiţia sa. Efect propulsatoriu de sine îl constituie nu numai împăcarea cu soarta, 
acceptarea stării de fapt, ci şi împotrivirea faţă de aceasta, la limită manifestată prin act de 
natură să condiţioneze (influenţeze) soarta. Asemenea acte de împotrivire care condiţionează 
soarta se efectuează în forme diverse, care la limită, face necesară chiar şi violenţa. De aceea, 
violenţa (concepută ca act realizatoriu de sine) şi cutezanţa opoziţiei faţă de rău, activismul şi 
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nemulţumirea de sine (şi de societate dacă aceasta nu-i sprijină realizarea) sunt ipostaze  ale 
intrării omului în autenticitate.

Atingerea acestui ţel al făptuirii umane se produce prin raportarea omului la un anume 
temei, situat în transcendent, a unuia conotat uman şi supus sacralizării – fie din perspectivă 
religioasă, fie laică. Tocmai din această cauză, pentru a se exercita o apropiere sau judecată 
morală, este nevoie de transcendent. Altfel, în lipsa sprijinirii pe transcendent, moralitatea nu 
are reper fundamental pentru a se institui în procesul de autentificare umană. 

Nu are importanţă principială natura transcendentului, faptul că transcendentul este 
conotat religios sau laic şi, în aceeaşi măsură, mitic sau mistic. Nu are de asemenea importanţă 
dacă acest transcendent este proiectat pe cale raţională sau afectivă. Oricum, el este o imaginare 
sau instituire abstractă, neavând existenţialitate la propriu – are însă atributul existenţialităţii 
pentru cel care-l invocă, fiind totdeauna un reazem în actele lui care-i provoacă eficienţă. Iar 
responsabilitatea umană se exercită prin raportarea la un asemenea temei (transcendent). Care, 
dacă lipseşte, este (devine) imposibilă de operat aprecierea omului de sine şi de altul. Omul, în 
asemenea condiţii, îşi poate pierde condiţia de normalitate, deschizându-i-se calea de a intra în 
devianţă (de la codurile normative cu acoperire valorică). O atare devianţă provoacă omului 
ieşirea din autenticitate, îl deposedează de atributul umanităţii, de posibilitatea situării sale în 
relaţie cu fiinţa sa generică – stare de fapt care îl animalizează, îndepărtându-l de condiţia sa 
specifică.

Fiind modalităţi de proiectare ontologică, atât judecata morală laică, cât şi cea 
religioasă, au o substanţiere umanistă. Totdeauna mijlocind procesul de realizare umană, 
respectiv, contribuind la apropierea omului de autenticitatea sa. Dumnezeu sau fiinţa umană 
generică având în aceeaşi măsură funcţie de temei apreciativ. Deosebirea principală dintre 
aceste două specii de apreciere morală (cea laică sau cea religioasă) decurgând din faptul că 
instanţa temei al moralităţii religioase este neschimbată în toate timpurile, iar instanţa temei de 
factură laică manifestă istoricitate. Fiecare etapă a procesului istoric operând cu un model uman 
specific (raportat la cerinţele de realizare umană din epocă). Din această cauză, umanismul 
moralei laice este totdeauna receptiv la condiţionările concret-istorice, în timp ce umanismul 
moralei religioase rămâne neschimbat şi, de aceea, îşi pierde din funcţionalitate în raport cu 
nevoia de realizare umană aflată mereu în deschidere.

Cu toată această predispunere spre dogmatism în abordarea temeiului aprecierii morale 
de factură religioasă, nu se practică eliminarea totală a istoricităţii în doctrinele morale de 
această factură. Cel puţin în ce priveşte proiectările religioase de coloratură teistă pentru care 
transcendentul este conotat antropomorfic. În această privinţă oferă un exemplu doveditor 
creştinismul – care se structurează în prelungirea mozaismului iudaic. 

Prezenţa istoricităţii în explicarea divinului în creştinism a generat fenomenul 
desprinderii din corpul teologic comun al doctrinei religioase a unor secte, care reclamă nevoia 
de adaptare valorică a proiectelor religioase (oglindite normativ mereu în deschidere) la nevoile 
de consum valoric din epocă. Acest lucru denotă că paradigma autenticităţii umane comportă 
istoricitate. Contemporanii acceptă greu (şi uneori cu tensiuni sociale de anvergură) asemenea 
schimbări paradigmatice, dar, în cele din urmă, nevoile sociale le impun. În acest fel apar noi şi 
noi religii. De exemplu, din aria creştinismului (la rândul său o sectă a mozaismului clasic) a 
apărut catolicismul şi ortodoxia, din acestea (mai ales din catolicism) au apărut secte protestante 
în epoca modernă, iar în epoca noastră, neoprotestante.

Este pilduitoare în această privinţă (a nevoii unor schimbări paradigmatice în codurile 
normative ale unor religii) apariţia Noului Testament Creştin în mentalitatea religioasă din 
spaţiul iudaic de reprezentare a transcendentului. Iniţiat de Iisus Hristos ca nou cod normativ, 
acest cod a provocat prefaceri sociale care au zdruncinat fundamentele unor civilizaţii europene 
şi din Orientul apropiat. Cauza principală a succesului rapid al noului cod religios a constat în 
reprezentarea antropomorfică a transcendentului, prin întruparea sa cristică, şi în faptul că 
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vechile civilizaţii din arealul de răspândire intrase într-un proces de descompunere ce nu mai 
putea fi stăpânit organizaţional.

Dacă la început creştinismul a apărut ca o sectă iudaică, treptat dar rapid, din punct de 
vedere istoric, a devenit o religie universală – în care transcendentul era corelat strâns cu 
imanentul. Actul coborârii divinului în lumea profană a constituit cheia succesului
creştinismului faţă de religiile ezoterice sau cele sincretice anterioare, fenomen apreciat cauzal 
şi de Mircea Eliade. Apropierea omului comun şi concret de Dumnezeu a contribuit hotărâtor la 
spargerea tiparelor normative (inclusiv cu caracter moral) ale societăţilor sclavagiste şi 
câştigarea supremaţiei unor rânduieli sociale care au renunţat la fenomenul sclaviei, înlocuindu-l 
cu un fenomen eliberator în epocă, în care libertatea morală va fi situată la rang de condiţie a 
emancipării umane. 

În creştinism, modelul de autenticitate umană şi ţelul de realizare năzuit de om devine 
apropierea de Cristos şi practicarea comportamentului moral pe care el l-a promovat – iubirea 
aproapelui fiind considerată ca modalitate de practicare a iubirii de Dumnezeu. Astfel, accesul 
la Divinitate era socotit un drept fundamental al omului comun, indiferent din categoria socială 
căreia îi aparţine. 

O atare modalitate de sprijin a aprecierii morale, democratică în felul ei faţă de 
ezoterismul raporturilor dintre imanent şi transcendent practicate anterior, a dominat în spaţiul 
iudeo-creştin de civilizaţie timp de peste două milenii, creştinismul remarcându-se ca un model 
de umanism căruia îi corespunde o codificare morală de respectarea căreia depinde hotărâtor 
apropierea omului de autenticitatea sa de om. Şi, într-adevăr, morala creştină întemeiată 
paradigmatic de Iisus Hristos reprezintă încă un model de umanism pe care se sprijină procesul 
de realizare umană.

Numai că, de-a lungul a două milenii de trăire umană, s-au succedat mai multe epoci 
istorice, ce au condiţionat o multitudine de schimbări paradigmatice în trăirea religioasă 
creştină. În acest fel poate fi explicată şi marea schismă între ortodoxie şi catolicism, petrecută 
cu aproape un mileniu, precum şi schimbările paradigmatice petrecute în epoca reformelor 
religioase prin răspândirea protestantismului din Europa medie târzie, care au anunţat intrarea în 
epoca modernă europeană, ca să nu mai amintim de puzderia de secte neoprotestante care au 
înflorit pe teritoriul aceluiaşi continent – mare parte din acestea mult mai receptive la 
schimbările istorice din epoca contemporană.

Referindu-ne la ortodoxie, prezentă în spaţiul răsăritean de răspândire a creştinismului, 
apreciem că s-a păstrat într-un anume conservatorism de factură bizantină şi neobizantină, în 
care latura dogmatică a proiectului ontologic este mult mai pronunţată. Aceasta şi datorită 
faptului că acest cult creştin are o mai mare întemeiere pe valorile mistic-orientale, în timp ce 
catolicismul vest european şi mai ales variantele protestante ale acestuia, se întemeiază 
preponderent pe valorile raţionalismului – care canalizează doctrina teologică creştină mai ales 
spre variante relativiste (pe care ortodoxia doctrinară mai riguroasă le respinge). Astfel, dacă
iubirea (faţă de Dumnezeu) se alătură credinţei în motivarea proiectării ontologice de factură 
ortodoxă, raţiunea stă preponderent alături de credinţă în proiectarea religioasă vestică (catolică 
şi protestantă). De aici decurgând şi deosebirile dintre alte seturi valorice pe care se deifică 
doctrinele teologice ale respectivelor culte creştine.

Se încearcă în această perioadă o anume apropiere între ortodoxie şi catolicism, 
practicându-se în această privinţă un anume ecumensim. Desigur, unele aspecte ale acestuia se 
justifică, mai ales în actuala etapă de unificare europeană. Nu considerăm însă realizabilă 
această unitate creştină, deoarece modelul de autenticitate umană în spaţiul de răspândire a 
cultelor creştine este diferit. În structura procesului de realizare al omului vestic domină 
pragmatismul, iar în structura acestui model răsăritean domină contemplativismul. Numai în 
spaţiul de locuire românească cele două tipuri de valori şi principii se întâlnesc, tot aşa cum se 
întâlnesc ca principii de structurare civilizatorie holismul răsăritean şi individualismul de 



15

sorginte renascentistă – condiţiile istorice de trăire istorică în provinciile româneşti motivând 
această deosebire de viziune realizatorie în legătură cu nevoia actuală de autenticitate.

S-ar putea reţine ideea că în domeniul apropierii omului contemporan de autenticitate 
se va produce un fenomen de sinteză, din care să se excludă atât pragmatismul îngust cât şi 
contemplativismul exacerbat – omul viitorului, apropiat chiar, în condiţionarea sa de homo 
universalis, să fie echilibrat raţional-afectiv, deschis deopotrivă spre realizări materiale şi 
realizări spirituale, satisfăcut atât moral cât şi juridic şi politic, trăitor în concretitudine şi în 
deschidere ontologică deopotrivă.

În altă ordine de idei, se pare că şi divorţul dintre trăirea morală şi cea politică şi 
juridică va înceta treptat în perspectivă, prilej cu care şi apetitul pentru devianţă se va limita 
continuu – ceea ce va conferi o altă măsură în structurarea mecanismelor procesului de realizare 
umană. În această direcţie, se va produce şi o deplasare de la religios la laic în domeniul 
proiectării ontologice. Ateismul care se degajă din această deplasare fiind însă unul umanist, în 
care fiinţa umană generică va fi sacralizată şi considerată ca reper de autenticitate.

Ideea majoră fiind aceea că realizarea umană se va situa permanent în deschidere, 
autenticitatea fiind un orizont asimptotic, care exclude atât relativismul extrem cât şi 
dogmatismul extrem în conceperea procesului de realizare umană. În această privinţă, fiind 
necesare un optimism măsurat şi un sceptism lucid. 

În privinţa umanismului de factură laică – pentru care temeiul este fiinţa umană 
generică – ne exprimăm aprecierea că este în principiu mai penetrant decât umanismul de 
factură religioasă (cel creştin fiind, după cum ne-am pronunţat, cel mai potrivit în actuala epocă, 
datorită antropomorfismului în care este conceput transcendentul), deoarece temeiul la care se 
raportează este unul deschis permanent spre istoricitate, fiind conceput în opoziţie cu orice 
dogmatism. În concordanţă cu această deschidere şi autenticitatea umană este concepută 
dialectic – de aceea şi nevoia ca în fiecare epocă sau perioadă istorică de a se configura 
tipologia modelului uman. Şi, în legătură cu noul model uman, se poate concepe o strategie 
eficientă de realizare umană – corespunzătoare noii paradigme de autenticitate umană. Ceea ce 
nu se poate opera în contextul dogmatismelor religioase de concepere a acestei autenticităţi.

d. Valorile morale specifice epocii actuale

Nu ne propunem prezentarea întregului evantai de valori morale şi a normelor care 
decurg din acestea. Reţinem atenţia doar asupra câtorva, de mai mare importanţă în actuala 
etapă de reconstrucţie şi dezvoltare a democratismului vieţii sociale, specifice unei societăţi 
capitaliste întemeiate pe principiul economiei sociale de piaţă. Având în vedere şi faptul că, în 
etapa actuală, statul de drept se manifestă totodată ca stat social, care organizaţional se află într-
un proces de maximizare, în vederea condiţionării dintr-o perspectivă a procesului de realizare 
umană şi de stimulare a edificării unui nou model uman.

Valoarea pivot al oricărei edificări morale este, după cum se ştie Binele. Din perspectiva 
căruia acoperă ceea ce contribuie în această etapă istorică la emanciparea şi realizarea umană, la 
situarea omului (în ipostază de individ şi nu numai în ipostază comunitară sau generică) ca scop 
la devenirii sociale. Ţintă care presupune consolidarea bazei tehnico-materiale a societăţii în 
concordanţă cu orizonturile de progres pe care le propulsează actualele revoluţii ştiinţifico-
tehnologice şi informaţionale, precum şi direcţiile trecerii de la economia liberă de piaţă la 
economia socială de piaţă (şi, în perspectivă, la economia socialistă de piaţă). Ţinându-se seama 
şi de faptul că asemenea procese revoluţionare se petrec în condiţiile mondializării economice şi 
adâncirii democratismului vieţii sociale, respectiv, într-o perioadă de angajare a progresului în 
direcţia construirii unei noi societăţi umaniste şi umanizatoare – de natură să evite fenomenele 
de criză economică şi organizaţională de tipul celor pe care lumea economiei de piaţă le 
parcurge în prezent.
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O nuanţare care se impune este aceea că binele trebuie raportat nu numai la 
comunitate ci şi la individ, la omul considerat punctual şi particularizat. Este necesar un bine 
pentru individ şi nu numai pentru societate. Umanismul actual reclamă o atare raportare a 
binelui – la omul concret, trăitor într-o asemenea determinare istorică prezentă şi nu numai într-
una situată mereu în viitor. Nu mai dispun de receptivitate din partea omului contemporan 
teoriile cu privire la împlinirea sa într-un viitor, fie el şi apropiat. Binele trebuie să fie al omului 
concret ce-şi proiectează realizarea în prezent, aici şi acum.

În altă ordine de idei, binele este corelat într-o armonie valorică instituită în viaţa reală 
cu adevărul şi frumosul. Deoarece, trăirea omului în orizontul binelui reclamă ca necesitate 
aflarea adevărului despre sine şi lumea lui, precum şi deschiderea accesului la frumosul artistic 
şi venerarea sacrului dincolo de limită (sacrul fiind o dimensiune umană imanentă). Asemenea 
trăiri valorice îl personalizează pe om, îl stimulează în direcţia mulţumirii de sine şi de 
societatea în care fiinţează şi se integrează conştient. Mulţumirea de societate are loc în 
condiţiile în care societatea îi condiţionează personalitatea şi realizarea. În astfel de condiţionări, 
nevoia omului de integrare socială devine o necesitate imperioasă, iar nevoia de adevăr şi de 
frumos îi mijloceşte socializarea.

Dimpotrivă, trăirea în minciună şi eroare sau lipsa de accesibilitate la frumos şi sacru
(din sine şi din lumea lui) îi prejudiciază omului situarea în orizontul binelui, îi alterează 
moralitatea şi conformitatea cu norma morală – context care-i întunecă şi trăirea în libertate şi 
responsabilitate.

Sunt, de aceea, pe drept cuvânt, necesare evoluţiile pe care le parcurge vieţuirea 
democratică în etapa actuală de progres în direcţia consolidării moralităţii (în relaţie cu 
satisfacerea nevoii de adevăr şi de frumos), conştientizarea accesului la binele moral devenind o 
resursă primară a apropierii omului real de modelul uman al acestei epoci.

*
Valori morale importante într-o societate democratică sunt, după cum se cunoaşte, 

libertatea – în corelaţie cu răspunderea şi responsabilitatea. Asemenea valori sunt trăite atât la 
nivel individual, cât şi la nivel colectiv. La fel de cunoscută este şi incapacitatea principială a 
regimurilor totalitariste de a stimula asemenea trăiri – ceea ce prejudiciază mult condiţia de 
moralitate a oamenilor, de fapt, accesul lor la orizontul binelui.

Libertatea morală este trăită imanent, ea nefiind mijlocită instituţional direct. Cel 
mult, opinia publică acţionează favorizând-o şi apreciind-o. Ea decurge din satisfacţia lucrului 
bine făcut şi a datoriei împlinite. Se exercită din perspectivă subiectivă – fiind o cale a împlinirii 
omului de sine. Societatea poate doar influenţa libertatea individului, asumându-şi o atare 
potenţare – cu atât mai mult şi mai activ în funcţie de adâncirea trăirii democratice facilitată de 
structurile ei organizaţionale. 

Într-un context democratic, omul îşi corelează libertatea proprie cu normativitatea 
vieţuirii sociale. Din această pricină, nevoia de normă poate fi apreciată şi ca expresie a trăirii în 
libertatea. Această conştientizare presupune un nivel înalt de înţelegerea normativităţii sociale, 
precum şi convingerea instituirii ei din voinţă proprie – din moment ce societatea este acceptată 
ca rezultat al unui contract între individ şi comunitate.

Dacă societatea sau comunitatea o cere, individul sau grupul social îşi asumă liber 
anumite privaţiuni, suportă anumite obligaţii şi îşi îngustează cu bună ştiinţă aria drepturilor sale 
în favoarea propulsării comunitare. Din acest punct de vedere, libertatea individuală este 
corelată cu libertatea colectivă, realizarea la acest nivel devenind o dimensiune a realizării 
omului de sine. În asemenea condiţii, libertatea este asumată imanent, instituită în anumite 
limite pe care i le circumscrie normativ societatea.

Ca urmare a instalării sentimentului libertăţii, într-o societate democratică se produce 
o scădere sensibilă a tendinţelor deviante în comportamentul oamenilor şi, implicit, o creştere 
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invers proporţională a gradului de participare a lor la propulsarea comunitară. Astfel, 
consolidarea democraţiei depinde în mare măsură de creşterea şi intensitatea moralităţii. 

Este însă valabilă şi alternativa: dacă membrii comunităţii nu conştientizează corect 
nevoia trăirii din libertate, fenomenele deviante sporesc, fapt care antrenează mijlociri ale 
atitudinilor de privare de libertate (nu numai de insatisfacţii morale ale trăirii libere) din partea 
structurilor organizaţionale ale comunităţii. Stare de lucruri care determină manifestarea unor 
acţiuni divergente cu libertatea din partea acestor structuri, cu consecinţe directe în adâncirea 
unor contradicţii şi antagonisme sociale. Iar acestea îngustează capacitatea şi posibilitatea 
respectivelor structuri (organizaţionale) de a mijloci procese active de realizare umană. Astfel, 
scăderea moralităţii, lipsa conştientizării nevoii morale de libertate, îngustarea trăirii 
democratice, afectează negativ progresul şi adecvarea societăţii la nevoile omului de realizare 
de sine. Prin urmare, între realizarea umană şi trăirea din libertate funcţionează raporturi de 
condiţionare reciprocă.

*
Libertatea reală presupune din partea individului sau grupului anumite grade de 

răspundere comportamentală şi acţională – care, dacă sunt conştientizate ca necesitate din 
partea agentului acţiunii, structurează dincolo de aprecierea societăţii şi niveluri superioare de 
moralitate.

Răspunderea este guvernată normativ de societate, la fel cum este apreciată premial şi 
penal de către aceasta. Astfel, încât, numai manifestarea activă în spaţiul răspunderii poate 
potenţa anumite grade de libertate, nu numai socială ci şi morală. Subliniem, totodată, că în 
reglementarea raporturilor de răspundere operează nu numai aprecierea morală, ci şi aprecierea 
juridică – care fixează gradele legalităţii comportamentului şi acţiunii oamenilor.

Dar, ceea ce este caracteristic unei societăţi democratice, este faptul că răspunderea 
incumbă predominant nu numai apreciere morală – care se produce imanent şi se 
autopenalizează (evident moral) în condiţiile persistenţei în devianţă şi nerespectare a gradelor 
de răspundere fixate de societate. Fiind încălcate gradele de răspundere cerute individului de 
către societate, aceasta nu-şi reduce intervenţia în reglarea acestor grade numai prin apreciere 
morală, ci procedează la penalizare juridică. Asupra individului, această apreciere nu-l 
eliberează de o autoapreciere morală. Care apreciere este mai activă într-o societate 
democratică. Din care motiv, încălcarea gradelor de răspundere, deşi apreciate juridic, provoacă 
celui care manifestă lipsă de răspundere şi o anumită stare de nemulţumire de sine şi nelinişte 
existenţială. Mai ales dacă dispune de o mai adâncă conştientizare de sine – fapt din care cauză 
penalizarea socială este acceptată şi trăită ca soluţie salvatoare de sine. Cazurile de acest gen 
sunt mai manifeste în condiţiile în care societatea este caracterizată printr-un înalt democratism. 
Ceea ce dovedeşte împletirea răspunderii juridice cu o răspundere morală – stare de lucruri ce 
amplifică procesul de integrare socială a individului în asemenea societăţi.

Se explică, aşadar, de ce comportamentul moral este o componentă esenţială a 
instituirii omului în condiţia sa existenţială specifică, condiţie pe care i-o potenţează omului 
societatea, dar pe care şi-o asigură singur. Societatea îi oferă omului un anumit statut şi rol în 
sistemul ei organizaţional şi acţional, dar trăirea morală este condiţionată de nivelul său de 
personalizare, de modul în care el îşi asigură aprecierea de autenticitatea sa de om. Răspunderea 
morală este, de aceea, o măsură a gradului de personalizare umană şi o condiţie a 
conştientizării de sine a omului, atât individuală, cât şi colectivă (raportată la grup social sau la 
comunitate de oameni).

*
Libertatea presupune, în corelaţie directă, şi responsabilitatea, care este cu precădere o 

valoare morală (nu şi juridică cum este răspunderea). Motiv pentru care, lipsa de 
responsabilitate este apreciată cu precădere civic, de către opinia publică. Responsabilitatea 
omului se manifestă faţă de sine şi de condiţia sa, faţă de ceilalţi membrii ai grupului sau 
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comunităţii cu care cooperează acţional sau convieţuiesc, faţă de grup sau comunitate în întregul 
lor, reprezintă o valoare şi un sentiment social şi istoric. Îl pune pe om în ipostaza sa de agent şi 
personalitate în situaţia asumării de risc propriu pentru comunitate, de colectivitate în general, 
se manifestă prin nonconformism în relaţiile cu normele care-i guvernează din dispoziţie 
societară comportamentul şi acţiunea. Se manifestă fie ca ieşire din normă în vederea servirii 
comunitare dacă această normă nu mai are acoperire valorică, fie în ipostază de conformism
normativ dacă normativitatea are acoperire valorică. Se exprimă prin creativitate şi atitudine 
novatoare, de refuz al lâncezelii acţionale şi conservatorismului generator de închidere 
structurală. Nevoia de responsabilitate decurge atât din dialectica mai pronunţată a devenirii 
valorilor faţă de conservatorismul mai pronunţat al normelor ce acoperă şi obiectivează aceste 
valori, precum şi din înnoirea permanentă a orizonturilor de realizare umană.

Asemenea atitudini novatoare ale oamenilor şi opţiuni valorice responsabile ale 
acestora contribuie la propulsarea comunitară şi societară, la succesiunea unor trepte superioare 
în procesul de realizare umană. De aceea, în societăţile guvernate democratic, opţiunile şi 
acţiunile responsabile ale membrilor comunităţii sunt o necesitate, acestea stimulându-le, în 
cunoştinţă de cauză şi de efect, nonconformismul – care devine, astfel, un factor important al 
progresului.

Este în firea morală a omului atitudinea şi acţiunea din responsabilitate, aceasta 
măsurând gradul de libertate trăită conştient de oameni, satisfacţia lor că lumea în care trăiesc le 
aparţine şi le propulsează realizarea.

Responsabilitatea este îngrădită în societăţile totalitariste, în care comportamentul uman 
este dirijat dictatorial şi tranzitiv (nu din motivare imanentă), asemenea societăţi provocând în 
principiu insatisfacţii morale oamenilor. Din care cauză, lipsind libertatea de decizie a 
oamenilor de a trăi liber, nu are obiect de manifestare nici responsabilitatea. Dacă încearcă 
cineva să şi-o asume (şi se opune unei asemenea societăţi oprimatoare de libertate), societatea 
de acest tip o neutralizează (prin oprimare), operând exclusiv în spaţiul răspunderii. De aceea, în 
vederea dobândirii unor orizonturi de trăire în spaţiul libertăţii, membrii societăţii care dispun de 
un înalt grad de conştientizare de sine şi de societate îşi asumă responsabilitatea de a schimba 
societatea, cu întregul ei evantai de norme oprimatoare în ce priveşte realizarea umană. În acest 
sens, se iniţiază lichidarea structurilor organizaţionale cu caracter dictatorial şi, în continuare, se 
edifică structural un stat de drept, care să-şi asume instituirea unei vieţuiri democratice, care să 
stimuleze dobândirea unor orizonturi de libertate, de natură să genereze şi manifestările 
responsabile ale oamenilor în raport cu liniile de progres ale societăţii şi, ca urmare, cu 
realizarea lor. 

În societăţile democratice, în care trăirea în libertate devine un principiu existenţial şi, 
ca urmare, intră în funcţie şi libertatea morală, din care decurge şi instalarea condiţiilor pentru 
manifestări responsabile structurate organizaţional. Structurile organizaţionale ale statului de 
drept stimulează progresul material-economic al societăţii, democratizarea largă a participării 
membrilor societăţii la decizie şi management social (în toate verigile administraţiei de stat), 
intrarea în funcţie a raporturilor economice de piaţă – care, la rândul lor, stimulează iniţiativa 
privată şi acţiunea legii profitului maxim şi al concurenţei în viaţa economică. Astfel de relaţii 
creează câmp de manifestare a libertăţii omului pentru a-şi asuma riscul condiţionării propriei 
existenţe. În acest context, fiecare membru al societăţii îşi asigură o realizare în funcţie de 
conştientizarea gradelor de libertate de care dispune, de măsura în care îşi asumă niveluri de 
responsabilitate proprie dincolo de gradele de răspundere pe care i le conferă societatea.

Dar, pentru a se călăuzi trecerea de la economia de comandă la economia socială de 
piaţă (şi în perspectivă apropiată, socialistă de piaţă) este necesară conceperea statului de drept 
ca stat social – în această direcţie fiind necesar să se procedeze şi la maximizarea rolului 
acestuia în monitorizarea cu mijloace economice şi organizaţionale a proceselor sociale, inclusiv 
a relaţiilor de piaţă – tocmai în vederea trecerii treptate de la o societate (fie ea şi a economiei de 
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piaţă) în care omul este mai ales mijloc al procesului social, la o societate în care omul să fie cu 
preponderenţă scop al acestui proces. Stare de lucruri care nu poate fi înfăptuită în condiţiile 
prezenţei unor fenomene speculative şi a unor logici ale hazardului în funcţionarea proceselor 
economice generate de economia actuală, încă preponderent întemeiată (îndeosebi în România 
actuală) pe principiul economiei libere de piaţă. Numai într-o atare evoluţie a societăţii, în care 
statul, conceput ca maximal (adică social) şi disponibilizat pentru monitorizarea prin pârghii 
economice şi organizaţionale în reglarea pieţei, se poate sconta la atingerea cu adevărat a 
stadiului de evoluţie democratică, în care omul, concret nu doar abstract, să devină cu adevărat 
(şi generalizat) scop al procesului social. Numai în astfel de condiţii, moralitatea devine o 
dimensiune esenţială a umanului, iar responsabilitatea un mod principal de a fi şi de a acţiona al 
acestuia.

O problemă de importanţă socială deosebită o constituie, într-o societate democratică, 
întemeierea actului politic pe criterii morale şi, nemijlocit pe cel al responsabilităţii. În 
societatea capitalistă clasică, din tradiţie s-a proclamat nevoia unei independenţe a politicului 
faţă de etic, ridicându-se la rang de principiu divorţul dintre valorile morale şi cele politice –
machiavelismul constituind un temei ideologic în această privinţă. Un asemenea divorţ (între 
politic şi etic) s-a practicat generalizat în capitalismul economiei libere de piaţă. 

Într-o societatea capitalistă care practică economia socială de piaţă, credem că un 
asemenea divorţ (politic-etic) trebuie atenuat şi la limită abandonat. În contextul acestei noi 
etape a capitalismului, realizarea umană la nivel individual, şi corelarea politicului cu eticul, 
devin cerinţe de prim ordin ale structurării vieţii sociale. De aceea şi responsabilitatea 
(individuală şi nu numai colectivă) devine o valoare esenţială – tocmai pentru că omul devine 
(la nivel de individ şi nu numai colectiv), scop al procesului social. Abia această dată devine 
realitate îndemnul kantian al conceperii omului ca scop (şi nu numai ca mijloc) al stadiilor 
dezvoltării într-o societate democratică. Devenind posibilă şi manifestarea anumitor grade de 
responsabilitate în raporturile sociale.

Prin urmare, în actuala etapă de tranziţie la o nouă societate capitalistă, punerea 
problemei fizionomiei şi funcţionalităţii statului în directă legătură cu procesul de realizare 
umană devine o necesitate de prim ordin. Motiv pentru care funcţionarea responsabilităţii 
structurilor organizaţionale ale statului faţă de împlinirea condiţiei umane nu mai poate fi lăsată 
la voia întâmplării, ceea ce înseamnă că politicul nu mai poate fi indiferent faţă de etic, nu se 
mai poate dispensa de moralitate. În afara binelui moral nu mai poate fi conceput binele politic 
şi organizaţional. De aceea, amânarea realizării umane în viitor şi sacrificarea prezentului pentru 
un prezumtiv viitor nu mai este de admis într-o societate democratică – cel puţin de tipul celei 
aflate acum în construcţie în ţara noastră.

Rezultă că machiavelismul clasic nu mai este de actualitate. Actul de decizie politică 
trebuie bine întemeiat pe valori etice, îndeosebi pe responsabilitate. Astfel, se poate vorbi nu 
numai de răspundere decizională şi managerială, ci şi de responsabilitate de această natură în 
actul politic. În consecinţă, se poate ajunge (fiind o necesitate imperioasă) inclusiv la penalizare 
morală, nu numai juridică, în măsurarea eficienţei actului politic. Cu alte cuvinte, ineficienţa 
actului politic se măsoară nu numai prin criterii de răspundere, ci şi prin criterii de 
responsabilitate. În asemenea împrejurări, o atare ineficienţă fiind apreciată nu numai de opinia 
publică, ci şi de instanţele juridice – prin penalizare corespunzătoare.

Numai astfel se poate spera la edificarea unei societăţi democratice umaniste şi 
umanizatoare, una cu adevărat realizatorie generalizat pentru omul contemporan. Devine, deci, 
plauzibilă atingerea unui nivel de trăire democratică superioară (şi nu numai social şi economic) 
în societatea capitalistă viitoare, care se întrevede a fi nu numai a economiei sociale de piaţă 
avansată, ci o economie socialistă de piaţă (termenul de socialistă poate fi discutat, dar oricum 
este vorba de o societate nouă, care să fie despovărată de tarele actuale ale economiei sociale de 
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piaţă şi oricum ale economiei libere de piaţă – în care făptuirea politică nu dispune obligatoriu 
de o întemeiere şi apreciere morală).

*
O altă valoare morală, mai rar practicată în acţiunea socială a oamenilor, este căinţa. 

Manifestată ca remuşcare pentru actele umane producătoare de ineficienţă sau situate în afara 
umanismului şi exercitate fie din necesitate, fie din libertate. De regulă, căinţa funcţionează ca 
regret moral pentru oamenii care-şi asumă sentimentul responsabilităţii, neexercitarea ei fiind 
producătoare de nelinişte existenţială, de insatisfacţie morală. Care morală reclamă din partea 
celui care se căieşte supunerea liberă la pedeapsă – în această privinţă funcţionând obiectiv şi 
oprobriul comunităţii.

Căinţa este necesar de practicat (de către omul moral), cu efect compensatoriu pentru 
societate şi comunitate, îndeosebi de către indivizii însărcinaţi cu roluri la nivelurile decizionale 
şi de conducere ale societăţii. Ea se manifestă la aceştia prin retragerea din proprie iniţiativă din 
asemenea însărcinări, respectiv prin demisii de onoare. Producându-se asemenea luări de poziţie 
indiferent dacă făptuirile pentru care se manifestă căinţa sunt exercitate cu sau fără vină a celui 
care se autopenalizează pe această cale.

Fiind asumată liber, căinţa poate conduce la iertarea făptuirii ineficiente. Dacă nu se 
practică, îndeosebi în activitatea organizaţională, nu numai în comportamentele individuale ale 
oamenilor, lipsa de căinţă produce inevitabil pierderea credibilităţii şi neîncrederea celor pe care 
îi dezavantajează făptuirea ineficientă a făptuitorului care a provocat-o, fie din cunoştinţă de 
cauză, fie din necunoştinţă de cauză.

Prin urmare, practicarea actului căinţei poate funcţiona drept criteriu al promovării în 
funcţie organizaţională într-o comunitate de oameni.

Într-o societate democratică, căinţa morală funcţionează ca o protecţie a moralităţii 
celor cărora li se încredinţează roluri în sistemul ei organizaţional. Ea apare şi ca o măsură a 
gradului de personalizare şi de responsabilitate al celor însărcinaţi de societate cu funcţii de 
răspundere. În ultimă instanţă, căinţa este şi condiţie a acordării încrederii. 

Fireşte, firile iresponsabile şi incapabile de simţul răspunderii nu se căiesc, 
funcţionează pe anumite roluri şi după ce nu mai dispun de credibilitate din partea comunităţii –
mai devreme sau mai târziu atare indivizi aureolaţi organizaţional sunt însă eliminaţi din rolurile 
ce li s-au încredinţat şi sunt disponibili pentru a fi penalizaţi de societate, dacă nu juridic sau 
politic, oricum moral şi civic. De regulă, tot într-o societate democratică, asemenea indivizi, 
cocoţaţi pe scara organizaţională a societăţii, sunt în cele din urmă înlăturaţi şi supuşi unor 
penalizări juridice şi oricum puşi la stâlpul infamiei de către opinia publică.

Este, de aceea, preferabilă căinţa faţă de oprobriul moral. Întrucât agentul care o 
exercită şi-o asumă nu numai pentru a se salva pe sine moral, ci îndeosebi pentru a propulsa 
comunitatea. Se justifică din acest punct de vedere motivaţia pentru care societatea, alături de 
educarea oamenilor în direcţia nevoii de libertate şi responsabilitate, are ca obiectiv şi formarea 
omului în perspectiva unei trăiri morale superioare, insuflându-le oamenilor supuşi procesului 
educativ şi apetitul pentru înţelegerea nevoii de căinţă pentru ispăşirea căderilor în păcat şi 
pentru dobândirea iertării din partea colectivităţii sau a celor care au suferit prejudicii de pe 
urma actelor ineficiente. Căinţa fiind, astfel, o modalitate a sumării de risc în manifestarea 
umană responsabilă.

Căinţa se poate manifesta şi colectiv, nu numai individual. Avem în vedere căinţa unor 
popoare care au agresat alte popoare în trecutul nu prea îndepărtat (de exemplu, în cursul celui 
de-al doilea război mondial). Este cazul popoarelor german şi japonez. Dar nu numai. Ea este o 
formă de iertare de păcate a acestora faţă de prejudiciile provocate altor popoare. În acest sens,
căinţa linişteşte existenţial şi vindecă moral.

Dintre valorile morale de o deosebită importanţă în trăirea comunitară actuală, supunem 
atenţiei, în continuare, solidaritatea. Ea poate fi guvernată normativ într-o societate 
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democratică, dar virtutea ei umanizatoare rezultă îndeosebi din manifestarea ei liberă de către 
individ sau de grupuri sociale configurate informal. Presupune reduceri de drepturi şi libertăţi de 
împlinire individuală, motivate de realizarea unor interese comunitare pe care societatea le are 
pentru realizarea tuturor membrilor ei, uneori aflaţi în dificultate sau neputinţă (socială sau 
materială). De aceea, solidaritatea este o formă de integrare socială, o modalitate de socializare 
a individului. Poate fi şi de nivel intercomunitar sau intergrupal.

Ca sentiment moral ce contribuie nemijlocit la realizarea comunitară, în contextul sau 
în schimbul acceptării din partea indivizilor a unor privaţiuni în vederea depăşirii unor stări de 
cumpănă în viaţa comunităţii, solidaritatea se manifestă prin limitări de realizare economică, 
politică şi organizaţională, prin îngrădiri sau disponibilizări liber consimţite în ce priveşte 
angajarea acţională şi comportamentală, reclamând accentuarea sentimentelor de 
responsabilitate socială şi istorică.

De fapt, orice acţiune sau efort colectiv de salvare sau propăşire presupune solidaritate 
– care se asumă conştient şi liber şi nu se exercită din obligaţie sau doar din necesitate riguroasă. 
Este o manifestare autoobligată a omului care se integrează comunitar, având în vedere un spor 
de realizare nu numai de cel pentru care intervine societatea aflându-se în dificultate, ci şi pentru 
sine, pentru situarea morală în condiţia sa – de fiinţă socială, liberă şi responsabilă.

Apreciem ca importantă pentru trăirea morală asumarea liberă a solidarităţii şi nu cea 
impusă normativ de societate, prin forţă organizaţională. Dacă o asemenea solidaritate mediată 
organizaţional este totuşi necesară, ea este precedată de un ansamblu de măsuri educaţionale, 
prin care membrii comunităţii să-i înţeleagă necesitatea şi rostul. Dar, oricum, solicitarea 
organizaţională a solidarităţii nu se practică dacă este pusă în discuţie trăirea decentă a 
membrilor comunităţii în vederea unei realizări viitoare fără termen. Iar dacă se reclamă o atare 
acceptare a trăirii sub limita decenţei în vederea practicării realizatorii, aceasta nu se poate 
solicita fără asentimentul celor supuşi la rigorile ei. Altfel, solidaritatea este compromisă şi se 
exercită ca oprimare individuală sau a unor categorii largi ale populaţiei trăitoare comunitar.

De aceea, solidaritatea se trăieşte autoasumat. Dacă, în cazul unei solidarităţi 
comunitare, ea este adresată a se exercita de către toţi indivizii respectivei comunităţi şi nu 
numai de către unele categorii ale acesteia, care dispun de posibilităţi de a o exercita, 
solidaritatea este compromisă sau nu se produce. Deci, ea se suportă diferenţiat, în funcţie de 
nevoile şi posibilităţile de realizare ale fiecăruia dintre categoriile sociale ale respectivei 
comunităţi. Astfel, o atare solidaritate se manifestă variabil, fiecare categorie socială participând 
pe măsura capacităţilor ei de a-şi restrânge necesităţile. Diferenţierea de participare este, deci, 
repartizată pe categorii de populaţie, în funcţie de nevoile primare de realizare ale fiecăreia 
dintre acestea. 

Şi dacă totuşi solidaritatea comunitară este decisă de exercitat de către toţi membrii ei, 
atunci decizia organizaţională de a o manifesta prin indicaţie normativă, trebuie precedată de 
dezbatere privind stringenţa exercitării acesteia la nivelul întregului corp social al comunităţii. 
Şi, doar asentimentul acestui corp (social) poate motiva decizia la nivel comunitar de a o 
manifesta. Fără asentimentul tuturor membrilor comunităţii nu se poate întreprinde vreo 
codificare normativă comunitară – pentru a se acţiona solidar la nivelul grupului, este nevoie de 
asentimentul tuturor. 

Avem în vedere această sumară analiză, mai ales de solidaritatea comunitară necesară 
astăzi din nevoia depăşirii unor consecinţe dizolvante axiologic şi economic (îndeosebi pentru 
unele categorii ale populaţiei şi comunităţii umane) ale actualei recesiuni economice care s-a 
abătut asupra societăţilor capitaliste contemporane, datorită fetişizării economiei libere de piaţă. 
Precum şi din nevoia depăşirii unor dereglări ale mediului natural de existenţă pe întinse regiuni 
ale Terrei.

Trebuie însă găsite cele mai potrivite soluţii de solidaritate socială, care să poată fi 
suportate de toate categoriile sociale. Nu doar de cele neîndestulate economic şi organizaţional, 
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de regulă predispuse la o prea mare dăruire solidară dar care nu-şi pot asigura o trăire decentă. 
Altfel, procedeul solidarizării, monitorizat organizaţional de societate, produce efecte alienante 
imprevizibile asupra populaţiei, care se pot repercuta negativ asupra echilibrului social. Din 
valoare morală pozitivă, solidaritatea poate deveni cu repeziciune o valoare morală negativă, 
care împovărează procesul de realizare umană şi compromite democratismul vieţii sociale. O 
prea mare solidarizare, din păcate uneori forţată, respectiv monitorizată exclusiv organizaţional 
şi, ca atare, devenită obligatorie, desolidarizează societatea şi facilitează declanşarea unor 
situaţii revoluţionare – de care liniile actuale ale progresului nu au nevoie. 

Discutând în genere despre nevoia de realizare umană – pe care o apreciem şi ca 
expresie a gradului de moralitate – nu putem evita precizarea că, atât pentru individ, cât şi 
pentru societate, ea (solidaritatea) este o componentă a trăirii sociale a omului, o măsură a 
responsabilităţii sociale şi istorice, un factor de omogenizare socială şi o pârghie a progresului 
moral, a celui societar în general. La fel cum putem aprecia că este şi expresie a spiritului 
creativ şi al nivelului conştientizării de sine colective a omului. Pe care el îl manifestă în orice 
împrejurări care-i pun în cumpănă existenţială comunitatea, colectivitatea în care trăieşte şi 
acţionează, prezentul şi viitorul speciei sale. Astfel încât, pierderea sau lipsa de posesie a 
sentimentului solidarităţii echivalează cu ieşirea omului din autenticitatea (condiţia) sa şi 
predispunerea la dizolvarea de sine (din punct de vedere axiologic şi animalizare).

*
Ce se poate reţine din prezentarea câtorva valori morale ce funcţionează în determinarea 

fizionomiei morale a omului contemporan este prevalarea dimensionării morale în constituirea 
orizonturilor actuale ale condiţiei umane şi nevoia de a concepe în deschidere o asemenea 
dimensiune umană, ce va fi să fie specifică unui model uman – aflat deocamdată în proces de 
constituire. Care va fi, se presupune deocamdată, homo universalis, corespunzător unei Societăţi 
a cunoaşterii – care se aşteaptă a trăi la un nivel superior de moralitate şi umanism. Pentru care, 
binele moral, libertatea, răspunderea şi responsabilitatea, căinţa şi solidaritatea vor precumpăni 
în procesul de realizare umană – valori care, alături de omenie, mândria de a fi om, de a fi 
membru al unei comunităţi şi sentimentul unicităţii (în univers), vor aureola accentuat condiţia 
umană (a respectivului homo universalis). 
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CHIPUL, MODALITATE A APROAPELUI

                                                                  Alexandru MĂRCHIDEAN

Abstract
In this article we are interested to present one of the most important subject of the levinasian 

phenomenology, the “face” of the other. The face is considered in relation with absolute responsibility, 
who, write Emmanuel Levinas, was not studied on the measure of his importance in western philosophy. 
But this theory is in the same time attractive and controversial.  We try to see the problems who don’t 
have un answer in this theory.

Levinas afirmă că modalitatea în care se prezintă aproapele se numeşte chip1. Chipul îi 
trezeşte celui căruia îi apare o responsabilitate pe care nu o poate contesta, precedând orice 
consimţire liberă şi orice „contract”.

În reprezentare nu putem afla niciodată chipul, de aceea el este însăşi ruinarea 
fenomenalităţii: „Dezvăluirea chipului este nuditate – non-formă – abandonare de sine, 
îmbătrânire, moarte; chipul este mai dezgolit decât nuditatea: este sărăcie, piele ridată; iar pielea 
ridată este urmă a sinelui”2. Nuditatea absolută a chipului – fără apărare, fără acoperire, fără 
locuinţă, fără mască – este cea care se opune în mod absolut (deci nu ca un „armistiţiu de pace” 
sau ca o înţelegere) violenţei mele asupra sa. Fiinţa care se exprimă şi care se află în faţa mea 
spune nu prin însăşi expresia, chipul său. Iar acel nu, fără a aparţine unei forţe ostile sau unei 
ameninţări, este imposibilitatea de a-l ucide pe cel care îl „rosteşte”, şi, de asemenea, este 
„posibilitatea de a întâlni o persoană printr-o interdicţie”3. Chipul semenului este caracterizat 
prin posibilitatea de a ne afecta (dar nu la indicativ, ci la imperativ) şi de a rămâne exterior 
oricărei încercări de includere în categorie.

În faţa chipului, cel responsabil se află deja în situaţia celui care a ratat, a pierdut un 
trecut irecuperabil. Astfel, el nu poate surprinde în chipul celuilalt – urmă a Infinitului –
manifestarea unei esenţe. Non-fenomenalitatea sa face imposibilă contemporaneitatea cu 
celălalt, aici fiind vorba despre o contemporaneitate într-un timp etic (timp „non-istoric”, 
„spargere a timpului”). Aşa se explică insistenţa revenirii în operele filosofului francez a 
cuvintelor ce trimit la un dincolo de conştiinţă, fiinţă, prezent, ordine, principiu (arhé). Astfel, 
în timp ce ne aflăm în faţa chipului aproapelui, noi suntem întotdeauna într-o întârziere 
irecuperabilă; de aceea responsabilitatea este absolută, pentru că celălalt „ne chema” înainte de a 
veni. Urgenţa pentru care am fost convocaţi de către altul o „amânăm” prin nerăspunsul nostru.

Timpul comun măsurat de ceas, timp în care celălalt se dezvăluie, „se livrează” ca 
imagine (sau mască) a sa, nu ne face contemporan cu el. Dimpotrivă, prin „imagine” aproapele 
nu mai este aproape, ne permite distanţare şi devine comensurabil. Contactul cu celălalt este 
rupt – chipul (urma) „devine” Rostit, el este ocolit şi măsurat după măsura eului nostru. Dar 
proximitatea „nu intră în timpul comun al ceasului care face posibile întâlnirile. Ea este pur şi 
simplu perturbare”4. De aceea, scrie Levinas, obligaţia pe care o suscită proximitatea aproapelui 

                                                
1 E. Levinas, Totalité et Infini (essai sur l’extériorité), p. 43: «la manière dont se présente l’Autre, 
dépassant l’idée de l’Autre en moi, nous l’appelons, en effet, „visage”». 
2 E. Levinas, Altfel decât a fi sau dincolo de esenţă, p. 189.
3 E. Levinas, Liberté et commandement, p. 44: «Ce non n’est pas simplement formel, mais il n’est pas non 
plus celui d’une force hostile ou d’une menace; il est impossibilité de tuer celui qui présente ce visage, il 
est la possibilité de rencontrer un être à travers une interdiction».
4 E. Levinas, Altfel decât a fi sau dincolo de esenţă, p. 189.
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nu este pe măsura imaginilor pe care el le produce, „această obligaţie mă priveşte înainte de 
toate acestea sau altfel decât ele. Acesta este sensul non-fenomenalităţii chipului”1.

Discursul lui Levinas despre violenţă este legat în mod special de tema chipului. Astfel, 
acţiunea violentă este un mod de a acţiona ca şi cum ai fi singur sau, cu alte cuvinte, ca şi cum 
te-ai raporta la obiecte. Violenţa este posibilă prin refuzul de a te raporta la o libertate şi de a 
privi chipul semenului, care opune o rezistenţă totală fără a fi o forţă. Războiul şi tirania sunt 
caracterizate prin „falsificarea” semenului: nu i se priveşte chipul, libertatea sa este considerată 
a fi „sălbatică”, o forţă ce limitează libertatea agresorului, iar absolutul său este identificat cu 
ceea ce se opune şi mărgineşte eul meu. De asemenea, chipul înţeles ca simplă manifestare a 
„substanţei” unui altul înseamnă tot o falsificare, pentru că ar fi redus la trăsăturile sale2. 
Realitatea supusă tiraniei este o realitate deformată. Opoziţia feţei celuilalt nu este ostilitate, ci 
un imperativ, o poruncă pentru pace – unde pacea nu se referă la suspendarea războiului, la o 
violenţă stăpânită (deci la o pace incompletă, neautentică).

Vorbind despre concreteţea şi apropierea chipului, filosoful francez se referă şi la 
„contactul cu o piele”. Pielea mângâiată nu este protecţia unui organism, adică simpla suprafaţă 
a unei fiinţări, ci reprezintă distanţa dintre vizibil şi invizibil. „Subţirimea” sa se referă la 
ambiguitatea fenomenului, deci nu este o măsură a cantităţii. Este ambiguă prin expunerea 
sărăciei sale şi prin retragerea din expunerea absolută în ruşinea faţă de propria ei sărăcie. Este 
ambiguă, de asemenea, prin alternanţa dintre „prezenţa enormă şi retragerea acestei prezenţe”3, 
unde retragerea prezenţei nu se referă nici la o negare a ei şi nici la pura latenţă, ci la alteritate. 
Mângâierea nu coincide cu procesul de cunoaştere anatomică.

Apare însă problema dacă nu cumva însăşi mângâierea poate fi o ameninţare4 la adresa 
relaţiei etice, în măsura în care se află dincolo de chip, deci dincolo de privire. Dacă raportul 
faţă-în-faţă poate fi înţeles ca întâlnire a două subiectivităţi, o comunicare bazată pe interdicţia 
„să nu ucizi”, în schimb, în mângâire comunicarea este redusă la senzorial. Tocmai din acest 
motiv este posibil să ia locul relaţiei etice. 

Mângâierea este descrisă printr-o serie de atribute ce stabilesc distanţarea de ontologie: 
non-teleologie (de aici şi o „dez-ordine” a mângâierii), disparitate, non-intenţionalitate, decalaj 
dintre apropiere şi cel apropiat, diacronie, milă, tânguire: „contactul pielii este încă proximitate 
a chipului, responsabilitate, obsesie provocată de celălalt, fapt-de-a-fi-unul-pentru-altul: 
aceasta este naşterea însăşi a semnificaţiei dincolo de fiinţă”5. În „diacronia ireversibilă” care 
este mângâierea, susţine Levinas, se ruinează orice corelaţie intenţională a actelor eului, în care 
celălalt apare sub forma unei imagini plastice sau sub forma unui portret. Existenţa unică a 
semenului – a cărui „piele ridată” este propria sa urmă, sărăcie ce îşi ascunde nefericirea – îmi 
porunceşte, mă convoacă „până şi din ultimul meu refugiu cu o forţă de convocare 
incomparabilă, care nu poate fi convertită în forme”6. 

                                                
1 Ibidem, p. 190.
2 S. Critchley, R. Bernasconi, (ed.), 2004, The Cambridge Companion to Levinas. New York: Cambridge 
University Press., p. 188: „Other than the countenance, the face has no features or properties or substance, 
no ousia”.
3 E. Levinas, Altfel decât a fi sau dincolo de esenţă, p. 191.
4 Michael Naas, “In and Out of Touch: Derrida’s Le toucher”, în Research in Phenomenology, Vol. 31, 
Leiden: Koninklijke Brill NV, 2001, p. 264: “Reading Levinas on this strange modality of touch called 
the caress, which, like the kiss, seems to take even as it gives, Derrida asks about the implication of a 
caress that brings us, as Levinas argues, beyond phenomenality, to a ‘contact beyond contact’ and beyond 
touch, to a relation with the other that resembles the ethical relation while at the same time posing a threat 
to ethics insofar as it takes place ‘beyond the face’”.
5 E. Levinas, Altfel decât a fi sau dincolo de esenţă, p. 192.
6 Ibidem, p. 193. Fred Alford (“The Opposite of Totality: Levinas and the Frankfurt School”, în Theory 
and Society, Vol. 31, No. 2, Apr. 2002, p. 233) afirmă că celălalt este aproape un „anti-obiect”: “The 
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Formele (spre deosebire de non-fenomenalitatea chipului) oferă un conţinut privitorului 
şi îi acordă răgazul reprezentării, amânând urgenţa (deja ratată a) convocării, ocolind un răspuns 
la porunca celuilalt. Prin reprezentări, cel chemat este distras de către imagini prin care 
proximitatea aproapelui este anulată, redusă la „vorbe goale” ce primesc un răspuns pe măsură. 
Astfel începe activitatea eului în care lumea este dominată.

Vorbind despre exterioritatea chipului, Levinas susţine că „Absolutul – abuzivul meu –
nu ar putea, probabil, să capete, în mod concret, loc şi sens decât în fenomenologie – sau în 
fractura fenomenologiei – care se cheamă faţa altuia”1. Prin exprimarea ambiguă care pare să 
dea acelaşi sens fenomenologiei şi „fracturii” acesteia, gânditorul francez doreşte să afirme că 
fenomenologia feţei nu este fenomenologie în sensul lui Husserl sau Heidegger, care află eul 
transcendental, respectiv fiinţa, ca ultime structuri ale omului. Fenomenologia feţei ia o 
întorsătură etică, din moment ce dă la iveală sinele responsabilităţii şi al neliniştii. 

Putem vorbi în cazul lui Emmanuel Levinas despre o fenomenologie morală, a 
„socialităţii”2, dar aceasta este o fenomenologie a non-intenţionalului, pentru că răspunsul ce 
trebuie dat celuilalt nu este rezultatul unei vizări. Niciun alt termen din originalul vocabular 
moral al lui Levinas nu a fost subiectul mai multor analize şi confuzii decât chipul. Aceasta cu 
atât mai mult cu cât gânditorul francez afirma într-un interviu3 că

în modul meu de a mă exprima, cuvântul faţă nu trebuie înţeles într-o manieră 
restrânsă. Această posibilitate pentru [fiinţa] umană de a semnifica prin unicitatea 
sa, prin umilinţa lipsurilor sale şi prin mortalitatea sa, măreţia chemării sale –
cuvânt al lui Dumnezeu – la responsabilitatea mea pentru el, şi la alegerea unică a 
acestei responsabilităţi, poate veni [chiar] de la goliciunea unui braţ sculptat de 
Rodin. (...) faţa poate căpăta sens chiar pe ceea ce e «contrariul» feţei! Aşadar, faţa 
nu e culoarea ochilor, forma nasului, frăgezimea obrajilor etc. 

La o primă lectură a textelor levinasiene, pare că acesta spune „chip” pentru a se referi 
la prezenţa concretă a celeilalte persoane, cuvântul devenind, aşadar, o metaforă a tuturor 
aspectelor care ţin de fiinţa umană, însă aspecte ce scapă obiectivării. Chipul înfrânge 
intenţionalitatea care ţinteşte spre el. Din fragmentul citat mai sus reiese însă – cu referire la 
afirmaţia că posibilitatea semenului de a semnifica (prin unicitate, suferinţă şi mortalitate) 
„măreţia chemării sale la responsabilitatea mea pentru el” poate veni chiar de la goliciunea unui 
braţ sculptat de Rodin – că putem înţelege chipul nu doar ca un aspect concret al corporalităţii, 
dar şi ca pe ceva abstract.

                                                                                                                                              
other is closer to an anti-object: an otherness so complete it explodes every human category, including 
object and being. To be sure, the other may be said to have qualities, but the subject misses the point 
when he or she notices them”.
1 E. Levinas, Între noi. Încercare de a-l gândi pe celălalt, p. 169.
2 Termen utilizat de Levinas, referindu-se la relaţiile dintre oameni, fiecare dintre ei fiind unic, şi de pe al 
căror chip Cuvântul lui Dumnezeu porunceşte responsabilitatea: „Iar concretitudinea responsabilităţii, în 
viitorul ei extra-ordinar de necuprinzător, nu e ordonată prin Cuvântul său de pe faţa celuilalt?” (E. 
Levinas, Între noi…, p. 178). Esenţa socialităţii constă în răspunsul dat chemării celuilalt.
3 Redat în lucrarea Între noi…, p. 237. De asemenea, vezi şi Lévinas, Dificila libertate, p. 23, unde 
semnificaţia chipului este şi mai clar prezentată: „Chipul nu este asamblarea unui nas, a unei frunţi, a unor 
ochi, etc.; este toate acestea desigur, dar dobândeşte semnificaţia unui chip prin dimensiunea nouă pe care 
o deschide percepţiei unei fiinţe. Prin chip, fiinţa nu este doar închisă în forma sa şi oferită mâinii – ea e 
deschisă, se instalează în adâncime şi, în această deschidere, se prezintă într-o manieră personală. Chipul 
este un mod ireductibil potrivit căruia fiinţa se poate prezenta în identitatea sa. Lucrul nu se prezintă 
niciodată personal, şi, în definitiv, nu are identitate. Lucrului i se aplică violenţa. De el dispui, pe el îl 
apuci. Lucrurile se expun, ele nu oferă un chip. Sunt fără chip. Poate că arta caută să dea un chip 
lucrurilor şi în aceasta rezidă, în acelaşi timp măreţia ei şi minciuna ei”.
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Chipul nu poate fi descris complet sau înlocuit cu imaginea. De aceea, deşi se referă 
foarte des la chip, Levinas nu afirmă niciodată că privind „culoarea ochilor, forma nasului, 
frăgezimea obrajilor etc.” avem de a face cu o semnificaţie etică specială. Înţelegerea „chipului” 
în această modalitate ar însemna o reificare a sa, o cădere în sfera fenomenalităţii, pe când el 
reprezintă ceea ce „nu poate fi înţeles”: „Chipul este prezent în refuzul său de a fi conţinut. În 
acest sens el nu ar putea fi înţeles, adică înglobat. Nici văzut, nici atins – căci, în senzaţia 
vizuală sau tactilă, identitatea eului învăluie alteritatea obiectului care devine astfel conţinut”1. 
Spunând că în senzaţia vizuală sau tactilă este înlăturată alteritatea obiectului, Levinas reduce 
substanţial şansele pentru o clarificare a ceea ce înseamnă chip. În plus, ce poate fi înţeles prin 
a-l privi pe celălalt şi ce este mângâierea dacă nu şi o senzaţie tactilă?

Levinas afirmă că prezenţa chipului semenului nu este deloc o experienţă, ci mai 
degrabă o ieşire din sine. Totuşi, atunci când scrie că „Experienţa fundamentală pe care 
experienţa obiectivă ea însăşi o presupune – este experienţa Celuilalt. Experienţă prin 
excelenţă”2, gânditorul francez nu se contrazice, deşi aceasta este prima impresie. „Experienţa” 
(întâlnirea) celuilalt este experienţa prin excelenţă în sensul că fundamentează orice act de 
cunoaştere, aşa cum întrebarea (sau fisura eului) este „înainte” de gândire şi obiectivare, cum 
Rostirea se află „dincolo de” Rostit (discurs) şi îl face posibil, cum semnificaţia proximităţii 
face posibilă orice semnificaţie, iar responsabilitatea nelimitată întemeiază dreptatea şi 
egalitatea. Dar, deşi spuneam că Levinas nu se contrazice – atât timp cât acordăm o mare 
concesie stilului său metaforic – acest lucru nu înseamnă că au fost înlăturate dificultăţile. Este 
neclarificat modul în care experienţa întâlnirii semenului întemeiază celelalte experienţe. Ori, 
Levinas utilizează această idee ca pe o axiomă. O să vedem cum încearcă el să ofere o soluţie 
problemei amintite. 

Chipul „invită” la ieşire din egoism pe cel în faţa căruia se află, invită la conversaţie, 
este asemenea unei chei ce deschide drumul spre sinele responsabilităţii. Levinas consideră că 
întâlnirea feţei aproapelui este atât de importantă pentru că ne cere (ne „porunceşte”) să dăm 
răspuns, ne individualizează prin apel, ne responsabilizează. Celălalt ni se prezintă cu adresarea 
„Iată-mă!”. Levinas face trimiteri la Biblie pentru a ilustra modul întâmpinării de către semen. 
Prezenţa sa nu reprezintă o ameninţare (decât pentru ego), ci o dezvăluire a sinelui autentic. A 
da răspuns înseamnă a te „defini” din punct de vedere etic, răspunsul nefiind o construcţie 
asemenea cunoaşterii, ci act gratuit, deschidere spre infinit: „Relaţia dintre Acelaşi şi Altul – sau 
relaţie metafizică – se petrece în mod originar ca discurs în care Acelaşi, adunat în ipseitatea sa 
de «eu», de fiinţare unică şi autohtonă, iese din sine”3.

Ţinând cont de toate aceste valenţe ale chipului, este dificilă o descriere 
fenomenologică a sa şi a relaţiei faţă în faţă. Dermot Moran afirmă că este chiar imposibilă o 
astfel de descriere, pentru că faţa reprezintă pentru Levinas „eveniment fundamental” şi este 
dincolo de fenomenologie înţeleasă ca descriere a ceea este manifest4. Totuşi, fără să facă parte 
din domeniul fenomenalului, chipul, în calitatea sa de urmă a infinitului, deschide orizonturile 

                                                
1 E. Levinas, Totalitate şi infinit. Eseu despre exterioritate, p. 167. „Chipul este prezent în refuzul său de 
a fi conţinut. În acest sens el nu ar putea fi înţeles, adică înglobat. Nici văzut, nici atins – căci, în senzaţia 
vizuală sau tactilă, identitatea eului învăluie alteritatea obiectului care devine astfel conţinut”.
2 E. Levinas, Dificila libertate, p. 356.
3 E. Levinas, Totalitate şi infinit. Eseu despre exterioritate, p. 23. Vezi şi Lévinas, Dificila libertate, p. 
23: „Ceea ce se spune, conţinutul comunicat, nu este posibil decât graţie acestui raport de faţă în faţă, în 
care celălalt contează ca un interlocutor înainte chiar de a fi cunoscut”.
4 Dermot Moran, Introduction to Phenomenology, London: Routledge, p. 349: “For Levinas, it is 
impossible to give a phenomenological description of the face-to-face relation, because for him the face is 
a primitive notion, ‘a fundamental event’. Certain things go beyond phenomenology as the description of 
what is manifest”.
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alterităţii pentru cel care îl priveşte, şi trimite, deci, la ceea ce nu poate fi într-o prezenţă 
concretă.

Dar fenomenologia este posibilă tocmai pentru că ceva nu este dat, nu este adevăr 
manifest. Aşa este posibilă şi o fenomenologie a morţii, căreia nu i se poate face o asemenea 
analiză decât „în lipsă”; însă, deşi absentă, ea este ca o umbră permanentă ce planează asupra 
vieţii umane iar pe fundalul său se detaşează întreaga existenţă. În cazul analizei 
fenomenologice a lui Levinas asupra chipului şi alterităţii, este „dezvăluit” fundamentul etic al 
responsabilităţii. Aici merită menţionată o nuanţă ce justifică utilizarea termenului dezvăluire
(neacceptat poate de Levinas, care evită cuvintele utilizate în „filosofia totalităţii”).  Este vorba, 
aşadar, nu despre o prezenţă sau înfăţişare a unei reguli etice pe chipul celuilalt, ci despre o 
descoperire a sinelui responsabilităţii şi neliniştii pornind de la vederea mâinii întinse a unui 
străin flămând sau a chipului unui om neajutorat.

Putem afirma, încercând să aducem mai multă claritate, că există în fenomenologia cu 
finalitate etică a lui Levinas următorul lanţ de relaţii: întâlnirea, privirea chipul celuilalt –
bulversare a eului – dezvăluirea sinelui neliniştii, al responsabilităţii – datoria infinită pentru 
semen, „supunerea” eului semenului – conştientizarea acestei datorii odată cu apariţia terţului –
dezvoltarea eticii ca domeniu, şi de aici a justiţiei cu încercările (din domeniul rostitului, al 
discursului care presupune vizare, cunoaştere) sale teoretice de stabilire a păcii.

Deşi Levinas aşează la baza eticii întâlnirea chipului semenului şi răspunsul celui care îl 
întâlneşte, totuşi el nu afirmă decât că răspunsul trebuie să fie responsabil. Însă, ţinând cont de 
ambiguitatea chipului, de faptul că, în goliciunea sa, chipul nu anunţă doar pacea – el poate fi şi 
ameninţător –, răspunsul responsabil ar fi, în aceste condiţii, apărarea. Într-adevăr, gânditorul 
francez lasă deschisă problema, din moment ce nu specifică semnificaţia „răspunsului 
responsabil”. Oricum, rămâne de reţinut ideea că experienţa chipului este „originară” (dar nu în 
sensul unei construcţii realizată prin serii diferite de vizări) şi neasimilabilă. Apelul lansat de 
chipul semenului este pre-reflexiv, anterior oricărui cod moral. Mai degrabă este vorba despre o 
„locuire” a lui acelaşi de către celălalt şi o supunere. Relaţia faţă în faţă nu este tratată de 
Levinas ca o relaţie între două fiinţe – ceea ce ar însemna pentru el să reducă relaţia etică la una 
de tip ontologic. Se poate vorbi şi despre o abordare antropologică.

Strălucirea urmei [infinitului] este enigmatică, adică echivocă şi într-un alt sens, care 
o distinge de faptul de a apărea al fenomenului. Ea nu ar putea servi drept punct de 
plecare pentru o demonstraţie care ar fi condus-o în mod inevitabil în imanenţă şi 
esenţă. Urma se conturează şi se şterge în chip, asemenea echivocului unei rostiri, şi 
modulează astfel modalitatea însăşi a Transcendentului. Aşadar, nu putem adulmeca 
urmele Infinitului aidoma unui vânător ce îşi urmăreşte vânatul. Urma lăsată de 
Infinit nu este restul unei prezenţe; însăşi strălucirea ei este ambiguă1.

Problema prezentată de fiecare dată – şi căreia chiar gânditorul francez încearcă să-i 
găsească o soluţie – este aceea a modului în care reacţionează un om care îl întâlneşte pe un 
altul. Dar Levinas pune această întrebare ca şi când ar fi vorba despre prima întâlnire din viaţă 
cu un semen, întâlnire a cărei reminiscenţă o purtăm întreaga existenţă şi ne marchează. Dincolo 
de abordările etică, religioasă, fenomenologică iese în evidenţă importanţa întrebării sale: ce 
simte un om înaintea „chipului” altuia? Cum este posibilă „socialitatea”? Răspunsul filosofului 
la această întrebare trece prin fenomenologie pentru a scoate în evidenţă o „răsucire” de tip 
etico-religios. Şi, asemenea „bulversării” întâlnirii semenului, şi răspunsul său rămâne marcat de 
ambiguitate.

                                                
1 E. Levinas, Altfel decât a fi sau dincolo de esenţă, pp. 46-47.
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Dacă în cazul fenomenologiei lui Husserl este posibilă, prin reflecţia eidetică1, o 
clarificare, adică aflarea esenţei unui fenomen – după ce au fost „înlăturate” şi „descurcate”, 
rând pe rând, manifestările sale şi complexele raporturi cu orizonturile altor fenomene –, nu 
vom găsi, însă, o clarificare a „fenomenologiei chipului”. Aceasta şi pentru că în timp ce 
Husserl rămâne, în cadrul analizelor sale fenomenologice, la problema descrierii lucrurilor aşa 
cum ni se prezintă şi la problema punctului de întâlnire subiect-obiect, Levinas transcende 
problemele fenomenologice, aducând variabile noi în „ecuaţia” Acelaşi-Altul.

Nu ne referim doar la întorsătura etică – ceea ce reprezintă o împrospătare atât a 
fenomenologiei cât şi a eticii, rămânând totuşi în cadrul fenomenologiei (sau, mai bine spus, 
ieşind din fenomenologie prin însăşi metoda ei). Avem, însă, în vedere referirile frecvente la 
porunca lui Dumnezeu în chipul celuilalt: „Iar concretitudinea responsabilităţii, în viitorul ei 
extra-ordinar de necuprinzător, nu e ordonată prin Cuvântul său de pe faţa celuilalt?”2. Prin 
urmare, Levinas pare a introduce postulate exterioare metodei fenomenologice. De aici, printre 
altele, şi ambiguitatea de care este marcat textul său. Din perspectiva levinasiană – afirmă3

Dermot Moran – reiese ideea că a atribui un chip reprezintă o condiţie pentru existenţa chemării. 
Astfel, noi considerăm că Dumnezeu are chip datorită experienţei umane a chipului. Deşi 
Levinas recunoaşte că şi animalele au chip, totuşi, în acelaşi timp, el nu oferă un criteriu pentru 
ceea ce numeşte chip, aspect care înseamnă o importantă omisiune. Din acest motiv nu se poate 
răspunde la întrebări cum ar fi, de exemplu, dacă peştele, amoeba sau embrionul uman au chip. 
Pentru Levinas, susţine Dermot Moran în continuare, moralitatea este un răspuns acordat 
solicitării chipului, iar de aici rezultă că dacă ceva nu are faţă, atunci nu există nici chemare din 
partea sa şi nici responsabilitate. Prin urmare, modul în care înţelegem chipul este crucial în 
acest context.

Chipul şi evitarea responsabilităţii

Am putea întreba de ce unii se „eschivează” de la obligaţia responsabilităţii, lucru care 
face posibilă crima? Levinas ar răspunde că aceştia nu privesc, de fapt, chipul. Din cauza acestui 
refuz au loc toate actele de violenţă la adresa semenului.

Dacă mergem mai departe cu şirul întrebărilor şi căutăm să aflăm de ce refuză să 
privească faţa celuilalt, atunci observăm că autorul francez nu ne oferă un răspuns satisfăcător. 
El spune că falsificăm chipul semenului, îl denaturăm şi îl înlocuim cu o mască. Însă, nici acum 
nu este rezolvată problema, care rămâne în mare parte aceeaşi: de ce există violenţă şi crimă, de 
ce nu privim chipul semenului, prin ce este caracterizat refuzul de a privi chipul (reducându-l la 
mască) şi cum putem diferenţia actul de a-l privi de refuzul privirii?

                                                
1 De fapt, înaintea reflecţiei eidetice sau intuitive este necesar apelul la reducţii eidetice repetate.
2 E. Levinas, Între noi. Încercare de a-l gândi pe celălalt, p. 178. Vezi şi pag. 160: „Gândire constrânsă la 
imperativul categoric, inspirată de un Dumnezeu necunoscut, constrânsă la portul unei responsabilităţi 
inaccesibile, dar care consacră astfel unicitatea mea personală, primogenitura mea şi alegerea”.
3 Dermot Moran, op. cit., p. 350: “Attributing a face to something is a condition for it having a call on us. 
Thus we only understand the notion of God having a face because of our human experience of the face. 
Levinas agrees that we cannot actually refuse to acknowledge the faces of animals; nevertheless, at the 
same time, he has no adequate discussion concerning the attribution of faces, no criterion for ‘facehood’ 
as it were. Does a fish have a face, or an amoeba? Does a human embryo in the womb have a face? 
Levinas admits he is not able to give an account or set limits to the ascription of face: “I cannot say at 
what moment you have the right to be called ‘face’”. But surely this is an extraordinarily serious 
admission. For Levinas, morality is a response to the face. If I don’t see something as having a face, it has 
no call on me and I have no responsibility towards it. Then, surely, how one accords face is crucial. If 
there is no account of this, it is hardly a philosophy of the face at all”.
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Levinas răspunde unor astfel de întrebări doar referindu-se la consecinţele celor două 
raportări: a privi are ca rezultat „fisura” în eu şi „trezirea”1 responsabilităţii absolute, iar refuzul 
privirii are ca efect tratarea celuilalt ca obiect, ca element statistic şi acest lucru poate duce, la 
rândul său, la violenţă. Nu trebuie considerată ideea falsificării chipului – şi tratarea sa ca 
imagine, mască, reprezentare – un răspuns la întrebarea ce se întâmplă când refuzăm să-l privim 
pe aproape. Ea nu reprezintă decât o desfăşurare a conţinutului cuprins în întrebare şi, deci, doar 
o amânare a răspunsului.

Ceea ce ne interesează din punct de vedere fenomenologic, dar şi etic, este un criteriu 
care să delimiteze între a privi şi a nu privi chipul semenului. Nu am insista atât de mult asupra 
acestei probleme dacă Levinas nu ar pune ca fundament al eticii întâlnirea cu urma Infinitului –
chipul aproapelui, caracterizat prin sinceritate, expresie pură, „extrădare”2. În fragmentul redat 
la nota de subsol chipul este prezentat ca expresie pură şi totuşi el nu este văzut de toţi. De 
asemenea, Levinas se referă în nenumărate rânduri la „constrângerea” resimţită de cel care 
priveşte chipul, de culpabilitatea şi de faptul de a fi „prizonier” al celuilalt.

În forma în care ne sunt prezentate răspunsurile la întrebările de mai sus, ajungem, pe 
de o parte, la un cerc vicios (privitor la cazul când este privit chipul semenului), iar pe de altă 
parte, la a considera că una dintre principalele premise ale eticii (dar, aşa cum vom vedea, şi ale 
fenomenologiei) levinasiene nu poate fi susţinută.

Astfel, (1) afirmând că responsabilitatea (aflată în sine dintr-un timp imemorial, dar 
închisă în carapacea eului care se identifică) este un preaplin ce pune stăpânire pe fiinţa umană 
atunci când întâlneşte chipul celuilalt, ajungem la un cerc vicios dacă dorim să aflăm un răspuns 
la întrebarea cum „ştim” (ce criteriu putem stabili) că am privit chipul semenului. Din abordarea 
acestui subiect de către Levinas reiese clar că „semnul” întâlnirii chipului celuilalt este 
bulversarea sau neliniştea eului. Aceasta înseamnă că aici responsabilitatea este rezultat al 
privirii feţei. Dar, întrebându-se în acelaşi timp cum este posibilă tulburarea lui acelaşi de către 
altul, sau de ce îl tulbură întâlnirea cu altul, Levinas afirmă că acest lucru se întâmplă datorită 
unei… responsabilităţi absolute, „trezite” de întâlnire. Prin urmare, responsabilitatea pentru altul 
este totodată sursă şi rezultat al privirii feţei, iar gânditorul francez nu dă un răspuns satisfăcător 
problemei.

Nici celălalt caz (2), când chipul semenului nu este privit (ceea ce poate avea ca rezultat 
violenţa la adresa sa) nu duce la rezultate care să se armonizeze cu premisele lui Levinas. Astfel, 
dacă am răspunde că anumiţi oameni refuză privirea chipului semenului lor din cauza faptului 
că sunt orbi din punct de vedere etic, atunci nu mai are nicio susţinere premisa levinasiană 
conform căreia sinele neliniştii şi al responsabilităţii reprezintă o existenţă profundă, latentă în 
absolut orice persoană.

Am putea afirma în continuare că responsabilitatea „se învaţă”, plecând bineînţeles, de 
la o anumită „capacitate” de tip etic, aşa cum o limbă poate fi învăţată pentru că există o 
capacitate în acest sens, dar aceasta conduce la ideea că există grade ale responsabilităţii. Pentru 
ca o asemenea idee să nu pară pură speculaţie pot fi aduse exemple de înţelegere „graduală” a 
responsabilităţii. Astfel, în literatura creştină privitoare la vieţile sfinţilor3, responsabilitatea este 

                                                
1 E. Levinas, Între noi. Încercare de a-l gândi pe celălalt, p. 172: „Din fondul identităţii naturale în fiinţa 
unui fiind asigurat de dreptul său de a fi (…) se ridică, trezită de limbajul insonor şi imperativ cu care 
vorbeşte faţa celuilalt (fără a avea forţa constrângătoare a vizibilului), neliniştea unei responsabilităţi faţă 
de care nu am a mă decide, aşa cum nu am de identificat identitatea mea cu mine însumi. Responsabilitate 
anterioară deliberării şi căreia i-am fost expus şi sortit înainte de a-mi fi sortit mie însumi”.
2 Ibidem, p. 169: „Faţă a celuilalt care (…) este în aceeaşi măsură expresie pură, extrădare fără apărare 
sau acoperire”. 
3 Dar şi în romanul lui Dostoievski, Fraţii Karamazov, din care Levinas citează des o anumită idee atunci 
când descrie unicitatea eului: „El este Eul care vorbeşte la persoana întâi, ca cel care îl face să vorbească 
pe Dostoievski şi spune: «Eu sunt cel mai vinovat dintre toţi»; prin obligarea fiecăruia de către fiecare, cel 
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considerată într-adevăr ca fiind absolută: pentru cei apropiaţi, cunoscuţi, dar şi pentru străini şi 
pentru cei care nu vor fi niciodată întâlniţi, pentru existenţa dezastrelor naturale şi pentru tot 
ceea ce înseamnă violenţă, distrugere, moarte.

Această înţelegere are ca fundament conştientizarea vinovăţiei umane (prin 
nerespectarea poruncii divine) şi a unei nerecunoştinţe generale a omului faţă de iubirea divină. 
În schimb, un ateu, dar şi credincioşii de rând văd în această perspectivă asupra responsabilităţii 
ceva absurd sau cel puţin exagerat. Oricât de bine ancorată în respectarea valorilor morale, o 
astfel de persoană nu se poate considera responsabilă pentru cei care suferă din motive străine 
acţiunii rezultate din liberul său arbitru (chiar dacă poate avea sentimente de milă faţă de 
aceştia), iar cu atât mai puţin se va simţi vinovat pentru că animalele se ucid între ele şi pentru 
existenţa catastrofelor naturale.

Dar Levinas vorbeşte despre o responsabilitate absolută ce pune stăpânire, şi în niciun 
caz nu ar admite o „gradualitate” a ei. Pentru acest gânditor se pare că responsabilitatea este fie 
absolută (în urma întâlnirii chipului aproapelui), fie rămâne nedezvăluită, dar în mod latent, 
„imemorial”, ea este totuşi deplină. Între aceste extreme – o responsabilitate deplină 
„dezvăluită” şi lipsa dezvăluirii ei – Levinas nu admite cale sau căi de mijloc. Considerăm că 
faptul de a alege – odată cu apariţia terţului – între incomparabili, apariţia justiţiei, a discursului 
(„Rostitul”) nu reprezintă căi intermediare. Ele pornesc tot din responsabilitatea absolută pentru 
celălalt. Necesitatea de a cântări faptele şi solicitările fiecăruia dintre terţi, ceea ce duce la o 
„temperare” a responsabilităţii, se realizează din obligaţia de a nu săvârşi o injustiţie, dar aceasta 
provine din înţelegerea profund etică a faptului că terţul este tot un celălalt; prin urmare, sursa 
justiţiei este, pentru filosoful francez, responsabilitatea infinită.
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mai constrângător, unicul. Cel a cărui obligaţie faţă de un altul este şi ea infinită (…) fără să se 
interogheze în legătură cu reciprocitatea, fără să pună întrebări despre celălalt în apropierea feţei sale” 
(Ibidem, p. 170). Vezi, despre absolutul vinovăţiei, şi E. Levinas, Când Dumnezeu devine idee, p. 146: 
„Substituirea celuilalt înseamnă: în ultimul meu refugiu faţă de mine să nu mă simt nevinovat, nici chiar 
de răul pe care îl face celălalt”.
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FILOSOFIA  VALORILOR

IREDUCTIBILITATEA  ŞI CONEXIUNEA VALORILOR SPIRITUALE

Ioan N. ROŞCA

Abstract

IRREDUCIBILITY AND CONNECTION OF VALUES

In the first part of the study, the author justifies and illustrates the idea that the types of spiritual 
values are irreducible by two main elements: the need or the aspiration that satisfy and the subjective 
faculty that engages in a priority.

In the second part of the study, he argues that the hierarchy of values does not invalidate their 
irreducibility. He argues also that each type of spiritual value can stimulate the affirmation of the other 
and asserts the need for solidarity of all.

Key words: value, irreducibility of values, hierarchy of values, conection of values.

1.  Ireductibilitatea valorilor spirituale

a)  Criterii ale ireductibilităţii valorilor

Iniţiată de J.-J. Rousseau şi amplificată de I. Kant, teoria autonomiei şi ireductibilităţii 
valorilor spirituale bazată pe specificul ireductibil al facultăţilor implicate valoric a devenit o 
achiziţie de necontestat a axiologiei contemporane. În schimb, unitatea valorilor, conexiunea 
acestora, deşi proclamată, nu este teoretizată la fel de amplu şi nu se bucură de aceeaşi atenţie 
nici în actualele preocupări ale oamenilor de a cultiva valorile şi de a se afirma ca fiinţe 
valorice.

În prima parte studiului îmi propun să aduc unele precizări privind specificul ireductibil 
al valorilor spirituale, iar în cea de a doua să prezint un punct de vedere mai personal referitor la 
conexiunea acestora. 

Menţionez de la început că înţeleg valorile, în accepţia care provine de la neokantienii 
Şcolii de la Baden (W. Windelband şi H. Rickert), ca  aprecieri (preţuiri, evaluări) cognitiv-
afective unite cu bunurile (diversele realităţi) demne de preţuit pentru corespondenţa lor cu 
trebuinţele şi aspiraţiile umane. Consider, de asemenea, în acord cu sociologul şi filosoful 
valorii Petre Andrei, că aprecierile instituitoare de valori angajează subiectul cu întreaga sa 
subiectivitate, cu toate facultăţile sale, deoarece, pentru a preţui un obiect ca valoros, oamenii se 
raportează la acel obiect atât cognitiv(chiar printr-o  triplă cunoaştere privind: proprietăţile 
obiectului, trebuinţele umane, raportul dintre proprietăţi şi trebuinţe) , cât şi afectiv, manifestând 
un sentiment de atracţie faţă de obiect, cât şi volitiv, dorind să obţină ceea ce cunosc şi 
afecţionează ca valoros. Amintita accepţie era formulată de Petre Andrei în felul următor: ,, 
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fenomenul valorii e un sentiment ce întovărăşeşte o judecată şi care caută să concretizeze 
obiectul său sub forma unui scop.’’1

Adaug însă, de data aceasta în consonanţă cu alţi teoreticieni ai valorii, străini sau 
români, în speţă Max Scheler, D.D. Roşca şi Tudor Vianu, că natura valorii este alogică 
(afectivă), pentru că un obiect devine valoros nu prin simpla lui cunoaştere sau prin dorinţa de 
a-l obţine, ci numai prin faptul că subiectul uman aderă la el emoţional, afectiv. Actele 
emoţionale, afirma Max Scheler, ,,constituie singurul acces posibil în lumea valorilor.’’2

Valorile, adăuga D.D.Roşca, ,, sunt relaţii emoţionale pe care le creăm între noi şi realitatea 
exterioară, în eforturile pe care le facem ca s-o transformăm după dorinţele noastre.’’3 La rândul 
său, Tudor Vianu origina valorile în ,,raportul adecvat dintre unele dorinţe şi nevoi şi lucrurile 
care le pot satisface’’4, considerând că, deşi nu e creată de dorinţă, ,,valoarea urmează dorinţei’’5

şi că ,,dorinţa cuprinde valori’’.6

Sublinierile anterioare sunt necesare pentru a înţelege specificul ireductibil al claselor 
de valori spirituale, având în vedere faptul că, de regulă, începând cu Rousseau şi Kant, ele au 
fost distinse şi clasificate în funcţie de ponderea diferitelor facultăţi şi elemente subiective pe 
care se întemeiază.

Principalul criteriu în funcţie de care se diferenţiază şi sunt ireductibile valorile îl 
constituie însă cerinţele şi aspiraţiile de satisfăcut (şi obiectele prin care sunt satisfăcute). După 
criteriul amintit, ele se împart în două mari grupe: valori materiale şi valori spirituale. Funcţie 
de acelaşi criteriu, cele spirituale pot fi: teoretice, morale, artistice, religioase. Valorile 
teoretice  satisfac tendinţa omului spre adevăr, cele morale  exprimă dorinţa de bine, cele 
artistice  corespund năzuinţei spre frumos, iar cele religioase împlinesc aspiraţia spre 
transcendenţa divină.

În ce priveşte celălalt criteriu, specific pentru valorile spirituale, şi anume facultăţile şi 
elementele subiective implicate în mai mare măsură,  deşi toate tipurile de valori se constituie 
prin aportul determinant al afectivităţii, totuşi valorile teoretice angajează prevalent raţiunea, 
cele morale – voinţa bună (impulsionată însă de sentimentele nobile şi de cunoaştere), cele 
artistice – sentimentul frumosului, cele religioase – credinţa.

Valorile spirituale sunt ireductibile pentru că nici nevoile pe care le satisfac, nici 
facultăţile pe care le angajează prioritar nu pot fi substituite unele cu altele. 

Clasele de valori spirituale amintite se disting, în sfera fiecărei clase sau şi în raporturile 
dintre ele, şi în funcţie de alte criterii, printre care cele mai importante sunt: gradul de 
generalitate (maximă sau restrânsă), sensul (pozitiv sau negativ), suportul (persoana sau 
lucrurile), raporturile dintre valorile de tipuri diferite. 

În raport cu gradul de generalitate, valorile pot fi general-umane (potenţiale) sau de o 
generalitate restrânsă (reale). 

Valorile general-umane sunt, ca şi aprecierile general-umane, numai potenţiale, în 
sensul că ele pot fi împărtăşite de orice om, fără a fi însă receptate şi cultivate efectiv de fiecare. 
Ca potenţialităţi, ele exprimă acorduri (adecvări) posibile, iar nu efective între capacităţile 
oricărei conştiinţe de a aprecia diferitele obiecte ca importante pentru diversele trebuinţe şi 
aspiraţii umane, pe de o parte, şi însuşirile obiectelor care corespund acestor trebuinţe.

                                                
1 Petre Andrei, Filosofia valorii, în Opere sociologice, vol. I, Editura Academiei, Bucureşti, 1973, p. 188
2 Max Scheler, Le formalisme en éthique et l’éthique matérielle des valeurs, Paris, 1957, p. 90.
3 D.D.Roşca, Exisenţa tragică, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1968, p. 118-119.
4 Tudor Vianu, Originea şi valabilitatea valorilor, în Opere, vol. 8, Editura Minerva, Bucureşti, 1979, p. 
135.
5 Idem, Introducere în teoria valorilor întemeiată pe observaţia conştiinţei, în Opere, vol. 8, ed. cit., p. 
73.
6 Ibidem, p. 56.
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Valorile de o generalitate mai restrânsă (reale) sunt înfăptuiri concret-istorice ale 
valorilor potenţiale. Ele se concretizează în variatele creaţii materiale sau spirituale, constituind 
fondul cel mai trainic şi mai durabil al acestora.  Ele pot fi individuale (sau, mai exact, 
interindividuale), familiale, profesionale, clasiale, naţionale, continentale (europene, americane, 
asiatice etc.) sau chiar ale întregii omeniri. 

În cadrul fiecărui tip (fiecărei clase) de valori, fiecare valoare potenţială general-umană 
este una. Prin fondul lor general-uman, adevărul în genere, binele în genere, frumosul în genere, 
sacrul în genere, ca şi celelalte valori, au un singur conţinut, au acelaşi înţeles pentru toţi. Dar, 
în planul realităţii, fiecare specie de valoare potenţială general-umană se concretizează într-o 
multitudine de valori de o generalitate mai restrânsă, având înţelesuri diferite, dar subsumate 
speciei respective. În realitate, în plan faptic, efectiv, nu există adevăr în genere, bine în genere, 
frumos în genere, sacru în genere, ci există o diferite adevăruri, diverse manifestări ale binelui, o 
varietate de creaţii frumoase, multiple credinţe religioase, fiecare cu propria sa conotaţie a 
sacrului. Valorile reale din fiecare clasă prezintă atât particularităţi prin care se disting unele de 
altele, cât şi anumite similarităţi prin care converg spre un înţeles general, potenţial, care ar 
putea fi acceptat de orice conştiinţă umană. 

În funcţie de sens, orice specie de valori este structurată polar, cuprinzând atât valori 
pozitive, cât şi valori negative. Cele pozitive servesc trebuinţe şi aspiraţii autentic umane, prin 
care omul îşi fortifică viaţa biologică şi spirituală, se înalţă şi se desăvârşeşte spiritual, pe când 
cele negative sunt contrare omului autentic, sănătăţii lui corporale şi sufleteşti, incluzând 
aprecieri (stări afective, simţăminte şi idei) prin care îşi coboară spiritul la rang de mijloc pentru 
cerinţe instinctuale şi înclinaţii de tot felul.

Valorile polare sunt nu numai opuse, ci şi corelative, cele pozitive neexistând şi 
neputându-se defini decât în raport cu cele negative şi invers. Astfel, dacă ne raportăm la 
valorile spirituale, există o corelaţie reciprocă între adevăr şi eroare, între bine şi rău, între 
frumos şi urât, între sacru şi profan, fiecare termen al unui cuplu valoric delimitându-se şi 
definindu-se în raport cu opusul său.

După suport, valorile spirituale pot fi: numai ale persoanei (valorile morale şi cele 
religioase), numai ale lucrului (valorile teoretice, în sensul că aparţin propoziţiilor şi teoriilor),   
fie ale persoanei, fie  ale lucrului (unele valori artistice).

În raport cu suportul lor, valorile pot fi, de asemenea, aderente, adică unite indisociabil 
cu suportul lor  (valorile morale, cele artistice şi cele religioase), sau libere, în sensul că una şi 
aceeaşi valoare poate fi redată prin mai multe suporturi (valorile teoretice, în sfera cărora o 
teorie adevărată poate fi exprimată  în mai multe feluri, prin diferite formulări). 

Pentru a concretiza semnalatele diferenţe dintre clasele de valori spirituale, voi descrie 
succint fiecare clasă în parte.

În fiecare clasă vom întâlni o pereche de valoari general-umane potenţiale, centrice: o 
valoare pozitivă şi o valoare negativă, precum şi o pluralitate de valori reale ca realizări concret-
istorice ale celor două valori polare. Desigur, omul se înnobilează doar prin valorile pozitive. 

b) Valorile teoretice

Valorile teoretice pivotează în jurul valorii generale de adevăr, care exprimă năzuinţa 
omului de a dezvălui esenţa realităţii în mod conceptual. Adevărul în genere, inexistent ca atare 
în plan real, se concretizează şi realizează în adevărurile variatelor creaţii teoretice, care sunt 
cele ştiinţifice şi cele filosofice. Valoarea negativă generală opusă adevărului este falsul, prezent 
şi el într-o mulţime de ipostaze.

Facultatea pe care se întemeiază adevărul este raţiunea în sens larg, pe care nu o 
distingem aici de intelect.
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Adevărul este acordat de om unor suporturi care pot fi judecăţi, postulate, axiome, 
teoreme, teorii etc. 

Este necesar să distingem adevărul, ca atribut cognitiv al suporturilor amintite, de 
adevăr, ca valoare. Adevărul în sens cognitiv este, potrivit principalelor sale accepţii, atributul 
unei cunoştinţe de a corespunde obiectului exprimat, sau de a fi coerentă cu alte cunoştinţe 
socotite adevărate, sau de a avea o utilitate practică. Adevărul ca valoare presupune, în plus, 
ataşamentul omului pentru adevărul cognitiv, preţuirea acestuia ca modalitate de afirmare 
autentic umană. 

c)   Valorile morale

Valorile morale se centrează în jurul valorii morale generale de bine, care satisface 
cerinţa omului de a contribui, prin conduita sa, la afirmarea esenţei umane a propriei persoane şi 
a esenţei umane a semenilor săi.

Valoarea morală centrică a binelui în genere se răsfrânge în valori reale particulare, cum 
sunt mila, altruismul, prietenia, amabilitatea, cinstea, temperanţa, curajul, modestia, îndatoririle 
familiale, profesionale şi multe altele. 

Valoarea morală generală negativă este răul, cu tot atâtea feţe reale ca şi cele ale binelui 
şi opuse acestora.

Condiţia sine qua non a valorii morale o constituie libertatea voinţei, pentru că omul îşi 
poate afirma dimensiunea sa generică, umanitatea persoanei sale şi a oricărei alteia, numai prin 
propria voinţă, susţinută de sentimente nobile şi de raţiune, prin care se poate înălţa deasupra 
intereselor înguste şi înclinaţiilor egoiste spre fondul său definitoriu, spiritual. Conduitele 
morale sunt liber consimţite, iar nu constrânse. Chiar dacă valoarea morală are şi caracter 
imperativ, ea impunându-se omului ca o datorie sau ca o poruncă, sau prin intermediul unor 
norme (reguli) de comportament, acest caracter nu este impus din exterior, ci aparţine însuşi 
spiritului uman ca izvor al valorii morale. Este cerinţa inerentă spiritului uman ca omul să se 
edifice, pe solul dimensiunii lui biologice, ca fiinţă spirituală. 

Caracterul imperativ al valorii morale este net diferit de imperativismul valorii juridice. 
Nerespectarea valorii morale sub forma legilor şi normelor morale promovate de societate 
atrage după sine oprobiul opiniei publice sau şi mustrarea  ce vine din interiorul propriei 
conştiinţe, pe când încăcarea legilor şi normelor juridice se pedepseşte conform codului de 
procedură civilă sau celui de procedură penală. Sancţiunea morală nu este însă câtuşi de puţin 
mai uşoară decât sancţiunea juridică, pedeapsa interioară fiind mai greu de suportat decât una 
exterioară.

Valorile morale au ca purtător omul liber şi conduita sa liber consimţită faţă de sine şi 
de semeni, sau, mai recent, şi faţă de alte vieţuitoare, sau chiar în raport cu plantele, cu natura în 
genere.

Din faptul că valorile morale sunt asumate în deplină libertate, potrivit glasului profund 
al propriei conştiinţe, rezultă şi importanţa lor pentru orice domeniu de activitate, pentru 
corectitudinea, abnegaţia şi devotamentul cu care oamenii se angajează în relaţiile cu semenii 
lor, începând cu raporturile de muncă. 

Uneori, oarecum impropriu, valorile morale mai sunt numite şi valori etice, dar, cel 
puţin în literatura de specialitate din ţara noastră, termenul etică desemnează teoria moralei, 
astfel că adjectivul etic are înţelesul de referitor la etică.

d) Valorile artistice

Valorile artistice au ca reper valoric general frumosul, care exprimă aspiraţia 
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umană de a descoperi structura armonioasă a realităţii prin intermediul aspectelor fenomenale 
ale acesteia. 

Ca specii şi, totodată, ca valori particulare ale frumosului sunt considerate sublimul, 
tragicul, comicul, precum şi unele specii secundare, ca agreabilul, graţiosul, grotescul etc. 
Sublimul exprimă frumosul în gradul cel mai înalt, prin manifestări de excepţie. Tragicul
prezintă  pieirea unei persoane aflată în plin proces de maturizare sau care nu şi-a consumat 
puterea de afirmare şi de iradiere. Poate fi vorba de un adolescent sau un tânăr care, prin chiar 
vârsta sa, constituie o promisiune de afirmare valorică, sau de o personalitate aflată la vârsta 
maturităţii sale creatoare. Tragică poate fi şi înnăbuşirea unui reviriment valoric, care poate fi un 
fenomen politic democratic, întrerupt brusc etc. Comicul redă o neconcordanţă, o nepotrivire 
hazlie în sfera limbajului, a conduitelor, a situaţiilor umane. 

Valoarea artistică generală negativă este urâtul, estetica urâtului evidenţiind variate 
chipuri ale înfăţişării lui artistice.  

Prin mijlocirea imaginilor sensibile, existente în realitate sau plăsmuite de creator (ca 
imagini literare, plastice, muzicale etc.), valorile artistice exprimă conţinuturi ideatico-afective, 
menite să surprindă fondul general şi esenţial la care trimite sensibilul individual şi fenomenal. 
În această privinţă, referindu-se la opera de artă, N. Hartmann o caracteriza ca relaţie cu patru 
termeni: 1) planul real (sensibil) din faţă, 2) planul ireal (spiritual) din spate, 3) spiritul 
receptorului, 4) spiritul producător al artistului, care, de obicei, rămâne în spate. Prin planul din 
faţă, prin care îl sugerează pe cel din spate, artistul se poate referi la orice realitate, fie la 
oameni, fie la lucruri, şi anume: atât la aspectele lor perceptibile, evidente, din faţă, cât şi la cele 
imperceptibile, ascunse, din spate, sau, mai exact, la unitatea sau convergenţa acestora.

Prin conţinutul ei complex, arta este o cunoaştere nu numai a fenomenalului, ci şi a 
esenţialului, nu numai a individualului, ci şi a generalului, sau, mai exact, a unităţii indisolubile 
a celor două straturi ale realităţii. De aceea, se realizează prin intuiţie, trăire, reprezentare, 
imaginaţie.

Valenţele valorilor artistice sunt atribuite atât obiectelor naturii, cât şi obiectelor create 
de om şi, în primul rând, operelor de artă, cât şi omului însuşi, îndeosebi unora din gesturile şi 
faptele sale.
            În contemporaneitate, se tinde ca obiectele fabricate de om să prezinte concomitent atât 
funcţionalitate, înlesnind viaţa şi activitatea umană, cât şi valenţe artistice, conferite de design-
ul lor, de colorit etc., începând cu obiectele de încălţăminte şi îmbrăcăminte, sau chiar cu cele 
mai simple instrumente de uz casnic şi până la cele mai complexe construcţii, cum sunt cele de 
locuit, de infrastructură, de amenajare a teritoriului etc.  

Uneori, valorile artistice sunt denumite şi valori estetice, dar nu tocmai exact, pentru 
că estetica este teoria artei.

e)   Valorile religioase

Valorile religioase sunt guvernate de valoarea generală a sacrului divin.
Sacrul exprimă nevoia omului finit şi limitat în raport cu ansamblul societăţii şi, mai 

ales, cu puterile cosmice, de a se depăşi, raportându-se şi căutând sprijin la un factor 
transcendent, situat dincolo de om, de mărginirile lui. 

Sacrul poate fi conotat laic sau religios.
Sacrul laic echivalează transcendenţa cu potenţa practic ilimitată a facultăţilor umane 

şi, de asemenea, cu valorile prin care acesta îşi depăşeşte cerinţele strict individuale şi se afirmă 
ca fiinţă transindividuală, în consens cu aspiraţiile comunităţii sale sau ale omenirii întregi. 
Astfel, facultatea libertăţii, a gândirii, a iubirii etc., considerate nu sub manifestările lor 
imperfecte şi relative, ci în obiectivările lor de excepţie şi în perfectibilitatea lor practic 



36

ilimitată, sunt preţuite ca facultăţi sacre. Valorile spre care aspiră oamenii – adevărul, binele, 
frumosul, divinul – sunt, la rândul lor, sacralizate. La fel, creaţiile magnifice, ca valori 
înfăptuite, pot fi şi ele sacralizate. O creaţie poetică, muzicală etc. poate fi sacralizată, ca operă 
specifică unei anumite comunităţi sau reprezentativă pentru întreaga umanitate. De exemplu, 
orice imn naţional este investit cu atributul sacralităţii. Totodată, sacrul laic se poate exprima şi 
prin anumite simboluri specifice unui popor sau grup de popoare. Orice steag naţional sau 
steagul Uniunii Europene sunt considerate ca obiecte sacre. 

Sacrul religios presupune credinţa într-un factor transcendent, situat dincolo de lume 
şi, deci, supranatural, divin, dar care poate coborî în imanent, în mundan, factor căruia, de 
regulă, i se atribuie un caracter personal. Totodată, religiosul susţine că divinitatea con-sacră, 
creează sufletul uman şi, în genere, diversele forme ale existenţei, iar prin această con-sacrare
le imprimă şi o anumită sacralitate (sfinţenie).  

Alte valori religioase, ca atribute ale divinităţii, sunt omniscienţa, bunătatea 
desăvârşită, omnipotenţa, omniprezenţa (ubicuitatea), perfecţia, caracterul providenţial.

Caracterul sacru, sfânt (sanctus, în lat; hieros, în gr.) este atribuit nu numai persoanei 
divine, dar şi lucrurilor con-sacrate (create) de divinitate.

Fiind extramundan şi infinit, Dumnezeu nu poate fi contactat direct şi nici cunoscut 
raţional de către omul mundan şi finit, dar se consideră că poate fi apropiat prin credinţă şi prin 
semnele prin care sacrul divin se revelează, şi anume prin hierofanie, prin care se manifestă 
spaţio-temporal în profan (ca Dumnezeu-păstor, ca Dumnezeu-Iisus), şi prin cratofanie, prin 
care îşi manifestă puterea (mana cerească, verbul divin etc.). Aşadar, valoarea sacrului 
caracterizează, prin implicaţie, şi natura divină a lucrurilor, în măsura în care acestea sunt con-
sacrate (sacer = a face real, a consfinţi) de către Dumnezeu. În acest înţeles, sacrul constituie un 
mijlocitor între om şi divinitate.

Distingând între omul religios şi cel areligios, Mircea Eliade menţiona că primul 
crede într-o realitate absolută, divină, care transcende lumea, dar se şi manifestă în lume şi o 
sacralizează, pe când celălalt refuză transcendenţa şi se instituie pe sine ca subiect al istoriei, pe 
care o desacralizează şi relativizează. Tot Eliade observa însă că majoritatea celor areligioşi din 
zilele noastre se comportă încă religios prin tendinţa de a mitiza şi absolutiza anumite aspecte 
ale vieţii lor. 

De obicei, se susţine că valoarea opusă sacrului este profanul. Personal, consider că, 
în ce priveşte sacrul divin, opusul acestuia nu este pur şi simplu profanul, ci este demoniacul. 

Valorile religioase sunt importante prin faptul că exprimă aspiraţia omului de a se 
desăvârşi, prin raportare la un reper absolut. Ele au înrâurit  şi continuă să influenţeze benefic 
conduita morală, orice religie conţinând şi precepte morale derivate din credinţa în divinitate. 
Raportându-se la divinitate, omul se raportează, de fapt, la sine însuşi, la puterea sa de a se 
autodepăşi şi dăinui.

2. Conexiunea valorilor spirituale

De regulă, unitatea  valorilor a fost concepută sub forma raportului dintre valorile 
materiale şi valorile spirituale sau, în ce priveşte valorile spirituale, sub forma unei ierarhiei în 
care o valoare supremă le subordonează pe celelalte.

Conform raportului dintre ele, valorile sunt împărţite de axiologi în valori-mijloc şi 
valori-scop. Primele sunt cele cultivate nu numai pentru ele însele, ci şi ca premise pentru 
realizarea altor valori, iar ultimele sunt realizate numai pentru ele însele. De obicei, se susţine că 
valorile materiale, care saturează trebuinţe trupeşti, ar constitui un mijloc pentru valorile 
spirituale, care satisfac exigenţele sufleteşti. 
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Unii axiologi (Max Scheler,  Nicolai Hartmann, Petre Andrei, Tudor Vianu ş.a.) 
consideră că valorile ar fi inferioare în raport cu valorile spirituale tocmai pentru că se cultivă în 
vederea realizării celor spirituale şi că acestea din urmă sunt superioare, pentru că sunt cultivate 
pentru ele însele.

Dat fiind că nu constituie obiectul prezentului studiu, nu voi insista asupra corelaţiei 
dintre valorile materiale şi cele spirituale. Am argumentat însă, cu alt prilej1, că distincţia dintre 
cele două categorii de valori, ca diferenţă între valori-mijloc şi valori-scop, este relativă.

În ce priveşte conexiunea dintre valorile spirituale, axiologi sus-amintiţi sau şi alţii au 
susţinut că, în funcţie de natura lor, acestea se ierarhizează a priori. Nicolai Hartmann a 
considerat că ordinea apriorică ascendentă a valorilor spirituale se prezintă astfel: 1) valorile 
estetice, 2) valorile teoretice 3) valorile religioase. Vianu a conchis că ordinea valorilor 
spirituale este următoarea: 1) juridică, 2) politică, 3) teoretică, 4) estetică, 6) morală, 7) 
religioasă. Heinrich Rickert, Max Scheler şi Petre Andrei au susţinut că numai valoarea 
religioasă se situează pe o treaptă mai înaltă, supraordonându-se celoralte, care s-ar afla pe 
aceeaşi treaptă valorică.  

Spre deosebire de concepţiile semnalate anterior, Lucian Blaga nu justifică nici un fel 
de ierarhie apriorică între diferitele valori spirituale. El afirmă nu ierarhia, ci paralelismul 
formelor culturii şi ale valorii, în sensul că fiecare revelează, în felul său, ceva din misterele 
lumii, dar fiecare până la un anumit nivel de profunzime, permis de unele şi aceleaşi categorii 
abisale, prin care ,,depăşim de o parte imediatul şi relevăm misterul, la figurat’’. 2

Punctul de vedere potrivit căruia valorile nu se ierahizează în mod aprioric, în funcţie 
denatura lor, este cel mai îndreptăţit. Într-adevăr, valorile nu sunt, prin natura lor, mai joase sau 
mai înalte, pentru că fiecare din ele corespunde unei trebuinţe sau aspiraţii funciare omului ca 
om. 

Ierarhizarea valorilor are un caracter istoric, depinzând nu de natura valorilor, ci de 
modul în care oamenii se raportează la ele în procesul valorificării, de importanţa mai mare sau 
mai mică pe care ei o acordă diferitelor valori. Iar cum oamenii sunt fiinţe sociale, evaluările lor 
comparative sunt condiţionate, în ultimă instanţă, de cerinţele şi aspiraţiile orânduirii sociale în 
care trăiesc. Astfel, în funcţie de necesităţile sociale mai imperioase într-o anumită perioadă 
istorică, unele tipuri de valori vor fi cultivate mai mult, altele mai puţin, unele vor fi considerate 
prioritare şi chiar mai importante decât altele.

Ce-i drept, oamenii care plasează într-o epocă sau alta o anumită valoare în fruntea 
ierarhiei valorice tind să i le subordoneze pe celelalte sau chiar să le afecteze întrucâtva 
conţinutul specific.
În Evul Mediu superiorizarea valorii religioase a dus la o anumită înstăpânire a acesteia asupra  
ştiinţei, filosofiei, moralei sau şi a artei, care nu aveau dreptul să contrazică dogmele biblice.
În perioada modernă şi contemporană fetişizarea ştiinţei a generat un anumit scepticism faţă de 
religie, de filosofie, de morală şi artă, care se manifestă sub diferite forme şi în prezent.  
Este însă de precizat că afirmarea teoretică a unei anumite valori ca valoare supremă sau chiar 
cultivarea de către oameni a acesteia ca supremă nu înseamnă neapărat subordonarea celorlalte 
valori şi anularea specificului ireductibil al acestora. 

     Dimpotrivă, dat fiind faptul că între tipurile de valori există nu  numai diferenţe şi 
divergenţe, ci şi similitudini şi convergenţe, orice specie de valoare spirituală, inclusiv valoarea 
considerată supremă, poate  fi cultivată nu numai în sensul subordonării celorlalte, ci şi cu 
intenţia de a  păstra şi de a stimula afirmarea specifică a acestora. 

    În esenţă, oamenii pot cultiva tipurile de valori spirituale ca fiind solidare din două 
motive: 1) pentru că orice valoare angajează toat facultăţile omeneşti şi 2) pentru că facultăţăile 

                                                
1 Ioan N. Roşca, Introducere în axiologie, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2002
2 Lucian Blaga, Trilogia valorilor, în Opere, vol. 10, Editura Minerva, Bucureşti, 1987, p. 630.
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subiective diferite presupuse de diversele clase de valori converg şi se influenţează reciproc ca 
puteri ale unuia şi aceluiaşi subiect uman. 

      Spre edificare, mă voi referi la cele două tipuri valorice supralicitate în trecut sau şi în 
prezent şi care au provocat unele reacţii adverse: valoarea religioasă şi valoarea teoretico-
ştiinţifică.

     Este adevărat că valoarea religioasă poate juca un rol cultural unificator şi printr-o
anumită convertire religioasă a celorlalte valori. După cum ştim, valoarea sacrului se acordă 
spiritului divin, având ca formă de manifestare şi alte valori precum omniscienţa, bunătatea 
absolută, felicitatea deplină, frumuseţea desăvârşită. În consecinţă, valoarea sacrului poate iradia 
şi asupra valorilor laice ale adevărului, binelui şi frumosului, punîndu-le sub semnul divinului şi 
conferindu-le o anumită sacralitate, astfel încât să stabilească împreună cu ele o comunitate 
valorică. 

Dar religia poate fi cultivată în conivenţă cu celelalte valori şi fără a le sacraliza sau a le 
leza specificitatea. Prin faptul că se referă la transcendenţă, ea poate permite ştiinţei, care 
examinează o formă de existenţă sau alta, să se afirme nelimitat. Prin faptul că se referă la 
transcendenţă, ea poate provoca şi stimula filosofia nereligioasă, care se referă, de asemenea, la 
transcendenţă, dar o concepe  laic, lăsînd însă deschisă şi calea unei interpretări religioase. La 
fel, ea poate influenţa arta să se inspire, cu formele şi în modalităţile specifice acesteia, din tema 
religioasă a unului, a izvorului unic al tuturor celor existente, şi, în genere, din scenele şi 
situaţiile în care s-au aflat personajele biblice, precum şi din bogata imagistică a cărţilor sfinte. 
În fine, normele morale religioase le pot revigora pe cele laice similare. Aşadar, religia poate 
constitui o sursă pentru celelalte valori, fără să pretindă ca ştiinţa, filosofia, arta sau morala să se 
transforme în religie. 

     Valoarea teoretică a adevărului poate, la rândul ei, să se afirme în raport cu alte valori şi 
creaţii spirituale, fără să le transforme în adevăruri teoretice.
      Prezent în creaţiile ştiinţifice şi cele filosofice, adevărul constituie un instrument preţios 
pentru cunoaşterea tuturor celorlalte specii de valori în măsura în care acestea pot fi descifrate 
raţional, comportând cunoştinţe ştiinţifice, sau filosofice, sau de ambele tipuri. Astfel, există o 
filosofie a moralei numită etică, o filosofie a artei numită estetică, precum şi o filosofie a 
religiei. Aşadar, valorile teoretice sunt importante pentru domeniile neteoretice ale valorilor şi 
culturii, în măsura în care aceste domenii ne permit să ne raportăm la ele nu numai prin 
facultăţile specifice lor, ci şi prin raţiune.  Valorile teoretice nu se substituie însă celorlalte, ele 
nu ne fac automat nici cetăţeni morali, nici artişti sau receptori ai artei, nici religioşi, dar 
cunoştinţele raţionale despre morală, artă, religie ne relevă principiile şi elementele lor de 
generalitate, după cum, prin contrast, ne evidenţiază şi particularităţile lor iraţionale şi 
ireductibile, care se adresează altor facultăţi sufleteşti. Într-un cuvânt, ştiinţa ne poate spori 
receptivitatea şi pentru celelalte creaţii valorice.
             În concluzie, susţin că în condiţiile actuale în care se afirmă primatul ştiinţei, iar 
principalele forme ale valorilor şi culturii spirituale sunt cultivate nu numai independent, ci şi 
indiferent unele faţă de altele, se impune o promovare echilibrată şi solidară a tuturor.
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KANT PE ÎNŢELESUL TUTUROR
Eseu despre metoda transcendentală

                Jean DUMITRAŞCU

                                                                  Zurük zu Kant!
Otto Liebmann (1865)

Abstract

Concern for establishing the role of Immanuel Kant in Romanian culture and thinking dates 
from the early twentieth century. First to do research in this direction is G. Bogdan Duica in 1904, 
commemorating a hundred years after the death of the great philosopher from Königsberg. You are John
Petrovich, in 1924, on the occasion of another anniversary, he remarked, 'How the West's intellectual 
rebirth link the name of Plato, we link the name of Kant''. Moreover, Kant thought entered from the early 
nineteenth century in Romanian culture, by Gheorghe Lazar and others Language thinks, we know from
Martin Heidegger, and, therefore, was necessary, first, the creation of a Romanian terminology of
philosophizing, which is possible through translations and national language philosophy courses (at 20 
years, Eminescu and translated about one third of the Critique of Pure Reason, hitting the most of the
weight equivalent of Kantian concepts). But is not the place of a reception history in Romania, German
philosopher of the work (see Kant Society site in Romania, founded on March 22, 1990 and led by Rodica
Croitoru).

Câteva precizări metodologice

Preocuparea pentru stabilirea rolului jucat de Immanuel Kant în cultura şi gândirea 
românească datează de la începutul secolului al XX-lea. Primul care a făcut cercetări în această 
direcţie este G. Bogdan-Duică, în 1904, cu prilejul împlinirii a o sută de ani de la moartea 
marelui filosof de la Königsberg. Îl urmează Ion Petrovici, în 1924, cu prilejul unei alte 
aniversări, acesta remarcând: ,,Cum de renaşterea intelectuală a Apusului se leagă numele lui 
Platon, de-a noastră se leagă numele lui Kant’’. De altfel, gândirea kantiană a pătruns încă de la 
începutul secolului al XIX-lea în cultura română, prin Gheorghe Lazăr ş.a. Limba gândeşte, ştim 
de la Martin Heidegger, şi, de aceea, a fost nevoie, mai întâi, de crearea unei terminologii 
româneşti a filosofării, lucru posibil prin traduceri şi prin cursuri de filosofie în limba naţională 
(la 20 de ani, Eminescu a şi tradus circa o treime din Critica raţiunii pure, lovindu-se din plin 
de greutatea echivalării unor concepte kantiene). Dar nu e locul aici al unei istorii a receptării, în 
România, a operei filosofului german (a se vedea site-ul Societăţii Kant din România, înfiinţată 
la 22 martie 1990 şi condusă de Rodica Croitoru).

Se poate vorbi de un ,,Kant pe înţelesul tuturor’’? Wilhelm Weischhedel povesteşte 
undeva o păţanie a lui Martin Heidegger, autorul intraductibilului concept de Dasein. Părăsindu-
şi cabana din munţi, filosoful german asistă la un seminar în care un universitar îi prezenta 
concepţia din Fiinţă şi Timp. La final, universitarul îşi întreabă auditoriul dacă s-a făcut  înţeles. 

                                                


Drd.  Director Filarmonica Pitesti 



40

Un bătrânel mărunţel, aflat în prima bancă, Heidegger însuşi, răspunde derutat şi cât se poate se 
sincer: ,,Nu!’’

Oare ce ar fi gândit Kant, dacă, ipotetic vorbind, vreun contemporan i-ar fi pus în faţă 
paginile ce urmează?! Neputându-se pronunţa, rămâne la latitudinea cititorilor care au avut 
bucuria întâlnirii cu opera filosofului. Fiindcă nu pentru specialişti au fost puse cap la cap o 
serie de reflecţii personale pe marginea Criticii raţiunii pure! Fireşte, m-am sprijinit şi pe 
autorităţi în materie atunci când a fost cazul, dar ajutorul cel mare de la Kant însuşi a venit. 
Deodată cu  specialiştii, îmi aduc aminte de o vorbă a filosofului în discuţie: ,,Nu-mi daţi 
sfaturi. Ştiu să greşesc şi singur!’’ 

Dar, se sparie gândul, vorba cronicarului, în faţa bibliografiei adunate, vreme de două 
secole, în jurul operei lui Immanuel Kant! Curios ori nu, cărţile de şi despre Kant ce apar în 
cultura română într-un ritm şi de o valoare tot mai mare se epuizează imediat din librării. Pe 
internet, Kant este, printre filosofi, pe primul loc – peste 24 de milioane de postări. Cinci zile a 
durat ultimul congres internaţional ,,Kant’’ desfăşurat în primăvara anului 2010, printre sutele 
de cercetători de pe mapamond aflându-se şi reprezentanţi ai ,,Romanian Kant Society’’)...

Deşi sună paradoxal, limbajul filosofic kantian este extrem de limpede, numai noutatea 
ideilor sale întâmpinând rezistenţă încă printre contemporani. Comentatorii de mai târziu i-au 
întors pe toate feţele conceptele, de multe ori denaturându-le (cum face Schopenhauer cu ,,lucrul 
în sine’’), extinzându-le aleatoriu aria de aplicare (de la Wilhelm Windelband încoace) ori, mai 
nou, l-au anexat propriilor teorii, cum procedează Umberto Eco în ,,Kant şi ornitorincul’’. 
Românii (cu excepţiile de rigoare) au rămas la stadiul lui Caragiale (,,mare moftangiu, Kant ăsta 
al tău!’’, îl amăra dramaturgul pe M. Eminescu).  

Ce-i drept, faima de neinteligibil a criticismului a fost creată ad-hoc, imediat după 
apariţia, în primăvara anului 1781, a Criticii raţiunii pure, până şi filosofii de profesie, precum 
Christian Garve şi Moses Mendelssohn, nepricepând cum e cu lucrul în sine, cu spaţiul şi cu 
timpul ori cu antinomiile raţiunii pure, aducându-i critici (mai binevoitor, Hamann, magul 
Nordului, mult mai celebru atunci decât Kant, îi mărturisea lui Herder că recitise de trei ori 
Critica şi tot nu înţelesese mare lucru). Unii profesori de la Gottingen îl credea, nici mai mult 
nici mai puţin decât un diletant în filozofie! De aceea, deşi ocupat cu scrierea Metafizicii 
moravurilor, Kant se grăbeşte să-şi liniştească tovarăşii într-ale cugetării şi să elaboreze o 
expunere populară a ideilor sale revoluţionare, apărută în 1783 sub titlul Prolegomene la orice 
metafizică viitoare care se va putea înfăţişa drept ştiinţă. Dar şi sub formă ,,populară’’, 
criticismul a pătruns greu în conştiinţa publică, ca orice idee revoluţionară, de altfel. Critica 
raţiunii pure, explica însuşi Kant, este un nou tratat despre metodă. În prefaţa la ediţia a doua a 
Criticii raţiunii pure (1787), Kant explică mai mult: ,,Critica e obligată să prevină, o dată pentru 
totdeauna, printr-o cercetare temeinică a drepturilor raţiunii speculative, scandalul pe care 
trebuie să-l provoace, mai curând sau mai târziu, poporului însuşi disputele în care, fără critică, 
se încurcă inevitabil metafizicienii (şi, ca atare, în cele din urmă şi teologii) şi care falsifică apoi 
înseşi doctrinele lor. Numai critica poate tăia înseşi rădăcinile materialismului, fatalismului, 
ateismului, necredinţei liberilor cugetători, fanatismului şi superstiţiei, care pot deveni 
dăunătoare marii mulţimi, în sfârşit şi idealismului şi scepticismului, care sunt mai primejdioase 
şcolilor’’. 

Dacă vrei să-l înţelegi pe Kant, trebuie să începi cu opera sa, nu cu interpreţii. Totuşi, e 
indicat să nu se înceapă direct cu lectura Criticii raţiunii pure, ci cu prima sa lucrare, publicată 
la 22 de ani, Idei despre adevărata evaluare a forţelor vii, în care-şi anunţă, profetic, destinul 
aparte în filosofie: „Îmi închipui că uneori nu este inutil să ai o anumită încredere nobilă în 
propriile tale forţe. Mă bazez pe aceasta. Mi-am trasat calea pe care vreau s-o urmez. Voi începe 
să merg pe ea şi nimic nu mă va împiedica s-o continui’’. Kant însuşi îşi regândea permanent 
metoda, fără teama de a ajunge la contradicţii, cum îi scria lui K.L. Reinhold la 1787.
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Astfel înarmaţi, deschidem Critica raţiunii pure şi aflăm cât de conştient a fost Kant de 
importanţa operei sale: „Dorim ca oamenii să nu-şi închipuie şi să nu conceapă în mintea lor 
Instauratio noastră ca pe un lucru infinit şi supraomenesc, când ea este de fapt sfârşitul şi 
hotarul legitim pus nesfârşitei erori“.

Cine vrea să-şi transforme realmente viaţa, fără a apela la tot soiul de guru de consum, 
va citi până la capăt povestea raţiunii pure depănată de Kant. Dar şi cel care nu va citi nici un 
rând, trebuie să ştie că filosofia lui Kant există în toate, în modul nostru de a gândi. L-am 
asimilat pe Kant indirect, de-a lungul timpului, prin paşii făcuţi de cultură, istorie şi civilizaţie, 
fără să ştim. Filosofia sa morală se regăseşte în Declaraţia universală a drepturilor omului; 
concepţia sa despre drept o poţi întâlni pe culoarele Curţii Internaţionale de Justiţie de la Haga; 
filosofia sa asupra istoriei se regăseşte la Bruxelles şi în constituţia noii Europe unite. Pe de altă 
parte, ştiinţa de azi nu-l poate nega în întregime; găsim ,,apriorisme’’ în biologia şi psihologia 
contemporană, dar şi în metodologia geometriei etc. Actualitatea lui Kant nu mai trebuie 
demonstrată, dovadă analizele comparate din ultimii ani care se fac între teoriile lui şi cele ale 
unor Bolzano, Frege, Wittgenstein sau Heidegger, gândirea sa fiind, în fond, o dimensiune a 
spiritului ştiinţific contemporan. Pe scurt, Kant este un arhetip al gândirii de azi şi de mâine. 
Întâmplarea face ca gândirea kantiană să cunoască un reviriment în S.U.A. Spre pildă, 
Societatea Kant Nord Americană – cu peste 400 de membri – se ocupă de estetica şi morala 
kantiană, dar şi de înţelesul său dat intelectului.    

În cele ce urmează, atenţia va fi centrată pe prezentarea metodei transcendentale 
kantiene. Însuşi Kant, reiau, îşi numea ,,Critica raţiunii pure’’ un ,,tratat despre metodă, nu un 
sistem’’. Pentru noi toţi rămâne, in aeternum, următoarea adnotare a lui Kant (Reflexionen, 
2159): ,,Dacă cineva vrea să fie inventator, atunci se cere să fie cel dintâi. Dacă se vrea doar 
adevărul, atunci sunt de căutat precursorii’’. 

,,Inventatorul’’ metodei noastre de a gândi este Kant. În această direcţie, a căutării 
precursorilor spiritului ştiinţific modern, se înscrie şi lucrarea de faţă, o încercare, sper, 
atractivă, pe marginea gândirii kantiene, a criticismului şi a metodei sale transcendentale. Dacă 
un singur cititor al acestui eseu va simţi nevoia să-l citească integral pe Kant, înseamnă că ne-
am atins scopul...

                                  1. Kant şi criza epistemologiei din vremea sa

Filosofia lui Immanuel Kant a reprezentat o veritabilă ,,schimbare la faţă” a gândirii 
umanităţii. Importanţa sa a depăşit de mult graniţele istoriei filosofiei.  La două secole de la 
moartea genialului gânditor, opera sa nu e doar o prezenţă vie în mediile filosofice sau o piatră 
de încercare până şi pentru minţi de talia celei a lui Hans-Georg Gadamer (care, la 80 de ani, se 
întreba încă dacă ştie ,,suficient Kant”1, după ce scrisese multe pagini împotriva epistemologiei 
kantiene), ci face parte din fiinţa lumii. Practic, l-am asimilat pe Kant  indirect, de-a lungul 
timpului, prin paşii făcuţi de cultură, istorie şi civilizaţie, fără să ştim. Criticismul e un mod de a 
fi, nu numai o doctrină. Filosofia sa morală se regăseşte în corpul şi spiritul Declaraţiei 
universale a drepturilor omului; însuşirea concepţiei sale despre libertate poate conduce oricând 
la revoluţii. Filosofia sa asupra istoriei se regăseşte la Bruxelles şi în proiectul noii Europe 
unite; nu poţi declanşa ,,cruciade” plecând de la Kant, ci numai de la Leibniz. Pe de altă parte, 
ştiinţa de azi nu-l poate nega în întregime; găsim ,,apriorisme” în biologia şi psihologia 
contemporană, dar şi în metodologia geometriei etc.

,,La început a fost Kant. De fapt, într-un anumit fel, totul a început cu Kant, totul, vrem 
să spunem marea şi poate ultima mutaţie a timpurilor moderne. Kant vine de departe şi priveşte 

                                                
1 H.-G. Gadamer (1999) , Elogiul teoriei. Moştenirea Europei, traducere de O. Nicolae şi V. Panaitescu, 
Cuvânt înainte de Ştefan Afloroaei, Iaşi, Editura Polirom, p. 109
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departe, chiar mai departe decât o credem noi de obicei”, proclama Henri Birault în 19821. Dacă 
lucrurile stau realmente aşa, dacă întemeietorul filosofiei clasice germane, cum este… expediat 
în mai toate dicţionarele, a schimbat modul de a vedea lumea, oare cum era ,,lumea’’ înţeleasă 
înaintea sa?! Cu această întrebare, istoria filosofiei devine nu numai posibilă2, ci şi necesară.

Încă de la începutul reflexiilor sale, Kant a constatat criza profundă în care se găsea 
spiritul uman cunoscător. Pentru că nu doar filosofia se afla în criză, ci şi ştiinţele. Atâtea şi 
atâtea concepţii contradictorii despre lume şi viaţă, despre om şi societate, despre religie şi 
Dumnezeu l-au determinat pe Immanuel Kant să depăşească stadiul de simplu ,,înregistrator” al 
acestora şi să caute, cu mintea sa, o soluţie. Una ce s-a lăsat îndelung aşteptată, deşi, pe parcurs, 
filosoful a făcut mulţi paşi înainte, cum ar fi conceperea, la 31 de ani, a unei cosmogonii 
ştiinţifice vizionare (aşa-numita teorie Kant-Laplace). Pentru început, filosoful a căutat să 
împace doctrine diametral opuse, să-i împace pe Leibniz-Wolf - pe linia cărora a pornit pe 
drumul cunoaşterii - cu Newton (în broşura sa Monadologia physica3). Dar să vedem, înainte de 
toate, de ce ajunsese, (şi) în vremea lui Kant, cunoaşterea umană în impas. 

Lumea Nouă şi filosofia. La un moment dat, după multe secole în care omul s-a odihnit 
în credinţă şi în dogmele acesteia cu privire la realitate, s-a petrecut ceva cu spiritul uman. Spus 
brutal, s-a descoperit… America! Pare scandaloasă, pentru istoria filosofiei, o asemenea 
afirmaţie, dar această descoperire mijlocită de Columb a reprezentat un fapt epocal, ce a născut 
probleme pătimaşe, punându-se sub semnul întrebării tot ceea ce se cunoştea până atunci şi, 
îndeosebi, dogmele religioase. Renaşterea italiană, redescoperirea scrierilor antichităţii, nu ar fi 
condus spiritul ştiinţific  prea departe (Aristotel, mintea cea mai strălucită a Antichităţii, a avut 
cunoştinţe lamentabile de fizică4). Aşadar, prin hazard, prin pohta unui rege de noi posesiuni 
(susţinut de Papa Alexandru VI, prin bula din 1493, în care recunoaşte Spaniei drepturi 
exclusive asupra ţinuturilor din Lumea Nouă), s-a descoperit că există şi lucruri ce nu sunt 
cuprinse în Biblie. De altfel, istoria mai recentă a lumii este plină de exemple ce denotă că 
dorinţa atât de umană de înavuţire a sporit, în principal, avutul cunoaşterii. De aceea, pare firesc 
ca un navigator precum Cristofor Columb să fi plecat la drum după ce imaginaţia i-a fost 
excitată la maximum de către o carte plină de minciuni, Le divisiment dou monde de messer 
March Pol de Venece5, scrisă de Rustichello da Pisa în urma amintirilor de taină ale lui Marco 
Polo făcute într-o… închisoare genoveză. Această scriere fantezistă, cunoscută sub numele de 
Cartea minunilor lumii sau Milionul, vorbeşte despre bogăţii fabuloase aflate în ţările orientale. 
Bogăţii ce trebuie adjudecate cumva. Astfel, ajungem să descoperim, şi noi, din nou, America. 
Pentru că o spusese încă Jules Michelet, din 1855, în La Renaissance: ,,secolul al XVI-lea 
porneşte de la Columb şi ajunge la Copernic, de la Copernic la Galilei, de la descoperirea 
Pământului la cea a Cerului”6. 

                                                
1 H. Birault [1978] (1982). Heidegger et l’experience de la pensee, p. 49, Ed. Gallimard, Paris, apud: 
Alexandru Boboc - Al IX-lea Congres Internaţional Kant, Berlin, 2000. Contribuţii de referinţă în cultura 
europeană, în: Revista de filosofie, XLVII, 3-4, Bucureşti, Editura Academiei, p. 391
2 A se vedea volumul coordonat de Gheorghe Vlăduţescu: Pentru ce istoria filosofiei?, Bucureşti, Editura 
Paideia, 2003, ,,anchetă” la care răspund: Ion Bănşoiu, Alexandru Boboc, Mircea Dumitru, Sebastian 
Grama, Cristian Iftode, Alexandru Surdu, Savu Totu, Viorel Vizureanu şi Gheorghe Vlăduţescu.
3 Ion Petrovici [1936] (1994). Douăsprezece prelegeri universitare despre Immanuel Kant, Iaşi, Editura 
Agora, p. 55
4 Mircea Dumitru (2004). Afirmaţie orală, la o prelegere de epistemologie ţinută la Piteşti  studenţilor de 
la Filosofie.

5 Ovidiu Drimba (1995). Istoria culturii şi civilizaţiei, vol. 4, p. 222, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, p. 222
6 Ibidem, p. 6
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Steaua lui Copernic. Descoperirea Lumii Noi a pus pe gânduri pe toţi cei care nu se 
gândeau la aur, ci la adevăr. Contemporan cu Columb, polonezul Nikolaj Kopernik (Nicolaus 
Coppernicus), un foarte bun astronom dublat de un matematician de excepţie care urmărea 
eclipsele de Lună, face o descoperire epocală, de alt gen, ce avea să zdruncine din temelii 
cunoaşterea impusă de la Roma prin bule papale. Prin cartea sa - publicată abia în 1543 - De 
revolutionibus orbium coelestium, Copernic aduce argumente că Pământul are o mişcare de 
rotaţie în jurul axei sale, demonstrând matematic ,,mişcarea Pământului pe orbită în jurul 
Soarelui şi deplasarea axei Pământului ori aşa-zisul fenomen de precesie a echinocţiilor”1. 
Precaut, Copernic îşi dedica lucrarea Papei Paul al III-lea. Patru decenii a evitat Copernic să-şi 
publice descoperirea, subliniind că ,,lucrările matematice sunt scrise pentru matematicieni”2. 
Legendă sau nu, Copernic a  murit la 24 mai 1543 de congestie cerebrală, chiar în ziua în care a 
primit cartea sa, tipărită cu o prefaţă inacceptabilă, semnată de teologul lutheran Andreas 
Osiander, care accepta ca ipoteză descoperirea copernicană. Ulterior, teologii s-au năpustit 
asupra ,,ipotezei”, fiind primii care au înţeles ,,revoluţia copernicană” produsă în sânul 
cunoaşterii. În epocă, filosoful francez Jean Bodin îl condamnă şi el: ,,Nimeni cu simţuri 
sănătoase, nimeni din cei care au cunoştinţe minimale în domeniul fizicii, nu-şi închipuie că 
Pământul, greu şi inert datorită masei şi greutăţii lui, se învârteşte în jurul unei axe şi în jurul 
Soarelui. La cea mai mică clătinare a Pământului am vedea cum se dărâmă casele şi fortăreţele, 
oraşele şi munţii”3. Inutil de precizat, De revolutionibus este trecută la ,,index” de către 
papalitate până în anul 1822. 

Teoria lui Copernic a făcut înconjurul Europei, fiind discutată, fireşte, pro şi contra. 
Gloria acestei teorii nu trebuie minimalizată (precum procedează Octav Onicescu chiar cu 
prilejul împlinirii a 400 de ani de la moartea lui Copernic4), pentru că trebuie judecat în funcţie 
de ecoul avut în epocă de aceasta, şi nu după… ,,exaltările” lui Voltaire! Pentru istoria 
cunoaşterii, contează că N. Copernic este cel care realizează prima breşă în gândirea sanctificată 
de Biserică cu privire la modelul geocentric al lumii instaurat de Aristotel şi Ptolemeu, 
demonstrând teoria heliocentrică a universului. De aceea, are dreptate Thomas Khun, autorul 
,,structurii revoluţiilor ştiinţifice”, să sublinieze, în The Copernican Revolution, că: ,,Pentru 
prima oară, astronomul competent din punct de vedere matematic a respins din motive demne 
de luat în consideraţie pentru disciplina sa ştiinţifică tradiţia care dăinuia de veacuri, bucurându-
se de autoritate şi tocmai acea conştiinţă a imperfecţiunii matematice a fost iniţiată de revoluţia 
copernicană”5.

Dialogul cu natura. În orice cercetare istorică, nu trebuie neglijat contextul în care o idee 
novatoare se naşte. Pentru că, în timp ce Papii nu interziceau cuceririle teritoriale, nu limitau 
goana după bogăţii, militând, dimpotrivă, pentru o conducere a lumii pe deasupra împăraţilor ei, 
în schimb urmăreau limitarea cunoaşterii. În aceste condiţii, cunoaşterea umană cunoaşte 
martiri. La 1600, Giordano Bruno e ars pe rug. La 1633, Galileo Galilei este forţat, pentru a 
scăpa cu viaţă, să abjure de la ideile copernicane, iar Descartes, la curent, dă înapoi şi el, fiind 
                                                
1 Michal Rusinek (1973). Pe urmele lui Copernic, prefaţă, traducere şi note de Nicolae Mareş, Bucureşti, 
Editura Albatros, p. 102
2Ibidem, p.100 
3 Ibidem, p.110
4 Octav Onicescu (1976). Învăţaţi ai lumii, Bucureşti,  Editura Albatros, p. 65. Eruditul savantul român 
arată că, de fapt, gloria ideii cu privire la rotaţia Pământului în jurul Soarelui aparţine Antichităţii: 
,,Pentru Heraclit, ca şi mai târziu pentru Nicetas din Siracuza, Pământul se învârte în jurul axei sale, iar 
mai aproape de noi, către 300 î.e.n., Aristarh din Samos îi presupune o mişcare în jurul Soarelui, 
considerat fix”.

5 Thomas Kuhn [1957] . The Copernican Revolution, Chicago U.P., Chicago
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pe punctul de a arde manuscrisul lucrării sale Traité du Monde ou de la Lumière. Totuşi, treptat-
treptat, ruptura de gândirea antică şi medievală se produce. Filosoful Francis Bacon se răfuieşte 
cu Aristotel, publicând, în 1620, Noul Organon. Deja, noua filosofie a ştiinţei experimentale a 
naturii se născuse. Revenind la Galilei, acesta insistă pe rolul ,,experimentării”, arătând că 
,,experienţa” nu este suficientă filosofării. Experimentarea cere şi un ,,limbaj” adecvat. ,,Cartea 
Naturii este scrisă cu caractere geometrice”, spune el într-o scrisoare din 1641, fiind nevoie de 
învăţarea unei noi limbi pentru a o înţelege: ,,limba matematică, şi caracterele ei sunt 
triunghiurile, cercurile şi alte figuri geometrice fără de care oamenilor le este imposibil să 
înţeleagă vreun cuvânt”1. Prin accentul pus pe geometrie, Galilei este un platonist, cum a arătat 
Alexandre Koyré, având avantajul cunoaşterii cercetărilor lui Copernic. ,,După Galilei, o ştim 
bine, putem să vorbim cu Natura şi să-i primim răspunsurile ei prin curbe, cercuri şi triunghiuri 
– nu în limbajul simţului comun sau în acela al simbolurilor pure”, arată Koyré2. Plecând de la 
matematică spre natură, şi cercetarea lui Galilei îşi dezvăluie, în curând, limitele.

În schimb, pornind de la natură, cel care a reuşit să o matematizeze a fost Isaac Newton. 
Modest, Newton recunoaşte: ,,Dacă am putut vedea ceva mai departe decât alţii, aceasta se 
datorează faptului că m-am ridicat pe umeri de giganţi”3. În 1687, Newton publică Principiile 
matematice ale filosofiei naturii. Chiar dacă este atras de alchimie şi de posibilităţile acesteia de 
a transforma totul în aur (apropo de cartea invocată mai sus, Milionul!), Newton e cel care dă o 
nouă lovitură Cosmosului4, prescriindu-i legi imuabile. El este cel care va descoperi şi 
perfecţiona ceea ce Galilei intuise, un nou limbaj al ştiinţei. Sau al filosofiei naturale, cum o 
numea Newton. Conştient de noutatea demersului său (şi al altora; el este cel care a descoperit 
calculul infinitezimal, compunerea luminii, gravitaţia universală), Newton va preciza: ,,În 
această filosofie propoziţiile se deduc din fenomene şi devin generale prin inducţie”5. Cu toate 
ipotezele sale revoluţionare, Newton are nevoie de Dumnezeu pentru a susţine perfecţiunea 
lumii şi a explica de ce… stelele fixe nu cad unele peste altele (în lucrarea sa Optica, 1704). Mai 
târziu, Kant se va lipsi şi de această ipoteză în lucrarea sa de cosmogonie.  

Accentul pus pe raţiune. Ceea ce înţelege Kant este faptul că filosofia nu ţine pasul cu 
ştiinţa. Contemporan cu Galilei, René Descartes nu se vrea a fi un filosof profesionist6, ci 
îndeosebi un om de ştiinţă (fizician, anatomist, matematician, astronom etc.). Până şi 
revoluţionara sa lucrare Discours de la Méthode a apărut ca o prefaţă la o scriere de fizică. El 
are nevoie de filosofie doar pentru a explica mai bine lumea şi sufletul omului. Dar, pentru a 
reuşi să instituie această explicaţie, Descartes înţelege că are nevoie de ,,reguli utile şi clare” 
pentru conducerea intelectului veşnic iscoditor. Metoda carteziană este, înainte de toate, o 
invitaţie la gândire proprie. Ea s-a dovedit a fi o puternică lovitură dată dogmatismului spiritului 

                                                
1 Galileo Galilei [1898] (1981). În Le Opere di Galileo Galilei, Firenze, Edizione Nazionale, apud: Istoria 
ştiinţei şi reconstrucţia ei conceptuală (antologie), selecţie, traducere şi note de Ilie Pârvu, Bucureşti, 
Editura ştiinţifică şi enciclopedică, p. 189
2Alexandre Koyré [1943] (1981). Galilei şi Platon, apud: Istoria ştiinţei şi reconstrucţia ei conceptuală
(antologie), p. 166-167.
3 Isaac Newton [1687] (1984). Apud: Cornel Damian, în: Istoria filozofiei moderne şi contemporane, I,  
Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., p. 260
4 John Simons [1996] (2003). 100 cei mai mari savanţi ai lumii, traducere de Constantin Dumitru-Palcus 
şi Liviu Mateescu, Bucureşti,  Editura Lider&Editura Cartea pentru toţi, p. 63
5 Isaac Newton [1687] (1956). Principiile matematice ale filozofiei naturale, Bucureşti,  Editura 
Academiei, p. 418
6 Radu P. Voinea (1990). Descartes şi spiritul ştiinţific modern, în volumul: Descartes, Bucureşti, Editura 
Academiei Române, p. 13
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epocii (dovadă reacţia Bisericii) prin procedeele şi instrumentele ce le presupune: îndoiala 
metodică, evidenţă, claritate, distincţie, intuiţie, analiză, sinteză, deducţie şi ordine1. 

Cel care va duce raţionalismul cartezian mai departe va fi Benedict Spinoza. De altfel, 
prima sa carte, din 1663, îi este dedicată: Principia philosophiae cartesianae2. Problema 
fundamentală rămâne tot aceea a posibilităţii de cunoaştere, mai exact a ,,îndreptării 
intelectului”. Pentru aceasta este nevoie, arată Spinoza, de o veritabilă medicina mentis. Uzând 
de intellectus (ceea ce uneşte cunoaşterea cu înţelegerea3), considerând că ,,metoda nu este 
altceva decât cunoaşterea reflexivă sau ideea ideii” şi având nevoie de o viziune globală asupra 
existenţei, Spinoza caută să demonstreze, în lucrarea sa Etica more geometrico demonstrata, că 
Deus sive Natura sive Substantia4. 

Nu este locul aici să intrăm în amănunte, trecând la cealaltă mare direcţie a reflecţiei 
filosofice europene anterioară lui Kant, şi anume cea a empirismului englez, tot la fel de 
influentă. Divergentă la maximum: ,,empirismul iniţiat de Locke şi desăvârşit de Hume 
constituie o negare netă a… raţionalismului cartezian”5. Cum se ştie, Descartes ignoră deliberat 
rolul experienţei în cunoaştere, considerând că problema experienţei a fost soluţionată de 
Francis Bacon6. Pe de altă parte, David Hume, cu toată încadrarea sa în curentul empirist, este 
cel care va denunţa, împotriva lui George Berkeley, că ,,experienţa” simţurilor nu conduce la o 
cunoaştere reală, la certitudini7. 

Accentul pus pe experienţă. John Locke, în Eseu asupra intelectului omenesc, respinge 
,,ideile înnăscute”, căutând să demonstreze originea în experienţă a tuturor cunoştinţelor, accen
tuând rolul jucat de contactul senzorial şi observarea directă, printr-o ,,fiziologie a intelectului 
omenesc”, după caracterizarea lui Kant însuşi din prefaţa la Critica raţiunii pure. Locke crede 
că: ,,Cea mai bună cale de a ajunge la adevăr fiind aceea de a cerceta îndeaproape lucrurile aşa 
cum sunt ele în realitate şi nu de a conchide că ele sunt aşa cum ne închipuim noi că sunt sau 
cum am fost învăţaţi de alţii să ni le închipuim”8. Preluând îndeosebi latura subiectivistă a 
concepţiei lui Locke şi fiind influenţat de religie, George Berkeley va fi socotit fondatorul 
idealismului subiectiv (precizare necesară, întrucât de idealism, dar transcendental, va fi vorba 
şi la Kant). De menţionat însă că după ce a lansat, într-o scriere de tinereţe (Tratat despre 
principiile cunoaşterii umane), celebra şi radicala formulă esse est percipi9, Berkeley a căutat 
ulterior, în dialogurile filosofice pe care le-a mai scris, să-şi nuanţeze concepţia. Dar şi aşa, nu 
se justifică părerea lui John R. Searle că ,,idealismul transcendental al lui Kant este o versiune 
mai sofisticată a celui pe care îl întâlnim la Berkeley”10. În fine, cel care l-a trezit din ,,somnul 

                                                
1Jacqueline Russ [1992] (1999). Metodele în filosofie, traducere de Vasile Tonoiu, Bucureşti, Editura
Univers enciclopedic, p 54
2 Alexandru Boboc (1984). Benedict Spinoza, în: Istoria filozofiei moderne şi contemporane, I, Bucureşti, 
Editura Academiei R.S.R., p. 380
3 Ibidem, p. 383
4 Ibidem, p. 386

5 Nicolae Trandafoiu (1975). Substanţa şi cauzalitatea în interpretarea empirismului englez (Locke, 
Berkeley, Hume), Cluj-Napoca, Editura Dacia, p. 8
6 Ibidem, p. 17
7 Ibidem, p. 322
8 Locke, John [1690] (1961). Eseu asupra intelectului omenesc, vol.I, traducere de Armand Roşu şi 
Teodor Voiculescu , Bucureşti, Editura Ştiinţifică, p. 65
9 Berkeley, George [1710] (2002). Tratat despre principiile cunoaşterii umane, în: Scrieri metafizice, 
traducere, note şi cuvânt introductiv de Leonard Gavriliu, Bucureşti, Editura IRI
10 John R. Searle [1995] (2000). Realitatea ca proiect social, traducere de Andreea Deciu, cu o prefaţă de 
Monica Spiridon, Iaşi, Editura Polirom, p. 137
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dogmatic” pe Kant şi a prefigurat pozitivismul, David Hume, mărturisea1, cu puţin înainte de 
moarte, că nu va apuca ziua în care va vedea că i se va face dreptate! Pornind şi el de la 
empirismul lui Locke, Hume caută să stabilească întinderea şi valoarea cunoaşterii umane, dar 
luciditatea şi onestitatea îl împing într-un impas epistemologic. Scepticismul său este îndoit, el 
distingând între un scepticism al raţiunii (regulile ştiinţelor demonstrative sunt ,,certe şi 
infailibile”, dar facultăţile noastre sunt ,,nesigure” şi ,,failibile”) şi unul al simţurilor (evident, 
plecând de la ,,imperfecţiunea organelor noastre”2). În atare situaţie, B. Russell va concluziona 
că tocmai Hume va ajunge, necesarmente, ,,la concluzia dezastruoasă că din experienţă şi 
observaţie nu este nimic de învăţat”3. Cel mai important lucru din întreg  demersul cognitiv al 
lui Hume rămâne, până la urmă,  acela că a urmărit ,,să realizeze o reformă a filosofiei pe baza 
studiului naturii omeneşti”4. Şi, să nu uităm, ,,fără el, Kant nu poate fi conceput”5. Lecţia lui 
Hume, de care filosoful din Königsberg a ţinut cont, a constat în demonstrarea că ,,o filosofie 
empiristă consecventă duce la negarea filosofiei”6.

Influentul Leibniz. În fine, un alt filosof care l-a influenţat mult pe Kant (via Christian 
von Wolff, ,,cel mai mare dintre toţi filosofii dogmatici”, ,,creatorul spiritului de temeinicie 
până acum încă neatins în Germania”, după cum îl gratula în prefaţa a II-a la Critica raţiunii 
pure), este Gottfried Wilhelm Leibniz. Acesta critică atât metoda lui Descartes (,,adesea 
lucrurile obscure şi confuze par cele care judecă… clare şi distincte”7), cât şi empirismul lui 
Locke (în Nouveaux Essais sur l’entendement humain va decreta: nisi ipse intellectus8). 
Influenţa lui Leibniz în Germania a fost deosebită (Franţa era dominată de liber-cugetători în 
acea vreme), dovadă şi primele scrieri ale lui Kant. Acesta din urmă ,,dialoghează” cu ideile 
leibniziene, acceptând unele, respingând altele, în lucrările sale Monadologia fizică (1756), 
Despre primul fundament al diferenţei dintre regiunile spaţiului (1768) şi Despre forma şi 
principiile lumii sensibile şi ale celei inteligibile (1770). Sintetic spus: ,,Un acord între cei doi 
filosofi există în ceea ce priveşte respingerea teoriei ideilor înnăscute a lui Descartes. Pe de altă 
parte, Kant se alătură lui Leibniz în susţinerea ideii după care cunoaşterea începe cu experienţa, 
dar se desparte de Leibniz prin faptul că, în timp ce acesta din urmă consideră că prin experienţă
se descoperă ideile pre-formate, Kant consideră că prin experienţă se constituie cunoaşterea 
însăşi”9. Acelaşi autor citat aici mai adaugă elocvent: ,,Schiţa categoriilor din Nouveax Essais 
sur l’entendement humain este folosită şi apoi îmbunătăţită de Kant, spaţiul şi timpul jucând la 
ambii filosofi un rol deosebit de important. Putem conchide că, dacă Leibniz a criticat pe Locke 
şi pe Newton, Kant a realizat o împăcare între Leibniz şi Locke, pe de o parte, şi între Leibniz şi 
Newton, pe de altă parte”10.

                                                
1 David Hume [1748] (1987). Cercetare asupra intelectului omenesc, traducere de Mircea Flonta, Adrian-
Paul Iliescu şi Constanţa Niţă, cu un studiu introductiv de Mircea Flonta şi studiul Despre experienţa 
traducerii filosofice de Adrian-Paul Iliescu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, p.18

2 David Hume, opera citată, p. 212
3 B. Russell (1952). Histoire de la philosophie occidentale, Paris, Ed. Gallimard, p. 684
4 Mircea Flonta (1987). Natura omenească şi puterile cunoaşterii în filosofia lui David Hume, studiu 
introductiv la Cercetare asupra intelectului omenesc, ediţia citată, p. 27
5 Nicolae Trandafoiu, opera citată, p. 292
6 Ibidem, p. 293
7 G.W. Leibniz [1684] (1972). Meditaţii cu privire la cunoaştere, adevăr şi idei, în: Opere filozofice, I, 
31, traducere de C. Floru, Bucureşti, Editura ştiinţifică, p. 31
8 G.W. Leibniz [1704] (2003). Noi eseuri asupra intelectului omenesc, traducere de Alexandru Boboc şi 
Mihaela Pop, Cluj-Napoca, Editura Grinta
9 Adrian Niţă (1998). Leibniz, Bucureşti,  Editura Paideia, p. 169
10 Ibidem, p. 170
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Ne oprim aici cu tabloul sumar al ideilor filosofice şi ştiinţifice aflate în dezbaterea 
spiritelor subtile europene de până la jumătatea secolului al XVIII-lea. La care dintre concepţiile 
prezentate mai sus putea să adere un tânăr ce-şi făcuse din filosofie scopul suprem în viaţă? Pe 
ce drum trebuia să meargă pentru a obţine adevărul? Desigur, influenţat de spiritul epocii, dar 
hotărât, de la 22 de ani, să treacă totul prin filtrul propriei gândiri. Am văzut, Kant admiră 
deopotrivă pe Newton şi pe Leibniz. Locke îşi pune şi el amprenta din timp, în vreme ce Hume 
e descoperit mai târziu. Ar mai fi de luat în calcul şi atmosfera religioasă, alături de cea mistică 
(vâlva creată, de pildă, de Emmanuel Swedenborg). Ca şi o altă influenţă mărturisită, cea a lui 
Jean-Jacques Rousseau, în domeniul moralei. Probabil, şi influenţele directe, venite din partea 
unor autorităţi filosofice din imediata apropiere a lui Kant, Moses Mendelssohn şi Wolff. Este, 
oare, corect să vorbim de ,,influenţe” la un om care a iubit atât de mult libertatea de gândire?! 
Un lucru e cert: era nevoie, la mijloc de secol XVIII, de o minte precum cea a fiului de şelar din 
Königsberg, pentru a sintetiza toate ideile ce se vânturau prin Europa şi pentru a da un nou curs 
gândirii umane.     

Ieşirea din criză. Climatul filosofic era unul de conflict, dovadă poziţiile adoptate de 
Leibniz. Conştiinţa europeană se afla în criză atunci, arăta Paul Hazard. Şi, totuşi, concluziile 
eminentului comparatist francez i se aplică şi lui Kant? ,,Totul este cuprins în tot, ştim prea 
bine; nimic nu e nou, ştim şi asta (…) Dar dacă numim noutate (şi s-ar părea că nu există alt gen 
de noutate în domeniul spiritual) lenta pregătire (subl. ns.) care, până la urmă, izbuteşte 
reactivarea tendinţelor eterne, care, după ce au stat amorţite o vreme, reapar iarăşi într-o zi, 
înzestrate cu o forţă şi împodobite cu o strălucire care par necunoscute oamenilor, neştiutori şi 
uituci…”1. I se aplică, întrucât a fost vorba de o ,,lentă pregătire” a gândirii umane. Nu i se 
aplică, întrucât mutaţia realizată de Kant a fost decisivă pentru ceea ce a urmat. 

Cum am mai spus, Kant a înţeles că metafizica nu ţinea pasul cu ,,fizica”, cu 
certitudinile obţinute de către ştiinţă, prima devenind cvasi-imposibilă, iar el pariase pe 
filosofie. Şi a mai înţeles, pornind de la Newton, că ceea ce interesează realmente spiritul uman 
este un nou tip de adevăr. Un adevăr care să cuprindă ,,poporul însuşi”, prin intermediul căruia 
speră Kant să poată ,,tăia înseşi rădăcinile materialismului, fatalismului, ateismului, necredinţei
liberilor cugetători, fanatismului şi superstiţiei, care pot deveni dăunătoare marii mulţimi, în 
sfârşit şi idealismului şi scepticismului”2. Ne găsim în plin mesianism kantian...

De la ,,criză” până la ,,revoluţie” în filosofia cunoaşterii nu este decât un pas, am văzut, 
o dată cu P. Hazard. Pasul lui Kant a fost însă uriaş, pentru că el a realizat (cu două secole 
înainte de ,,visul” lui Feyerabend; o spunem, însă, în termenii lui) o filosofie ce nu doar 
comentează din afară ştiinţa, ci participă activ la progresul ştiinţei, o epistemologie activă şi 
critică3.   

De aceea, contează mai puţin dacă se mai poate spune ceva nou despre gânditorul din 
Königsberg şi mai mult să înţelegem de ce a ajuns acesta să fie socotit filosoful providenţial 
care a scos, fireşte, pentru o vreme bună, gândirea din profunda criză în care ajunsese la 
mijlocul secolului al XVIII-lea şi cum a ajuns el un arhetip al gândirii de azi şi de mâine. 

Dar să o luăm… metodic.

                               

                                                                                                                                              

1 Hazard, Paul. [1935] (1973). Criza conştiinţei europene, traducere de Sanda Şora, cu o prefaţă de Romul 
Munteanu, Bucureşti, Editura Univers, p. 452
2 Kant, Immanuel [1781] (1969). Critica raţiunii pure, traducere de N. Bagdasar şi Elena Moisuc, 
Bucureşti, Editura Ştiinţifică, p. 33
3 Pârvu, Ilie (1998). Introducere în epistemologie, ediţia a II-a, Iaşi, Editura Polirom, p.16
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               2. Opera vieţii lui Immanuel Kant

             Immanuel Kant s-a născut (la 22 aprilie 1724), a lucrat şi a murit (în ziua de 12 
februarie 1804), am putea spune, parafrazând o introducere celebră a lui Martin Heidegger la un 
curs dedicat lui Aristotel1. Dar putem trece, oare, nepăsători sau chiar nepedepsiţi pe lângă viaţa 
acestui filosof născut în capitala Prusiei Orientale, Königsberg, pentru a ne ocupa direct de 
gândirea sa? Deşi săracă în evenimente excepţionale, viaţa lui Kant merită o istorisire, fie ea şi 
succintă, întrucât importă şi contextul în care opera sa a ieşit la lumină. Poate că nu se explică 
deloc criticismul prin vreuna din întâmplările pământene ale lui Kant, dar a merge pe urmele 
operei sale înseamnă, inevitabil, reliefarea acelor trăsături dominante ale omului viu care a fost 
Immanuel Kant, un om ce şi-a dedicat integral viaţa cunoaşterii absolutului prin intermediul 
filosofării. Nu se pot ignora nici calităţile profesorului excepţional ce s-a dovedit a fi, mai ales 
că, de fapt, celebritatea sa premerge apariţia Criticii raţiunii pure. Cine ştie, poate că fără 
această celebritate a Profesorului, fără implicarea activă în disputele intelectuale din vremea sa, 
influenţa ulterioară a sistemului kantian nu ar fi fost posibilă. Pe de altă parte, unele neplăceri 
ale vieţii proprii se vor regăsi, teoretizate, în scrierile sale, după cum vom vedea mai departe.

Rolul pietismului. În mai toate biografiile dedicate lui Immanuel Kant se vorbeşte 
despre faptul că acesta s-a născut într-o familie de pietişti cucernici. Inevitabil, viitorul filosof a 
fost educat în spiritul pietismului. Acesta a reprezentat, la începutul secolului al XVIII-lea, o 
,,redeşteptare a sensibilităţii religioase protestante”, un ,,nou elan lutherianismului german”2, la 
două secole de la  prima mare reformă din sânul bisericii catolice, cea a lui Martin Luther (care 
accentua interiorizarea creştinismului în dauna ierarhiei tradiţionale a bisericii).  Fondatorul 
pietismului, Philipp Jakob Spener, pastor lutheran la Frankfurt-pe-Main, a criticat, în 
numeroasele sale scrieri, decăderea clerului şi compromisurile făcute în relaţia cu puternicii 
lumii, insistând asupra unei reale reforme a studiilor teologice, pe de o parte, şi a moravurilor, 
pe de altă parte. Era nevoie de dezvoltarea vieţii interioare, prin rugăciune şi acte de caritate, şi, 
de aceea, noua mişcare religioasă a avut succes îndeosebi în mediile intelectuale prin exemplul 
viu oferit de misionari (cel care a impus, de altfel, pietismul a fost August Hermann Francke, 
profesor la Universitatea Halle).

Dacă la Königsberg nu ar fi existat o şcoală înfiinţată de pietişti, unde a fost înscris şi 
Kant la opt ani, este posibil ca, din cauza sărăciei părinţilor săi, acesta să rămână… neşcolarizat.

Ulterior, ducând pietismul până la ultimele consecinţe, nemulţumit de imixtiunile 
clerului în treburile ştiinţei, când misiunea acestuia era doar mântuirea sufletelor credincioşilor, 
Kant va ajunge, în cartea sa Religia în limitele raţiunii pure, să demonstreze că morala ar putea 
exista şi fără ideea unei fiinţe supreme3. În urma reacţiei brutale a autorităţilor religioase faţă de 
concepţia kantiană (Luther4 spusese încă din 1523: ,,Doresc să predic, să vorbesc, să scriu, dar 
nu vreau să silesc pe nimeni, căci credinţa trebuie să fie liber consimţită şi să fie primită fără 
constrângeri”), Kant dă înapoi, retractează, nuanţează, poate şi din caritatea pe care pietismul i-o 
insuflase. 

                                                
1 Walter Biemel [1973] (1996). Heidegger, p. 21, traducere de Thomas Kleininger, Bucureşti, Editura 
Humanitas
2 Jacques Brosse [1989] (1992). Maeştrii spirituali, traducere de Liana Repeţeanu, Bucureşti, Editura 
Albatros, p. 186
3 Immanuel Kant [1793] (2004). Religia în limitele raţiunii pure, traducere din germană de Radu Gabriel 
Pârvu, Bucureşti, Editura Humanitas, p. 10

4 Jacques Brosse [1989] (1992). Ibidem, p. 121.
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Inteligenţa genuină. Alături de pietismul şi sărăcia familiei, biografii mai  invocă şi 
faptul că inteligenţa lui Kant s-a manifestat de pe băncile şcolii primare. Spre norocul… istoriei 
filosofiei. Însă pedagogii de la şcoala pietistă erau extremi de severi, impunând o disciplină 
draconică, făcând exces de zel în direcţia pietistă. Extrem de interiorizat, timid şi firav, Kant a 
suferit enorm în acei ani, dovadă stând ceea ce-i scria fostului coleg David Ruhnken: ,,Au trecut 
treizeci de ani de când amândoi sufeream din cauza disciplinei sumbre şi pedante impuse de 
acei fanatici, dar ea nu a fost, totuşi, pe de-a întregul inutilă”1. Fanatic sau nu, important este că, 
remarcându-i inteligenţa, Franz Albert Schultz, predicator pietist şi profesor format la Halle, îi 
va convinge familia (pe care o va sprijini şi din punct de vedere material pe viitor), să-l înscrie 
pe Immanuel la Collegium Friedericianum, unde funcţiona ca director.

Cel care îi va cultiva inteligenţa în mod decisiv va fi un tânăr profesor de la 
Universitate, Martin Knutzen. Spre deosebire de toţi ceilalţi profesori, Knutzen nu numai că-i va 
împrumuta cărţi şi îi va fi prieten, dar îl va învăţa pe Kant că nu e deloc bine să înveţe ca un 
papagal, ci să înveţe a gândi prin el însuşi2. Aşa începe studentul la filosofie lunga aventură spre 
sine însuşi, punându-şi conştient viaţa în slujba cunoaşterii.

Încrederea în sine. Prima sa lucrare o publică la 22 de ani, cu titlul Idei despre 
adevărata evaluare a forţelor vii, în care-şi anunţă, profetic, destinul aparte în filosofie: „Îmi 
închipui că uneori nu este inutil să ai o anumită încredere nobilă în propriile tale forţe. Mă bazez 
pe aceasta. Mi-am trasat calea pe care vreau s-o urmez (s.m.-n.a.). Voi începe să merg pe ea şi 
nimic nu mă va împiedica s-o continui"3. Cine să-l împiedice? Să fie vizată sărăcia. Murind tatăl 
său, după ce mama îi murise de când avea 13 ani, este nevoit să se retragă de la Universitate. 
Trebuie remarcat că această primă lucrare kantiană a fost tipărită graţie sprijinului material 
oferit de un unchi cizmar, Richter4. Chiar dacă mai obţinea ceva bani din meditaţiile pe care le 
acorda, întreţinându-se singur, Kant era extrem de strâmtorat, uneori colegii cumpărându-i haine 
şi încălţăminte5. Dar avea şi filosoful partea sa de ,,vină”. Dorise neapărat să se înscrie la 
Facultatea de filosofie, care, însă, nu asigura burse şi internat cu masă, de care ar fi beneficiat 
dacă ar fi optat pentru facultatea de teologie, pentru cea de drept sau cea de medicină6. Numai 
această încredere absolută în destinul său filosofic l-a ajutat să depăşească toate greutăţile şi 
piedicile pe care viaţa i le-a scos în cale. Iar ceea ce învăţase de la Knutzen şi aplicase asupra-i, 
va predica tuturor celor care aveau urechi să-l audă. De pildă, marele său student Herder îşi 
aminteşte despre acea perioadă: „El îmbărbăta şi silea în mod plăcut la gândire proprie"7. ,,Să 
abandonăm teoriile, să abandonăm cărţile’’, cerea mai târziu şi Husserl. Dar până ce Kant va 
ajunge la ,,gândul propriu” în filosofie va mai trece o lungă perioadă. Pentru început, cu prima 
sa carte, deşi nu găsise soluţia la problema ,,forţelor vii”, dovedind doar că se înşelaseră 
Descartes, Leibniz şi Newton în această chestiune, a arătat că lucrul cel mai important în 
căutarea adevărului nu este invocarea autorităţilor în domeniu, ci analizarea dovezilor 
intelectului propriu. Numai pe această cale îţi poţi asigura independenţa spiritului. Acelaşi 
Herder mai preciza: ,,Nici o cabală, nici o sectă, nici vreun avantaj sau vreo ambiţie a reputaţiei 

                                                
1 Roger Scruton [1982] (1998). Kant, traducere de Laurenţiu Staicu, Bucureşti, Editura Humanitas, p.10
2 N. Bagdasar (1969). Viaţa şi personalitatea lui Kant, p. XIV, studiu introductiv la Critica raţiunii pure, 
traducere de N. Bagdasar şi Elena Moisuc, Bucureşti, Editura Ştiinţifică
3 Ibidem, p. XIII
4 Ion Ianoşi (1981) Tabel cronologic, la Immanuel Kant – Despre frumos şi bine, selecţie, prefaţă şi note 
de Ion Ianoşi, Bucureşti, Editura Minerva, p. LVI
5 N. Bagdasar, opera citată, p. XVI.
6 Ibidem, p.XVI

7 Ibidem, p. XXIII
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nu au avut vreodată o cât de mică atracţie asupra lui, în privinţa dezvoltării şi elucidării 
adevărului”.

Fragilitatea gândirii. Experienţa gândirii autentice este extrem de fragilă şi ea se cere 
apărată. Adâncirea în sine are nevoie de linişte în exterior. Într-un oraş plin de viaţă, comercial, 
gălăgia şi… prietenii care îţi caută de vorbă sunt însă ceva la ordinea zilei. Mai târziu, din 
aceleaşi motive, Heidegger se va retrage la o cabană din Munţii Pădurea Neagră. Neavând 
asemenea posibilităţi, Kant îşi tot schimbă locuinţele în care stătea cu chirie. Mai întâi, din 
cauza unui… cocoş din vecini. Pentru a elimina această sursă continuă de abatere a atenţiei, 
Kant vrea să cumpere cocoşul. Refuzat, se mută. În noua locuinţă, după un timp, din cauza 
copacilor unui vecin, crescuţi prea înalţi, nu mai poate admira priveliştea, fapt ce îi tulbură
meditaţiile. Până la urmă, se mută lângă închisoarea oraşului, dar nu-şi găseşte nici aici pacea 
(deţinuţii... cântau prea tare!). Cum problema părea a avea o rezolvare, îl sfătuieşte pe  primarul 
oraşului, într-o scrisoare, să ia măsuri: ,,Eu nu cred că ei ar avea motive să se plângă că 
mântuirea lor ar fi în primejdie, dacă vocea le-ar fi temperată în timpul cântecelor prin faptul că 
s-ar putea auzi singuri cu ferestrele închise”1.

Afectat profund de această păţanie sfatul dat primarului se va regăsi, neaşteptat, 
teoretizat, şi în cea de-a treia sa Critică: ,,Aceia care au recomandat, pentru practica evlavioasă 
obişnuită, cântarea de cântece religioase nu s-au gândit că printr-o evlavie aşa de gălăgioasă 
(tocmai prin aceasta de obicei fariseică) provoacă publicului o mare neplăcere prin faptul că îi 
obligă pe vecini sau să cânte cu ei, sau să abdice de la preocupările lor intelectuale”2.

Nevoia de ordine. Gândirea sa era tulburată şi de cea mai nesemnificativă dezordine. 
Lipsa unui… nasture de la tunica unui student l-a tulburat într-atât la un curs încât expunerea sa 
a avut mult de suferit în claritate. Ordinea începea, de fapt, cu sine. Povesteşte un prieten: ,,Kant 
se trezea în fiecare dimineaţă, fie vară, fie iarnă, la ora cinci. Servitorul său era exact la ora cinci 
fără un sfert în faţa patului său, îl trezea şi nu pleca înainte ca stăpânul lui să se fi trezit. Uneori, 
Kant era încă atât de somnoros, încât îl ruga pe servitor să-l mai lase puţin să se odihnească; 
însă acesta avea chiar de la el dispoziţii astfel chibzuite, încât să nu se lase impresionat şi să nu-i 
permită cu nici un chip o şedere mai lungă în pat, deseori silindu-l să se trezească la ora 
fixată’’3. Se culca la aceeaşi oră (22), îşi făcea plimbările de seară numai la ora 19, frecventa
acelaşi birt şi ocupa aceeaşi masă, înainte de a-şi permite să-şi invite prietenii acasă la prânz, 
ş.a.m.d. Pentru a-şi menaja sănătatea (spre a nu avea soarta profesorului său Knutzen, mort la 37 
de ani), el alterna orele de încordare intelectuală cu discuţii, la un pahar de vin roşu, cu prietenii. 
O decizie salutară, în condiţiile în care şi-a desăvârşit sistemul după 60 de ani.

Profesorul. Şi-a început cariera ca preceptor (angajat la familii bogate:  Andersch, von 
Hülsen, von Keyserling etc.), contra unor sume modeste, dar a pătruns, în acest fel, în societatea 
înaltă graţie felului său spiritual de a fi. În cei nouă ani în care, volens-nolens, a fost preceptor, 
Kant, fire chibzuită, a făcut economii însemnate, pregătindu-se, totodată, să pătrundă la 
Universitate. La 33 de ani este abilitat ca privat-docent, obţinând dreptul de a ţine cursuri. Dar 
nu în localul strâmt al Universităţii, ci acasă. Şi nu primind un salariu, ci mulţumindu-se cu 
taxele plătite de eventualii studenţi. Dorind să nu fie obligat să compună… ode la zilele familiei 
regale, în 1764 refuză să ocupe catedra de artă poetică. De aceea, în 1765 solicită postul de 
bibliotecar la biblioteca palatului, pentru a avea, astfel, un venit sigur, nemaifiind nevoit să-şi 
vândă din cărţile sale strânse de-a lungul anilor.
                                                
1 Wilhelm Weischedel [1966] (1999). Pe scara din dos a filosofiei. Treizeci şi patru de mari filosofi în 
viaţa de zi cu zi şi în gândire, traducere de Emil Bădici şi Ionel Zamfir, Bucureşti, Editura Humanitas, p. 
158
2 Imm. Kant [1790] (1981). Critica facultăţii de judecare, p. traduceri de Vasile Dem. Zamfirescu-
Alexandru Surdu şi Constantin Noica, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, p. 124
3 Wilhelm Weischedel [1966] (1999), opera citată, p. 156.
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Abia la 46 de ani reuşeşte să ajungă profesor! Era, deja, faimos nu doar în comunitatea 
sa. Ca profesor, nu-şi citea cursul, vorbea domol, provoca la reflexie, interoga, scoţând din 
amorţeală spiritele tinere (preda între 7 şi 9 dimineaţa). El nu-şi ,,îndopa” studenţii cu cunoştinţe 
filosofice, ci cum să filosofeze cu mintea lor. Îşi aminteşte Herder (ca student i-a… versificat un 
curs, măgulindu-şi profesorul): ,,Am avut norocul să cunosc un filosof, care mi-a fost dascăl. În 
floarea vârstei, el avea vivacitatea expansivă a unui june, care, cum îmi place să cred, îl 
însoţeşte până la cele mai adânci bătrâneţi. Fruntea sa deschisă, clădită parcă anume pentru 
gândire, era un loc al seninătăţii şi bucuriei indestructibile; vorbirea bogată în idei curgea de pe 
buzele sale; glume, anecdote şi idei momentane, toate îi stăteau la dispoziţie, iar cursul predat de 
el era compania cea mai reconfortantă. Cu acelaşi spirit cu care examina pe Leibniz, Wolff, 
Baumgarten, Crusius şi Hume şi urmărea legile naturii ale lui Kepler, Newton, ale fizicienilor, 
interpreta el şi scrierile lui Rousseau, care apăreau atunci, Émile şi Héloïse, precum şi orice 
descoperire fizică de care lua cunoştinţă, le aprecia şi se întorcea mereu la cunoaşterea 
nepărtinitoare a naturii şi la valoarea morală a omului. Istoria oamenilor, a popoarelor, a naturii, 
ştiinţele naturale, matematica şi experienţa erau izvoarele la care el îşi influenţa prelegerile şi 
persoanele din jur; nimic demn de cunoscut nu-i era indiferent”1. Totuşi, peste trei decenii, la 
1791 (Herder îl audiase pe Kant în 1762), J.G. Fichte, venit special la Königsberg pentru a-l 
asculta, va fi dezamăgit, socotind expunerea profesorului drept ,,adormitoare”!

Dacă a pătruns oficial atât de greu în Universitate, Kant se va impune repede în faţa 
profesorilor. Va fi de câteva ori decan al Facultăţii de filosofie şi, în două rânduri (1786, 1788) 
rector al Universităţii.

Enciclopedistul. Din amintirile lui Herder reiese nu numai profilul fizic şi spiritual al 
profesorului Kant, ci şi varietatea cunoştinţelor sale. Astfel, Kant  preda la Universitate, în cele 
20 de ore de cursuri pe săptămână, discipline diverse – aritmetică, geometrie, trigonometrie, 
fizică teoretică, geografie, mecanică, mineralogie, antropologie, drept natural, pedagogie, 
logică, etică, teologie naturală, metafizică, filosofie. Ca regulă, Kant nu va preda propriile sale 
concepţii filosofice, mulţumindu-se, şi conformându-se cerinţelor autorităţilor, să predea după 
compendii adecvate, cu autoritate în epocă. În consecinţă, Kant preda metafizica şi etica după 
Alexander Baumgarten, logica după compendiul lui G.F. Meier, dreptul natural după 
Achenwall, fizica după  Johann Chr. Erxleben, matematica pură şi mecanica după Wolff. Numai 
geografia fizică2 o preda după propria sa scriere din 1757! 

Situaţia aceasta nu-i prea surâdea lui Kant. Munca de la catedră îi fura mult timp şi îl 
deturna de la propria operă pe care o construia cărămidă cu cărămidă. ,,Cât mă priveşte - se 
plângea unui prieten - stau zilnic în faţa nicovalei pupitrului meu şi conduc în tact uniform 
ciocanul greu al prelegerilor ce se aseamănă între ele”3. Totuşi, cum am văzut, studenţii nu 
aveau aceeaşi părere, profesorul Kant marcându-i pentru totdeauna, fiind cei care vor promova 
novatorul sistem kantian în întreaga Germanie. Celebritatea profesorului a atras astfel atenţia şi 
asupra operei. 

Refuzul onorurilor. Obişnuit cu sărăcia şi continuând să trăiască modest (la moartea sa 
rămâne o avere considerabilă, de 20.000 de taleri), o dată ajuns celebru în întreaga Germanie, 
Kant refuză sistematic oferte generoase. În 1769, Universitatea din Erlangen îl cheamă ca 
profesor plin. După un an, Universitatea din Jena îi face o propunere asemănătoare. Imediat, 
temându-se  că va pleca, Universitatea din Königsberg, îi oferă, în sfârşit, catedra de logică şi 

                                                
1 N. Bagdasar, opera citată, p. XXVII-XXVII

2 Imm. Kant [1759] (1991). Încercare asupra unor consideraţii privind optimismul, în Immanuel Kant -
Scrieri moral-politice, traducere, studii introductive, note şi indici de Rodica Croitoru, Bucureşti, Editura 
Ştiinţifică, p. 447
3 Wilhelm Weischedel [1966] (1999), opera citată, p. 161



52

metafizică. În 1778, se relevă tuturor caracterul lui Kant, când acesta refuză propunerea 
protectorului său, baronul von Zedlitz, de a primi o catedră la Universitatea din Halle, contra 
unui salariu de 800 de taleri pe an, faţă de cei 236 de taleri câştigaţi la Königsberg1.

Totuşi, singura onoare pe care o acceptă este aceea de a deveni membru al unor 
academii străine; în 1794, este ales academician de onoare al Academiei de ştiinţe din Sankt-
Petersburg, iar în 1798 – membru al Academiei din Siena (Italia)2.

Înfrângerile vieţii. Viaţa nu i-a fost deloc un drum ascendent. La 22 de ani se retrage de 
la Universitate, după moartea tatălui. Ca savant, are parte de ghinioane. De pildă, creează, la 31
de ani, o nouă teorie asupra originii (mecanice) a Universului. Editorul dă faliment, tirajul e 
confiscat, lucrarea rămâne necunoscută. După 40 de ani, francezul Laplace ajunge la aceeaşi 
concluzie (de aici, teoria Kant-Laplace). 

În 1756 încearcă să ocupe catedra ,,extraordinară” de matematică şi filosofie, vacantă 
prin moartea mentorului său Knutzen. Susţine inutil o dizertaţie. Peste doi ani, solicită 
,,ordinariatul’’ de logică şi metafizică, şi el vacant. Pierde în faţa lui Buck3. În 1764, pierde 
iarăşi, de data asta un concurs filosofic organizat de Academia de ştiinţe din Berlin, în faţa lui 
Moses Mendhelson, în vogă atunci4. Marele Kant, să piardă în faţa unor gânditori inferiori lui?! 
Dar istoria filosofiei e plină de astfel de exemple.

Spre sfârşitul vieţii intră în conflict cu autorităţile religioase, cu noul ministru al 
Cultelor, Wollner; acesta din urmă îl aţâţă pe noul şi nevolnicul rege Friedrich Wilhelm al II-lea 
împotriva filosofului care scosese două ediţii din Religia în limitele raţiunii pure. Regele cere 
interzicerea ,,scrierilor vătămătoare ale lui Kant”5. Filosoful se apără, susţinând că are dreptul să 
se ocupe de chestiuni religioase, dar, în calitate de supus al regelui, acceptă să-i dea satisfacţie. 
Temporar şi oficial. În definitiv, nu era dator să şi publice tot ceea ce gândea.

Lovitura cea mai puternică vine însă chiar din partea propriei fiinţe. Bătrâneţea şi 
încordarea intelectuală susţinută îşi spun cuvântul. Renunţă la prelegerile publice în 1793 şi la 
profesorat trei ani mai târziu. Memoria începe să-l lase. Tocmai mintea cea mai luminoasă se 
stinge încetul cu încetul, până la extincţia finală. Numai sentimentul pentru umanitate rămâne 
intact până în ultima clipă (în ultimul an de viaţă a căzut, de câteva ori, pe stradă). 

Celibatar convins. Pentru Kant, deşi a fost… curtat, la un moment dat, de două femei 
cultivate, iar el le-a acordat inima sa, celibatul era o condiţie sine qua non pentru o filosofare 
continuă şi el avea exemple ilustre în acest sens: nici Descartes, nici Spinoza, nici Pascal, nici 
Hobbes şi nici Leibniz nu făcuseră pactul cu… Xantipa (prototipul soţiei, de la Socrate încoace). 
În plus, mai avea şi alte motive. Era sărac, trăia din meditaţii, locuia cu chirie. Nu era o ,,partidă 
bună”, în tinereţe, oricât de spiritual ar fi fost în saloanele vremii. Pe de altă parte, era mărunţel, 
avea un umăr mai lăsat decât celălalt şi un fel de cocoaşă. Până la urmă, sărăcia nu ar fi fost o 
problemă. Şi Jean-Jacques Rousseau fusese sărac, dar nu putea duce viaţa acestuia, oricât i-ar fi 
împărtăşit unele idei (mai mult, a dezavuat gestul incredibil al gânditorului francez, care, de 
dragul creaţiei, şi-a abandonat cei cinci copii bastarzi!).

Cert este că Immanuel Kant a fost îndrăgostit de cele două tinere femei demne de el. 
Dar, din motivele invocate mai sus, probabil, ,,el şovăia cu cererea în căsătorie, care nu ar fi fost 
respinsă, şi, în plus, una dintre ele s-a mutat într-un ţinut mai îndepărtat, iar cealaltă s-a dăruit 
unui bărbat cumsecade care a fost mai rapid decât Kant în decizii şi în cererea în căsătorie”6.
Pornind de la aceste fapte din viaţa proprie, filosoful se consolează în opera sa, trăgând astfel de 

                                                
1 N. Bagdasar, opera citată, p. XXIII
2 Ion Ianoşi (1981), lucrarea citată, p. LXVI şi p. LXVII.
3 Ibidem, p. LVII
4 Ibidem, p. LX
5 Ibidem, p. LXVI
6 Wilhelm Weischedel [1966] (1999), opera citată, p. 162
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concluzii: ,,bărbaţii vârstnici… necăsătoriţi îşi păstrează, de cele mai multe ori, mai multă 
vreme, o înfăţişare tinerească decât cei căsătoriţi… Să fie oare necesar ca cei din urmă să 
trădeze prin trăsăturile mai durificate ale feţei lor că sunt într-o situaţie în care au de purtat un 
jug?”1.

Cel care a revoluţionat morala nu era interesat de plăceri trupeşti şi, cum dorea să atingă 
vârsta înţelepciunii (a trăit 80 de ani), fiind şi o fire bolnăvicioasă, nu a dorit să-şi risipească 
aşa-zisele ,,picături de creier”2. Până şi instituţia căsătoriei îi pare ceva blamabil: un acord 
pentru ,,folosirea reciprocă a organelor sexuale”!  Pentru a atinge puritatea fiinţei nu era însă 
suficient să nu faci ceva, ci, lăsând să vorbească legea morală din tine, să nu îţi pui problema 
modului de a atinge fericirea, ci problema: cum să fim demni de fericire?

Promovarea propriei gândiri. Kant a fost atent permanent la semnalele venite de la 
cititorii săi, studenţi, diverşi intelectuali şi filosofi de profesie. Johann Schultz îi comentează 
scrierile ultime, Critica raţiunii pure şi Prolegomenele ... Încă din anul 1785, sistemul kantian e 
predat de la catedră, de către un profesor din Marburg, Bering. La Jena este înfiinţată o 
publicaţie – Allegemeine Literaturzeitung – menită să propage kantianismul, din iniţiativa lui 
Schultz şi Hufeland. În săptămânalul Der deutsche Mercur, Karl Leonhard Reinhold 
popularizează criticismul, autorizat fiind de filosof. Friedrich Schiller îl predă pe Kant la Jena 
(pe la 1790). Întrucât fiecare înţelegea ce şi cât putea, întemeietorul criticismului îl desfide 
public pe tânărul Fichte, care se proclama ca fiind moştenitorul ideilor sale, publicând în 1791 o 
Declaraţie acidă: ,,Fie ca Dumnezeu să ne apere de prieteni... Căci există aşa-numiţii prieteni, 
frauduloşi şi perfizi, care plănuiesc să ne ruineze, în vreme ce vorbesc limba bunelor intenţii’’.

Cum se ştie, Kant a avut de înfruntat, cel mai mult, reproşurile cvasi-generale că 
scrierile sale sunt prea greoaie. De altfel, faima de neinteligibil a criticismului a fost creată ad-
hoc, imediat după apariţia, în primăvara anului 1781, a Criticii raţiunii pure. Până şi filosofii de 
profesie, cei mai titraţi, în care Kant îşi pusese speranţe, precum Christian Garve şi Moses 
Mendelssohn, au mărturisit public că nu pricep cum e cu lucrul în sine, cu spaţiul şi cu timpul
ori cu antinomiile raţiunii pure, aducându-i critici. Mendelssohn, o perioadă, nici nu s-a ostenit 
să citească. Mai binevoitor, Johann Georg Hamann, supranumit ,,magul Nordului”, mult mai 
celebru atunci decât Kant, îi mărturisea lui Herder că recitise de trei ori Critica şi tot nu 
înţelesese mare lucru. Unii profesori de la Göttingen3 îl considerau, nici mai mult nici mai puţin 
decât un diletant în filosofie! De aceea, deşi ocupat cu scrierea Metafizicii moravurilor, Kant se 
grăbeşte să-şi liniştească tovarăşii într-ale cugetării şi să elaboreze o expunere populară a ideilor 
sale revoluţionare, apărută în 1783 sub titlul Prolegomene la orice metafizică viitoare care se va 
putea înfăţişa drept ştiinţă. Dar şi sub formă ,,populară”, criticismul a pătruns greu în conştiinţa 
publică, ca orice idee revoluţionară, de altfel. Critica raţiunii pure, explica însuşi Kant, este un 
nou tratat despre metodă. Dar despre acest lucru va fi vorba mai încolo în această lucrare.

Poligraful Kant. Prin faima celor trei Critici şi a altor lucrări care gravitează în jurul 
acestora s-a creat impresia că Immanuel Kant a scris relativ puţin. Din nefericire, o integrală
Kant va lipsi încă mult timp din cultura română. Ordonând cronologic scrierile întemeietorul 
idealismului transcendental (a se vedea Anexa A), numărul lucrărilor acestuia e impresionant. 
Nu numai vastitatea şi profunditatea cunoştinţelor kantiene atrag atenţia cititorului interesat, ci 
şi faptul că filosoful german a fost un poligraf, publicând, în timpul vieţii, aproape 60 de lucrări, 

                                                
1 Ibidem, p. 162
2 Jean-Baptiste Botul [2000] (2002). Viaţa sexuală a lui Immanuel Kant, p. 72, tradusă din germană, cu o 
prezentare şi note de Frederic Pages, traducere din franceză de Valentin Dumitrescu, Bucureşti, Editura 
Humanitas
3 Mircea Flonta (1987) ,,Prolegomenele” şi ,,Critica raţiunii pure”, p. 22-23, studiu introductiv la 
Immanuel Kant – Prolegomene la orice metafizică viitoare care se va putea înfăţişa drept ştiinţă, 
traducere de Mircea Flonta şi Thomas Kleininger, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică
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de mai mare sau mai mică întindere. Practic, tot timpul a fost în contact nemijlocit cu editorii şi 
s-a aflat, deseori, în conflict deschis cu tipografii (din cauza greşelilor de ortografie).

Spre deosebire de alţi biografi (comentatori) ai lui Kant, am apelat, în scopul prezentării 
operei sale, la înţelesul grec originar al termenului de ,,critică” (κρίνε ιν - a descompune, a 
separa, a distinge), clasificându-le în funcţie de domeniile abordate. Fireşte, lucrările sale ar 
putea fi clasificate pornind de la propria-i împărţire a filosofiei, pe care o realizează în 
introducerea la Critica facultăţii de judecare, în scrieri ce ţin de ,,partea teoretică sau filosofia 
naturii” şi scrieri ce ţin de ,,partea practică sau filosofia morală”1. Dar cum, între timp, în 
filosofie s-au încetăţenit alte ,,graniţe” ale ,,teritoriului filosofic”, dar şi pentru a nu crea 
confuzii, în rândurile ce urmează va fi vorba despre o prezentare în funcţie de direcţiile de 
gândire abordate de către Kant, urmărite cronologic. Cu ,,încorsetările” de rigoare, întrucât, 
inutil de precizat, ideile kantiene migrează de la o carte la alta, când nu contrazic idei mai vechi, 
aflate sub influenţa altor filosofi. Rămân, ca o permanenţă, temele ce l-au preocupat întreaga 
viaţă: Universul, Natura, Omul, Cunoaşterea, Libertatea, Istoria, Frumosul şi, fireşte, 
Dumnezeu. 

Ultimii ani. Ani de tăcere la propriu. Thomas de Quincey2 descrie, impresionant,  ca 
martor ocular, ultimii ani de viaţă ai filosofului, tot mai slăbit din punct de vedere fizic şi psihic 
(semne de alzheimer). La 12 februarie 1804, într-o duminică, la ora 11.00, mintea celui care 
revoluţionase modul de gândire uman, s-a stins finalmente. Ultimele cuvinte ale lui Immanuel 
Kant dinaintea marii întâlniri cu necondiţionatul au fost şi ultima sa lecţie: Es ist gut (e bine). 
Mii şi mii de oameni din Königsberg şi din Germania i-au adus un ultim omagiu. Era, doar, cea 
mai mare glorie a capitalei Prusiei orientale. După şapte ani, rămăşiţele sale pământeşti sunt 
mutate din cavoul iniţial în aşa-zisa Stoa Kantiana, iar, în 1881, tot în semn de recunoştinţă, i s-
a construit o capelă gotică specială, pe care au fost gravate cuvintele pe care le cunoaşte oricine: 
Cerul înstelat deasupra mea şi legea morală în mine. 

Königsberg vs. Kaliningrad. În anul 1950, persoane necunoscute au distrus sarcofagul în 
care se aflau rămăşiţele sale, vandalii materialişti sperând că, probabil, printr-un asemenea gest, 
dau o ultimă lovitură idealismului, fără a lua în calcul că ideile kantiene cuceriseră de mult 
lumea. Dar nu numai mormântul lui Kant nu mai există, dar nici măcar Königsbergul. Pare 
incredibil, dar oraşul pe care nu l-a părăsit niciodată, în ciuda atâtor oferte generoase de a preda 
la universităţi mult mai celebre, se numeşte, de o jumătate de secol, Kaliningrad şi se află în
Federaţia Rusă. Aşa a hotărât Stalin, şi, tot din raţiuni strategice, fostul centru de cultură german 
a fost transformat într-o cazemată sovietică. Şi mai trist e faptul că nici după 1990, autorităţile 
ruse nu sunt de acord să se revină la vechea denumire a oraşului, deşi au reîntemeiat pentru 
copiii soldaţilor o universitate care se mândreşte astăzi cu Immanuel Kant. Se poate spune, 
judecând după acest aspect, că cel mai mare filosof rus este Kant!

Dar au existat vreo sută de germani care, imediat după moartea lui Hitler şi sovietizarea 
oraşului lor în Kaliningrag, au emigrat în Paraguay şi au întemeiat aici o colonie botezată Nueva 
Konigsberg! Admiratorii lui Kant nu s-au mulţumit doar cu atât, ci au încercat să ducă o viaţă 
după modelul celei a patronului lor spiritual şi a ideilor sale din Metafizica moravurilor. Există 
mărturii că discipolii kantieni se îmbrăcau, dormeau şi făceau plimbarea legendară a maestrului 
lor, dar, curând, aceştia şi-au pus o problemă aparent insolubilă, cea a vieţii sexuale, care, 
suspendată, ar fi condamnat la dispariţie, după o generaţie, colonia transcendentală.

                                                
1 Imm. Kant [1790] (1982). Critica facultăţii de judecare, traducere de Vasile Dem. Zamfirescu -
Alexandru Surdu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, p. 65
2 Thomas de Quincey (2006). Ultimele zile ale lui Immanuel Kant, traducere din engleză de Doina Lică, 
Bucureşti, Editura Humanitas
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LOGOS, CARTE ŞI LOGOCENTRISM ÎN CULTURA EUROPEANĂ

      Cătălin GRIGORE
Abstract

The present article is a brief reflection on how the instrumentation of the logos in European 
culture. The term logos as expressed in Greek thought and its expression in words. Initially, the logos
can be found as oral verbosity, then the predominant form of European culture will become the media.  
This road also becoming cultural subînscrie logos and economy,, symbolic forms "of the human 
individual in Western culture

La început a fost oralitatea

Atât din punct de vedere istoric cât şi din punct de vedere ontogenetic oralitatea este 
forma de comunicare primordială. Diferite reflecţii filosofice, unele cu un caracter mitizant, au 
subliniat şi chiar au exaltat comunicarea orală, ca o formă de comunicare originară. Astfel, 
Friedrich Nietzsche, filosof cu formaţie filologică şi clasicistă, admirator declarat al perioade 
epice redate de poemele homerice, expresie colectivă a tradiţiei orale, avea să surprindă în mod 
expresiv importanţa oralităţii în cultura greacă presocratică: ,,Germanul nu citeşte cu voce tare, 
pentru urechi, ci doar cu ochii: el şi-a vârât urechile în sertar. Anticii, când citeau - şi aceasta nu 
se întâmpla prea des -, recitau cu voce tare; de-l vedeau pe vreunul citind în şoaptă, se minunau 
şi se întrebau pe ascuns de temeiurile acestuia. Cu voce tare: aceasta înseamnă cu toate 
umflăturile, inflexiunile, schimbările de ton şi de tempo care îmbucurau publicul antic. Pe 
vremea aceea regulile stilului scris erau aceleaşi cu cele ale stilului oral; iar aceste reguli 
depindeau pe de o parte de uimitoarea cultură, de exigenţele rafinate ale urechilor şi laringelui, 
iar, pe de altă parte, de puterea, rezistenţa şi vigoarea plămânilor antici. […] noi, modernii, cei 
care avem respiraţia scurtă atât la propriu cât şi la figurat, noi nu avem dreptul la marile fraze! 
Aceşti antici erau ei înşişi mai mult sau mai puţin diletanţi în ale oratoriei, deci erau cunoscători, 
critici, - prin aceasta ei îşi stimulau la maximum oratorii; […] Predicatorul era singurul din 
Germania care cunoştea greutatea unei silabe, a unui cuvânt, el ştia cum trebuie mânuită o frază 
pentru ca aceasta să lovească, să ţâşnească, să se prăvălească, să curgă, să se reverse, el era 
singurul care poseda o anumită conştiinţă auditivă, […] Iată de ce capodopera prozei germane 
este totodată, şi pe bună dreptate, capodopera celui mai mare predicator al nostru: până în 
prezent Biblia rămâne cea mai bună carte germană. În comparaţie cu Biblia lui Luther, aproape 
toate celelalte cărţi sunt doar „literatură“ - şi anume, o plantă care nu a crescut în Germania şi 
care, din această cauză, nu a putut prinde rădăcini şi n-a izbutit să crească în inimile germane, 
aşa cum a făcut-o Biblia.”1

Pasajul citat este relevant atât prin subtilitatea constatării, dar şi prin reafirmarea 
prezenţei forţei oralităţii în cultura premodernă şi modernă a culturii europene. Această prezenţă 
a oralităţii va avea loc începând cu Reforma de la amvonul bisericii, fiind una din principalele 
forme de comunicare propagandistică în disputele religioase din Occident. Este însă o oralitate 
educată, intelectualistă. Un  act secund al premeditării raţionale în preajma cărţilor, dar mai cu 
seamă în preajma Bibliei, ca formă consacrată a culturii scrise. În secolul al XX-lea, Jaroslav 
Pelikan reafirmă aceste constatări ale lui Nietzsche:  ,, Spre deosebire de majoritatea cititorilor 
din Antichitate care citeau cărţile cu voce tare, noi practicăm citirea silenţioasă. Acest tip de 
lectură ne ajută să citim mai mult, dar totodată mai puţin bine, mai ales atunci când  ceea ce 

                                                
1 Friedrich Nietzsche,  Dincolo de Bine şi de Rău.Prolog la o filozofie a viitorului, Bucureşti, Editura Teora, 
1998,  pp.181-182.
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citim – aşa după cum este cazul pieselor lui Shakespeare sau al Sfintei  Scripturi – sunt părţi din 
tradiţia orală care au fost, uneori aproape accidental, capturate în cărţi precum muştele în 
chihlimbar”. Cel mai celebru exemplu din antichitate despre relevanţa cuvântului vorbit în 
raport cu cel scris nu provine însă nici din cercetările arheologice moderne nici din teoriile 
literare recente, ci era deja cunoscut în tradiţia occidentală de foarte multă vreme.  Conform 
vorbelor lui John Stuart Mill: ,, Omenirii abia că i se poate aminti că a fost odată un om care se 
chema Socrate…,maestru recunoscut al tuturor gânditorilor care au trăit după el.” Se poate 
adăuga totuşi, că omenirii  la fel de greu i se poate aminti că tot ceea ce cunoaştem despre 
Socrate, orice bucăţică din înţelepciunea care se consideră că provine de la el este la a doua 
mână, ajungând la noi nu de la el direct, ci prin intermediul discipolilor şi ascultătorilor săi: 
filosoful Platon, istoricul Xenophon sau poetul dramatic Aristophan. “1

Comunicarea orală a întreţinut o cultură a sunetului în defavoarea literei abstracte. 
Modul de reprezentare a lumii se schimbă o dată cu asimilarea alfabetului fonetic, în măsura în 
care cuvântul nu mai vine ca un întreg, ci linear, literă cu literă. Mintea iliteratului este difertiă 
de cea a alfabetizatului. McLuhan exprimă sugestiv această schimbare atunci când spune că 
,,Asimilarea tehnologiei alfabetului fonetic îl transferă pe om din lumea magică a urechii în 
lumea indiferentă a văzului2”. Această ruptură între ureche şi ochiul minţii care este  datorată 
intelectualizării lumii occidentale prin intermediul tiparului este reînnodată astăzi prin 
intermediul mijloacelor audio-video. McLuhan constată că ,,astăzi (1960) copilul occidental 
creşte din nou în acest soi de univers magic al repetiţiei, reînviat de publicitatea radiofonică şi 
televizată”.3 Studii recente din domeniul ştiinţelor cognitive confirmă că avem de a face cu o 
transformare a minţii şi a scoarţei cerebrale o dată cu instruirea şi mai ales cu alfabetizarea: ,, 
Oricine poate fi de acord că instruirea şi educaţia ne schimbă spiritul (mind). Să înveţi pe cineva 
să citească înseamnă că persoana respectivă va extrage înţelesul dintr-o pagină acoperită de 
mâzgăleli sau dintr-o piatră acoperită de rune [...] Dar însuşirea de noi cunoştinţe vă schimbă nu 
doar mintea, ci şi creierul 4”. 

Dincolo de transformările individuale, apariţia tiparului şi multiplicare mult mai uşoară 
a cărţilor a condus la transformarea practicilor de lectură în practici cu relevanţă socială, la 
mutaţii de mentalitate şi la apariţia unor instituţii sociale noi,  precum salonul de lectură sau 
bibliotecile. 

În lucrarea sa Intelectualii în Evul Mediu,  Jacques Le Goff  subliniază etapele 
diferenţierii sociale a intelectualilor în răstimpul dintre perioada târzie a Evului Mediu şi epoca 
Renaşterii. „Umanistul, de la bun început, se aşază sub semnul distinctiv al spiritului, al 
geniului, chiar dacă trudeşte asupra textelor sau nu are decât o elocinţa muncită [...] Mediul în 
care apare umanistul este foarte diferit de cel în care s-a format intelectualul medieval, acel 
febril şantier uman, deschis tuturor, preocupat de progresul tuturor tehnicilor, legîndu-le laolaltă 
într-o economie comună." Umanistul aparţine unui mediu închis; scrie pentru iniţiaţi;  se 
adresează unei elite.  5

O analiză a principalelor mutaţii comportamentale şi sociale prin practicile de lectură, 
datorate apariţiei tiparului, după cum arată Roger Chartier, ne relevă transformarea atât a 
habitudinilor individului cât şi a deprinderilor cotidiene de grup. În acest sens este menţionată 
lectura silenţioasă: ,,lectura efectuată în intimitatea unui spaţiu sustras comunităţii, care îngăduie 
reflecţia solitară. Această „privatizare" a practicii lecturii este indiscutabil una din evoluţiile 
culturale majore ale epocii moderne. Trebuie aşadar să identificăm condiţiile acestei posibilităţi. 

                                                
1 Jaroslav Pelikan, Whose Bible is it? : A history of the Scriptures through the ages , cap. ,,Oral tradition in the 
world  literatures”, pp.16-17, Penguin Books Ltd, 2005. 
2 Marshall McLuhan, Op. cit. p.48.
3 Ibidem, p.50.
4  Sarah-Jayne Balkemore, Uta Frith, Cum învaţă creierul, Bucureşti, Editura Polimark, 2006, p.192.
5 Jacques Le Goff, Intelectualii în Evul Mediu, Bucureşti, Editura Meridiane, 1994, p.170



57

Prima ţine de răspândirea unei noi competenţe: cea care permite individului să citească fără a 
rosti cuvintele, cu voce tare sau joasă, ale textului pe care îl are în faţă. Într-adevăr, numai acest 
mod de a citi sustrage cititorul controlului comunităţii, ca în cazul în care citeşte într-un spaţiu 
colectiv — o bibliotecă, de pildă, sau o încăpere în care se află şi alte persoane; numai acest 
mod poate crea interiorizarea nemijlocită a ceea ce se citeşte de către cel care citeşte. Unei 
practici lente, anevoioase, exteriorizate, îi succede datorită acestui mod de a citi, o lectură mai 
rapidă, mai facilă, care mişcă cititorul până în adâncul sufletului.1” Pe de altă parte, avem de a 
face cu forme de lectură publice, care presupun atât lectura cu voce tare cât şi studiul individual,  
cum  este cazul ,,lecturilor protestante” pe care Chartier le descrie astfel referindu-se la America 
secolelor al XVII-lea şi al XVIII-lea : ,, Aici lectura şi credinţa sunt indisolubil legate între ele, 
definind o cultură bazată în totalitate pe cunoaşterea nemijlocită a textului biblic. Acesta este 
auzit înainte de a fi citit, deoarece lectura cu voce tare, făcută de tată pentru familia sa sau de 
slujitor pentru stăpânii săi, e un lucru obişnuit. Joseph T. Buckingham, editorul primului 
cotidian din Boston, menţionează acest lucru în amintirile sale, publicate în 1852: <<Timp de 
mai mulţi ani, am citit în fiecare zi [în prezenţa stăpânilor mei] cel puţin un capitol din Biblie, 
iar uneori două sau trei. Sunt sigur că am citit întreaga Biblie de cel puţin 12 ori înainte de a 
împlini şaisprezece ani>> [...] A citi înseamnă a reveni neîncetat la aceleaşi cărţi, puţine la 
număr în afara Bibliei, cărţi transmise din generaţie în generaţie. Această lectură, care a putut fi 
socotită drept „intensivă", are formulările ei radicale, ca cea a quakerului William Penn: <<Să 
aveţi doar câteva cărţi, dar bine alese şi temeinic citite, fie că e vorba de subiecte religioase sau 
laice. A citi mai multe cărţi înseamnă  a-ţi îndepărta în prea mare măsură spiritul de meditaţie.  
A citi mult înseamnă a-ţi oprima spiritul>>.  Lectura are, de asemenea,   şi   indicaţiile   sale   
privind   metoda.  << Fii stăruitor    când   citeşti   Sfânta  Scriptură:  mai întâi trebuie să citeşti 
în fiecare dimineaţă  şi în fiecare seară un capitol din Biblie, sau  un pasaj dintr-o predică plină 
de cucernicie,  iar când citeşti nu trebuie să parcurgi textul şi — apoi să-1 laşi — mai bine să nu 
citeşti deloc decât să citeşti în felul  acesta.   Când  citeşti, trebuie să acorzi o atenţie deosebită 
textului pe care îl citeşti, iar când ai terminat, trebuie să te întorci asupra textului pe care l-ai 
citit>>.2”

Modelul Iluminist al logosului ca enciclopedie şi raţiune publică

            Allan  Bloom3 face o  distincţie între două accepţiuni a termenului de cultură o dată cu 
trecerea dinspre perioada iluministă spre spre cea ulterioară. În perioada iluministă, indeosebi 
sub influenţa lui Rousseau, termenul cultură desemna unitatea dintre fondul brut, necizelat al 
naturii umane şi artele şi ştiinţele care lucrează la trecerea omului din starea de natură spre 
starea civilă. Cultura restaurează unitatea pierdută a primului om într-un mod superior, în 
măsura în care el reuşeşte să dezvolte în mod necontradictoriu raportul dintre dorinţele naturale 
şi imperativele morale impuse de viaţa socială. Accepţiunea standard a termenului cultură în 
sensul său modern şi iluminist a fost forjată de către Immanuel Kant, pornind  de la reflecţiile 
lui Rousseau despre trecerea de la starea de  natură la starea civilă. Progresul culturii asigură 
linia de demarccaţie dintre înclinaţie şi datorie.
             Există o diferenţă însă între accepţiunea kantaiană a culturii şi cea utilizată de noi, 
consideră Bloom. O primă diferenţă este că pentru noi cultura a ajuns să indice ethosul şi 
realizările sub forma de opere ale unei naţiunii, în măsură în care putem vorbi despre cultura 
franceză, de cultura germană etc. În al doilea rând, termenul cultură desemnează o serie de 

                                                
1Roger Chartier, ,,Practicile lecturii” în Philippe Aries şi Georges Duby (coordonatori),Istoria vieţii private, 
Volumul V, Bucureşti, Editura Meridiane, 1995,  pp.155-156
2 Ibidem, pp.163-164.
3Allan Bloom,  The Closing of the American Mind,  Simon & Schuster, 1987, pp.185-193.
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activităţii şi practici precum arta, muzica, literatura, emisiunile  de televiziune cu ţinută 
intelectuală, anumite filme de artă etc. Adică indică acele produse intelectuale relativ pure, 
dezinteresate şi opuse comerţului, care au rolul de  a edifica pe cel care face apel la ele. Altfel 
spus,  cultura însăşi este o operă de artă. În  această accepţiune, cultura are un rol social 
deosebit, de edificare a individului ca persoană matură. Cultura îngrijeşte demnitatea umană, are 
grijă ca individul uman să nu fie redus la simpla dimensiune economică. Din acest punct de 
vedere, cultura se opune culturii de consum în care individul este aservit cultului consumului. 
Avem de a face cu o opoziţie între cultură şi economie. În contextul proiectului modernităţii, 
ideea de cultură reprezintă o încercare de găsire a demnităţii omului în raport cu apariţia şi 
creşterea importanţei ştiinţelor moderne pecum şi cu tendinţa compartimentării domeniilor 
sociale. În accepţiune kantiană, marca demnităţii este libertatea, libertatea, la rândul său se 
cultivă şi se manifestă prin cultură, prin educaţie, prin antrenarea spiritului critic. Nu 
întâmplător, optimismul raţionalist care decurge din proiectl Iluminist este în mod esenţial redat 
de articolul lui Immanuel Kant Răspuns la întrebarea:  ce este luminarea?

Propriile cuvinte ale lui Kant sunt edificatoare în acest sens:,,  Luminarea este ieşirea 
omului din starea de minorat a cărei vină o poartă el însuşi. Starea de minorat este neputinţa 
omului de a se servi de mintea sa fără a fi condus de altcineva. Te faci tu însuţi vinovat de 
această stare atunci când cauza ei nu se află într-o lipsă a inteligenţei, ci în lipsa fermităţii şi a 
curajului de a te sluji de ea fără a fi  condus de altcineva. Sapere aude! ,<<Ai curajul să te 
serveşti de propria minte!” este, prin urmare, deviza luminării>>”1  În această lucrare Kant face 
în mod explicit distincţia dintre ,, uzul public al propriei raţiuni” şi ,,uzul privat al 
raţiunii”.Temă care poate ea la rândul ei extinde discuţia modernă despre libertate în contextul 
mai larg al doctrinelor de sorginte liberală, care pun accentul pe ideea de libertate individuală 
sub diferite accepţini ale sale şi pe raportul dintre domeniul public şi spaţiul privat. Referindu-se 
la rolul fiecăruia din aceste două tipuri de întrebuinţare a raţiunii, Kant acordă întâietate celui 
public:,,Răspunsul meu este: uzul public al propriei raţiuni trebuie să fie orişicând  liber, şi 
numai acesta poate înfăptui luminarea printre oameni; uzul privat al raţiunii poate fi însă deseori 
foarte mult îngrădit, fără ca prin aceasta progresul luminării să fie prea stânjenit. Înţeleg însă 
prin uzul public al propriei raţiuni uzul pe care cineva îl face de acesta ca învăţat înaintea 
întregului public al lumii cititorilor. Numesc uz privat al raţiunii uzul pe care cineva poate să-l 
facă de raţiunea sa într-un post sau într-o slujbă publică oarecare încredinţate lui. Căci în unele 
acţiuni care se desfăşoară în interesul comunităţii e necesar un anume mecanism, în virtutea 
căruia unuii dintre membrii comunităţii trebuie să se comporte doar pasiv, pentru a fi îndreptăţiţi 
de guvern  printr-o unanimitate artificială către scopuri publice, sau cel puţin pentru a fi 
împiedicaţi să ruineze aceste scopuri. Ce-i drept, aici nu e permis să raţionezi, ci să te supui.”2             
Ca atare, putem reformula: libertatea de a face uz public de propria raţiune este condiţionată de 
competenţa discriminativă, a fi educat şi a fi apt să te exprimi în scris, să comunici cu cei care 
deţin la rândul lor competenţa ştiinţei. Spiritul crtitic este marca  omului luminat, a savantului: ,, 
Kant insistă, asociind sistematic ,,uzul public al gândirii” şi producerea sau lectura scrisului: în 
calitate de savant, fiecare trebuie să dispună de <<libertatea de a formula remarci asupra viciilor 
inerente instituţiei actuale şi de a le formula în mod public, adică prin dovezi>>  (...) publicul nu 
se referă nici la idealul cetăţii antice, care presupunea ascultarea cuvântului, deliberarea în 
comun, proximitatea fizică a tuturor celor care alcătuiesc corpul politic. Pentru Kant, doar 
comunicarea scrisă, cea care permite schimbul de idei în absenţa interlocutorului şi care crează 
un spaţiu autonom pentru dezbaterea ideilor reprezintă un aspect acceptabil al comunicării în 
rândul obştii. Bazele reflecţiilor sale despre domeniul propriu uzului public al  raţiunii sunt 

                                                
1 Immanuel Kant,  ,,Răspuns la întrebarea : ce este luminarea?” în Ce este „luminarea" ?  Teze, definiţii si 
semnificaţii, ediţie, traducere, note şi postfaţă de Alexandru Boboc, Bucureşti, Editura Paideia, 2004.
2 ibidem, pp.120-121.
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furnizate de funcţionarea conceptului de <<Res publica literarum>>, care, începând încă înainte 
de epoca luminilor, uneşte savanţi şi erudiţi prin corespondenţă şi tipăritură. Fondată pe liberul 
angajament al voinţelor, pe egalitatea între interlocutori, pe dezinteresul absolut în exercitarea 
raţiunii. Republica literelor (care nu este invenţia filozofilor, ci a oamenilor de cultură din 
secolul trecut) oferă un model şi un suport pentru examinarea liberă şi publică a religiei şi a 
legislaţiei”1.  În acest sens, Kant remarcă: ,, dacă se va pune, aşadar, acum întrebarea: trăim în 
prezent într-o epocă luminată?, răspunsul este: nu, dar trăim de bună seamă într-o epocă a 
luminării. Lipseşte încă foarte mult ca, după cum stau lucrurile astăzi, oamenii, socotiţi în 
totalitatea lor, să fie deja capabili sau  cel puţin să fie făcuţi capabili să se servească sigur şi bine 
de propria lor minte în chestiui religioase fără a fi conduşi de altcineva.” Problema accederii de 
la libertatea potenţială  la libertatea în act este o problemă de luminare, de dobândire a spiritului
critic de cât mai mulţi oameni. Temă specific iluminsită. Iar aceasta se va întâmpla în măsura în 
care competenţele în spaţiul public vor fi delegate printr-o reglementare la nivelul instituţiilor. 
Lucrarea sa Conflictul facultăţilor duce de altfel mai departe problema raportului dintre cele 
două tipuri de uz ale raţiunii. Conflictul facultăţilor pune în discuţie rolul care revine din 
perspectiva publicităţii (Öffentlichkeit) facultăţilor superioare – cea de Teologie,  de Drept şi  de 
Medicină – şi, celei ,,inferioare”, de Filosofie : ,, Acestea din urmă, Teologia, Jurisprudenţa şi 
Medicina, se bazează, într-un fel sau altul, pe o autoritate. Ele se subordonează deci 
supravegherii statului, întrucât îi formează ,,pe specialiştii erudiţiei”, pe clerici, judecători şi 
medici.Ele doar utilizează ştiinţa (se înţeleg asupra unui savoir faire). În schimb, Facultăţile 
inferioare au de a face cu cunoştinţe provenind din raţiunea pură. Reprezentanţii lor, filosofii, 
independenţi de interesele guvernării, se lasă conduşi doar de cele ale raţiunii.”2 Ideea 
posibilităţi unei iluminării populare şi a celor care sunt chemaţi să înfăptuiască este prezentată 
în Conflictul facultăţilor astfel: ,, Iluminarea populară înseamnă instruire publică a mulţimii 
asupra datoriilor şi drepturilor sale în raport cu statul căruia îi aparţine. Din momemtul în care 
acest lucru priveşte numai drepturile naturale şi acele drepturi care pot fi derivate din simţul 
comun obişnuit, cei mai remarcabili exponenţi şi interpreţi ai lor în rândul poporului nu vor fi 
acele persoane desemnate de stat, ci învăţătorii liberi ai dreptului, adică filosofii. Aceştia din 
urmă, ca urmare a marii libertăţi pe care şi-o permit, reprezintă o piatră de poticnire pentru stat, 
a cărui singură dorinţă este doar să guverneze, lor li s-a dat numele de iluminatori şi sunt taxaţi 
ca un pericol pentru stat. În plus, aceştia nu se adresează pe un ton obişnuit poporului (care el 
însuşi abia ştie sau nu are deloc habar de scrierile lor), dar se adresează în schimb pe un ton 
reverenţios statului, care este implorat să ia în considerare nevoile îndreptăţite ale poporului . Şi 
dacă un întreg popor doreşte să îşi prezinte revendicările, singura cale prin care se poate face 
aceasta este  prin publicitate. Interzicerea publicităţii înseamnă totodată împiedicarea 
progresului unei naţiuni, şi în special cu privire la cele dintâi cereri, cele referitoare la drepturi 
naturale.”3

                            Critica logonetrismului

Punerea în discuţie a modelului cultural iluminist bazat pe atotputernicia raţiunii, în 
accepţiunea tare, cea  de raţiune de tip logic, va fi reluată într-un demers inedit de către o serie de 
gânditori poststructuralişti pecum Michel Foucault sau Jacques Derrida. În esenţă, 
poststructuralismul, după cum arată şi numele, se defineşte ca o reacţie la structuralism. 

                                                
1 Roger Chartier, op. cit., pp.34-35.
2 Jurgen Habermas, op. cit., p.158.
3 Immanuel Kant,  ,,The contest of faculties”, în Kant Political Writtings, edited by Hans Reiss, second elarged 
edition, Cambridge University Press, 1999.
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Structuralismul, la rândul său, reprezintă o direcţie metodologică şi filosofică adoptată într-o serie de 
discipline socio-umane, precum lingvistica, filosofia, psihologia, sociologia, care consideră că la 
baza multora din domeniile realităţii umane stau structuri ca forme de raţionalitate tari. Cu alte 
cuvinte, structuralismul  se constituie, asemenea Iluminismului, într-o formă de promovare a 
încrederii într-o raţiune universală, care, odată depistată,poate servi ca model explicativ universal şi 
necesar.

Poststructuralismul, în schimb, îşi propune demascarea modelelor explicative rigide şi a 
miturilor fondatoare ale unei raţiuni forte. Tactica adoptată de postrucutralişti este bazată pe 
demersul de ,,subminare” a logicii şi sensului acestor poveşti / discursuri fondatoare. Ca program, 
poststructuralismul preia  tema repunerii în discuţie a culturii europene şi a determinaţiilor sale 
raţionaliste aşa cum apare ea în opera lui Friedrich Nietzsche şi Martin Heidegger.
Faţă de crtica  Şcolii  de la Frankfurt, realizată dintr-o perspectivă predominant socială, critica 
poststructuralistă, pe urmele lui Nietzsche şi Heidegger, are ambiţia de a fi o critică a 
fundamentelor metafizice ale culturii europene. Faucault va încerca să ,,submineze” aceste 
disucursuri ale modernităţii din perspectiva temei puterii ascunse în spatele acestora.1

Perspectiva propusă de Jaques Derrida în schimb, cunsoscută sub numele de deconstrucţie este 
mai apropiată de lingvistică, hermeneutică şi filosofia limbajului, discipline care trimit către 
domeniul comunicării şi principalele forme de mediere culturală ale acestuia. Derrida susţine că 
întreaga tradiţie filosofică occidentală devalorizează semnul scris şi îl privilegiază pe cel oral. 
Conform acestei tradiţii, pe care Derrida o identifică cu istoria metafizicii, de la Platon şi până la 
Martin Heidegger, cuvântul este legat de prezenţă, în timp ce scrierea este legată de absenţă. În 
timp ce vorbesc, pot să mă aud, deci să îmi fiu prezent. Cuvântul vorbit este prezent aceluia care 
îl pronunţă şi se adresează mereu unei persoane prezente. Un text scris însă există şi în absenţa 
autorului său şi se adresează mereu unei persoane absente. Conform lui Derrida, metafizica 
privilegiază cuvântul, considerându-1 expresia directă a adevărului: fiind înţeles ca prezenţă 
imediată a ceva în conştiinţă, cuvântul ar fi prezent numai în discursul vorbit. Semnul scris îşi 
pierde însă din valoarea metafizică, fiindcă este înţeles ca absenţă sau ca negare a prezenţei şi, 
drept urmare, a adevărului. în definitiv, metafizica s-ar învecina cu scrierea într-un rol secundar, de 
traducere şi reprezentare grafică a cuvântului: semnul oral este semnul lucrului, semnul scris este 
semnul semnului oral, în sensul că se află în locul cuvântului vorbit şi trimite la el. Pe baza 
acestor consideraţii, Derrida ajunge să conteste conceptul de „prezenţă", pe care s-ar fi întemeiat 
tradiţia metafizică: ideea de prezenţă este o iluzie. Pe urmele lui Heidegger, Derrida ajunge la 
proiectul unei deconstrucţii a metafizicii2. Cercetând texte şi autori foarte diferiţi, aparţinând nu 
numai filosofiei, ci şi literaturii, criticii literare, psihanalizei, lingvisticii, antropologiei, Derrida 
formulează o strategie generală de de-construcţie. Aceasta constă în a pune în discuţie opoziţiile 
conceptuale clasice (de ex.: vorbire-scriere), răsturnând fie ierarhia care le comandă, fie 
predominarea unui termen asupra altuia. Criticând lingvistica lui Ferdinand de Saussure, Derrida 
arată că definiţia semnului scris este în realitate definiţia oricărui semn. Orice semn, inclusiv cel oral, 
nu semnifică niciodată lucrul ca atare, lucrul prezent nouă „în persoană": orice semn trimite la un 
alt semn, iar acest proces de trimitere este infinit. Acestei funcţionări a semnului, Derrida îi dă 
numele de differance  prin care înţelege atât diferenţa dintre un semn şi altul cât şi disponibilitatea 
amânării (este exploatat sensul verbului francez differer, a amâna.) 3sau a trimiterii nesfârşite, la 
care este supusă prezenţa lucrului. Atât în discursul vorbit, cât şi în cel scris, este imposibil să 
ajungem la un adevăr, la o prezenţă originară, deoarece fiecare prezenţă este deja prinsă în plasa infinită 
a retrimiterilor de la un semn la altul. 

                                                
1 Michel Foucault, ,,Discursul sexual şi puterea”, în Jeffrey C. Alexander,  Steven Seidman, Cultura şi societatea.  
Dezbateri contemporane, 2001.
2 Richard Rorty, ,,Deconstruction”, în Raman Selden (ed.), The Cambridge History of Literary Criticism, vol. 8, 
pp.165-196.
3 Niall Lucy, A Derrida Dictionary, Blackwell Publishing Ltd,2004,  pp.25-27.
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Dmersul lui Derrida, prezentat pe scurt, în rândurile de mai sus, devine relevant pentru 
tema de cercetare a lucrării de faţă din cel puţin două motive. În primul,  rând pentru că este 
relevant pentru modul în care sunt redefinite medierile culturale actuale în raport cu modelul 
(,,clasic”) iluminist al  modernităţii. În al doilea rând, pentru modul în care este redefinit statutul 
cărţii, obiect privilegiat de mediere culturală al modelului Iluminst, considerat expresia însăşi 
expresia neechivocă a raţiunii. Or, după cum susţine Derrida, ,,scriitura” nu este neechivocă, ci 
ascunde în ea contradicţii şi, în plus, trimite către interpretării infinite.

Din această perspectivă, textele (şi prin urmare şi carte) nu-şi mai controlează o singură 
intenţie de comunicare, ci în mod inconştient, tirmit către intenţii ignorate de către ele. În acest 
sens, textul este ,,anti-intenţional”, fapt care dovedeşte că în spatele său nu se găseşte o raţiune 
forte, ci posibil mai mulţe raţiuni secunde.1 Astfel, statul forte, ca mijloc de mediere culturală 
privilegiat este pus în discuţie deschizând posibilitatea aceptării cu statut egal în acest rol al unor 
alte mijloace şi forme, precum cele bazate pe iamgine, de exemplu. În termenii folosiţi de Derrida 
însuşi, el îşi propune să facă o analiză critică a ,,logocentrismului” ca model dominant al culturii 
ocidentale.2

                                           Cartea şi relaţiile de putere

           În măsura în care accepătm formula lui Francis Bacon conform căreia ,,cunoaşterea este 
putere”, cartea ca una dintre formele de transmitere a cunoaşterii este legată şi ea de putere. Este 
vorba de o dublă valenţă a cărţi în această privinţă. Pe de o parte este vorba de carte ca  recipient 
al cunoaşterii ca informaţie, iar pe de altă parte este vorba  de carte ca instrument formativ al 
modului de a gândi, de a ,,vedea” lumea. În ultimul caz avem de a face cu rolul de mijloc de 
mediere culturală a cărţii. Rolul cărţii, mai ales a cărţii tipărite în transformarea modului de 
gândire occidental este prezentat destul de convingător de către Marshall McLuhan în a sa 
lucrare ,, Galaxia Gutenberg”. Este vorba de dezvoltarea gândirii logice, analitice, liniare, 
determinată de practica lecturii literă cu literă, secvenţială caracteristică alfabetului fonetic.
Procesul generalizat de alfabetizare şi răspândirea cărţii în eopca modernă a condus însă şi la 
modelarea reprezentărilor sociale prin intermediul ideologiillor. Un astfel de exemplu este 
dezvoltarea conştiinţei naţionale şi a naţionalismului în secolul al XIX-lea, datorate instuirii 
limbii literare şi a transmiterii acesteia pe un areal mai larg prin intermediul cărţii şi al educaţiei 
generalizate.3

Dacă acceptăm aceste premize şi acceptăm că odată cu dezvoltarea mass-media, atunci  
poziţia deţinută de carte în procesul de determinare a reprezentărilor sociale începe, dacă nu să 
fie diminuat, cel puţin să fie concurat. După cum arată  Alvin Gouldner4, ideologiile perioadei 
moderne au fost puternic dependente de forma tipărită a cărţii: ,, Există o legătură specială, 
spuneam noi, între răspîndirea ideologiilor moderne cu raţionalismul lor istoric, pe de o parte, şi 
unilateralitatea şi linearitatea materialelor tipărite, pe de altă parte. Mesajul scris şi, în special, cel 
tipărit este, în acest caz, baza ideologiilor „moderne", cel puţin aşa cum am ajuns noi să le 
cunoaştem. Viitorul prospect al ideologiei va depinde, astfel, în parte, de viitorul scrisului, de 
producerea obiectelor de scris şi a celor tipărite, de consumarea de obiecte de scris şi a celor 
scrise şi, de asemenea, de păstrarea publicului şi a unei pieţe pentru scrieri - <<cititorii>>”.      
Ideologiile moderne, spune Gouldner, au fost aduse la cunoştinţă unui public cititor îndeosebi 

                                                
1 Oswald Ducrot,  Jean-Marie Schaeffer, Noul dicţionar enciclopedic al ştiinţelor limbajului, Bucureşti, Editura
Babel, 1996, pp.68-69.
2 Niall Lucy, op. cit, pp.69-72.
3 Guy Hermet, Istoria naţiunilor şi a naţionalismului în Europa, Iaşi, Institutul European 1999, pp.99-105.
4 Alvin Gouldner, ,, Ideologia, aparatul cultural şi noua industrie a conştiinţei”, în  , p.284
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prin materialele tipărite într-un proces de comunicare în doi paşi: prin mass-media scrisă şi prin 
intelighenţia, care avea rolul orientare a opiniilor. Astăzi însă, spune acelaşi autor, ,,
mijloacele moderne de comunicare şi-au intensificat puternic componentele 
nelingvistice şi iconice”1. Datorită acestora medierea adevenit mai directă, ea nu se mai 
adresează strict minţii prin intermediul limbajului scris liniar şi logic, ci conştiinţei prin 
apel la simboluri şi imagini: ,, Ideologii precum cele acceptate de telespectatori au 
succes în integrarea şi răspîndirea imageriei iconice reziduale - „imagini care-ţi revin 
în minte" – generate de filmele transmise prin media, ca şi de propria lor „experienţă 
personală". De fapt, această imagerie iconică reziduală ţine de un nou paleosimbolism, 
implantat tehnologic; un paleosimbolism de tip II care afectează, transmite şi transformă 
un paleosimbolism rezidual de tip I care ţine de experienţa anterioară, a copilăriei.     

Pe scurt, lucruri despre care oamenii nu puteau discuta în mod normal sînt 
acum afectate de alte lucruri despre care nu pot discuta, în feluri şi cu rezultate despre 
care nu pot discuta, în această privinţă, baza caracterologică a ideologiilor, care se 
schimbă în mod normal destul de lent şi în decursul experienţei de-o viaţă, este 
transformată rapid.Televiziunea a instituit o nouă modalitate şi un nou tempo al 
experienţei.2”
             Gouldner preia conceptul de ,, aparat cultural” propus de sociologul american C. Wright 
Mills şi îl pune în oppziţie cu cel ,,industrie a conştiinţei”. Primul caracterizează toate organizaţiile şi 
mediile prin care s-a realizat medierea culturală bazată scris, în timp ce al doilea se referă la mass-
media, ca determinare mai directă a conştiinţelor individuale. 
În felul acesta, miza legată de carte este mai mult decât una culturală, în sens umanist, de Bildung, 
model formativ dezinteresat de putere, şi devine una determinată de concurenţa diferitelor medii în 
calitate de mjloace de determinare a reprezentărilor şi, deci a relaţiilor de putere.

                                                
1 Ibidem.
2 Ibidem, p.285.
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ISTORIA FILOSOFIEI ROMÂNEŞTI

Marin DIACONU

Fişă de dicţionar

ERNEST BERNEA

(n. 28 martie 1905, Focşani — m. 14 noiembrie 1990, Bucureşti)

Este fiul lui Marcu Bernea, ţăran din preajma Galaţiului, şi al Teodorei, fiica unui 
muncitor ardelean în port. Creşte într-o familie cu cinci copii, într-un cartier muncitoresc al 
Brăilei, unde îndură multe lipsuri.

La şapte ani, în oraşul dunărean este înscris la Şcoală primară nr. 5, unde rămâne întregul 
curs primar (1912-1916); continuă cu studii gimnaziale la renumitul liceu „N. Bălcescu” din 
aceeaşi localitate; cursul superior îl încheie la Liceul din Tecuci (1922–1926, în particular).

Toamna, se înscrie la Facultatea de Filosofie şi Litere din Bucureşti; aci frecventează
cursuri predate de D. Gusti, Nae Ionescu, C. Rădulescu-Motru,  P. P. Neguleseu ş. a.; obţine 
licenţa în filosofie şi o alta în litere (română şi franceză);

Bernea are un interes special pentru sociologie şi participă, ca monografist, la campaniile 
de cercetare organizate de Seminarul de sociologie al profesorului Gusti în satele: Fundul 
Moldovei (1928); Drăguş (1929; investighează obiceiuri şi rituri; în cadrul Cercului de studii 
cooperatiste din facultate, recent înfiinţat, rosteşte, în 8 aprilie 1930, conferinţa Solidarism şi 
cooperaţie); Runcu (1930), şi Cornova (1931: studii tipărite: Contribuţii la problema 
calendarului în satul Cornova, 1932; Botezul în satul Cornova. Încercare de interpretare 
sociologică, 1934; Riturile, conferinţă, 16 martie 1932).

Ca mulţi licenţiaţi dotaţi ai vremii, continuă pregătirea cu studii de specializare la Paris 
(etnologie şi sociologie, cu Marcel Mauss; 1930–1932); şi la Freiburg, (filosofie, cu Martin 
Heidegger; 1932–1933).

În studenţie este bibliotecar de seminar (1927–1930) şi, mai apoi, secretar al Secţiei de 
monografii sociologice a Institutului Social Român (1933–1935).

După studiile de specializare, între 1935 şi 1940 este asistent în cadrul Catedrei de 
geografie generală, antropogeografie şi etnografie, condusă de S. Mehedinţi; acum predă
„primul curs de etnologia din România” (spun specialişti ai domeniului).

D. Gusti a fost deosebit de tolerant cu atitudinile şi manifestările „şcolarilor” săi dincolo 
de cadrul instituţional sociologic; cu cei neinteresaţi (activ) de viaţa politică şi cea ideologică, 
cu cei cu o orientare spre stânga (de la social-democraţi până la comunişti) ori cu cei ce au mers 
înspre, către dreapta (până în Mişcarea Legionară).

Dumitru Cristian Amzăr, Ernest Bernea, Ion Ionică şi Ion Samarineanu  s-au constituit 
într-un grup distinct, cu o publicaţie proprie, „Rânduiala”, cu o publicistică şi cu broşuri de 
propagandă favorabile orientării de dreapta.

În anii ’30, Ernest Bernea, după un bun început publicistic, reuşeşte să editeze cărţi şi 
câteva broşuri, fie cu studii sociologice, fie cu exerciţii  eseistice, fie de propagandă politică. În 
ele sunt adunate doar o parte din scrierile apărute în publicistica vremii.

Ca şi în cazul altor oameni de cultură născuţi la începutul veacului trecut, afirmaţi şi 
remarcaţi cultural în anii ’30 şi ’40 şi care au revenit în viaţa culturală în anii ’60 şi ’70, 
delimitez între o etapă de până în 1947 şi o alta, de după 1964. Desigur, fiecare dintre ele cu 
subetape specifice fiecărui, creator.
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În prima etapă, Bernea începe ca publicist în 1929; debutează editorial în anii ’30 şi 
încheie etapa în modalitatea publicistică curând după încheierea războiului mondial.

Fără a avea un interes special şi peren pentru Ernest Bernea (nu i-am editat nici o scriere 
şi n-am redactat vreun studiu analitic), am identificat un început publicistic prin „Cuvântul” lui 
Nae Ionescu, la sfârşitul lui 1929; continuă cu colaborări la: „Societatea de mâine’, „Gândirea”, 
„Dreapta” ş. a. Studii de substanţă ideatică, ştiinţifică apar în „Arhiva pentru ştiinţa şi reforma 
socială”, „Ţara Bârsei” ş. a., prelungite cu articole, recenzii.

Angajarea în viaţa ideologică prin „Rânduiala”, subintitulată „arhivă de gând şi faptă
românească” (1935–1938) a dus la scrierea câtorva studii, la multe articole ori cronici, ceea ce a 
amânat, pentru câţiva ani, un remarcabil debut editorial. Acesta a venit doar cu broşuri de 
propagandă politică şi de-abia peste câţiva ani a continuat cu volume de eseuri ori de creaţie 
poetică.

Mult timp (din cele necesar creaţiei spirituale) trebuie să-i fi răpit activitatea 
administrativ-funcţionărească, fie ea şi importantă, ca (ni se spune): director-adjunct la Direcţia 
Presei (1940–1944), director în Ministerul de Externe (1944–1947).

Am urmat ani de suspendare din viaţa publică, precum şi din cea familială şi personală, cu 
arestări, anchete, închisoare, lagăre, domiciliu obligatoriu – cu tot cortegiul lor, reflectat în 
existenţa dramatic tensionată, precum şi cu confiscarea unor manuscrise.

Între timp, familia se stabileşte în comuna Poiana Mărului din jud. Braşov, cu soţia 
profesoară, iar el, într-o vreme, pe la începutul anilor ’50, era profesor de fizico-chimie şi ştiinţe 
naturale.

Vânzoleala vremurilor, îndeosebi a celor politice şi ideologice, dintre anii ’30 şi anii ’60 
s-a răsfrânt şi ca vânzolire a oamenilor, a vieţii, a destinului multora dintre importanţii gânditori 
ai românilor. Sub legea ondulaţiunii universale, teoretizată speculativ-filosofic de Vasile Conta, în 
„peisajul” cultural al spaţiului mioritic, transfigurat, de asemeni speculativ, filosofic de Lucian 
Blaga, cu ani pe deal şi ani pe vale s-au aflat câţiva intelectuali de frunte ai generaţiei tinere 
interbelice, precum Mircea Vulcănescu, Constantin Noica, Mircea Eliade, Emil Cioran, Dan 
Botta, Anton Dumitriu, Ion Zamfirescu, Dumitru Cristian Amzăr şi, nu în ultimul rând, decât în 
enumerarea de aci, Ernest Bernea.

Anul 1964 este un an de o anume deschidere ideologică, fie ea pe aceleaşi fundamente 
ideologice, an care a influenţat puternic revenirea în viaţa culturală şi a lui Ernest Bernea 
(alături de mulţi alţi intelectuali marginalizaţi ori suspendaţi ideologic şi personal).

În genere, propaganda noastră de după ’90 (şi prin condeiul unor universitari sau cercetători 
serioşi, de altfel, dar care se autocenzurează), pune accentul pe suferinţele îndurate sub „teroarea 
comunistă” şi doar consemnează, neutru, recuperarea acelor intelectuali. Doar două exemple: 
Constantin Noica şi Anton Dumitriu şi-au dat măsura Creaţiei lor în anii ’60, ’70 şi ’80.

Ernest Bernea este încadrat, în  1965, la Centrul de Etnologie şi Dialectologie al Academiei R. 
S. R.; aci este cercetător principal până în 1972, când este pensionat (la 67 de ani) şi continuă a 
fi consultant ştiinţific până în 1978.

Dacă până în 1989 valorizarea creaţiei sociologice a lui Bernea era mult umbrită de 
atitudinea politică de la sfârşitul anilor ’30, în ultimele două decenii ea este revalorizată prin cursuri 
şi manuale universitare, studii ori dicţionare de specialitate. Iată una dintre ele, cu largă 
circulaţie: „Valoarea contributivă în sociologie a demersurilor ştiinţifice ale lui Ernest Bernea 
constă în susţinerea şi participarea la echipele gustiene de cercetare monografică, în conducerea 
Secţiei de cercetări monografice a I. S. R. şi în apropierea studiilor etnologice şi etnopsihologice 
de zona de interferenţă cu sociologia, mai ales prin interpretări şi teoretizări ale dimensiunilor 
temporale şi spaţiale în reprezentările populare, ca surse de percepţie a concepţiei şi viziunii 
românilor despre viaţă şi existenţă” (Florian Tănăsescu, Dumitru Dan Costea).

Contribuţia în domeniul etnologiei este expusă sintetic de Iordan Datcu în Dicţionarul 
etnologilor români (ed. a III-a, 2006). Iar cea în domeniul literaturii este prezentată de Ion 
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Rotaru în O istorie a literaturii române de la origini până în prezent (2009).
Din câte ştiu, nu avem încă o valorizare din perspectiva istoriei filosofiei româneşti. Ea 

este cu atât mai necesară, cu cât, în urmă cu un deceniu, s-a tipărit o Trilogie filosofică.
Diverse surse ne informează despre existenţa a multe manuscrise.
Ernest Bernea s-a căsătorit în 1937 cu Maria (n. Patrichi); au avut împreună trei copii: un fiu, 

Horia Bernea (1938–2000), pictor cunoscut, şi două gemene: Tudora şi Ana.
O soră a lui Bernea a fost soţia lui Dumitru Cristian Amzăr.
Ernest Bernea este înmormântat la Mănăstirea Cernica.

O bună cunoaştere a creaţiei integrale a lui Ernest Bernea nu s-a înfăptuit încă, nici de 
cercetători (cel puţin în formă tipărită) – şi, desigur, cu reflectarea firească înspre publicul larg 
al multor domenii. O serie de dicţionare şi de istorii îl prezintă cu multe determinaţii ce trec 
dintr-o carte în alta (sau în această fişă). S-au retipărit ori tipărit (ca inedite) multe scrieri. Ele 
circulă clandestin, dar marile biblioteci le au. (Iar unele dintre ele sunt neprofesionist editate,
cum sunt cele trei trilogii scoase de (altfel, prestigioasă) Editura Dacia din Cluj-Napoca. În cele 
trei Trilogii..., nu ni se dă nici o informaţie despre autor – decât ce ne oferă el însuşi; iar acestea 
sunt prea sărace, căci l-a preocupat Ideea, nu propria-i persoană ori personalitate. Nu se spune 
nimic despre manuscrisul după care s-a realizat editarea. Iar de note, comentarii – nici nu poate 
fi vorba...)

O bună cunoaştere nu se poate realiza decât în urma unei ediţii de Opere, înfăptuită de un 
serios profesionist al domeniului, al domeniilor. Ea este cu atât mai necesară, cu cât ne aflăm în 
preajma unui important gânditor român, unul care n-a apucat să-şi adune toate scrierile între 
copertele de cărţi. (Vezi: aci, lista publicaţiilor la care a colaborat până în 1947.)

Volume (selectiv): Tineretul şi politica (1936, 27 p.); Cartea căpitanilor (1937); Gânduri 
pentru ţară nouă (1937, 29 p.); Stil legionar (1937); Gând şi cântec. Poezii (1939, 96 p.); 
Ctitorii, Pagini de luptă politică şi spirituală (1940, 142 p.); Gânduri pentru ţara nouă (1940, 
29 p.); Paşi în singurătate. Poeme în proză (1940, 108 p.); Îndemn la simplitate. Mărturisiri 
pentru un om nou (1941, 141 p.); Moldova tristă. Poeme în proză (1942, 112 p.); Timpul la 
ţăranul român. Contribuţie la problema timpului în religie şi magie (1942, 79 p.); Colina 
lacrimilor. Poezii (1943, 78 p.); Firide literare (1944, 206. p.); Civilizaţia română sătească. 
Ipoteze şi precizări (1944, 126 p.); Maramureşul, ţară românească (1944, 63 p.); Poezii 
populare în lumina etnografiei (1976, 164 p.); Cadre ale gândirii populare româneşti. 
Contribuţii la reprezentarea spaţiului, timpului şi a cauzalităţii (1985, 319 p.); Trilogie 
pedagogică (2002, 220 p.); Trilogie filosofică (...) (2002, 228 p.); Trilogie sociologică (2004, 
432 p.) ş. a.

Colaborări (1929–1947), la: „Cuvântul”, „Societatea de. mâine”, „Gândirea”, „Dreapta”, 
„Arhiva pentru ştiinţa şi reforma socială”, „Azi”, „Ţara Bârsei” (Botezul în satul Cornova,
1934; ş. a.), „Familia”, „Viaţa Românească”, „Rânduiala”, „Însemnări sociologice”, „Cuvântul 
studenţesc”, „Anuarul Societăţii Studenţilor în Geografie «Soveja»”, „Omul nou”, „Buna 
Vestire”, „Revista de filosofie”, „Izvoraşul”, „Buletinul cărţii româneşti”, „Falanga”, „Dacia”, 
„Universul literar”, „Biruinţa noastră”, „Revista Fundaţiilor Regale”, „Glasul Neamului”, 
„Dacia”, „Enciclopedia turistică românească”, „Tribuna tineretului”, „Dacia rediviva”, 
„Basarabia literară”, „Bukarester Woche”, „Duminica”, „Calendarul românilor de pretutindeni”, 
„1944” ş. a.

Despre: Lucreţiu Pătrăşcanu, Curente şi tendinţe în filosofia românească (1946); H. H. 
Stahl, Amintiri şi gânduri din vechea şcoală a monografiilor sociologice (1981); Florian 
Tănăsescu, Dumitru Dan Cristea, Ernest Bernea, în vol. colectiv Sociologi români. Mică
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enciclopedie (2001); Toader Buculei, Ernest Bernea, în Prezenţe brăilene în spiritualitatea 
românească (ed. a II-a, 2004); Iordan Datcu, Ernest Bernea, în vol. colectiv Dicţionarul general 
al literaturii române, vol. I (2004); Iordan Datcu, Ernest Bernea, în vol. Dicţionarul etnologilor 
români, (ed. a III-a, 2006); Ion Rotaru, O istorie a literaturii române de la origini până în 
prezent (ed. a II-a, 2009) ş. a.
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MIHAI EMINESCU

Abstragerea din timp

  Hadrian SOARE

Abstract
As Noica observed, Mihai Eminescu  tries in his main work to get his characters out of the 

regular time by different means: magic, demonic love, retreat in non-temporal spaces, metempsychosis, 
cosmic harmony, temptation of absolute. The retreat of Gods out of the world is treated in 
„Theogony”and „Works and days”, by Hesiod, as well as in „Memento mori” or „Odin and the poet”, 
by Eminescu. In Hesiod’s vision, the cosmogony is „generationist”, involutive, The Cosmos appearing 
with the successive generations born  by the primordial forces of Universe. Jean Pierre-Vernant presents 
the hopeless end of generations: the breakdown with deities is total, Aedos and Nemesis abandon the 
world overwhelmed by Force of Evil and Night. The withdrawal (or abolition of time) is present in many 
world mythologies as well as in poems of Mihai Eminescu. 

The Celts have a paradise of beautiful women and with no old age, “the country of youth”, the 
Germans have a paradise, Walhalla, reminded by Mihai Eminescu in his poem “Odin and the poet”, 
where the time passes idly. We know from German mythology that Odin has a palace with 500 doors, 
where 800 warriors could march. In the poem “Ghosts”, by Mihai Eminescu, the young dead woman is 
revived by the Magus, living for centuries in the middle of the wild mountains. The Magus uses a seed of 
light and appeals the four forces of the Universe. The Magi detain the science of immortalization: these 
powers are related to the legend of Eternal Fire of the cave with 12 Wise Beings from the Iranian 
mythology. “Mabinogion”, a Celtic manuscript, attests the „furnace of revival”. The Druids have the 
magic wind that drives away the enemy.

There is an Eternal Soul in Universe that creates the gods, archangels, Korrigans,  mankind, 
and can perform  the escape out of time.

Despre „timp şi timpuri” la Eminescu, Noica are o observaţie pertinentă: „Dar omul nu 
s-a tânguit numai. A încercat ceva în faţa timpului şi a timpurilor. A încercat o ieşire din timp. 
Câte forme, câte subtile amăgiri, ce admirabile expediente n-a pus în joc omul pentru «abolirea 
timpului». Este o pagină de exasperare umană, dar şi de extraordinară investigaţie, în tentativele 
acestea ale omului de-a fi altceva şi altundeva decât este.”1

Din perspectivă umană, universul poetic eminescian, nutrit din plin din imaginarul 
romantic, preluând totodată şi teme şi motive din Antichitate şi din Renaştere, cuprinde multiple 
modalităţi de a învinge timpul: retragere în spaţii atemporale, magie, metempsihoză, întoarcerea 
din moarte, iubirea demonică, pactul faustic, integrarea mioritică în natură, în armonia cosmică, 
somnul, reveria şi visul, tentaţia absolutului, salvarea în sens romantic prin iubire. Unele dintre 
acestea vor fi tratate în capitolul de faţă, altele în cuprinsul lucrării. 

Mitul retragerii zeilor din lume este iniţiat, în Theogonia şi în Munci şi zile, de Hesiod, 
căruia, spune Corin Braga, „îi revine meritul de a fi realizat marea sinteză doctrinară a 
mitologiei clasice greceşti, ordonînd într-o genealogie logică lotul caleidoscopic al principalelor 
divinităţi helenice.”2 Cosmogonia, în viziunea lui Hesiod, „este una generaţionistă”, involutivă, 
Universul apărând „odată cu generaţiile succesive de zeităţi născute din stihiile primordiale: 

                                                


Prof. dr. C.N.L. Zinca Golescu Piteşti
1 Noica, Constantin, Introducere la miracolul eminescian, Bucureşti, Editura Humanitas, 1992, p. 196-197, ediţie 
îngrijită de Marin Diaconu şi Gabriel Liiceanu.
2 Braga, Corin, Mitologia hesiodică şi instituţiile civilizaţiei egeene,  http://lett. 
ubbcluj.ro/~echinox/arhiva/1997_456/12.html.
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Haosul, Geea, Tartarus, Eros”1 şi degenerând, pe vârste, până la categoria oamenilor comuni, 
copleşiţi de vicisitudinile traiului zilnic.2 Jean-Pierre Vernant conchide că e o lume părăsită de 
zeii care s-au retras în Olimp: „Tabloul sfîrşitului ciclului vârstelor înfăţişează aspectul lipsit de 
orice speranţă al unui univers uman radical despărţit de lumea zeilor; Aidos şi Nemesis, care 
mai inspirau încă oamenilor teama faţă de ceruri şi le dădeau posibilitatea de a stabili cu acestea 
o comunicare, abandonează acum pământul, retrăgându-se în Olimp; ele părăsesc cu totul o 
umanitate stăpânită doar de forţa Răului şi de Noapte, pentru a regăsi neamul luminos al 
Preafericiţilor. Tocmai fiindcă povestirea lui Hesiod îmbrăţişează astfel în totalitatea lui destinul 
neamului omenesc aşa cum am povesti viaţa unui om, de la cea mai fragedă vârstă pînă la 
ultimul ceas al bătrâneţii, am ajuns să-mi pun întrebări cu privire la sensul versului 175. Hesiod 
regretă că «n-a murit mai devreme sau nu s-a născut mai târziu». Că «n-a murit mai devreme» 
se înţelege lesne: s-ar fi putut naşte în vremea încă tânără a vârstei de aur. Dar «nu s-a născut 
mai târziu» stârneşte nedumeriri; în punctul în care se situează el în seria vârstelor, viitorul nu 
oferă decât o perspectivă sumbră; Hesiod nu-şi poate dori să se nască într-o lume care nu va mai 
cunoaşte, după el, decât bătrâneţe, nefericire şi nedreptate.”3 La aceeaşi concluzie ajunge şi 
Corin Braga: „Antropogonia atinge în momentul acesta istoria contemporană lui Hesiod, poetul 
considerându-se un nefericit reprezentant al rasei de fier, ce a decăzut de la condiţia 
strălucitoare a eroilor la aceea de fiinţe stăpânite de vicii. Chiar şi pietatea faţă de zei face din 
nou loc hybrisului, Hesiod profeţind completa decădere în viitor a omenirii, decădere care va 
culmina cu retragerea tuturor zeilor de pe pămînt.”4

Tema retragerii zeilor într-un dom atemporal şi implicit aspaţial, întâlnită şi în alte 
mitologii5, străbate, de atunci, literatura lumii, de la William Shakespeare de pildă (în Visul unei 
nopţi de vară, personaje din mitologiile nordului Angliei, leprechauns, elfi, sprites, banshees, au 
putere deplină asupra muritorilor, îi pot adormi sau transforma după voinţă în animale) până la 
Tudor Arghezi, care, în Psalmi, receptează şi el fiorul unei lumi din care divinitatea s-a retras, o 
lume părăsită în neantul existenţei efemere, desacralizată, ipostaziindu-se în căutătorul febril, 
obstinat al unui deus absconditus care nu mai răspunde niciunei chemări, nu mai dă, ca în 
vremurile biblice, niciun semn al prezenţei sale. Poetul este plasat astfel, ca fiinţă umană, din 
nou la începuturi, când îşi caută zeul căruia să i se închine, să-şi justifice existenţa, el încercând, 
spune Nicolae Balotă, repetarea obsesivă a „situaţiilor arhetipale ale omului în faţa divinului”. 

                                                
1 Ibidem.
2 Jean-Pierre Vernant, Mit şi gândire în Grecia antică, Bucure;ti, Editura Meridiane, 1995, p. 93, traducere de Zoe 
Petre şi Andrei Niculescu: „Tabloul vieţii omeneşti în vîrsta de fier nu are cum să ne surprindă. Hesiod l-a schiţat deja 
în două rânduri, în introducerea şi în concluzia mitului lui Prometeu. Bolile, bătrâneţea şi moartea; neştiinţa cu privire 
la ce va aduce a doua zi teama de viitor; existenţa Pandorei, femeia; nevoia de a trudi; tot atâtea elemente, pentru noi 
disparate, dar a căror solidaritate compune, pentru Hesiod, un tablou unic. Tema lui Prometeu şi cea a Pandorei 
reprezintă cele două componente ale uneia şi aceleiaşi istorii: cea a mizeriei umane în vârsta de fier. Nevoia de a trudi 
lucrând pământul pentru a obţine hrana înseamnă, pentru om, şi nevoia de a zămisli în şi prin femeie, de a se naşte şi 
de a muri, de a avea zi de zi grija şi nădejdea unui mâine nesigur. Stirpea de fier are o existenţă ambiguă şi 
ambivalenţă. Zeus a vrut ca, pentru ea, binele şi răul să fie nu doar amestecate, ci şi solidare, indisociabile. Tocmai de 
aceea, omului îi e dragă această viaţă nefericită, cum o înconjoară cu dragostea lui pe Pandora, «răul iubit», pe care 
ironia zeilor a voit să i-l dăruiască. Toate suferinţele pe care le îndură oamenii de fier – oboseală, mizerie, boli,
spaime – au o obîrşie pe care Hesiod o indică limpede: Pandora. Dacă femeia n-ar fi ridicat capacul chiupului în care 
fuseseră închise toate relele, oamenii ar fi continuat să trăiască la fel ca înainte, «la adăpost de suferinţă, de truda cea 
hâdă, de dureroasele boli care aduc moartea».”
3 Ibidem, p. 48.
4 Braga, Corin, op. cit., http://lett. ubbcluj.ro/~echinox/arhiva/1997_456/12.html. 
5 Tucci, G., Teoria si practica mandalei, Bucureşti,  Editura Humanitas, 1995, p. 90: Şi zeii indieni sunt supusi 
trecerii timpului: „Toate fiinţele umane, şi chiar cele divine, sunt luate în consideraţie în această împărtire. Potrivit 
budismului, chiar şi zeii, plasaţi în diverse paradisuri, se nasc şi mor. Condiţia divină nu e o sferă închisă, ci un plan 
cu care, în procesul meditaţiei, mistul poate deveni consubstanţial, ridicându-se din slava lui într-o prezentă 
atemporală.” 
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Dumnezeu, la Arghezi, este absent, nu se revelează niciodată, epifania nu se produce sau omul 
ajunge prea târziu în preajma ei, după ce a avut deja loc. 

Alungaţi de necredinţa umană sau plictisiţi de monotonia existenţei terestre, zeii îşi 
materializează un dom, pentru a-şi petrece, neştiuţi de nimeni, eternitatea, unde omul nu poate 
pătrunde. Apanajul zeilor, destinaţi trecerii prin ţesătura fizică a Universului, este posesia 
focului sacru, regenerator: în Demonism, zeul sur, cu o cromatică aparentă a bătrâneţii, are o 
coroană „de fulger împietrit”; pentru a ajunge la Dumnezeu, Hyperion se transformă în „fulger-
nentrerupt”, străbâtând relativist spaţiul şi timpul; stăpân peste „stihii a lumei patru” este şi 
magul din Strigoii. Dihotomia lumilor (lume a zeilor, cu atribute veşnice, tinereţe, nemurire –
lume pământeană, pieritoare) se instituie, am văzut, şi în Demonism şi Odin şi poetul: geniul în 
ipostază de poet, exasperat de banalitatea şi de platitudinea lumii comune, de junii cu minte 
puţină, se refugiază în Walhalla, domul cristalin, de gheaţă, al zeilor germanici, la care se 
raliază, în mod surprinzător, şi Zalmoxis. Din lumea lor absolută, omenirea este privită ca o 
viermuială continuă, nedemnă de atenţie: omul îşi merită soarta de muritor, pentru că a refuzat, 
în clipele astrale ale omenirii, divinitatea.

Pe această latură, opera eminesciană îşi găseşte filiaţii sau simple analogii cu una din 
cele mai vechi mitologii, cea a celţilor, cel puţin contemporană cu istoriile celorlalte civilizaţii, 
ale grecilor sau romanilor. Personaje ca Dagda, zeul suprem, Nuada, Cuchulainn-eroul, fomorii, 
urmaşii poporului Tuatha de Danann, nu sunt mai prejos decât Zeus, Apolo, Hercule sau 
Cronos. De altfel, sub diferite nume, aceştia au fost asimilaţi de romani: Teutates ar fi Mercur, 
Apolo este zeul galic Belenos, „cel ce alungă bolile”, Jupiter este galul Taranis. Lugus va 
deveni, în unele denominaţii, Lyon. Cernunnos, zeul cu ciocanul, apare pe una din inscripţiile de 
Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Un alt zeu, Lug, reprezintă lumina: deitatea are două accepţii, una 
masculină, un zeu al comerţului, şi una feminină, Soarele sau corpurile cereşti luminate. 
Legendele vechi sunt oglindite în lucrări de referinţă despre acest popor: Mabinogion, Barzas 
Breiz, Epopeea irlandeză a lui Dottin, Ciclul mitologic irlandez sintetizat de d’Arbois de 
Jubainville.

Religia celţilor este complexă şi cuprinde teme neexplorate încă de ajuns. În textele 
mitologice se vorbeşte de un paradis al celor ce părăsesc lumea, numit „tărâmul luminii”. 
Existenţa acestui loc, „ţara tinereţii” sau „paradisul femeilor”, a fost preluată în legendele 
medievale, din literatura veche irlandeză, fiind omniprezente în scrierile romanticilor. După cum 
spun cronicile, celţii sunt urmaşii unui popor de zei, coborâţi din cer. Cu timpul, alte popoare 
„civilizate” s-au impus în faţa lor, prin forţa armelor: legiunile de romani au cotropit pământul, 
ducând la aneantizarea vechilor credinţe, la uitarea lor. 

Eminescu face dese referiri la mitologiile nordice, pe care le invocă în marile sale 
poeme, îndeosebi în cele postume. Faptul este relevat şi de Eugen Todoran, care crede că 
„poetul trebuie să fi cunoscut pe Odin din mitologia nordică, direct sau printr-o mitologie 
germanică, întrucât zeul Odin numai la popoarele nordice era închipuit ca zeu suprem, stăpân 
peste viaţă şi moarte.”1 În Odin şi poetul, făuritorul de versuri, bardul apreciat de zei, se 
refugiază în Walhalla, tărâmul legendar al lui Odhin, zeul suprem la germanici2, zeu uranian, 
devenit, „pe căi multiple, însuşindu-şi atribute ale divinităţilor agricole, ale divinităţilor 

                                                
1 Todoran, Eugen, Eminescu, Bucureşti, Editura Minerva, 1972, p. 93.
2 Walhalla şi Thule. Mituri şi legende vechi germanice, vol. I, Bucureşti, Editura Minerva, 1977, repovestite după 
izvoare de Mihai Isbăşescu: „Cel mai mare dintre zei este Odin-Wodan, care ştie multe, dar nu totul, şi care e în 
căutarea veşnică a adevărului; cel mai uman dintre zei, el este rege şi conducătorul oştilor în ziua ultimei bătălii; 
totodată inventează arta poetică şi e, până la un punct, vizionar. În jurul lui mai sunt grupaţi încă unsprezece zei şi 
zeiţe mari şi o sumedenie de zeităţi mai mărunte, care apar în grupuri şi constituie un fel de alai al celor mari.” (p. 
XIII).
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fecundităţii [...] un zeu htonico-funerar, căpetenia sufletelor eroilor defuncţi”1. Mircea Eliade îl 
include pe Odhin în Panteonul germanic, „alcătuit din două grupuri divine: Asenii şi Vanii. Cei 
mai de vază dintre zeii Aseni sunt Tyr, Odhin şi Thorr; primii doi corespund binomului de zei 
suverani (în India vedică, Mitra şi Varuna), în timp ce Thorr, zeul ciocanului, vrăjmaşul, prin 
excelenţă, al uriaşilor, reaminteşte de aspectul marţial al lui Indra.”2 Odhin devine „stăpânul 
indiscutabil al înţelepciunii şi al tutror ştiinţelor oculte” şi totodată „zeul poeţilor şi al 
înţelepţilor, al extaticilor şi al războinicilor”: „Un mit important relatează originea «băuturii 
poeziei şi înţelepciunii»: în momentul în care s-a încheiat pacea dintre Vani şi Aseni, toţi zeii au 
scuipat într-un vas; din acest scuipat ceremonial a răsărit o făptură de o înţelepciune 
extraordinară, numita Kvasir. Doi pitici îl ucid pe Kvasir, îi amestecă sângele cu miere şi 
descoperă astfel hidromelul. Cel care bea ajunge poet sau savant. Băutura este ascunsă în lumea 
de dincolo, într-un loc în care e greu de ajuns, dar Odhin reuşeşte să o capete, şi de atunci ea 
este accesibilă tuturor zeilor.”3

Sălaşul legendar al lui Odhin era un palat grandios, cu cinci sute de uşi, în care „puteau 
mărşălui unul alături de celălalt opt sute de soldaţi”4, suflete ale eroilor căzuţi în lupte, oricând 
gata de a fi resuscitaţi pentru a porni din nou la război. „Într-adevăr, luptătorii de seamă, căzuţi 
în bătălie, erau conduşi de Walkyrii în palatul ceresc Walhalla. Primiţi de către Odhin, ei îşi 
petreceau zilele întrecându-se în lupte, pregătindu-se pentru bătălia finală.”5

Valhala lui Eminescu este un tărâm interzis oamenilor comuni. În  Odin şi poetul, 
atmosfera onirică e quasi-prezentă: poetul va ajunge într-o domă subacvatică, într-o „mare 
îngheţată”, unde s-ar afla „albastre hale şi măreţe”, şi ar întâlni pe „zeii vechi şi mândri ai 
Valhalei”6. Folosirea condiţionalului arată caracterul ireal al domei divinităţilor, unde se află un
regat asemănător cu cel al morţilor, descris în poveştile celţilor. Şi aici, ca în paradisul celţilor, 
se află „blândele-mi zâne”, într-un dom cu „portalele înalte”, cu „lungi coloane de zăpadă”, cu 
„bolţi mai nalte decât însuşi cerul”. În Miron şi frumoasa fără corp, eroul va căuta fantasma 
nemuritoare, „frumoasa fără corp”, o posibilă Korrigan7 din tradiţia celtă, locuind în cetăţi de 
sticlă şi metal, „În palat de diamante/ Mai frumoasă, mai senină/ Decât toate celelante”8. 
Opoziţia între tărâmul zeilor, ce „surâzând îşi aduceau aminte/ De-a tinereţii zile dulci a lor/ În 
negura secolilor trecuţi”9, fără tristeţe („Nu crede că-n furtună, în durere,/ În arderea unei păduri 
păduri bătrâne,/ În arderea şi-amestecul hidos/ Al gândurilor unui neferice/ E frumuseţea. Nu –
în seninul, /În liniştea adâncă, sufletească, / Acolo vei găsi/ Unica frumuseţe.”10), şi pământul 
unde „romanii vechi şi mândri” au devenit „romunculi”, care găsesc de cuviinţă „să strige ca 
cucoşii”,  „vorbesc franţuzeşte şi fac politică”, este semnificativă. Ea relevă degradarea, către 
limitele maxime, a omenirii, rămăşiţă a „seminţei cea din zei născută”. Acum, după ce zeii au 

                                                
1 Eliade, Mircea, Tratat de istorie a religiilor, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Humanitas, 1995, p. 76, traducere de 
Mariana Noica, Prefaţă de Georges Dumezil şi Cuvânt- înainte al autorului.
2 Eliade, Mircea, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, vol. II, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,  1981, p. 156, 
traducere de Cezar Baltag.
3 Ibidem, p. 158.
4 http://ro.wikipedia.org/wiki/Valhalla
5 Eliade, Mircea, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, vol. II, p. 160. De menţionat că Walhalla provine de la Valhöll, 
„sala celor căzuţi”.
6 Eminescu, Mihai, Opere IV. Poezii postume, p. 104. Anexe. Introducere. Tabloul ediţiilor. Ediţie critică îngrijită de 
Perpessicius, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Populare Române, 1952.
7 Korrigan, zeiţa izvoarelor subpământene, considerată nepoată a unui mare preot druid din vechia Galie. Dacă un 
bărbat o întâlnea, ea îi cerea s-o însoţească pentru totdeauna în tărâmul său din fundul apelor.
8 Eminescu, Mihai, Opere VI. Literatura populară, p. 80. Introducere – Poeme originale de inspiraţie folclorică –
Lirica populară – Balade – Dramatice – Basme în proză – Irmoase – Paremiologie – Anexe – Exerciţii & Moloz –
Caietul anonim – Bibliografie – Indices. Ediţie critică îngrijită de Perpessicius. Bucureşti, Editura Academiei 
Republicii Populare Române, 1963.
9 Eminescu, Mihai, „Opere, vol. IV, p. 109.
10 Ibidem, p. 106.
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părăsit lumea, pe scenă a rămas „o laie de nomazi şi de lăieţi”. Ţara tinereţii, unde oamenii beau 
şi petrec fără grija morţii, pare mult mai asemănătoare cu paradisul celţilor, decât cu cel 
germanic, unde eroii morţi sunt conduşi de nişte demoni ai războiului, de walkyrii. De altfel, în 
paradisul celţilor, zeii petreceau cu muritorii aleşi de ei (vezi cazul lui Brann), pe când în 
Valhala ajungeau eroii căzuţi în luptă. Timpul însuşi, în aceste zone, curge diferit (Brann se va 
întoarce în tărâmurile natale, după ce lumea îl uitase, deşi crede că a petrecut câteva zile1): în 
Odin şi poetul, din negura timpurilor trecute, zeul întreabă pe bard ce se mai întâmplă în ţinutul 
ce „Dacia se numea – regatul meu?”. Irealul imperfectului „se numea” indică tocmai această 
neconcordanţă dintre „timpul paradiziac” şi  „timpul pământesc”. Tot printr-o călătorie 
desprinsă parcă din scrierilor celtice mai târzii (în Purgatoriul Sfântului Patrick, 1189, cavalerul 
irlandez Owein întâlneşte un tărâm al demonilor, după ce trece peste „râu lat şi puturos, acoperit 
de flăcări şi pucioasă şi colcăind de demoni”2), Andrei Mureşanu, erou romantic din poemul cu 
acelaşi nume, ajunge în tărâmul lui Satan, unde zboară „negre şi stinse surpatele lumine”3. 

Departe, într-un tărâm izolat de lume, se află şi „bătrânul zeu, cu barba de ninsoare” din 
Demonism, dincolo de „a cerurilor câmpuri”. În poezie, cum spune Eminescu, oamenii provin 
din „Titanul mort”, din primul răzvrătit împotriva lui Dumnezeu ce a fost supus extincţiei. 
Giganţi există în toate regiunile unde celţii au fost prezenţi: în Bretania armoricană, se află 
Rannou, în Galia, Cargant, în Flandra tradiţia giganţilor încă este amintită. Un gigant celebru 
este Bendiget Vran, cel debarcat pentru a o salva pe Branwenn, sora batjocorită de propriul soţ, 
Matholwch. Ultimul deţinea, aşa cum atestă vechile poveşti galeze, Mabinogion4, un „cuptor al 
reînvierii”. După moarte, sufletul eroilor este dus în „paradisul femeilor frumoase” pentru o 
nouă reîncarnare, la fel cum la germani exista Walhalla. Acest regat, la celţi, este stăpânit de o 
divinitate eternă, pe care bretonii o numeau Ankou tag Anken hag an Ankoun, adică „Ankou, 
tatăl durerii şi al uitării”. În  Ciclul mitologic irlandez al lui d’ Arbois de Jubainville, regatul 
pare a fi condus de zeul Tethra. Şi fiul regelui Conn al Irlandei, Conle, este invitat de o 
frumoasă mesageră a morţii în regatul ei: „«Nemuritorii te invită. Vei fi unul din eroii poporului 
din Tethra. Vei fi tot timpul alături de strămoşii tăi care te cunosc şi te iubesc». Şi Conn, regele 
Irlandei, privi cu lacrimi în ochi cum fiul său se arunca în barca de sticlă, cu care frumoasa 
străină avea să-l conducă…”5. Regatul morţilor, situat dincolo de ocean, este, în acelaşi timp, un 
un tărâm al femeilor frumoase, iar imaginea lui nu poate sta decât sub semnul reprezentării 
mitice: „marea” străbătută pentru a ajunge acolo semnifică necuprinsul, spaţiul imens parcurs în 
căutarea unui nou pământ.

Corespondenţa între Eminescu şi aceste tradiţii este semnificativă: în Strigoii, magul 
apelează la „sămânţa de lumină”, ce „arde şi îngheaţă”, la  „stihii a lumei patru”, iar în versuri 
se vede predominanţa câmpului semantic al focului, al căldurii: „fulger”, „arde”, „vânt arzător 
de vară”. Maria şi Arald se transformă în fiinţe silenţioase, la fel ca războinicii înviaţi cu acel 
faimos „cuptor al reînvierii”, care îşi pierdeau graiul după resuscitare. Războinicele celte erau 
nude, la fel ca juna revoluţionară din Împărat şi proletar sau „demonul amorului”, Cezar(a) din 
Avatarii faraonului Tlà. În poemul Dacă treci râul Selenei, se ajunge într-un tărâm unde „se 
face pare că seara/ Deşi-ntr-a soarelui lume eternă, noapte nu ţine”.  Magul din Povestea 
magului călător în stele sau din Strigoii stăpâneşte Urkraefte, puteri primordiale nelimitate, la 
fel ca druizii despre care se spunea că deţineau ştiinţa imortalizării. Druizii, o comunitate 

                                                
1 Le Floch, Herve, Celţii – o civilizaţie originală, Colecţia Civilizaţii, Bucureşti, 2002, p. 38, traducere şi note de 
Alexandra-Maria Născutiu.
2 Culianu, Ioan Petru, Călătorii în lumea de dincolo, ediţia a treia, Polirom, 2002, p. 289. Traducere de Gabriela şi 
Andrei Oişteanu, prefaţă şi note de Andrei Oişteanu, cuvînt înainte de Lawrence E. Sullivan (în româneşte de Sorin 
Antohi).
3 Eminescu, Mihai, Opere, vol. IV, p. 63.
4 Basme populare din Ţara Galilor. „Mabinogion” şi alte poveşti vechi şi noi, Iaşi,  Editura Junimea, 1988.
5 De Jubainville: Cycle Mythologique, chap. x. Rhys: Hibbert Lectures--"The Gaulish Pantheon".
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restrânsă, au similarităţi cu Zalmoxis1 sau cu Cei doisprezece «Regi-Înţelepţi» din legendele 
iraniene2. Ei stăpâneau şi forţele naturii, puteau declanşa, ca armă,  vântul magic, prin care 
provocau derută în rândul duşmanilor: „Vântul druidic era o altă armă redutabilă. Mog Ruith îl 
foloseşte ca să nimicească armata inamică. «El a început să sufle înspre colină: nici un războinic 
din nord nu putea rezista sub cortul lui, atât de puternică era furtuna. Tot suflând, Mog Ruith 
spunea: «Mă învârt şi mă învârt din nou...» Colina a dispărut atunci, înconjurată de nori groşi şi 
negri. Marea majoritate a armatei a fost înspăimântată auzind strigătele trupelor, zgomotele 
cailor şi ale carurilor războinice în momentul în care colina a fost luată cu asalt. O parte a 
armatei a sucombat în chinurile agoniei, iar cealaltă a căzut în disperare şi descurajare...»”3. 
Doctrina ezoterică a druizilor, metempsihoza, întâlnită şi la Eminescu în mai multe scrieri, 
Avatarii faraonului Tlà, Sărmanul Dionis, ca să numim doar două, ce puneau un mare preţ pe 
memorie, adică pe ştiinţa creierului, este redată de Lucan, în Pharsalia: „acelaşi spirit 
guvernează un corp în lumea de dincolo”4. 

Mihai Eminescu a intuit contingenţe cu aceste mituri, cu valoare de adevăr in illo 
tempore, alături de altele din literatura universală, indiene, babiloniene, anglo-saxone, 
prelucrându-le şi transformându-le în creaţii poetice perene. Valoarea lor ontologică implicită 
rezidă tocmai din capacitatea de a transcende spaţiul şi timpul, de a ajunge în lumea imaterială a 
ideilor spiritualizate. 

Timpul şi trecerea lui determină involuţia fiinţei umane: în atâtea salturi entropice, 
corpul uman se degradează, ca simbol al trecerii continue a energiei în forme perisabile. „Omul 
trecător, pe pământ rătăcitor” din Revedere nu este decât varianta palidă a arhetipului, fiinţa care 
a pierdut accesul la energiile atemporale, incapabilă a mai încovoia timpul şi a crea un 
„nontemporal realm”, prin care să se realizeze supravieţuirea în timpul liniar. Timpul, spune 
Aristotel, „consumă”, „căci, în sine, timpul este mai mult cauză de distrugere”5

Incapacitatea de a supravieţui în timpul comun, liniar, se datorează omului care nu 
poate stăpâni timpul, fiind supus trecerii lui ireversibile. În poezia Ca o făclie…, acest lucru se 
poate observa cu pregnanţă: „Oricât se schimbe lumea, de cade ori de creşte,/ În dreapta-vă 
oglindă de-a pururi se găseşte:/ Căci lumea pare numai a curge trecătoare./ Toate sunt coji 
durerii celei nepieritoare,/ Pe când tot ce aleargă şi-n şiruri se aşterne/ Repaosă în raza gândirii 
cei eterne.”6 Lumea „pare a curge”, cele două verbe concentrând posibilitatea de reciclare 
continuă.

„Durerea cea nepieritoare” este metafora definitorie a forţei de mişcare a universurilor, 
modalitatea prin care lumea rămâne mereu vie. „Cojile” sunt o expresie a formelor aparente, 
chiar omul fiind „o coajă”, o formă prin care se manifestă energia cosmică. În manuscrisul 
2255, Eminescu îşi exprimă convingerea că însăşi viaţa omului, oricât de neînsemnată este, se 
înscrie într-o mişcare universală: „O singură mişcare există în univers. Viaţa individului nu este 
decât o fracţiune a acelei unităţi.”7 În aceeaşi logică, gândirea cea eternă reprezintă esenţa 
Demiurgului, Logosul prin care se manifestă toate formele lumii materiale. Pentru a elucida 
acest proces, cunoaşterea magică a universului poate oferi surse edificatoare: „Noţiunea de 

                                                
1 Eliade, Mircea, De la Zalmoxis la Genghis-Han, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980, p. 76, 
traducere de Maria Ivănescu şi Cezar Ivănescu.
2 Ibidem, p. 45.
3 Le Floch, Herve, op. cit., p. 44.
4 Eliade, Mircea, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, vol. II, 1981, p. 150.
5 Aristotel, Fizica, IV (Δ), 12, 221 b,  p. 113, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1966. Traducere şi note de N. I. Barbu, 
studiu introductiv, note, indice tematic şi indice terminologic de Pavel Apostol, studiu analitic asupra Fizicii lui 
Aristotel şi note de Alexandru Posescu.  
6 Eminescu, Mihai, Opere, vol. IV, p. 387.
7 Idem, Opere XV. Fragmentarium. Addenda ediţiei, p. 298. Cu reproduceri după manuscrise, documente şi presă. 
Ediţie critică întemeiată de Perpessicius. Lămuriri asupra volumului de Petru Creţia şi D. Vatamaniuc. Bucureşti, 
Editura Academiei Române, 1993.
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magie începe să dobândească  un loc tot mai mare în însemnări: magia definită ca arta de a 
folosi arbitrar lumea sensibilă. Importantă este apoi noţiunea de «Weltseele» («suflet 
universal») pe care o atacă acum Novalis, încă înainte de a fi studiat lucrarea lui Schelling, «Von 
der Weltseele» («Despre sufletul universal», 1798). Franz von Baader tocmai acum dădea o 
nouă semnificaţie noţiunii în ale sale «Beiträge zur Elementar-Phisiologie» («Contribuţii la 
fiziologia elementară», 1797), citite de poet. Dacă primele fragmente erau doar scântei de 
gândire, cele de acum devin un fel de dezbateri sau de tratate.”1 Absolutul este privit ca o formă 
de existenţă a unei Conştiinţe Universale, a unui Suflet Etern, dincolo de care se manifestă 
„cojile” acestui derulator universal: cosmos, fiinţe umane sau zei, arhangheli, magi, în ultimă 
instanţă oameni. În filosofia lui Plotin, Universul este o formă de reprezentare a unui Spirit 
Universal, în concordanţă cu planul divin, cu un Intelect sau, potrivit lui Hegel2, cu o Raţiune 
cosmică: „Sufletul creează timpul: ceea ce în Intelect există simultan, căci nu există acolo timp, 
la nivelul Sufletului apare sub forma desfăşurării temporale. Dar şi în acest caz, Sufletul 
universal este declarat identic în esenţa sa cu toate Sufletele individuale, care sînt „surori" 
deopotrivă între ele şi cu Sufletul Lumii. Ele sînt părţile Sufletului universal, dar, conform 
logicii incorporalului, fiecare parte conţine întregul, aşa cum întregul e echivalent cu fiecare 
parte.”3

Dintr-un timp primordial se desprind forme de existenţă subliminară, modalităţi prin 
care lumea se manifestă în felurite moduri. Timpurile intermediare sunt chiar căi prin care se 
poate ajunge la această eternitate ce construieşte timpul prim. Eminescu era chiar convins, în 
virtutea unei „ecuaţiuni universale” pe care o căuta, că, „dacă, într-o serie de necunoscute, o 
fracţiune ne e cunoscută, atunci restul de termeni se rezolvă”4.

În plan poetic, supusă entropiei temporale, imaginea lumii degradate este ilustrată de 
infinitul număr de morţi cumulat de-a lungul veacurilor, ale căror coji pieritoare nu s-au putut 
imortaliza într-o formă de lumină, ca în cazul îngerilor: „Ce afli-n lume ? Mii de generaţii,/ 
Popoare mândre sau obscure naţii/ De mult periră pe-a lor cenuşă/ Trăieşte… cine ? … ei ! 
înmormântaţii.// Moarte şi viaţă, foaie-n două feţe:/ Căci moartea e izvorul de vieţe,/ Iar viaţa 
este râul, ce se-nfundă/ În regiunea nepătrunsei ceţe.” (Rugăciunea unui dac)5. 

                                                
1 Voia, Vasile, Invalizii zeului Apollo, Cluj-Napoca  Editura Limes, 2005, p. 87. 
2 Negulescu, P. P., Scrieri inedite. Problema cosmologică, vol. IV, bucureşti,  Editura Academiei, 1977, Ediţie 
îngrijită cu studiu introductiv şi note de Nicolae Gogoneaţă: „Aşa a juns Hegel să pună la originea Universului, ca 
principiu creator şi ordonator, o Raţiune cosmică.” (p. 352).
3 Plotin, Opere, vol. I, Bucureşti, Editura Humanitas, 1993, p 27. Traducere, lămuriri preliminare şi note de Andrei 
Cornea.
4 Eminescu, Mihai, Opere, vol. XV, p. 298.
5 Idem, Opere, vol. IV, p. 217.
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FILOSOFIA RELIGIEI

WORIN BESTEHT DIE THEOLOGISCHE KOMPETENZ IM 
UMWELTDISKURS? ÜBERLEGUNGEN AUS ORTHODOXER SICHT

   Radu PREDA

Öffentlicher Vortrag gehalten am 3. September 2010 in Freising

Nach den vorangegangenen Beiträgen meiner Kollegen aus katholischer und 
evangelischer Sicht fällt es mir, muss ich sagen, viel leichter, über den orthodoxen Standpunkt 
zu sprechen. Ich habe festgestellt, dass eigentlich ein Konsens herrscht – und es ist keine billige 
Einigung in der Art „Alle Menschen werden Brüder...“, sondern es handelt sich hier tatsächlich 
um einen tiefgründiger theologischer Konsens –, sodass ich eigentlich gerne auf einen Teil 
meines Referates verzichten würde. 

I.

Da hier ein überwiegend katholisches Publikum sich eingefunden hat, möchte ich 
eingangs auf die Vorbehalte der Orthodoxie gegenüber kurz eingehen. Der gängige Vorbehalt, 
der mir einfällt und als Folge einer durch die Jahrhunderten gepflegten kulturgeographischen 
und mentalen Reduzierung Europas auf das Abendland zu verstehen ist, besteht im angeblich 
nicht-europäischen Charakter der Orthodoxie. Die Ostkirche ist systematisch mit einem „Ost-
Begriff“ in Verbindung gebracht worden, wonach diese für manche eigentlich nicht mehr zu     
Europa gehört. Ähnlich wie Russland – als Land und Kultur gleichermaßen – ist die Orthodoxie 
für viele bestensfalls ein „Zwischending“. Das ist letztendlich die aktualisierte Wahrnehmung 
von Byzanz, das zwar ein politisches und theologisches Zentrum war, das aber seinerzeit nicht 
immer und nicht von allen Westeuropäern als römisch und somit nicht als europäisch 
empfunden wurde. Diese Ablehnung der Zugehörigkeit des Ostens zum „wahren“ Europa, 
geprägt durch das Fehlen der kirchlichen Einheit zwischen Rom und Konstantinopel, ist im 
Zuge der Aufklärung hervorgehoben und zum festen Bestandteil der modernen Geopolitik 
geworden.1 Was die heutige Situation anbelangt, so stößt jenes zu zweifelhafter Berühmtheit 
gelangte Diktum eines österreichischen Ministers: „Europa hört dort auf, wo die Orthodoxie 

                                                
 Cluj-Napoca/Klausenburg Der Moderator stellte Professor Preda zunächst kurz vor. Er wurde 1972 
in Galaţi in Ostrumänien geboren, studierte von 1991 bis 1995 Theologie in Bukarest, anschließend bis 
1999 in Heidelberg, Paris und Rom (Abschluss: Promotion in Cluj). Ab 2003 war er Professor für 
Patristik, seit 2005 Professor für orthodoxe Sozialtheologie an der Orthodox-Theologischen Fakultät der 
Universität Cluj/Klausenburg. Zudem ist er Gründungsdirektor des Rumänischen Instituts für 
interorthodoxen, interreligiöse und interkonfessionelle Studien (INTER) und Mitglied in verschiedenen 
theologischen und wissenschaftlichen Forschungsgesellschaften und Redaktionen. Von 2006 bis 2007 
hatte er einen Forschungsaufenthalt zur Sozialtheologie der Orthodoxen Kirche in Rumänien am Institut 
für Philosophie in Hannover inne und war Gastprofessor an der Leibniz-Universität. Darüber hinaus 
nahm der Autor mehrere Gastprofessuren in Italien, Frankreich, Griechenland und Österreich wahr. 

1 Siehe hierzu Larry Wolff: Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of the 
Enlightenment, Palo Alto 1994. 



76

beginnt“ selbst nach dem Jahr 2007, als Rumänien und Bulgarien der Europäischen Union 
beigetreten sind, immer noch auf eine bestimmte Resonanz. Und trotzdem. Ich werde nicht 
müde, die schlichte Statistik zu zitieren: Von den weltweit 16 kanonischen autokephalen und 
autonomen orthodoxen Kirchen befinden sich 12 in Europa und davon 8 in EU-Ländern. Anders 
gesagt, die Orthodoxie ist längst ein Teil von Gesamt-Europa und kann weder ignoriert noch 
evakuiert werden. Die letzten zwei Jahrzehnte, die bereits seit dem Fall des Kommunismus 
vergangen sind, waren entscheidend für den Prozess der „Europäisierung“ der Orthodoxie durch 
die explosionsartig angestiegene neue Anzahl von Gemeinden, die vor allem in Italien, Spanien 
oder Portugal, aber auch in Großbritannien oder in Belgien aber auch in Deutschland in Folge 
eines wirtschaftlichen Exodus von Osteuropäern entstanden sind. Erwähnenswert ist hier 
ebenfalls die Lage in Kanada, USA, Australien oder Neuseeland, wo in den letzten Jahren eine 
sehr dynamische orthodoxe Präsenz zu verzeichnen ist. Allein die rumänisch-orthodoxe Kirche 
hat nach 1990 mehrere Bischöfe für die Diasporagemeinden geweiht und eingesetzt. Das 
beudeutet, daß weder die Orthodoxie nicht zum Europa gehört, noch daß das Europa ein 
fremdes Thema für die Orthodoxie ist. 

Nun einige Worte über die Einstellung der orthodoxen Theologie und Kirche zur 
sozialethischen Frage. Wahrscheinlich haben viele, die die orthodoxe Kirche nicht so gut 
kennen, ein weiteres Vorurteil, dass die Orthodoxen zwar eine wunderbare Mystik und Liturgie 
besitzten, aber keine Ethik nachweisen können, nach dem Motto „Ihr betet so schön, aber Ihr 
handelt ja gar nicht!“. Das ist teilweise richtig, denn in der orthodoxen Welt haben wir es eben 
mit zwei Grundsatzelementen zu tun. Erstens sind wir nicht so straff organisiert wie die 
katholische Kirche, und zweitens besteht folgerichtig kein zentrales Lehramt, das sozusagen 
stellvertretend für die ganze Kirche Impulse gibt. Die national verfassten Kirchen, vor allem die 
modernen lokalen orthodoxen Kirchen, stehen miteinander in einer ziemlich bewegten, 
manchmal stürmischen Symphonie. Das hindert uns unter anderem seit mehr als drei 
Jahrzehnten daran, eine gemeinsame große Synode der Orthodoxen Kirche, ein panorthodoxes 
Konzil, abzuhalten. Hoffentlich werde ich, weil ich noch etwas jünger bin, dies einmal erleben. 
Das ist sozusagen unsere eigene „ekklesiologische Apokalypse“.1 Das fehlende zentrale 
Lehramt verbindet uns übrigens mit den evangelischen Kirchen. Dennoch sollte man schon 
tiefer gehen und wird mit Staunen entdecken, dass doch ein ethisches Potenzial in der 
Orthodoxie liegt, das allerdings bis heute nicht systematisiert worden ist. 

Ich will keine billigen Ausreden ins Feld führen, aber Sie müssen bedenken, dass die 
orthodoxe Kirche ein Charakteristikum vorweist, das nicht einmal den Orthodoxen selbst immer 
bewusst ist. Seit dem Fall Konstantinopels 1453, also vor einem halben Jahrtausend, spielte 
keine orthodoxe Kirche weltweit eine dominante Rolle. Anders gesagt: Wir Orthodoxen haben 
die Geschichte der Vormoderne und der Neuzeit als einen Wechsel von einer Diktatur zur 
anderen, von einer autoritären Herrschaft zur nächsten erlebt, sodass wir eigentlich von der 
Türkenherrschaft über den zaristischen Autoritarismus in Russland bis hin zum Kommunismus 
überhaupt nicht die „geschichtliche Ruhe“ hatten, eine ausgeklügelte soziale Vision unserer 
Kirche auszuarbeiten.2 Ohne jetzt den Propheten spielen zu wollen, glaube ich, dass mit dem 
Fall des Kommunismus vor 20 Jahren die orthodoxen Lokalkirchen, vor allem in Osteuropa, 
wahrscheinlich zum ersten Mal eine „Auszeit“ geschenkt bekommen haben, um sich 
systematischer und tiefgründiger mit der eigenen Identität zu beschäftigen. Sie sollten diese
Chance auch nutzen. Wir haben in Klausenburg mit dem neuen Fach „Orthodoxe 

                                                
1 Was die panorthodoxe Synode betrifft, siehe die aktualisierte Darstellung von Antoine Arjakovsky: En 
attendant le concile de l'Église Orthodoxe. Un cheminement spirituel et œcuménique, Paris 2011.
2 Ein geschichtlicher, aber auch theologischer einführender Überblick siehe bei Wilhelm Nyssen, Hans-
Joachim Schulz, Paul Wiertz (Hrsg.): Handbuch der Ostkirchenkunde, Bde. I-III, Düsseldorf 1984, 1989, 
1997.
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Sozialtheologie“ begonnen.1 Ich nenne es bewusst Sozialtheologie und nicht Soziallehre, eben 
weil wir besagtes Lehramt bisher nicht hatten und auch nicht unbedingt vermissen. In diesem 
sozialtheologischen Konstrukt, das noch im Entstehen ist, spielt natürlich die Frage der Umwelt 
und der Ökologie eine zentrale Rolle. 

II.

Wir gehen im orthodoxen Verständnis davon aus, dass durch den Sündenfall nicht nur 
der Mensch gefallen ist, sondern eben die gesamte Schöpfung, sodass die durch Christus 
verheissene Erlösung auch die Natur mit einbezieht. Eine Erlösung nur auf persönlicher Ebene 
gibt es in dieser ganzheitlichen Logik nicht. Zudem sei hier auf die Tatsache hingewiesen, dass 
für die Kirchenväter vor allem der Erlösungsakt immer gemeinschaftlicher Natur ist – mehr 
noch, die Natur als solche wird also auch der Erlösung teilhaftig! Durch den Sündenfall und die 
eschatologische Perspektive haben wir auch einen gewissen Realismus inne. Wir sind 
ökologisch tätig und aktiv, ohne in naiver Weise zu glauben, damit sozusagen Gottes Plan zu 
stoppen. Dieser Realismus bietet keine theologischen Grundlagen für die Ideologisierung der 
Umweltbewegung. Im Gegenteil. Auch wenn es für manche schockierend klingen mag: Sehr 
viele orthodoxe Theologen empfinden den ganzen westlichen Diskurs über die Umwelt 
heutzutage als zu ideologisiert, als offensichlich pantheistisch, ja pagan. Ich schließe mich dem 
an und plädiere deswegen für eine Entideologisierung des Umweltdiskurses und, was uns als 
Christen betrifft, für eine verstärkte Theologisierung des Umweltschutzdiskurses. Was heißt das 
ganz konkret? Dass wir nicht nur aufschreien, wenn eine Pflanzen- oder Tierart verschwindet, 
sondern dass wir gleichzeitig gegenüber den großen anthropologischen Herausforderungen 
genauso stark und laut Stellung beziehen. Es kann nicht sein, dass diese sehr gefärhliche 
Asymmetrie immer größer wird: Immer mehr Gesetze für den Artenschutz verschiedener 
Pflanzen und Tiere werden erlassen, was an sich nicht schlecht ist, gleichzeitig aber verstärkt 
auch immer mehr Gesetze, die der Euthanasie oder anderen bioethisch fragwürdigen 
Handlungen des Menschen am Menschen Vorschub leisten. Ziel muss stattdessen die 
anthropologische Bewahrung der Schöpfung sein. Wie soll eine saubere Umwelt mit einem tief, 
körperlich wie seelisch, „verschmutzten“ Mensch aussehen? Wäre dann die „Sauberkeit“ der 
Umwelt noch sinnvoll? 

Mit dieser grundsätzlichen Auffassung stehen wir nicht alleine. Die gesamte Theologie 
der Kirchenväter verwendet seit dem 2. Jahrhundert eine Fülle von Metaphern, die uns heute 
zum Teil helfen können, die Stellung des Menschen im Kosmos zu verstehen.2 Das Wort 
„Kosmos“ spielt allerdings eine große Rolle in der „Schöpfungstheologie“ – wenn wir sie so 
nennen dürfen – der Kirchenväter. Ich möchte hier nur an zwei Vertreter dieser Kosmos- oder 
Schöpfungstheologie erinnern. Erstens erwähne ich den Apologeten Aristides von Athen, der im 
2. Jahrhundert lebte und als Philosoph ganz bewusst darauf gesetzt hat, dass die Welt einen 
Schöpfer hat, nämlich den Logos, als Person und als Ratio verstanden. Das heißt, dass in der 
Schöpfung, die er geschaffen hat, viele „Logoi“ vorhanden sind und es die Aufgabe eines 
Christen ist, diese latente Rationalität Gottes wieder zu entdecken. Somit ist die Schöpfung kein 
Eigenzweck, sondern dadurch haben wir einen besseren, tiefgründigeren Zugang zum Schöpfer, 
zu Gott, ein bleibender theologischer Topos, der später den Ausganspunkt des 

                                                
1 Über die orthodoxe Sozialtheologie, siehe Radu Preda: „Sozialtheologie. Eine Herausforderung für die 
orthodoxe Kirche am Beispiel Rumäniens”, in Ingeborg Gabriel, Franz Gassner (Hg.): Solidarität und 
Gerechtigkeit. Ökumenische Perspektiven, Ostfildern 2007, S. 109-133.
2 Siehe hier Anestis G. Keselopoulos: Man and the Environment. A Study of St. Symeon the New 
Theologian, New York 2001. Siehe auch Elizabeth Theokritoff: Living In God's Creation. Orthodox 
Perspectives on Ecology, New York 2009. 
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Theosisgedankens Palamas darstellt.1 Mein zweites Beispiel ist das Werk von Maximus dem 
Bekenner (um 580-662). Nicht von ungefähr ist er der Lieblingskirchenvater eines großen 
katholischen Theologen des XX. Jahrhunderts wie Hans Urs von Balthasar gewesen. Balthasars 
Monographie über Maximus trägt den vielsagenden Titel „Kosmische Liturgie“, weil eben die 
Vision Maximus beinhaltete, dass die Beziehung zwischen Makro- und Mikrokosmos nicht 
etwa eine Beziehung zwischen Groß und Klein, oben und unten oder zwischen Erde und 
Himmel wäre, sondern dass im Kleinen das Große und schon auf Erde der Himmel einsatzweise 
vorhanden ist.2 Die Annahme, dass sich schon im Kleinen das Große, also im Mikro- der 
Makrokosmos reflektiert, ist auch unsere orthodoxe Grundlage nicht nur für die 
Schöpfungstheologie sondern auch für die Menschenwürde. Wenn der Mensch ein 
Mikrokosmos und somit ein Abbild des Makrokosmos ist, dann verdient er genauso viel 
Respekt und Ehrfurcht wie der Makrokosmos. 

Diese Vision ist am besten in der liturgischen Tradition der Ostkirche anschaulich. Wir 
haben in unserer Liturgie und auch in unseren Gebeten einen starken Zugang zur Natur, und 
zwar nicht nur deshalb, weil wir immer noch im Frühjahr oder im Spätherbst die Felder weihen 
oder das Vieh oder andere Tiere mit in unsere Gebete einbeziehen, sondern weil in der Liturgie 
und auch in der Ikonographie die Natur ganz bildhaft nicht als Dekor und Hintergrundbild 
vorkommt, sondern als beteiligtes Element der Heilsökonomie. Denken Sie an die Ikone der 
Geburt Christi: Die ganze Natur partizipiert an diesem Mysterium der Fleischwerdung. Schön 
ist es auch, wie die byzantinische Ikonographie dies reflektiert, indem sich die Berge beugen, 
also der Mutter Gottes und ihrem Kind den notwendigen Schutz geben, den die Menschen nicht 
gegeben haben, oder überhaupt, dass die Tiere stillschweigend aber irgendwie mitfüllend dabei 
sind. Auch in der Kirchenmusik und in den Gesängen, beispielsweise in den 
Abendgottesdiensten (siehe der Schöpfungspsalm 103), wird das Kosmische ausdrücklich 
betont. Am Ende des Tages ist das Kosmische sehr wichtig, da es uns daran erinnert, dass 
eigentlich nicht wir Herren über die Natur und die Geschichte sind, sondern der Schöpfer, der 
uns geschaffen hat. Um das zu illustrieren, verweise ich auf dem schöpfungschristologische 
Licht-Hymnos, der während der Vespern gesungen wird. Es lohnt sich den kurzen Text zu 
zitieren:

„Heiteres Licht
heiliger Glorie
des unsterblichen Vaters,
des himmlischen, heiligen, seligen,
Jesus Christus;

angelangt am Sonnenuntergang,
schauend das Abendlicht,
preisen wir
Vater, Sohn und Heiligen Geist,
Gott!

Würdig, dich zu aller Zeit
zu preisen mit frohen Stimmen,
Sohn Gottes,

                                                
1 Siehe hier Kyriakos Savvidis: Die Lehre von der Vergöttlichung des Menschen bei Maximos dem 
Bekenner und ihre Rezeption durch Gregor Palamas, St. Ottilien 1997.
2 Hans Urs von Balthasar: Kosmische Liturgie. Das Weltbild Maximus’ des Bekenners, Einsiedeln 1961 
(oder die dritte Ausgabe von 1988). 
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der du das Leben schenkst;
darum verherrlicht dich das Weltall.“1

III.

Meine beiden letzten Gedanken sind etwa konkreter: Ich spreche in der Eigenschaft 
eines Theologen, der aus Osteuropa kommt, das heißt aus einem Gebiet der Welt, wo der 
Kommunismus unglaubliche Opfer gefordert hat. Und wenn der Kommunismus dem Menschen 
gegenüber grausam gewesen ist, dann wahrscheinlich noch grausamer der Natur gegenüber. Wir 
orthodoxe oder osteuropäische Theologen sollten uns nicht blindlings der westlichen 
Konsumkultur überlassen. Zwar stimmt es, dass die westliche Kultur durch ihre 
Konsummentalität und die Industrialisierung sehr viel dazu beigetragen hat, dass die Umwelt so 
verschmutzt ist, wie wir es heute erleben. Aber es darf auch nicht vergessen werden, was der 
Kommunismus in diesem Bereich hinterlassen hat. Der Kommunismus hat nicht nur 
verschmutzte Seelen hinterlassen, sondern ebenso verschmutzte Landschaften. Diese zu säubern, 
ist eine der schwierigsten Aufgaben, die wir ökologisch und anthropologisch zusammen 
bewältigen müssen. Ich stelle immer wieder fest, wie gering das Bewusstsein für diese Last des 
Kommunismus in den osteuropäischen Ländern, vor allem auch in Rumänien, ist. Selten hört 
man in dem öffentlichen Diskurs, dass eigentlich eine der Aufgaben, die wir im 
Postkommunismus zu erledigen haben, eben die wäre, die Landschaften wieder zu reinigen. So 
hat etwa die Abholzung der Wälder bei uns in Rumänien inzwischen Ausmaße erreicht, für die 
es keine Worte mehr gibt – ganze Regionen in Zentralrumänien wurden in weniger als einem 
Jahrzehnt kahl geschlagen!

Um abschließend noch konkreter zu werden: Wir haben unter anderem immer noch mit
einem Projekt zu kämpfen, das uns eine Umweltverschmutzung bescheren könnte, die nicht 
einmal in 1.000 Jahren zu beseitigen wäre, nämlich das Projekt von Roşia Montanǎ in 
Siebenbürgen und der entsprechenden Goldförderung durch die Rosia Montana Gold 
Corporation (RMGC), die gemeinsam mit der staatlichen rumänischen Bergbaufirma Minvest 
Deva gegründet wurde.2 Eine kanadische Firma will mit Zyanid und anderen gefährlichen 
Chemikalien auf einem Territorium Gold gewinnen, wo es die ältesten Siedlungen in Rumänien 
überhaupt gibt und wo die Bevölkerung inzwischen durch das Versprechen weggelockt wurde, 
bessere Wohnqualität in den umliegenden Städten zu finden. Die Region ist jetzt fast 
menschenleer, und die Firma aus Kanada wartet nur auf ein Signal der Politik, damit 
anzufangen, ihr Unwesen zu treiben. Es ist richtig, dass sich die orthodoxe Kirche dagegen 
ausgesprochen hat, aber das ist zu wenig. 

In diesem und in anderen Fällen sollten wir als Kirche nicht nur reaktiv handeln, 
sondern wesentlich pro-aktiver werden. Vor uns liegt ein ganz langer, aber unausweichlicher 
Weg des theologischen Umdenkens, in den theologischen Schulen, in unseren Gemeinden und 
in den Klöstern. Wir bauen im Moment in Rumänien sehr viel und befinden uns in einer Phase 
der „Betonorthodoxie“, wie ich es so gerne nenne. Diese Phase ist dadurch gekennzeichnet, dass 
man sehr eifrig baut, aber dabei nicht immer und nicht unbedingt auf umweltfreundliche 
Maßnahmen achtet. Dies sollte sich langsam ändern, obwohl ich natürlich weiß, dass es ein 
Luxus ist, umweltbewusst zu bauen oder zu leben. Allein Bioprodukte sind um Einiges teurer 
als die „normalen“. Die Ökologie hat als ein Nebenphänomen hervorgebracht, dass sich ein 
ganz neuer Zweig in der Lebensmittel- und der Baustoffindustrie etabliert hat, der aber 
erheblich teurer ist als die alltäglichen Produkte. Kurzum: In einem Land wie Rumänien, wo 

                                                
1 Anastasios Kallis (Hg.): Vespergottesdienst der Orthodoxen Kirche, Herten o. J., S. 37.
2 Bildmaterial und weitere Hinweise zur Geschichte und heutigen Lage finden sich z. B. unter 
  http://www.karpatenwilli.com/apuseni/romont.htm (letzter Zugriff: 09.06.2011).
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sowieso der Lebensstandard viel niedriger ist als in Westeuropa, das ökologisch bewußte Leben 
scheitert einfach an den wirtschaftlichen Grundlagen. 

Nichtsdestotrotz würde ich behaupten – und dies nun nicht im utopischen Sinne des 
Wortes –, dass wir schon etwas machen können, nämlich anders zu denken, was ja nichts 
kostet! Das heißt, wenn wir einmal anfangen, anders zu denken, sollten wir auch unsere 
Prinzipien in einem größeren Kontext neu formulieren und neu ausdrücken. Wahrscheinlich 
wird es Zeit – hoffentlich nicht erst in einer zu fernen Zukunft –, dass auch die Politik sich 
mitverantwortlich fühlt und die entsprechenden Beschlüsse fasst. Dies sollte natürlich nicht nur 
von der Politik erwartet werden, sondern es ist auch eine Aufgabe der Kirche. Ich wünsche mir 
von solchen Begegnungen wie hier in Freising einen Impuls in diese Richtung. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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NEW AGE CA FILOSOFIE A NEOGNOSTICISMULUI
ŞI NIHILISMULUI POSTMODERNIST

         Pr. Dr. Ciprian Marius CLOŞCĂ

Abstract

New Age (New Era) can be rightly considered the new ideology of the twenty-first century, the 
center everywhere and nowhere. Consisting of a variety of orientations, New Age is an amalgam of 
elements of psychological, economic, political, religious, feminist and ecological. In the foreground is 
located in relation to man himself and the world, relationships do not need commune. This type of man 
seeks a self-centered spirituality, going exclusively to "salvation" only through their own spiritual forces, 
an effort that God has no role.

                                                                       Key Words:

New Age (Era), Văsător, paradigm, psychology, transpersonal education, release, 
nihilism, vacuum.

Summary 

New Age is a blend of elements more or less religious as spiritual meanings complains 
homogenized into a new paradigm. The goal is to replace New Age Pisces, Christianity was 
considered to be, obsolete and outdated, that of Aquarius. Focusing more on the psychological 
side of man, New Age travels through a variety of forms non or pseudo-religious, the new man
need to get rid of Christian tradition and to integrate into the universal consciousness and 
transpersonal psychological auxiliat by various methods.

New Age has a huge structure, spread of the planet, is a global network (Netz Werk), like 
a net. The main goal of New Age is to eliminate Christianity from the stage of history and of 
further relations between people and between them and the nature or the universe by mixing and 
dissipation nirvana. For this, use "brainwashing" and proceed through various methods, 
accompanied by the consumption of drugs such as LSD (lysergic acid diethylamide), which 
would facilitate the rise to non-self dimensions. Man is seen in the New Age as energetic-
psychological structure to the detriment of spiritual function. 

New Age, born and cloned in Eastern religions, with elements of science fiction, but in 
quantum physics, philosophy and medicine, was easily grafted in western areas exacerbated 
technicism oversaturated. Leitmotif, like feminism and environmentalism, are elements of 
attraction for people spiritually confused, stressed and anguish. They found refuge in its net 
pseudo-religious New Age, ancient traditions are considering obsolete, inconsistent with current 
human desires and needs. Historical churches are seen as unnecessary artifacts now, so The New
Messiah is Lord Maitreya, who will establish a single world government, to abolish national 
borders, will introduce a single currency. Ethnic differences, national, will disappear. God does 
not exist as it was imagined by Christianity, but a huge vacuum, impersonal, cosmic dance of 
universal energy. Everything is the result of this energetic dance that puts the according to the 
cosmic cycle in new and endless forms. The ultimate goal is the abolition of the ego and its 
integration in this high energy dance of the Universe.

In conclusion, we note that the main feature of the New Age is taken against the fierce 
opposition of Christianity to abolish and replace with a new religion. Traditional values are 
repudiated in municipal history, because everything has been considered so far as divine 
revelation, was not only a great error. The purpose of New Age is concealed by various social 
concerns: politics, economics, religion, ecology and feminism. Speaking Orthodox Christian, 
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New Age is a current, widespread, being implemented in various social structures in order to 
crack and break. New Age sums sects, cults, groups and movements and pseudo-religious, 
against Christian Church. New Age may be called, without reservation, pan-nihilistic heresy of 
the twenty-first century. 

1. Ce este New Age?

New Age înseamnă, în traducere literală, “Noua Eră” sau “Noua Epocă”. Această “Nouă 
Eră” este era zodiacală a Văsătorului (Aquarium) care înlocuieşte vechea eră a Peştilor (Piscis). 
După Sir George Trevelyan, omenirea parcurge ere de 25.200 de ani. Se crede că Era Peştilor, 
specifică creştinismului, se va încheia curând, iar locul acesteia va fi luat de Era Vărsătorului. 
Marja dată de G. Trevelyan este situată între anii 1950-2100, în schimb alţii consideră că 
schimbul constelaţiilor va avea după anul 2150. Observăm aici rădăcina astrologică, străvechi 
cult babilonian, a New Age. Dar, să remarcăm acum ce înseamnă această substituţie de ordin 
zodiacal:

Pentru parcurgerea fiecărei constelaţii soarele are nevoie de 2.100 de ani (x 12 
constelaţii), timp în care echinocţiul de primăvară (21 martie) trece în următoarea constelaţie. 
New Age crede că în vremea noastră are loc o asemenea trecere din constelaţia Peştilor în cea a 
Vărsătorului. Totuşi, specialiştii în domeniul astronomiei neagă o asemenea viziune fără 
fundament ştiinţific. Este ştiut faptul că universul, ca şi planeta Terra, se află într-o continuă 
deplasare. Aceasta o observăm mai ales din revenirea periodică prin sistemul nostru solar a unor 
anumite comete, cum ar fi cometa Halley, care revine în apropierea Pământului la fiecare ciclu 
de 86 de ani. Schimbându-se axa precesiei Pământului faţă de constelaţii se modifică şi trecerea 
prin semnele zodiacale.1    

Mişcarea  New Age afirmă că este necesară înlocuirea lumii actuale, creştine, cu o lume 
nouă, debarasată de conţinutul creştin. New Age promovează unitatea tuturor religiilor sub 
forma unei noi “religii”, fără nici o perspectivă biblică, creştină. Perspectiva New Age este 
axată pe rotirea pământului în spectrul celor 12 semne zodiacale. Deci, fundamentul Noii Ere 
este relaţia stringentă a Pământului cu astrele. 

Totuşi, autorii unor asemenea idei nu cad de acord în privinţa anului când se va produce 
această permutare, ceea ce demonstrează că ipoteza nu poate fi verificată ştiinţific.2 Dar, să nu 
uităm că G. Trevelyan situează începutul aceastei înlocuiri zodiacale, a Peştilor cu Vărsătorul, 
în anul 1950. Afirmaţia poate conţine o urmă de “profeţie”, voită sau nu. În deceniul următor se 
va deschide poarta multor mişcări pseudo-religioase, mai ales în America de Nord. “Visul 
american” din secolele XVIII-XIX-XX, când fiecare individ sau grup putea interpreta 
creştinismul după propria viziune, este continuat sub o formă mai acută: acum fiecare îşi poate 
înfiinţa propria religie. Aşa se explică multe dintre călătoriile americanilor în India şi exodul 
guru-ismului indian în America. În deceniul al şaselea al secolului al XX-lea are loc marea 
invazie religioasă a misticii indiene în S.U.A.: Baha-ii, Baghwan, Osho, Krishna, Moon etc. 
Ideile monismului şi sine-ităţii pătrund tot mai adânc în conştiinţa tinerilor americani, dornici de 
eliberarea din braţele puritanismului american. Mistica hinduistă promitea această eliberare prin 
combinarea cu stilul de viaţă american, a psihologiei. Terenul fusese minuţios pregătit de 
spiritism, antropozofie, teozofie, ocultism, dianetică etc. Tinerii americani doreau eliberarea de 
preceptele încastrate ale unei societăţi care nu-i dorea, ci-i socotea simple coduri numerice sau 
“carne” de tun pentru războiul dus în Vietnam de politica americană. 

                                                
1 Cf. Bruno Würtz, New Age - Paradigma holistă sau revrăjirea Vărsătorului, ed. a II-a, Timişoara, 
Editura de Vest, 1994, p. 10; Dr. Radu Olinescu, Ştiinţă contra paranormal, Bucureşti, Editura Amaltea,
2003, p. 289.
2 B. Wurtz, op. cit., p. 11.
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La contactul cu mistica hinduistă, aceştia realizează că trebuie să se revolte împotriva 
ordinii sociale instituite prin legi care nu concordau cu scopurile existenţiale ale tinerilor. 
Woodstock-ul este cel mai relevant exemplu de descătuşare, de trăire în armonie cu grupul şi cu 
natura, de refuzare a vestimentaţiei – rodul industrializării excesive. Acestea sunt primele 
mlădiţe ale new age-ismului, însă rădăcinile erau mult mai adânci în istorie. 

New Age este un conglomerat pan-religios, impregnat cu elemente de mistică, filosofie, 
ocultism, păgânism, mitologie, fizică moleculară şi cuantică. O “fiertură” universală din aproape 
toate activităţile şi credinţele dezvoltate de umanitate până în prezent. New Age este cea mai 
gravă erezie din istoria umanităţii. Ea implică revenirea la elemente de filosofie vedică, 
upanişadică şi grecească, de păgânism. În centrul teoriei New Age stă pan-materialismul 
cosmic, unit cu energiile sale interne. Reiterarea atomismului vechilor greci şi latini (Democrit, 
Leucip, Lucretius etc) şi sincretizarea lui cu cercetările fizicii cuantice moderne (Fritjof Capra) 
exprimă ancorarea omului în tactil şi materialitate, chiar dacă se merge până la “esenţa” 
energetică a materiei. Acolo este graniţa de unde nu se poate evada. New Age sesizează acest 
lucru, dar îl escamotează tacit, promovând un sine universal (Brahman) unit cu sinele 
“personal” (Atman). Cele două forme ale sinelui sunt luate din hinduism şi din filosofia chineză, 
respectiv principiul Tao, totul este Tao sau Yin şi Yang. Tensiunea este dualizată între masculin 
şi feminin. Istoria nu este lineară, ci spiralată, ciclică: când yin atinge apogeul, yang îi ia locul, 
şi invers, la infinit. Aceasta ne arată că în concepţia New Age materia, sub formă energetică, 
este infinită, deci eternă. Ideia este preluată din materialismul-ateist al lui Brishapati (mileniul I 
i.d.Hr). El pune la originea lumii cele patru elemente esenţiale: aerul, apa, focul şi pământul, şi 
prescrie ca ideal terestru hedonismul, propria fericire şi satisfacţie, ca şi John Stuart Mill şi 
William Bentham. Cât de identice sunt aceste viziuni de cea a raelianismului contemporan nouă, 
care este tot o mişcare New Age.            

2. Istoricul curentului New Age

Cercetătorii fenomenului New Age nu cad de acord în ceea ce priveşte originea acestui 
curent. Unii îl plasează mai adânc în istorie, alţii în vremurile mai noi. Poate părea desuet, însă 
rădăcinile New Age se află în căderea lui Lucifer şi apoi a lui Adam. Pentru că scopul New Age 
este “îndumnezirea” fără Dumnezeu, la fel cum au dorit şi Lucifer şi Adam. De fapt, tensiunea 
creată de Lucifer era invidia faţă de atotputernicia lui Dumnezeu. Adam voia şi el să devină 
cunoscător al binelui şi al răului, însă fără participarea lui Dumnezeu. În cele din urmă 
conflictul este între două voinţe: cea divină şi cea diabolică. Cea din urmă vrea să se substituie 
celei dintâi. Creatura vrea să ia locul Creatorului. 

New Age este asemenea unui bufet suedez din care ia fiecare ce doreşte. Adeptul New 
Age nu are nevoie de nimeni care să-l călăuzească permanent pentru că el îşi este propriul 
educator, propriul guru. Nu tehnicile predate de maestru sunt esenţa, cel mai important pas este 
descoperirea eului interior, a sinelui etern, a unui dumnezeu impersonal care nu transmite nimic, 
deoarece omul holografic, reflectat în şi din energiile univesului, este totul. El nu (re)vine la 
contemplarea Unului dorit, Binelui şi Frumosului (kalokagaton) ca la platonicieni şi 
neoplatonicieni, pe care, totuşi, în ekstazul mistic, spiritul îl poate contempla în tăcere, 
admirându-l la infinit, sau atât cât îi permite înălţarea sa spirituală, ci de a se confunda cu acel 
Nimic etern, cu un vacuum energetic infinit. Ceea ce-l întâmpină, nu este un “cine” sau o 
Persoană divină, ci acel “absolut nimic”, spre care se îndreaptă şi adepţii MISA.

Am afirmat în titlul acestui subcapitol că New Age este noul gnosticism. Să vedem de ce 
gnosticul se îndoieşte de totul şi de toate. El nu are nevoie de o revelaţie specială, ci trebuie să-şi 
autoreveleze tainele care-l înconjoară, să le desluşească pe cont propriu, fără sprijinul continuu 
al unui maestru. În creştinism, chiar şi cel mai îmbunătăţit duhovniceşte are nevoie până la 
moarte de un călăuzitor, de un duhovnic. Este o relaţie fiinţială profundă, care se zideşte pe 
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durata întregii vieţi; este o relaţie personală, între două ipostasuri care se privesc şi se ascultă: 
unul cere sfat şi călăuzire, iar celălalt, pe baza experienţei sale şi a relaţiei cu propriul duhovnic, 
oferă direcţionare în Duhul lui Hristos. De aceea este şi numit “duhovnic”1, fiind pnevmatofor şi 
sfinţitor. Duhul lui Hristos curge prin palmele sale pe capul penitentului, în toată fiinţa lui, 
oferindu-i curăţirea şi iertarea. 

Neognosticul nu are nevoie decât temporar de un “sfetnic”; după ce este iniţiat, purcede în 
a-şi căuta de unul singur calea care i se potriveşte cel mai bine. Dar ea nu este legată în nici un 
caz de forme eclesiale, instituţionalizate. Neognosticul refuză “încartiruirea” dogmatică şi 
rituală. Nu are nevoie de comuniunea cu Biserica, pentru că aceasta a “eşuat” în misiunea ei. 
Numai de unul singur se poate elibera sau automântui. Deci, îşi este propriul dumnezeu.2

Revenirea vechii gnoze se instalează pe fodul unui pesimism anticreştin. Dimpotrivă, 
gnosticul creştin (Clement Alexandrinul, Evagrie Ponticul)3 se mântuieşte şi prin cunoaştere, 
dar scopul exclusiv al vieţii nu este cunoaşterea. Ea este doar un vehicul; în gnosticismul 
alexandrin omul se poate mântui şi fără gnoză, fără comprehensiunea ştiinţifică a cosmosului. El 
se mântuieşte numai prin credinţa (pistis) şi iubirea (agape) lui Hristos4, nu se poate mântui de 
unul singur. Însuşi Mântuitorul Hristos ne spune: “Cel ce va crede şi se va boteza, (acela) se va 
mântui”.5 În Liturghia bizantină actul central este momentul epicletic şi anamnetic. Anamneza 
devine epicleză, prezenţă continuă a lui Hristos, prin Duhul Sfânt, peste timp. În acest cadru 
sfânt se rostesc cuvintele: “Cred, Doamne, şi mărturisesc, că Tu eşti Hristosul, Fiul lui 
Dumnezeu Celui Viu, Care ai venit să mântuieşti lumea”. La fel, Simbolul de credinţă niceo-
constantinopolitan (325/381) spune: “Cred Într-Unul Dumnezeu... Creatorul ...şi întru-Unul 
Domn Iisus Hristos.... deofiinţă cu Tatăl... şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Care 
de la Tatăl purcede”.      

Papa Ioan Paul al II-lea, recunoaştea, în 1990, în bula Trecând pragul speranţei, că 
revenirea străvechilor idei gnostice reprezintă înfăţişarea aşa-numite Noi Ere”.6

Neognosticismul nu crede în nimeni; nu crede în persoane şi cu atât mai puţin în Dumnezeu, 
Treime-de-Persoane. New-age-ismul propovăduieşte o nouă paradigmă, holistă, reintegratoare a 
omului în circuitul planetar şi cosmic. Conştientizarea acestui act reintegrator se realizează 
numai prin efort personal. Astfel, credinţa stă doar în puterile propriului sine şi potenţial. Iată 
mărturia directă a savanţilor de la Princeton: “...gnoza noastră este într-adevăr... o astronomie-

                                                
1 Ierom. Gabriel BUNGE, Părintele duhovnicesc şi gnoza creştină după avva Evagrie Ponticul, Sibiu, 
Editura Deisis, 2000, pp. 31-91.
2 Jean VERNETTE, Secolul XXI va fi mistic sau nu va fi deloc, trad. de C. Jinga, Bucureşti, Editura Corint, 
2003, pp. 112-113. 
3 Clement ALEXANDRINUL spunea: „Şcoală este Biserica, iar Mirele (Hristos) şi unicul Didascăl, voinţă 
bună a bunului Părinte, Înţelepciune curată, sfinţenie a cunoştinţei… Tu, dacă doreşti să vezi cu adevărat 
pe Dumnezeu, ia parte la ceremoniile de curăţire cele cu dumnezeiască cuviinţă. Nu te încurca cu lucruri 
şi cu panglici împodobite cu lână şi cu profiră, ci cu dreptate! Pune-ţi în jurul tău frunzele înfrânării şi 
caută cu sârguinţă spre Hristos, că spune (El) undeva: „Eu sunt uşa”. Uşa aceasta trebuie să o cunoascăcei 
ce vor să înţeleagă pe Dumnezeu, ca să ne deschidă larg porţile cerurilor. Că sunt cuvântătoare şi raţionale 
porţile cuvântului şi se deschd cu cheia credinţei” (Protreptic I, 10, 1); Vezi şi EVAGRIE PONTICUL, 
Tratatul practic. Gnosticul, trad. de C. Bădiliţă, Iaşi, Editura Polirom, 2003.  
4 Ioan 7, 9: „Dacă nu veţi crede, nici nu veţi înţelege”; Fer. Augustin spunea: „Credo ut inteligam, inteligo 
ut credam”, in De ordine, II, III, Corpus Scriptorum Latinorum, vol. LXIII, p. 151. 
5 Marcu 16, 16.
6 Apud S.A. HOELLER, Gnosticismul. O nouă concepţie asupra străvechii tradiţii a cunoaşterii eului 
interior, trad. de D. A. Bezerian, Bucureşti, Editura Saeculum, 2003, p. 6.
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cosmologie. Evident că nu-l poţi găsi pe Dumnezeu într-un colţişor sau într-un cotlon al 
cerului... Tatăl ceresc nu poate fi găsit în Cosmosul vizibil...”.1

                  
Promotorii New Age, se află în toate epocile istorice, cel puţin în ultimii 2000 de ani. 

Ideile anticreştine sunt reiterate mai ales din secolul al XIX-lea şi continuă să se acutizeze în 
secolele XX-XXI. Unii cercetători ai fenomenului merg direct la promotorii Evului Mediu, atât 
mistici precum Meister Eckart (panteist) cât şi filosofi precum italianul Picco della Mirandola 
(platonician), Jacob Böhme (mistic şi filosof, alchimist şi astrolog). Lista poate continua cu: 
Emanuel Swedenborg2 – el însuşi întemeietor al unei Biserici apocaliptice intitulată Noul 
Ierusalim, William Blake3 (pictor englez), Rudolf Steiner4 (antroposof), Carl Gustav Jung5

(readuce psihologia gnostică în atenţie, în lucrarea sa Septem sermonem ad Mortuos), spiritiştii 
Wiliam Crooks, Allan Kardec şi Camille Flamarion6 etc. 

Prima ediţie a Enciclopediei New Age, datează începutul fenomenului odată cu înfiinţarea, 
la New York, în 1875, a Societăţii Teosofice de către Helena Petrovna Blavatskaya (1831-
1891), colonelul Henry S. Olcott (1832-1907) şi William Quan Judge. Aceştia au fomat şi o 
“Frăţie Albă” al cărei motto era: “Nu există religie mai presus de adevăr”.7 Dar, adevărata 
fondatoare a mişcării New Age este Alice Bailey8 (1880-1949), cea care va deveni a treia 

                                                
1 Cf. Raymond RUYER, Gnoza de la Princeton. Savanţii în căutarea unei noi religii, trad. G.A. Amza, 
Bucureşti, Editura Nemira, 1998, pp. 12-13.
2 Deşi este socotit ca precursor al New Age, E. Swedenborg a dorit „înnoirea” Bisericii, nu dispariţia ei. 
în acest caz, soluţia nu putea fi alta decât aceea de a „întemeia adevărata Biserică”. A se vedea: Jane 
WILLIAMS-HOGAN, Swedenborg e le Chiese swedenborgiane, Elledici, Leumann, Torino, 2004.
3 W. BLAKE a preluat ideile imagistice, despre rai şi iad, ale lui E. SWENDENBORG pentru „a introduce 
mântuirea prin artă, formă de izbăvire estetică a sufletului, ce vine să completeze această viziune atât de 
diferită a lumii de dincolo” – Cf. Adrian Cernea în prefaţa de la vol. Emanuel SWEDENBORG, Raiul şi 
iadul, trad. şi prefaţa de A. Cernea, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2001, p. 7.  
4 Vezi: Rudolf STEINER, Misterul Biblic al Genezei. Cele 6 zile ale creaţiei în Cartea I a lui Moise, Ciclu 
de zece conferinţe şi o conferinţă introductivă, ţinute la Munchen între 16-26 august 1910, trad. de V. 
Oprescu, Buucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1995; Idem, Mistica – Gând uman, gând cosmic. 
Mistica în zorii vieţii spirituale a timpului nostru şi legătura ei cu concepţia modernă despre lume, trad. 
de D. Sălăjanu, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1997, în special pp. 9-26; 27-48 sq.; Idem, Omul 
suprasensibil, trad. de C. Muică şi O. Oteteleşanu, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1998; J. 
VERNETTE, op. cit., p. 116.  
5 Analiza asupra miturilor gnostice realizată de Jung a fost continuată de emulii săi: Karl KERÉNI, 
Heinrich ZIMMER şi Joseph CAMPBELL – apud, Ibidem, p. 7.  
6 Aceştia promiseseră prietenilor săi că, după moarte, le vor trimite mesaje din “lumea de dincolo”. Se 
pare că nu au reuşit nici după mai bine de jumătate de veac – cf. Diac. P.I. DAVID, Călăuza creştină –
Sectologie. Pentru cunoaşterea şi apărarea dreptei credinţe în faţa prozelitismului sectant, Curtea de 
Argeş, Editura Episcopiei Argeşului, 1994, p. 87.
7 Ibidem, p. 35.   
8 Cf. Nicolae ACHIMESCU, Noile mişcări religioase, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2002, p. 232.
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preşedintă a societăţii teosofice, după “mandatul” lui Annie Besant (1847-1933), devenită 
preşedintă în 1889, după ce fusese socialistă1. 

Conceptul de “univers holistic” i se datorează Helenei P. Blavatsky, ca şi popularizarea 
ideilor referitoare la kharma şi reîncarnare. Termenul “paradigmă”, atât de drag new-age-rilor, a 
fost introdus de Thomas S. Kuhn (1922-1996), în lucrarea sa Structura revoluţiilor ştiinţifice.2

A. Bailey a publicat peste 20 de volume în care face referiri la “Noua Eră” şi la “Noua 
Ordine Mondială”. Ea a înfiinţat, în 1922, Compania Editorială Lucifer, denumire pe care a fost 
nevoită să o schimbe în Compania Editorială Lucis, datorită criticilor şi controverselor stârnite. 
La scurtă vreme, în 1924, A. Bailey a fondat primul “sat planetar”, numit Findhorn-Community. 
În acest centru sunt studiate lucrările oculte ale fondatoarei şi se utilizează un nou tip de 
pedagogie, Waldorf, puericultura New Age. Stilul de pedagogie Waldorf a fost implementat încă 
din 1990 şi în România. Unul din aspectele negative ale acestui sistem de învăţământ este 
renunţarea la notarea elevilor, pentru a nu se realiza distincţia şi competiţia reală, urmărindu-se 
o nivelare a copiilor în plan psihologic.   

Perioada propriu-zisă a New Age a fost cea a anilor 1960-1970. Dacă New Age se 
zămislise în “pântecele” ocultismului şi teosofiei, ea a fost “moşită” de religiile şi mistica 
orientală, “hrănită” de fizica cuantică a lui F. Capra şi de gnoza savanţilor de la Princeton, 
porniţi “în căutarea unei noi religii”.3 În anii '60 ai secolului trecut, curentele de inspiraţie 
orientală pătrundeau tot mai vehement şi insistent pe “piaţa” religiosului din S.U.A. Tinerii erau 
încântaţi de exotismul şi de noutatea aduse de peste ocean de acei guru, precum: Maharishi 
Mahesh Yogi, Vivekananda (care a făcut o impresie deosebit de bună în proaspătul înfiinţat 
“Parlament al religiilor” – 1893), Yogananda, Baba Ram Dass4 etc. Numai aşa se poate explica 
un fenomen de masă ca cel al hippie-i-lor şi flower power-i-lor anilor 1960, când 10.000 de 
tineri se îndreptau către parcul Golden Gate, din San Francisco, pentru a inaugura “Noua Eră” –
iar presa locală s-a grăbit să-i declare “copiii Vărsătorului”.5             

3. Caracteristicile New Age

                                            3.1. Ecologie. Ecologism, feminism şi politică? 

Două dintre principalele caracteristici ale New Age sunt ecologia şi feminismul. Aparent 
nu vedem nici o legătură între cele două trăsături New Age, însă analizând problematica în 
profunzime constatăm că sunt într-o osmoză indestructibilă. Ecologia este într-adevăr una dintre 

                                                
1 În anul 1911, Partidul Socialist al Marii Britanii a publicat un pamflet numit „Socialism şi religie” în 
care-şi arată opoziţia contra creştinsmului: „Este prin urmare un profund adevăr că socialismul e 
duşmanul firesc al religiei. Un socialist creştin este practic un anti-socialist. Creştinismul… este antiteza 
socialismului”- în „Reţeaua socialistă”, p. 23 – citat la A. Ralph EPPERSON, Noua Ordine Mondială, trad. 
de M. Columbeanu, Prahova, Antet XX Press, f.a., p. 28. 
2 Vezi: Robert ZIMMER, Philosophie – Von des Aufklärung bis heute, Cornelsen Verlag Scriptor 
GmbH&Co.KG, Berlin, 2001, p. 85; Vasile MACOVICIUC, Iniţiere în filosofia contemporană, cap. 8. 
Paradigmă şi revoluţie ştiinţifică (Th. S. Kuhn), Editura Universal Dalsi, f.l., 1999, pp. 480-483; Jan Riis 
FLUOR, Thomas S. KUHN – Progres prin revoluţii, în vol. Filosofia în secolul XX. Teoria ştiinţei, filosofia 
analitică, vol. II, Anton HÜGLI şi Poul LÜBCKE (coord.), trad. de Marius Stan, Bucureşti, Editura All, 
2003, pp. 441-453. 
3 Cf. Raymond RUYER, Gnoza de la Princeton. Savanţii în căutarea unei noi religii, trad. G. A. Amza, 
Bucureşti, Editura Nemira, 1998.
4 Anul 1971 consemnează apariţia best-seller-ului său „Be Here Now”. 
5 N. ACHIMESCU, op. cit., pp. 223-234. 
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problemele grave şi serioase ale planetei noastre tot mai expusă radiaţiilor solare nocive,1 ale 
razelor UV-ultraviolete (X-Roentgen, Gamma etc), ce pătrund prin zonele stratosferei, acolo 
unde scutul de ozon (O3) este tot mai slăbit sau inexistent. “Lumina naturală este un factor 
esenţial în păstrarea sănătăţii”2. Cauzele au fost depistate de oamenii de ştiinţă, care au constatat 
că procesul industrializării forţate a generat eliberarea unei foarte mari cantităţi de diverse gaze 
şi toxine, în special dioxid de carbon (CO2), gaz impropriu vieţii animale şi, implicit, umane. 

Efectele au fost dintre cele mai grave: topirea accelerată a calotei glaciare şi creşterea 
nivelului oceanelor; “efectul de seră”- generat de arderile combustibililor uzilizaţi în industrie şi 
în transporturi. Eliminarea atâtor gaze toxice în atmosferă a determinat dispariţia unor specii de 
plante, insecte, animale marine etc sau restrângerea numărului lor. Deversările intenţionate de 
noxe, în râuri, mări şi oceane, naufragierea a nenumărate vase ce transportau petrol, în diverse 
zone ale masei oceanului planetar, au contribuit nefericit la agravarea valului distructiv. 
Omenirea pare să se autodistrugă, conştient şi inconştient, în acelaşi timp. Sloganul principal al 
multor afacerişti, interesaţi doar de acumularea de profituri uriaşe, în detrimentul sănătăţii 
“Planetei Albastre” se face tot mai des auzit sloganul egoist: “După noi potopul”. Aici trebuie 
amintite şi catastrofele nucleare, precum cel din 1986, de la Cernobâl (ca să notăm cel mai 
notoriu caz) pe teritoriul fostei U.R.S.S., emanaţii radioactive care au infestat ireversibil fauna şi 
flora planetei, generând boli incurabile în rândul a milioane de oameni.

În atari condiţii, omul post-modern, tot mai stresat şi bolnav, tot mai restrâns pe orizontală 
şi exilat pe verticala atmosferică în clădiri gigantice, este silit să respire un aer din ce în ce mai 
alterat. Hrana sa este combinată cu diverse substanţe chimice şi conservanţi “ucigaşi”, pentru ca 
hrana să “arate bine”  şi să reziste tot mai multă vreme. Metropolele şi oraşele au devenit focare 
de infestare lentă. Bolile cronice, incurabile, respiratorii şi cardiace, ale organelor digestive, sunt 
“armele mortale” din secolul al XXI-lea. Statisticile oricărui spital ne arată o alarmantă creştere, 
o dublare anuală, a numărului de asemenea cazuri. Se cheltuiesc anual sume colosale pentru 
diverse tratamente, care adeseori nu se soldează cu rezultate pozitive.

Este de la sine înţeles că aceste condiţii climatice îl “opresează” pe omul post-modern, 
dornic de a trăi în mijlocul unei naturi sănătoase, având o nutriţie adecvată. În Occident, şi mai 
nou şi în România, deşi la scară mai redusă, se comercializează “alimente ecologice”. Este un 
antireflex al anilor de totalitarism parcurşi de România, ani în care pământul a fost intoxicat cu 
diverse chimicale şi pesticide, pentru a se obţine recolte din ce în ce mai mari. Astfel, se explică 
dorinţa tuturor oamenilor de a trăi pe un pământ echilibrat natural, sănătos, vivificator.

Pe acest teren pregătit de exploatarea nemiloasă a resurselor naturale, de defrişările 
excesive făcute în foarte multe ţări ale lumii, au luat naştere nenumărate organizaţii naţionale, 
internaţionale şi mondiale (ca de exemplu Green Peace) care militează vehement împotriva 
actelor de distrugere a mediului înconjurător. Aceste asociaţii, fundaţii şi organizaţii, au 
membrii din toate păturile sociale, care, nu de puţine ori, s-au legat cu lanţuri de pomii 
parcurilor ce urmau a fi defrişate pentru a se înfiinţa magazine, parcări, fabrici etc.

Care este legătura dintre ecologism, feminism, pacifism şi politică în cadrul New Age?

Pe lângă aspectele negative şi luările de poziţie expuse anterior, trebuie să menţionăm că 
asistăm, în cadrul New Age, la o înviere a mitologiei antice, păgâne. Cultul “Mamei-Pământ”, 
din care s-a dat viaţă omului, conform gnozei New Age, este revivificat. “Mama-Pământ” este 
mama tuturor: ”Trupurile noaste nu ne aparţin, ci sunt ale Pământului-Mamă. La moartea 

                                                
1 R. OLINESCU, Ştiinţă contra paranormal, p. 123.
2 Ibidem.
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noastră, trupurile se întorc la Mama noastră şi la copiii săi, care ne-au împrumutat viaţa. Iar 
sufletele noastre se topesc în curentul conştiinţă-energie precum valurile care se întorc la râu”.1

  În ea rezidă principiul feminin al fecundităţii şi rodniciei. Orice atentat la sănătatea ei 
este şi un atentat la sănătatea şi la viaţa omului. “Mama-Pământ” este parte integrantă a 
universului, energia feminină (Yin) care hrăneşte, zămisleşte şi dă viaţă, chiar spirit, din 
pântecele ei. Ceea ce ne demonstrează că nu s-a rupt cordonul ombilical dintre “mamă” şi “făt”: 
“religia mamei” – aşa cum o numeşte J. Vernette.2 “Tatăl din ceruri” este substituit de surogatul 
“Mamei-Pământ”. Este o reacţie New Age la centralitatea patriarhală biblică, iudeo-creştină, şi 
dorinţa de înlocuire a sa cu matriarhatul.3 Creştinismul este acuzat de New Age  “că a pus, cu 
doctrina sa despre creaţie, o prăpastie de netrecut între Dumnezeu, om şi cosmos; că a 
împiedicat, cu doctrina sa despre persoană (pentru care Dumnezeu este o fiinţă “personală” iar 
omul este o “persoană”, ce se află cu Dumnezeu în raport de dialog “Eu-Tu”) unificarea omului 
cu Dumnezeu şi cufundarea omului în Dumnezeu.”4 De asemenea, acuză creştinismul că a 
“desdivinizat lumea cu doctrina sa despre transcendenţa absolută a lui Dumnezeu, că a creat o 
ruptură între bărbat şi femeie, între om şi animale, între materie şi spirit, între suflet şi trup cu 
doctrina sa antropocentrică şi masculinistă, cu spiritualismul ei; că a făcut din om stăpânul şi 
dominatorul pământului, permiţându-i în acest mod să-l exploateze până la a distruge orice 
formă vie, animală sau vegetală”.5    

Iată ce afirma fizicianul new age-ist F. Capra: “Avem nevoie de o perspectivă ecologică şi 
feministă, care în fiinţa ei cea mai intimă este de natură spirituală şi care va implica schimbări 
profunde în structurile noastre sociale şi politice.”6 Cartea sa “Wendenzeit...”, tinde să devină 
“carte de cult” a New Age-ismului, sau, după cum spune Lothar Gassman, reluând afirmaţiile 
lui Hans-Jürgen Peters: „…cap de pod al mişcărilor pacifiste, ecologice, unitare şi feministe 
care până acum au mers în paralel, nucleu de cristalizare a verzilor (ecologiştilor), 
antiautoritarilor, adepţilor lui Jung, revoluţionarilor, ucenicilor lui Bhagwan, antropozofilor”. 7

Feminismul şi-a făcut loc în politica mondială prin diverse curente. Cel mai important 
este cel afiliat ecologismului, uniune din care a rezultat „feminismul verde”. Acesta luptă pentru 
egalitatea dintre bărbat şi femeie, liberalizarea mondială a avortului, libertate sexuală, împărţirea 
egală a sarcinilor dintre bărbat şi femeie etc. Feminismul nu face decât să „demită” femeia din 
misiunea sa de soţie, fiică mamă etc. Este o abdicare de la îndatoririle cu mandat divin şi 
unanim acceptate în toate societăţile din toate timpurile şi locurile. 

Toată această „luptă de clasă”, împotriva „tiraniei bărbatului”8, este în esenţă o luptă a 
„revoluţiei verzi” dusă împotriva feminităţii şi maternităţii însăşi. Exemplul cel mai concludent 
de „manipulare” politică este acela al Partidului Verzilor (Die Grünen) din Germania.9 Acest 

                                                
1 J. VERNETTE, op. cit., pp. 142-143.
2 Ibidem, p. 223.
3 Cf. Tadeusz ROSTWOROWSKI, O reflecţie creştină despre „New Age”, în rev. „Pax et unitas”, Nr. 3, 
iulie-decembrie, Romman, Editura Serafica, 2004, pp. 196-197.
4 Ibidem, p. 196.
5 Ibidem.
6 F. CAPRA, Wendenzeit. Bausteine für neues Weltbild, Bern, 1987, p. 11 – apud  N. Achimescu, op. cit., 
p. 241.
7 Cf. Lothar GASSMAN, New Age. Vine religia unitară mondială? şi: Ocultism, religii orientale şi 
mişcarea New Age, trad. C. Birea, Bucureşti, Editura Stephanus, 1996, p. 18. 
8 Kate MILET, Sex und Herrschaft. Die Tyrannei des Mannes in unserer Gesellschaft, Munchen, 1971 –
apud Bruno Wurtz, op. cit., p. 145; Vezi: Alain TOURAINE, Lumea femeilor, cap. De la societatea 
bărbaţilor la societatea femeilor, trad. de M. Jeanrenaud, Bucureşti, Editura Art, 2007, pp. 101-114. 
9 Pe larg la N. ACHIMESCU, op.cit., pp. 240-244; B. Wurtz, op. cit., pp. 150-164.
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partid a „omologat”, în platformele sale politice, toate „revoluţionarismele feminine”: femeile 
sunt constrânse la activităţi casnice; la funcţii „zootehnice” de procreare; sexualitatea ar fi 
restrânsă printr-o singură orientare;1 să efectueze doar anumite meserii etc.2 Nu numai în S.U.A.
S.U.A. şi în cele mai multe state europene s-a ridicat problema în acest mod. Asaltul 
„pretenţiilor” feministe a adus la suprafaţă şi acţiuni ale „minorităţilor sexuale” din România, 
după anii 1990. Prin urmare, opinia publică a fost intoxicată de manifestări publice „pro-
europene”. 

Dacă în România homosexualitatea şi lesbianismul erau amendate de lege, prin celebrul 
paragraf 241 din Codul Penal, a trebuit ca ulterior acesta să fie abrogat la presiunea 
„recomandărilor” Consiliului Europei. Pentru ca România să nu rateze invitaţia la aderarea în 
Comunitatea Europeană, politicienii români au fost nevoiţi să elimine acel paragraf de lege sub 
motivaţia dreptului şi libertăţii fiecărei persoane de a-şi alege orientarea sexuală. Iată, deci, un 
act anticreştin îngăduit legal!

La originea mişcării feministe se află principiul chinezesc tao-ist bipolar Yin-Yang. 
Yin şi Yang sunt două concepte religioase care îşi au originea în filozofia şi metafizica chineză. 
Aceste concepte reprezintă forţele primordiale şi complementare ce compun universul şi toate 
componentele acestuia. Yin (lb. chineză: 陰/阴; pinyin: yīn; se traduce literal prin "loc 
întunecos, pantă (deal) nordică, mal (râu) sudic; noros, sumbru") este elementul întunecat; el 
este trist, pasiv, sobru, feminin, introvertit, intim, şi corespunde nopţii. Yang (陽/阳; yáng; "loc 
însorit, pantă (deal) sudic, mal (râu) nordic; strălucire solară") este elementul luminos, fericit, 
plin de vitalitate, activ, strălucitor, masculin şi corespunde zilei. Yin este adeseori simbolizat de 
apă şi de pământ, în timp ce Yang este simbolizat de foc şi vânt. Cele două dimensiuni se succed 
într-o ciclicitate automată.  

New Age preia aceşti termeni pentru a-şi justifica concepţia conform căreia omul este 
androgin: bărbat-femeie sau femeie-bărbat. Hermafroditismul invocat este contrazis de Sfânta 
Scriptură care ne arată explicit şi repetitiv: „Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după 
chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie… femeie se va numi aceasta…”.3 Deci, 
dualitatea sexuală a omului este reliefată din plin de Sfânta Scriptură. În Evanghelia de la Luca,4

Luca,4 observăm că Mântuitorul Iisus Hristos participă la nunta din Cana Galileii pe care o 
binecuvântează, reiterând actul unirii matrimoniale paradisiace dintre bărbat şi femeie: „De 
aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa…”.5   

Dimpotrivă, new age-ismul susţine cu vehemenţă inutilitatea familiei monogame. Efectul 
este „cosmic”, deoarece în locul lui Dumnezeu-Tatăl (care oricum în creştinism nu denotă 
dualitate „sexuală”, căci Dumnezeu nu este nici masculin şi feminin), trebuie pusă o „divinitate 
feminină” sau cel mult androgină.6 Probabil aşa se explică succesul între feministe al mişcării 
Sahaja Yoga, întemeiată şi condusă de „Mama Zeiţă”, Nirmala Devi.7

Nu este un lucru de trecut sub tăcere faptul că printre „feministele” anti-patriarhale sunt 
cele mai multe vrăjitoare. Pentru ele vrăjitoria este o probă că sunt independente, emancipate 
„spiritual” de instituţiile eclesiastice dominate de bărbaţi, în care femeile nu au acces la preoţie, 
ele devenind doar un auxiliar în câmpul social de lucru al Bisericilor. Pretenţia nu este nouă şi a 

                                                
1 Cf. A. TOURAINE, op. cit., pp. 74-86.
2 B. WÜRTZ, op. cit., p. 145.  
3 Cf. Facerea 1, 27; 2, 23.
4 Luca 2, 1-12.
5 Facerea 2, 23-24; Matei 19, 5; Marcu 10, 7-8; I Corinteni 6, 16; Efeseni 5, 31.
6 B. WÜRTZ, op. cit., p. 148.
7 Vezi: Pr. Dr. Ciprian Marius CLOŞCĂ, Ortodoxia şi noile mişcări religioase, Iaşi, Editura Lumen, 2009, 
pp. 153-161.
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fost satisfăcută de Biserica Anglicană şi de unele Biserici protestante în care femeile au fost 
hirotonite „preoţi” şi „episcopi” (sau „preotese” şi „episcopese”?), ignorându-se faptul că Iisus 
Hristos a fost de genul masculin (nu feminin sau androgin). 

Această aşa-numită marginalizare sau excludere a femeilor de la actul sacramental 
eclesial a fost considerată de mişcările feministe drept o nedreptate şi ofensă. Ele au trecut de 
cealaltă parte a „baricadei” realizând un soi bizar de ocultism. Sfânta Fecioară Maria a fost luată 
ca „zeiţă ocrotitoare”, fiind denumită „Marea Zeiţă”, în opoziţie cu „masculinitatea” Sfintei 
Treimi. În New Age, „feminismul, ecologismul, neopăgânismul şi vrăjitoria au o bază comună 
şi se fecundează reciproc”.1

Gisela Graichen a intervievat o feministă vrăjitoare, Heidi Staschen, istoric de profesie, 
asupra cultului „Marii Zeiţe” şi a primit următorul răspuns: „În mişcarea feministă poate fi 
observată o tendinţă generală nouă spre magie, spre spiritualitate, spre Tarot; poate fi observată 
o crescândă preocupare faţă de esoteric, o întoarcere spre natură, o acceptare spre natură, o 
acceptare a naturii feminine şi o strădanie de înfăptuire a armoniei din cei doi poli: capul şi 
abdomenul, dintre raţionalitatea tradiţional bărbătească şi sfera intuitiv-feminină”.2 În acest 
citat, „capul” – desemnează actul de conducere exclusiv masculin (mai ales în familie şi în 
Biserică) cu sensul de „autoritate supremă” care coordonează raţional părţile (persoanele) dintr-
o structură. „Abdomenul” – reprezintă locul procreării şi dezvoltării foetusului până la naştere; 
cu alte cuvinte, „abdomenul” este simbolul fecundităţii, feminităţii. Dorinţa feminismului este 
de a nivela gregar, până la confuzie, nu doar atribuţiile eminamente sociale, stabilite de o 
tradiţie multimilenară, ci de a omogeniza şi de a integra androginic diferenţele sexuale.

De asemenea, Franck Schaeffer scrie într-una din lucrările sale despre mişcarea feministă: 
„Nici o altă grupare nu a militat mai zgomotos pentru a trimite religia creştină tradiţională în 
zona experienţei personale, nici una nu a luptat mai crâncen pentru a perpetua ideea că adevărul 
religios iudeo-creştin este „împotriva progresului” şi, prin urmare, nu are ce căuta în arena 
publică”.3  Autorul redă poziţia luată de Christina Hoff Sommers, Profesor-Asociat de filosofie 
la Universitatea Clark (Worcester - Massachusetts) vis-à-vis de colegele ei feministe:

„…reclamaţiile feministelor împotriva programei tradiţionale se bazează pe faptul că 
întreaga cultură occidentală – cunoaşterea dobândită de om în Apus vreme de o mie de 
ani – este un concept compromis de la bun început, de vreme ce tot ceea ce a fost 
înregistrat şi transmis mai departe generaţiilor următoare poartă amprenta patriarhală. 
Nu numai ştiinţele umaniste sunt contestate de feministe. Unul dintre domeniile supuse 
contestaţiei celei mai vehemente de către feministe la ora actuală este critica tuturor 
domeniilor ştiinţifice. Noua mişcare feministă nu se preocupă de drepturile femeilor 
sau, spre exemplu, de includerea în programa tradiţională, a realizărilor repurtate de 
femei. Scopul mişcării feministe actuale este să transforme înţelegerea noastră a 
întregului trecut, prezent şi viitor. Cum? Convingând oamenii să accepte viziunea 
filosofiei feministe contemporane, aceea că sexul este aspectul cel mai important în 
relaţia dintre oameni”.4    

Nu întâmplător Sfânta Evanghelie după Luca, la începutul ei, pune în prim plan trei 
chipuri de mame: Sfânta Fecioară Maria, Sfânta Elisabeta şi prorociţa Ana. Evanghelia ne arată 
că naşterea lui Iisus Hristos a avut loc dintr-o „femeie” (Fecioara Maria). Creştinismul cinsteşte 
femeile în mod deosebit, eliberându-le din statutul înrobitor din semitism. Însuşi Dumnezeu 

                                                
1 Ibidem, p. 149.
2 Ibidem, p. 150.
3 Frank SCHAEFFER, Dans de unul singur. Căutarea credinţei ortodoxe în era falsei religii, trad. de M.S. 
Rădulescu, Alba-Iulia, Editura Reîntregirea, 2006, p. 37. 
4 C.H. SOMMERS, Imprimis 19, vol. 6 (iunie 1990) – apud Ibidem, p. 39
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face acest lucru întrupându-L pe Fiul Său într-una din reprezentantele sexului feminin: Sfânta şi 
Pururea Fecioara Maria.1 De aici deducem şi viziunea profetică a Maicii Domnului, care 
anticipează cinstirea ce i se va aduce peste veacuri, dar, totodată şi faptul că unii, care se încred 
în raţiunea proprie mai mult decât în Revelaţia lui Dumnezeu, nu o vor recunoaşte şi nu o vor 
cinsti.2  

Totuşi, cine este „Marea Zeiţă” a mişcărilor feministe? Este cumva vorba despre 
„divinizarea” Sfintei Fecioare Maria, Maica Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu? 
Aceeaşi văjitoare Heidi Staschen răspunde: 

„Nu e vorba de o zeitate feminină anume, ci de mai multe nume 
vechi, pe care le cunoaştem din istorie: Diana, Aradia, Freya din
sfera germanică, Brigid din cea celtică. I se mai spune EA cea 
Mare. Ea este aceea care, în mereu reluatul ciclu anual, se 
reînnoieşte. Avem aici o desprindere clară de Dumnezeul 
demiurgic creştin care a creat totul, prin spirit, în decurs de şase 
zile. După modelul ciclului anotimpurilor, are loc şi renaşterea 
omului. Moartea nu pune capăt chiar la toate, ci e o tranziţie spre o 
altă dimensiune.”3

Este dovada cea mai clară că renunţarea virulentă şi cu oprobiu la creştinism este 
activitatea predilectă a New Age. Revenirea în forţă a elementelor antice păgâne ne arată 
negarea creştinismului şi închinarea la zeii-idoli ai unor popoare de mult apuse.

                              Un alt gen de discurs new age-ist: Pacifismul “verde”

După cele două conflagraţii mondiale ale secolului al XX-lea, omenirea a rămas 
traumatizată economic, decimată fizic şi spiritual. Conflictele armate ale secolului trecut au fost 
foarte numeroase, înregistrându-se sute de războaie locale, de mai mare sau mai mică anvergură. 
Ele au avut loc pe toate continentele, cu excepţia Americii de Nord. Însă continentul sud-
american nu a fost scutit de conflictele interne pentru putere, aproape în toate statele Americii 
Latine având loc teatre de război civil.

Pe acest fond de instabilitate socială, economică şi politică, este evident că orice om 
devine în-grijorat (Sorge), angoasat, crezând din ce în ce mai puţin într-un viitor normal, 
echilibrat din toate punctele de vedere. Cele două războaie mondiale care au devastat economia 
multor naţiuni, au fost continuate de un război discret, rafinat şi subtil: spionaj (politic, 
economic, militar etc); înarmări militare şi nucleare (rachete şi focoase nucleare cu rază scurtă, 
medie şi lungă de acţiune.4 Cortina de Fier ce s-a instalat între Europa occidentală şi cea 
răsăriteană, din blocul de influenţă sovietică, a demarcat nu doar două spaţii şi/sau mentalităţi, 
ci două atitudini social-politice: capitalismul şi comunismul. În fapt, şi unii şi ceilalţi se 
pregăteau pentru eventualitatea unui nou război, cvasi-general, mult mai distructiv decât orice 
de până atunci. 

                                                
1 Luca 1, 47-51.
2 A se vedea aici următoarea lucrare antimariologică: Timotei POP, Marea diversiune sau Religia Mamei 
şi a Fiului Ei, Făgăraş, Editura Agape, 2001.
3 Duncan S. FERGUSON, New Age Spirituality: An Assesment, Louisvlle, Westminster John Knox Press,
1993, p. 26.
4 În anul 1980 se adunase atât de mult armament nuclear, încât Pământul putea fi distrus de cca. 164.000 
de ori – cf. unui document al O.N.U. din anul 1985. 
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Culisele acestui teatru de război “în tăcere”, jalonat de tatonare, precauţie şi nelinişte, au 
fost numite “războiul rece”. Competiţia înarmărilor, a zborurilor pe Lună, dintre S.U.A. şi 
U.R.S.S., începea să îngrijoreze foarte multă lume, de pretutindeni. Iminenţa unui cataclism 
nuclear plana ca o umbră a morţii peste întreaga planetă. Prăbuşirea blocului comunist din 
Europa de Est a făcut ca multă lume să respire uşurată, crezând că problemele omenirii se vor 
rezolva de la sine, însă posibilul conflict armat, cu potenţialitate sporită, s-a deplasat cameleonic 
în structurile economice. Noul război este cel al Burselor de Valori. 

În acest context mondial foarte tulbure şi tensionat, s-a dezvoltat New Age. Ca orice altă 
structură pseudo-religioasă, New Age a sesizat “capitalul electoral” care i se punea gratuit pe 
tavă. Mişcările politice de factură New Age au profitat de această stare de lucruri şi au militat 
deschis1 pentru stoparea cursei înarmărilor, eliberarea zonelor ocupate de trupele militare, 
retragerea trupelor, crearea unei zone demilitarizate, desfiinţarea armatei, apărarea prin non-
combat şi non-violenţă, după modelul de “luptă” al indienilor care, în secolul trecut (1947) au 
silit ocupaţia (administraţia engleză) să plece de bună voie, nemaiavând susţinerea şi 
participarea autohtonilor.2    

New Age a exploatat şi a dezvoltat aceste scenarii ale unui “apocalipsis” nuclear. Nu 
întreprinderea este blamabilă, ci scopul escamotat. Toate acestea au amplificat spaimele 
contemporanilor care vedeau ameninţat viitorul progeniturilor şi al planetei. Aici are loc 
interacţiunea dintre ecologism şi pacifism pentru că se creează grupuri de sorginte New Age, 
sub masca ecologiei “verzi” şi a păcii mondiale. De aici nu mai este decât un pas până la 
decretarea “stării de urgenţă” şi necesitatea înfiinţării unor organisme mondiale unite: un guvern 
mondial, o singură limbă, o singură monedă, o singură politică, desfiinţarea frontierelor şi a 
statelor, un centru mondial care să coordoneze toate activităţile economice şi sociale, 
desfiinţarea instituţiilor eclesiastice. 

În vârful tuturor ideilor tronează ideea finală dorită: o singură religie pe întreg 
mapamondul condusă de un lider unic: lordul Maitreya, Mesia new-age-ist. Acesta este 
“adevăratul Cristos cosmic”, care va conduce lumea spre Era nouă, Era de Aur, a păcii şi 
stabilităţii, a armoniei şi bunei convieţuiri atât de mult dorite, dintotdeauna, de “copiii 
Vărsătorului”, cu Pământul şi cu universul. New Age pretinde că poate oferi soluţii lumii aflate 
în criză spirituală.  

Desigur, nici creştinismul nu doreşte altceva decât pacea “a toată lumea”, aşa cum se 
roagă Ortodoxia, permanent, în slujbele sale. Tot Ortodoxia se roagă pentru “unitatea sfintelor 
lui Dumnezeu Biserici”, pentru unirea tuturor” oamenilor şi “pentru unitatea credinţei”. Dar 
pentru care “credinţă unică” se roagă Ortodoxia? Ortodoxia, se roagă lui Dumnezeu “ca toţi să 
fie una”, după modelul de unitate al Sfintei Treimi3 şi să împărtăşească Revelaţia divină, unic-
mântuitoare. Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos S-a rugat Tatălui ceresc pentru acest deziderat. De 

                                                
1 Cf. Bruno WÜRTZ, op. cit., p. 151.
2 Vezi: Michelle BURGE MACALPIN, Subject to Famine: Food Crises and Economic Change in Western 
India, 1860-1920, Princeton University Press, 1983, p. 304; B.R. TOMLINSON, The Economic History of 
Modern India 1860-1970, Cambridge University Press, 1993, p. 86; Tirthankar ROY, The Economic 
History of India 1857-1947, Oxford University Press, Delhi, 2000; P. J. MARSHALL, The Cambridge 
Illustrated History of the British Empire, University Press, Cambridge, 2001;  Niall FERGUSON, Empire: 
The Rise and Fall of the British World Order and the Lessons for Global Power, Basic Books, 2003; 
Dennis JUDD, The Lion and the Tiger: The Rise and Fall of the British Raj, 1600-1947, Oxford University 
Press, Oxford and New York, 2004, p. 280; Hermann KULKE and Dietmar ROTHERMUND, A History of 
India, Routledge, 2004,  p. 448; Ronald HYAM, Britain's Declining Empire: The Road to Decolonisation 
1918-1968, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, pp. 45-98.
3 Cf. Ioan 17, 11. 
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altfel, după Învierea Sa din morţi, Iisus Se arată ucenicilor spunându-le: “Pace vouă”.1 Tot Iisus 
ne arată că lumea, pentru a fi în unitatea credinţei, trebuie să creadă că “El este Iisus Hristos, 
Fiul lui Dumnezeu Celui viu, Care a venit să mântuiască lumea”. 

Doar în acest sens putem vorbi despre cosmologia hristologică. Ea este hristocentrică, nu 
idolocentrică. Despre aceasta vorbeşte şi Sfântul Maxim Mărturisitorul, care vede cosmosul ca 
pe o Biserică universală. Ceea ce mărturisim şi în crez: “Cred... într-una, sfântă, sobornicească2

(catolică = universală) şi apostolească Biserică”. Sfântul Pavel arăta că nu există decât “un
Domn, o credinţă, un botez”.3 Nu este alt Hristos decât Cel Care ni L-a făcut cunoscut nouă pe 
Tatăl, El fiind “în sânurile Tatălui” din veşnicie. Or, pentru a ajunge în viaţa veşnică sau în 
Împărăţia lui Dumnezeu, omul trebuie să creadă în Iisus Hristos, şi să-L mărturisească plenar, 
netăgăduit, axiologic şi praxiologic. A crede că trebuie să vină un alt “mesia” care să ne 
vestească o altă Evanghelie, este, desigur, o rătăcire, o situare pe calea înşelăciunii şi a erorii. 
Iisus Hristos nu a venit decât o singură dată, toţi cei care au venit înainte de El4 şi vor veni după 
El, arogându-şi triumfalist o pretinsă titulatură “mesianică”, nu sunt decât “furi”, “lupi îmbrăcaţi 
în piei de oaie”. Aceştia vin sub chipul iubirii (cum ar fi Lordul Maitreya al new age-iştilor) şi al 
păcii, fiind, de fapt, uzurpatori şi vrăjmaşi, urmând ca la un moment dat “să îşi dea arama pe 
faţă”, adică să-şi arate realul chip demonic, prin faptele lor, opuse celor cu care s-au insinuat în 
mintea şi în credinţa multora spre a-i amăgi şi a le răpi sufletele.5

Iisus Hristos ne spune: “Iar viaţa veşnică aceasta este: să Te cunoască pe Tine, singurul 
Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis”.6 Paradigma reală, unică, este 
Sfânta Treime. Ea nu poate fi uzurpată şi nici înlocuită oricât de mult s-ar strădui anumite 
facţiuni oculte, vădit anticreştine, antiteiste.7      

                   3.2. Descoperirea universului pornind din sinele omului 

Doctrina New Age militează pentru debarasarea omului de conceptele eclesiastice, 
creştine, care au corupt viaţa istoriei, religiile curate şi naturale ale omului antic. Toate 
“ingredientele” creştine au servit unei “caste” preoţeşti care a ţinut departe, în ignoranţă, două
mii de ani, mulţi oameni, promiţându-le o mântuire într-un Dumnezeu-Personal care nu există. 
Conform New Age, singura soluţie, pentru “dezintoxicarea de creştinism”8 este schimbarea 
paradigmei Peştilor (aceea instituită de Iisus Hristos şi de “pescarii” Săi) cu noua paradigmă a 
Vărsătorului, singura capabilă să redea oamenilor traiectoria cea corectă pentru unirea cu 

                                                
1 Cf. Ioan 20, 21; I Ioan 17, 18.
2 Termenul de „sobornicitate” conferă mai multe valenţe conceptului Biserică. Prin sobornicitatea 
deschisă fiecare membru al Bisericii este mădular activ la viaţa şi problemele Bisericii. Termenul conţine 
şi noţiunea de „universalitate”. Pe de altă parte, noţiunea de Biserică „catolică” (universală) conţine un 
sens tehnicist, globalizant, care desfiinţează în mare măsură etosul regional. De aceea, Ortodoxia este 
„universală” şi „locală” în acelaşi timp. Ea transmite acelaşi adevăr dogmatic şi ritual, fără să nege 
dimensiunile regionale, care nu sunt opuse spiritului creştin-ortodox, ale unei etnii  (port, limbă, cutume 
etc).    
3 Cf. Efeseni 4, 5. 
4 Cf. Ioan 10, 8.
5 Michel LACROIX, L'ideologia della New Age, Milano, 1998, p. 86.
6 Cf. Ioan 17, 3.
7 Cf. Gilbert MARKUS, “Celtic Schmeltic”, (1) in Spirituality, vol. 4, November-December 1998, Nr. 21, 
pp. 379-383; (2) in Spirituality, vol. 5, January- February 1999, Nr 22, pp. 57-61.
8 Michael FUSS, New Age and Europe - A Challenge for Theology, in Mission Studies vol. VIII-2,16, 
1991, p. 192.
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universul, “părintele tuturor”, din care facem parte, fiind noi înşine universul. Holografic, 
fiecare părticică din el, din univers, conţine universul în infinitatea lui.1

Or, la acest nivel de “conştiinţă lărgită” nu se poate ajunge decât prin explorarea 
energiilor şi potenţelor care “dormitează” latent în fiecare sine. Numai apelând la valenţele şi la 
forţele psihologice şi transpersonale, fiinţa umană îşi va regăsi armonia şi con-vibraţia cu 
cosmosul. Astfel, omul se va “dezaliena”.2

New Age apelează la o multitudine de tehnici de persuasiune, pretinzând că poate oferi 
omului descătuşarea sinelui şi unirea, osmoza, cu energiile universale, eterne. Pasul sine-qua-
non este cunoaşterea lumii şi a universului din care facem parte. Aceasta se realizează numai 
printr-o educaţie specială care urmăreşte modificarea conştiinţei. Este vorba despre psihologia 
umanistă, promovată de Abraham Maslow şi de Stanislaw Grof, din care va deriva psihologia 
transpersonală. Demersul psihologiei umaniste pornise de la sinele uman, tinzând spre grup sau 
colectivitate, spre unirea cu ceva situat în afara sinelui.3 Psihologia transpersonală extindea 
unirea sinelui, depăşind grupul, colectivitatea, sfera socială etc, spre abisurile insondabile ale 
universului. Aceasta ar echivala, în concepţia New Age, cu extazul mistic.

Centrul de la Esalen, Big Sur, California, întemeiat în 1962 de Michael Murphy şi 
Richard Price, ambii fiind elevii lui Sri Aurobindo, îi consideră ca părinţi ai psihologiei 
transpersonale pe: A. Maslow, Aldous Huxley, Alan Wats, Fritz Perls, Moshe Feldenkrais, Ida 
Rolf, Carl Rogers, Maharishi Mahesh Yogi, Rollo May, B.F. Skinner, Wiliam James, Carl 
Gustav Jung ş.a. Marilyn Ferguson a dedicat un capitol întreg din lucrarea sa Conspiraţia 
Vărsătorului, precursorilor Perioadei Vărsătorului, care au schiţat o viziune transformatoare 
bazată pe expansiunea conştiinţei şi pe experienţa autotranscendenţei. 

Wouter Hanegraaff spune că Jung şi W. James au contribuit la o “sacralizare a 
psihologiei” care a devenit un element important al gândirii şi practicii New Age. De fapt, Jung 
“nu numai că a conferit ezoterismului un caracter psihologic, dar a sacralizat psihologia, 
umplând-o cu conţinuturi tipice ale speculaţiei ezoterice. Rezultatul este un corp de teorii care a 
permis persoanelor să vorbească despre Dumnezeu înţelegând în realitate propriul psihic şi 
despre propriul psihic gândind de fapt la divin. Dacă psihicul este “mintea”, şi chiar şi 
Dumnezeu este “minte”, atunci a pune în discuţie unul înseamnă a-l pune în discuţie şi pe 
celălalt”4. Jung a răspuns la acuza că ar fi “psihologizat” creştinismul, afirmând că “psihologia 
este mitul modern iar credinţa nu se poate înţelege decât numai prin intermediul acestui mit”5.

Esalen este locul unde se predau psiho-tehnicile de dezvoltare a potenţei sinelui. Pe baza 
psihologiei lui Jung, ştiinţa occidentală se întâlneşte cu mistica orientală. Dar, pentru a se atinge 
culmi noi, nebănuite, persoanele din centrul de la Esalen au utilizat drogurile. Halucinogenele 
creează o stare de exaltare “mistică”. Ele pot “ajuta” sinele să trăiască acele experienţe de vârf 
(peak experiences), dar, care, pot conferi “utilizatorului” dependenţă.6

Tuturor acestor tehnici new-age-iste de “lărgire a conştiinţei” sau de “creştere planetară” 
li se face o publicitate deosebit de puternică. În broşurile de specialitate se poate citi: “Vă 
aşteaptă ştiinţa străveche, datând de mii de ani, îmbogăţită cu cunoştinţe ştiinţifice moderne. 

                                                
1 Paul HEELAS, The New Age Movement. The Celebration of the Setl and Sacralization of Modernity, 
Oxford (Blacwell) 1996, p. 137. Vezi şi: Massimo INTROVIGNE, New Age & Next Age, Casale Monferrato 
(Piemme), 2000, p. 43.
2 Cf. B. WÜRTZ, op. cit, p. 177.
3 Ibidem, p. 187.
4 Wouter Jacobus HANEGRAAFF, New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of 
Secular Thought, Albany, State University of New York Press, 1998, p. 513.
5 Thomas M. KING, Jung and Catholic Spirituality, America, 3 aprilie 1999, p. 14. 
6 Cf. Pr. Conf. Dr. N. ACHIMESCU, Pseudo-religiozitate şi agresivitate în lumea de astăzi, în vol. 
Priveghind şi lucrând pentru mântuire, Ia;i, Editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, 2002, p. 263.
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Fără a poseda această ştiinţă nu aveţi nici o şansă”.1 Este evidentă dimensiunea publicitară şi 
“apocaliptică”, în acelaşi timp, a unei astfel de reclame. Persoana care intră în contact cu aceste 
reclame, fără să aibă o bază teologică minimă, este atrasă de dorinţa de a se realiza material, 
sperând că prin utilizarea acestor tehnici viaţa sa se va schimba. Crede că va putea evita 
dificultăţile vieţii escaladând ilicit responsabilităţile vieţii cotidiene, sociale, normale. Dar, 
aceste “lecţii” nu sunt deloc ieftine. Iată un fragment din “programul de lărgire a conştiinţei” 
practicat de New Age: 

“În cadrul programului nostru de lărgire a conştiinţei (plc), vrem să îi indicăm fiecărui 
om, independent de o anumită direcţie religioasă, calea spre propria lui persoană, spre 
originea sa. Scopul este eliberarea scânteii dumnezeieşti ascunse în om. În plc puteţi avea 
încredere, căci plc nu este o invenţie obscură, ci ‘ştiinţa secretă’ descoperită (...) În cadrul 
lărgirii noastre de conştiinţă câteva principii etice şi morale vor trebui schimbate, unele 
vor fi excluse, altele vor fi acceptate. Astfel se va forma o nouă imagine despre lume, care 
nu va mai fi însoţită de lipsuri şi limitări; vor fi înţelese legăturile intense din cosmosul 
nostru şi chiar din afara lui, trecând la un nivel superior. Prin intemediul plc-ului, 
participantului la program îi vor sta la dispoziţie forţe puternice. Administrarea acestor 
forţe necesită, fireşte, un corespunzător  comportament etic de bază. Cei iniţiaţi fac 
distincţie între magia neagră şi cea albă.”2

Observăm că se spune, fără rezerve, că fundamentul tehnicii nu are la bază nicio credinţă 
religioasă; se va realiza descoperirea sinelui sau a propriei persoane prin autorealizare; se va 
renunţa la anumite principii morale; se va atinge o stare extatică în compania unor forţe 
puternice; “ştiinţe” oculte: magia albă şi magia neagră. Este limpede ce fel de de forţe rezidă la 
baza acestui demers magic”. Renunţarea la anumite pricipii morale echivalează cu “spălarea 
creierului”, pentru a descoperi o lume nouă, fără privaţiuni.3

M. Ferguson, în cartea sa, Aquarian Conspiracy, vorbeşte despre treptele transformării 
psihologice: 1. urcarea - poate fi însoţită de “drog psihedelic”; 2. explorarea - după ce a fost 
suscitat interesul persoanei, aceasta îşi va procura cărţi despre ocultism, ezoterism, misticism 
oriental; începe căutarea; 3. integrarea - cel aflat în căutare, pătrunde tot mai adânc în sistem, 
trăieşte în “epicentrul tainei”: omul îşi construieşte propria filosofie despre viaţă; 4. conspiraţia-  
omul vrea şi trebuie să convingă lumea de a-şi schimba stilul de viaţă; întreaga societate trebuie 
transformată. Aceasta este “Conspiraţia domoală” sau “Blânda conspiraţie”. Sensul, spun new 
age-iştii, nu este acela de a conspira, în sensul de a complota sau urzi ceva, ci de a con-spira, de 
a “respira împreună”.  

L. Gassmann, spune că “psihologia este cheia puterii”. George R. Bach şi Haja Molter, în 
lucrarea lor Psychoboom, spun că “psihologia poate deveni noul mântuitor, noua Biserică”.4

Care sunt efectele “conştiinţei lărgite”? În primul rând, iniţiatul doreşte să se descopere pe sine, 
să-şi afle guru-ul interior. Se tinde spre o conştiinţă de grup ce nu are încredere în nici o 

                                                
1 Citat la L. GASSMAN, op. cit., p. 12.
2 Ibidem.
3 Vezi: Mario DI FIORINO, R. ERMENTINI, L. PARLAVECHIO, F.M. SAVIOTTI, Lo psichiatra e il 
„braiwashing”. In M. DI FIORINO (Ed.): La persuasione socialmente acceptata, il plagio e il lavagio del 
cervello, vol. I, Psichiatria e Teritorio, Forte dei Marmi, 1990, pp. 142-158; M. DI FIORINO, Dianetics-
Scientology e il midrash del lavagio del cervello, în G. AMBROSIO, M. DI FIORINO, G. FAVARO, C. GATTO

Trocchi, M. INTROVIGNE, L. MINUTI, Le sette religiose, Editrice Ancora Milano, 1996, p. 192; L.J. WEST, 
Persuasive Techniques in Contemporary Cults: A public Health Approach, in M. GALANTER (Ed.) Cults 
and New Religious Mouvements, American Psychiatric Association, Washington, 1989, pp. 165-192.  
4 Ibidem, p. 27.
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autoritate venită din exterior. Doar propria experienţă este tot ceea ce contează. Carl Rogers 
scria: “Oamenii schimbaţi datorită dinamicii de grup nu au încredere în nici o autoritate externă, 
ci doar în propria lor experienţă”. Nu există nici o încredere în “ştiinţele cognitive”, ci doar în 
cele oculte, I-Ging, Tarot, pendula etc. Episcopul catolic de California, Kilmer Myers afirma: 
“Omul modern este plictisit spiritual, vrea ceva nou, omul modern este sărac în imagini 
spirituale; nu mai avem simboluri cum ar fi trecerea lui Moise şi a evreilor prin Marea Roşie”.1

Atunci, dacă tehnicile meditative orientale sunt vechi de peste două mii de ani, ca şi 
motivele biblice, de ce le caută anumite persoane? Arma tehnicilor orientale este respiraţia 
relaxantă pusă înaintea unui om angoasat, stresat. S-a dovedit medical că stresul este cauza a 
numeroase boli, or, prin tehnicile respiratorii omul se reculege meditativ, uită de problemele 
care îi tensionează existenţa. În cadrul tehnicilor de grup, omul părăseşte socialul pentru a se 
refugia într-un grup liniştitor, care-i conferă siguranţă şi echilibru. Este acelaşi “etern” miraj, 
acelaşi lait-motiv, servit şi oferit cu maximă generozitate de grupările sectare şi pseudo-
religioase.  

Practicile meditative sunt “condimentate” din belşug cu meloterapie, cromoterapie, 
aromoterapie, cristaloterapie, masaj cu roci vulcanice, hiperventilaţie, bioenergie, hipnoză, 
masarea polarităţilor, auditing, terapii prin ascultarea unor înregistrări care redau ciripitul 
păsărilor, susurul apelor, foşnetul pădurilor, acupunctura, Rolfing, Taichi, Aikido etc. Nu 
lipsesc exerciţiile yoga, zen, budism tibetan, cabalistică, terapia gestaltistă, terapia lui Wilhelm 
Reich, jogging, kinesiologia etc. Omul trebuie reintegrat cosmosului, căci sănătatea nu se obţine 
“stând în afară” ci prin con-fuziune cu universul. A fi mântuit tocmai aceasta înseamnă: a te uni 
cu fiinţa, nu a exista. Intelectul trebuie atrofiat. Aceasta incumbă eliminarea vechilor credinţe şi 
prejudecăţi, eronate, şi blocarea emisferei cerebrale stângi care ar bloca accesul la “divinitatea” 
din om şi din univers, prin reprezentările diverse, false.

Emisfera dreaptă a creierului trebuie “deschisă” energiilor cosmice pentru mult-dorita 
“reintegrare”. Este vorba despre metoda “focusării” care duce la o integrare superioară a 
activităţii creierului. Metoda a fost elaborată de psihologul Eugene Gendlin, de la Universitatea 
din Chicago şi prezentată de Daniel Sillescu şi Klaus Berger drept metodă de vindecare.2

Psihiatrul Stanislaw Grof nu considera LSD-ul ca fiind un drog “psihedelic”, ci doar un 
catalizator nespecific, un intensificator de procese psihice, care permite ieşirea la suprafaţă a 
unor procese din subconştient. LSD-ul nu ar fi decât o “excursie” în zonele inaccesibile ale 
subconştientului uman.3 Toate acestea ajută la vindecarea omului, dar autentica vindecare o face 
sinele ascuns.4 Dimpotrivă, Albert Hofmann, descoperitorul LSD-ului, în urma simplei şi 
accidentalei atingeri de acest drog, descrie efectele: “Am avut senzaţia că ochiul meu se 
desprinde de corp şi se fixează în tavan, de unde priveşte spre mine. Atât corpul meu, cât şi 
obiectele înconjurătoare îmi apăreau distorsionate, ca atunci când sunt privite în oglinzi 
curbate“.5 Prin urmare, LSD-ul nu este chiar atât de nevinovat, ci produce stări de percepţie 
patologică: iluzii optice, auditive, senzitive, care-i creează toxicomanului o lume subiectivă, dar 
şi sentimentul unei alte realităţi, stranii, plăcute sau terifiante, “perturbări care alimentează 
sentimentul de derealizare, consecinţă a subiectivităţii alienante a lumii obiective şi de 
perturbare a obiectivării adecvate a subiectului intoxicat cu halucinogen”.6

                                                
1 Apud  R. OLINESCU, op. cit., p. 296.
2 Cf. N. ACHIMESCU, op. cit., p. 256. Ibidem, notele 188 şi 189.
3 Cf. B. WÜRTZ, op. cit., p. 197.
4 Maya PILKINGTON & The Diagram Group, Sinele ascuns, trad. de A. Ungurianu, Bucureţti, Editura 
Teora, 2002, pp. 91-138.
5 Prof. Univ. Dr. Ostin C. MUNGIU, Un pericol social, în cotidianul Lumina,  13.05.2008. 
6 Ibidem.
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Într-una din lucrările sale psihologul american A. Weil nota mărturisirea unui adept New 
Age: “It is the way I find my soul. It gives me life”.1

                         3.3. New Age: De la educaţia clasică la educaţia transpersonală 

New Age propune o nouă paradigmă educaţională prin înlocuirea vechiului sistem de 
gândire şi logică. Vechile sisteme de educaţie a omului sunt greşite. Ele au criterii retrograde de 
cunoaştere a lumii şi a universului datorită necunoaşterii reale a funcţionalităţii creierului uman. 
“Creierul uman e un computer de o inimaginabilă forţă comprehensivă şi perspicacitate, dar el 
nu lucrează atât analogic, cât digital”.2

Marilyn Ferguson critică şi acuză sistemele de învăţământ clasice pentru că ar restrânge 
capacităţile cognitive, afective şi voliţionale ale copilului. În viziunea ei, un asemenea copil, 
căruia i se restrâng relaţiile doar la contactul cu cei de o vârstă cu el, nu va învăţa nimic util, nu-
şi va împlini vocaţia.3 Din această perspectivă primul model, cel clasic, este anacronic, rigid, 
stereotip; pe când, paradigma educaţională New Age apare ca dinamică şi flexibilă în faţa 
noului. Ferguson propune ca elevul să nu fie apreciat critic în efortul lui, ci să i se deschidă noi 
perspective relaţionale. Profesorul şi elevul trebuie priviţi empatic nu diferenţiat. Autoarea 
critică poziţiile ierarhice şi autoritare. Profesorii şi elevii trebuie priviţi exclusiv în latura lor 
umană, egală. De aceea, singura soluţie este renunţarea la vechile tare educaţionale şi adoptarea 
unei noi viziuni, holistice. Acest lucru se poate realiza numai prin educaţia transpersonală. 

Observăm cât de uşor glisează Ferguson de la psihologia transpersonală la educaţia 
transpersonală. Acest tip nou de educaţie poate fi efectuat oriunde nu doar în cadrele 
instituţiilor. Aici observăm un alt motiv new-age-ist: nerecunoaşterea şi eliminarea 
instituţionalului din viaţa socială.

New Age vizează un transformism psihologic, nu numai al persoanelor în cauză, ci al 
întregii societăţi. Educaţia trebuie individualizată la maximum. Autonomia este cuvântul de 
ordine în acest caz. Vechile colectivităţi creau doar mase amorfe de persoane, dar noua educaţie 
propune alt tip de “colectivitate”: grupul. Omul microcosmos, parte integrantă din 
macrocosmos. Barierele trebuie înlăturate pentru a se atinge un nivel maxim educaţional prin 
implementarea unei noi conştiinţe, cea corectă. Sinele trebuie educat pentru a transcende 
societatea, care nu vede vocaţia reală a individului. Aceasta reclamă crearea unei societăţi noi, 
cu fundamente şi scopuri noi. Resorturile clasice, în care individul era supus ierarhic, obedient, 
trebuie înlocuite cu reţele largi de educaţie, prin care omul să depăşească prin sinele propriu, 
vechea paradigmă. Educaţia transpersonală este un vehicul de trezire, de iluminare a tuturor 
potenţelor umane. Fobiile trebuie eliminate, ca şi prejudecăţile. 

Sistemul educaţional New Age antrenează tumultul cunoştinţelor revoluţionare şi 
revoluţionate. Educaţia nu este reprezentată de profesori şi învăţători, cărţi, examene etc, ea este 
în primul rând evoluţie. Orice evoluţie este o transformare ce se desfăşoară concomitent cu 
asimilarea noilor informaţii de către creier.4

Principiile noii paradigme educaţionale sunt totalmente opuse vechii paradigme: accentul 
se situează pe învăţarea continuă, cunoştinţele putând fi mereu împrospătate datorită cuceririlor 

                                                
1 Andrew WEIL, The Natural Mind, Boston,  Houghton Mifflin Co., 1972, p. 25.
2 Cf. B. WÜRTZ, op. cit., p. 216.
3 M. FERGUSON, op. cit., pp. 328-329. 
4 David SPANGLER, Defining the New Age, in “The New Age Catalogue. Access to Information and 
Sources”, Island Publishing Company-Doubleday, New York 1988, p. XI.;  Cf. Alice BAILEY, Spiritual 
Leadership, două fascicule, New York, 1921 şi 1922; Idem, Discipleship in the New Age, 2 vol., Lucis 
Publishing Company, New York 1944 şi 1955; Idem, Education in the New Age, Lucis Publishing 
Company, New York, 1954.
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ştiinţifice mereu în expansiune; învăţarea este un proces continuu, fără final; omul trebuie să fie 
privit ca entitate autonomă; predarea şi învăţarea pot fi realizate printr-o multitudine de metode; 
sinele este cel mai important; dezvoltarea aptitudinilor de tip “debate” - dispute cu opinii “pro” 
şi “contra” pentru a demonstra fiecare “adevărurile” propriilor convingeri, dar cu argumente 
opuse; preocupare faţă de perfomanţele individului; comunicarea continuă profesor-elev (şi 
profesorul poate învăţa de la elevii săi) etc.

Ce aduce nou paradigma educaţională propusă de New Age?

Concluzia este că paradigma educaţională New Age nu aduce nimic în plus în procesul 
educaţional “nou” faţă de cel “clasic”. Dintotdeauna omul a ştiut că nu se poate limita la un set 
cognitiv cu pretenţii definitive. Observăm că unele “adevăruri” pe care ştiinţa le expunea ca 
fiind postulate îşi dovedesc falsitatea odată cu noile descoperiri ştiinţifice. Socrate a murit 
rostind: “Ştiu că nu ştiu nimic”. Întreaga viaţă a omului este un proces de învăţare şi de 
experimentare. Învăţământul “clasic” nu s-a limitat la noţiunile teoretice fără a le juxtapune 
aspectelor cotidiene, de viaţă, de experiment; pentru a fi utilă şi a avea sens teoria trebuie să 
interacţioneze cu practica şi cu experimentarea.

Relaţiile dintre profesori şi elevi trebuie să menţină acea distanţă autoritară care vine de la 
“catedră”, dar nu dictatorială. Şi profesorul poate învăţa din experienţele elevilor săi, dar a trasa 
semnul egalităţii valorice, sub motivaţia relaţiilor “inter-umane”, afectează însuşi procesul de 
învăţământ. Profesorul trebuie să se manifeste parental în relaţiile cu elevii săi, nu distant, dar 
nici omogenizat cu ei. El trebuie să fie în mijlocul lor, dar nu trebuie să se confunde cu ei. El 
este îndrumătorul, nu cel îndrumat. Desigur, aceste relaţii din procesul educaţional trebuie 
cultivate cu mare atenţie, deoarece copiii sunt la vârste în care discernământul nu este 
fundamentat suficient. 

Singura noutate din educaţia de tip new-age este introducerea educaţiei transpersonale. 
Credem că acesta este un mare pericol şi un atentat grav la sănătatea psihicului copiilor şi 
tinerilor. Transmutarea tehnicilor de respiraţie, de relaxare şi fantezie, de aşa-numită creativitate 
necontrolată, astrologie1, yoga, biofeedback 2etc, în cadrul actului educaţional, arată scopul clar 
al New Age: transformarea psihologică a persoanei sau “spălarea creierului”. Mult clamata 
individualizare, propagandistic utilizată, eşuează în gregarizarea indivizilor.3  

        
4. Con-fuziunea fizicii cuantice cu mistica orientală?

Fără să posede sofisticatele instrumente moderne de cercetare a materiei, filosofii antici, 
atomiştii4 Leucip (475?-470? i.Hr.), Democrit (460?-370?) şi Epicur (342?-271?)5, intuitiv, au 

                                                
1 Paul LE COUR, L'Ère du Verseau. Le secret du zodiac, le proche avenir de l'humanité, Paris, Atlantis, 
1937.

2 Prin tehnica biofeedback individul îşi poate autoregla, cu ajutorul unor aparate electronice, diferite 
procese biologice în „vederea dirijării lor voliţionale. Insul dobândeşte control asupra unor procese 
fiziologice şi psihosomatice automate” - cf. B. WÜRTZ, op. cit., p. 227.  
3 Cf. Ibidem, p. 225.
4 Cu privire la şcoala atomistă, a se vedea: W.K.C. GUTHRIE, O istorie a filosofiei greceşti, vol. 2, trad. de 
D. ROŞCULESCU, Bucureşti, Editura Universitas, pp. 241-304. În lucrarea De rerum natura problematica 
este reluată şi împărtăşită de filosoful şi poetul latin Lucretius Titus Carus (aprox. 99-55 i.Hr.).   
5 Spre deosebire de Democrit, Epicur afirma că atomul are şi greutate, nu doar formă.
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fost convinşi că materia este alcătuită din particule indivizibile, numite atomi (a-tomos).1

Anaxagoras (500-428) vorbise despre acele homoiomerii – seminţe care constituie părţile 
întregului, fără să fie diferite de întreg. Are loc aici revenirea problemei parmenidiene despre 
Unu şi Multiplu. Problema a fost reluată de Socrate, Platon, Aristotel şi continuată de 
neoplatonicieni, îndeosebi de Plotin, Porfir2, Proclos3 şi Damascius4. Dar, preocuparea este 
proprie şi scrierilor upanişadice. În viziunea lui Anaxagoras, o bucată de aur, chiar dacă este 
infinit divizibilă, ea va rămâne tot aur. Ideea o regăsim în aporiile zenoniene. 

Platon, va reuşi să înlocuiască paradigma materialismului filosofic dând o utilizare 
noetică noţiunii de Unu şi Multiplu, orientând-o spre Lumea Ideilor.

Plotin5 va continua demersurile platoniciene urcând spre contemplarea Binelui şi 
Frumosului, absolut transcendent, intangibil. Unul pe care-l vizează Plotin este descoperit 
pornind pe verticala scării formelor materiei. Totuşi, cosmologia platoniciană şi 
neoplatoniciană, pentru a da început şi sens mişcării (kinesis) materiei, cosmosului, pune 
problema existenţei unui Demiurg creator şi ordonator al universului folosindu-se de imitaţie. 
Prin imitarea Lumii Ideilor, atât Demiurgul, cât şi omul-creator, pot să se asemene Binelui şi 
Frumosului Absolut. Aceasta este participarea la lumea ideilor. Prin transcenderea lumii 
materiale, care este mormânt şi temniţă, peşteră, pentru sufletul ce şi-a pierdut odinioară aripile
şi a căzut pe pământ (din) în ignoranţă, există şansa ridicării la (re)contemplarea Unului
admirând frumosul din lume, dar şi prin actul creaţiei estetice. Admirând binele şi frumosul din 
cosmos, omul se poate ridica la contemplarea “mistică” a Binelui şi Frumosului etern. 
Eventualele similarităţi cu mistica creştină încetează aici, deoarece filosofia antică (greacă şi 
upanişadică) fac abstracţie de caracterul personal al fiinţei umane. De altfel, ar fi fost 
considerată o absurditate contemplarea unei (unor) eventuale persoane (divine).

Anaxagoras6 intuieşte magistral (ceea ce nu-l scuteşte de criticile aspre ale lui Aristotel, 
dar nici de cele blânde ale lui Simplicius) că întregul este alcătuit din mai multe părţi de un 
număr infinit de ori. Fiecare parte, după modelul parmenidian, poartă în sine principiul Unului 
absolut, fără ca prin aceasta să se atenteze la unitatea Întregului. Unul rămâne Unu chiar dacă se 
divide (proiectează) la infinit. Fiecare parte, nu este doar oglinda Unului ci chiar Unul în 
deplinătatea lui. Aceasta ar însemna că putem vorbi de infinit în infinit, sau de infinitul mic
conţinut de infinitul mare.7 Anaxagoras arată că nu există cel mai mic, ci mai mic; şi nici cel mai 
mai mare, ci mai mare. Acestei aporii îi pune capăt Aristotel, probabil fiind inspirat tot de 
Anaxagoras şi Platon, care conchide că la baza mişcării materiei există un Motor etern sau un 
Principiu veşnic, ce imprimă materiei şi formelor ei dinamica. Anaxagoras îl numea Intelect 
(nous), iar Platon, Demiurg (intelect ordonator - nous). Pe filiera aristotelică, a cauzalităţii şi 
efectelor, a inducţiei şi deducţiei, vor păşi teologii şi misticii creştini apuseni, în frunte cu 
Thoma de Aquino, dar şi filosofii arabi.

Dacă în filosofia upanişadelor Unu apare de nicăieri, din neant, când înainte de el nu era 
nici fiinţă, nici nefiinţă, în filosofia grecească antică Intelectul-Binele-Frumosul-Absolutul nu 

                                                
1 Elisabeth CLEMENT, Chantal DEMONQUE, Laurence HANSEN-LOVE, Pierre KAHN, trad. M.M. Cojocea şi 
A. Cojocea, Filosofia de la A la Z. Dicţionar Enciclopedic de Filozofie, Bucureşti, Editura All, pp. 44-45 
(atom-atomism); 116 (Democrit); 159-161 (Epicur).  
2 Pierre ABELARD, Comentarii la Porfir, trad. de S. Vucu, Iaşi, Editura Polirom, 2006. 
3 PROCLOS, Elemente de teologie, trad. de A. Anghel, Bucureşti, Editura Herald, 2007.
4 DAMASCIUS, Despre primele principii: aporii şi soluţii, trad. M. Vlad, Bucureşti, Editura Humanitas, 
2006.
5 PLOTIN, Opere, I+II, trad. A. Cornea, Bucureşti, Editura Humanitas, 2006. 
6 W.K.C. GUTHRIE, op. cit., pp. 175-207. 
7 Vezi: Ilie PÂRVU, Infinitul, Bucureşti, Editura Teora, 2002.
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are generare, deci nici răspuns la întrebarile de ce? şi cum? Aceasta ar fi fost o impietate. 
Intelectul există fără să-şi aibe existenţa din afara lui. 

Totuşi, din punctul de vedere al Sfinţilor Părinţi, Unul platonician, care cheamă toate 
fiinţele la obârşia lor comună, iniţială, nu comunică personal, ci magnetic, atracţional. 
Coborârea lui este un anabasis involuntar, care nu răspunde la katabasis-ul misticului. Marea 
problemă a vechii filosofii greceşti a fost aceea că aşeza esenţa (ousia) înaintea subiectului. Prin 
urmare, nici Unul filosofic (atât grecesc cât şi upanişadic) nu putea fi conceput ca persoană şi 
nici relaţiile cu el nu puteau fi personale, subiect-ive.

Mistica plotiniană nu face decât să conducă, un grup elitist, dinspre Multiplu spre 
contemplarea Unului impasibil, care nu face decât să radieze impersonal peste cosmos, fără a se 
coborî la comunicarea personală (“...ci eu rămân în lumea mea nemuritor şi rece” – Luceafărul, 
M. Eminescu). El doar iradiază impersonal şi involuntar, fiind dorit dar fără să dorească, fiind 
văzut dar fără să vadă, luminând fără să-i pese, strălucind fără să ştie. Misticul neoplatonician 
rămâne, în ciuda eforturilor, doar un spectator distant care nu poate participa1 nici măcar 
esenţial (ca în mistica nirvanică) la fiinţa Unului Absolut.  

Revenind, la demersul şi la concepţiile filosofilor “atomişti” din secolele V-IV i.d.Hr. 
trebuie să evidenţiem efortul lor vizionar, intuitiv şi deductiv, concomitent. Pentru ei, atomii 
materiei, printr-un “joc mecanic şi orb” al diverselor combinaţii formează realitatea. Prin 
urmare, realitatea este efectul unui dans incontrolabil al atomilor, care se pot reaşeza într-o 
infinitate de combinaţii. Teoria ne dezvăluie caracterul monist şi materialist al realităţii 
înconjurătoare.2

Peste două milenii, omenirea avea să descopere, cu uimire, graţie tehnologiei avansate, că 
intuiţia “atomiştilor” era extrem de apropiată de realitatea atomică a materiei.

Din ce este alcătuită lumea? Ce sunt timpul şi spaţiul?3 Ce este viaţa: spirit sau materie?4

materie?4 Sau şi una şi alta? Neodihnele filosofilor şi savanţilor sunt dovada că întrebările 
acestea le-au frământat minţile de-a lungul mileniilor.

Actualitatea ştinţifică transcende aporiile fizico-chimice şi biologice ale materiei, 
descoperindu-i “soft”-uri greu de imaginat, dacă nu imposibil, fără tehnologiile moderne care 
permit scanarea profundă a elementelor chimice. Dincolo de caracteristicile chimice ale acestor 
elemente, de forma în care se prezintă (stare de agregare, organisme etc) în ele rezidă 
incomprehensibil o mecanică specială, o mişcare internă continuă, care poate fi controlată5, 
amplificată sau atenuată, prin factori externi.  

Fizicienii au numit acest domeniu de cercetare: fizică cuantică. Descoperitorul teoriei 
cuantei este fizicianul Max Planck.6 Fizica cuantică ne arată că materia este formată dintr-un 
număr de molecule. O moleculă este alcătuită dintr-un număr de atomi legaţi între ei. Atomul 
este alcătuit din: nucleu şi electroni, care gravitează în jurul nucleului. Aproximativ 90% din 
masa atomului este reprezentată de nucleu. Electronii diferă ca număr de la un element chimic la 
altul. Deoarece nu se poate preciza poziţia, la un moment dat, a unui electron pe orbită, pentru a  
rezolva aceasta incertitudine i se atribuie electronului forma de nor electronic, la care mai poate 

                                                
1 Cu sensul de con-fuziune, de omogenizare.
2 Gh. VLĂDUŢESCU, O enciclopedie a filosofiei greceşti, Bucureşti, Editura Paideia, pp. 346-348 
(Leucip); 175-178 (Democrit); 224-225 (Epicur).
3 Lee SMOLIN, Spaţiu, timp, univers, trad. de A. Vişinescu, Bucureşti, Editura Humanitas, 2006, p. 9.
4 Vezi: Erwin SCHRÖDINGER, Ce este viaţa? şi Spirit şi materie, Bucureşti, Editura Politică,1979.
5 Unele reacţii pot fi controlate, iar altele nu. Cert este că interacţiunile dintre atomi şi electroni pot fi 
influenţate, ca stadiu experimental, prin magnetism şi electricitate sau prin acceleratoarele de particule. 
6 Vezi: V.I. PERMINOV, Cauzalitatea în filozofie şi ştiinţă, trad. de S. Vieru şi D. Stoianovici, Bucureşti, 
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1988, pp. 115-132.
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fi calculată doar densitatea, adică probabilitatea de prezenţă în funcţie de localizare.1 Numărul şi 
dispunerea satelitară a electronilor în jurul nucleului conferă materiei caracteristicile unui 
anumit element chimic. Prin urmare, forma aristotelică a materiei este dată de numărul 
electronilor şi atomilor legaţi într-un anume mod între ei. 

Experimentele şi cercetările ştiinţifice mai noi au permis pătrunderea în interiorul 
nucleului atomului. Nucleul, centrul atomului, este alcătuit din subdiviziuni care au fost numite 
protoni şi neutroni. S-a constatat că, departe de a fi o particulă solidă de materie, atomul este 
mai mult o structură spaţială. Nucleul este încărcat cu energie pozitivă, iar electronii sunt 
încărcaţi cu energie negativă. Suma sarcinilor electrice a electronilor este egală cu sarcina 
electrică a nucleului, anulându-se reciproc. De aceea, starea electrică normală a atomului este 
neutră. Greutatea atomică este măsurată în unităţi de masă atomică (UMA). 

In procesele care apar între nucleele atomice, cum este fisiunea nucleară, masa este 
transformată în energie. A. Einstein, a dezvoltat, în anul 1905, ecuaţia energiei maselor, E=mc2  

(unde c este viteza luminii în vid), ca parte a teoriei sale a relativităţii timpului.2 Această 
ecuaţie susţine că unei mase date îi este asociată o cantitate de energie egală cu masa cinetică  la 
pătrat. O cantitate foarte mică de masă este echivalentă cu o cantitate de energie. Deoarece mai 
mult de 99% din masa atomului este nucleul, orice eliberare a energiei atomului ar trebui să vină 
din nucleu. 

In 1919, Rutherford a expus nitrogenul la o sursă radioactivă care emitea particule alfa. 
Unele din particulele alfa se ciocneau cu nucleii atomilor de nitrogen. Ca rezultat al acestor 
ciocniri, atomii de nitrogen au fost transformaţi în atomi de oxigen. Particulele încărcate pozitiv 
erau emise din nucleul fiecărui atom. Aceste particule au fost recunoscute ca fiind identice cu 
nucleii atomilor de hidrogen şi erau numiţi protoni. 

D. Mendeleev, savant chimist rus, a alcătuit un tabel periodic al elementelor chimice 
cunoscute până la el, lăsând câteva coloane libere pentru eventualele elemente chimice care se 
vor descoperi ulterior. Chimistul rus a aranjat în tabelul periodic elementele în funcţie de 
proprietăţile chimice. Potrivit acestei grupări, fiecare element a primit un număr (atomic) 
pornind de la 1, pentru hidrogen (H), până la 92, pentru uraniu (Ur).

Una dintre importantele preocupări ale oamenilor de ştiinţă a fost determinarea masei şi 
mărimii atomilor. Astfel, un atom de hidrogen, cel mai uşor atom, are un diametru de 1.10-8 cm 
şi greutatea 1.7x10-24 g. Numărul atomic este dat de numărul de electroni care orbitează în jurul 
nucleului.  De exemplu, hidrogenul are un singur electron orbital, heliul are doar doi, pe când 
uraniul are 92. Straturile electronice sunt aşezate regulat, fiind în număr de şapte, fiecare 
acceptând un număr limită de electroni. Primul strat este completat cu doi electroni, al doilea cu 
maximum opt, iar pe straturile superioare se poate găsi un număr mai mare de electroni. 
Numărul de electroni de pe ultimul strat determină caracterul chimic al atomului.

Extinzând paradigma la nivel macroscopic, universal, observăm aceeaşi dispunere «a ceva 
în jurul a altceva». Mai exact, sistemul solar este alcătuit după aproximativ acelaşi principiu 
microscopic atomic. Planetele orbitează pe orbite elipsoidale, exacte, nemodificabile, în jurul 
Soarelui, care este «nucleul» sistemului solar. La rândul lor, planetele se află sub fenomenul de 
atracţie magnetică generat de Soare. Aceasta produce mişcarea de rotaţie a planetelor în jurul 
Soarelui, dar şi pe cea de revoluţie sau rotaţia în jurul propriei axe. Sistemele solare dintr-o 
galaxie gravitează în jurul centrului galaxiei. La fel şi galaxiile gravitează în jurul unui centru.  

                                                
1 Cf. Jean Pierre LONCHAMP, Ştiinţă şi credinţă, trad. de M. Stavinschi, Bucureşti, Editura XXI: Eonul 
Dogmatic, p. 110. 
2 Albert EINSTEIN, Teoria relativităţii pe înţelesul tuturor, trad. de I. Pârvu, Bucureşti, Editura Humanitas,
2005; Idem, Cum văd eu lumea, texte selectate de M. Flonta şi I. Pârvu, trad. de M. Flonta, I. Pârvu şi D. 
Stoianovici, Bucureşti, Editura Humanitas, 2005, pp. 93-153. 
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Studiile realizate cu ajutorul acceleratorului de atomi au stabilit că fiecare tip de particulă 
are o antiparticulă, de aceeaşi masă, dar are încărcătură şi proprietăţi electromagnetice opuse. 
Actualmente, particulele sunt grupate, în funcţie de forţa care le controleaza interacţiunile, după 
cum urmează: hadronii (forţe nucleare puternice) cuprind hiperoni, mezoni, neutroni şi protoni; 
leptonii (forţe electromagnetice slabe) includ particulele tau, muon, electronii şi neutrinii; 
bosonii (structuri de tip particulă asociate cu interacţiuni) cuprind fotonii şi, ipotetic, purtătorii 
unei forţe slabe gravitaţionale. Forţa nucleară slabă se evidenţiază prin reacţii radioactive sau de 
descompunere, de tip alfa (eliberarea nucleului de heliu dintr-un nucleu atomic stabil).

In 1963, fizicienii americani Murray Gell-Mann şi George Zweig au propus teoria 
conformă căreia hadronii ar fi combinaţii de particule mai mici numite quarci, ale căror 
interacţiuni sunt purtate de corpusculi de tip particulă numiti gluoni. Această teorie sta la baza 
investigaţiilor curente şi a folosit la anticiparea existenţei altor subparticule  atomice.

Toate acestea au fost demonstrate în condiţii experimentale, de laborator. Concluzia este 
că teoriile cuantice nu puteau fi acceptate decât în urma unor temeinice analize şi demonstraţii 
matematice veridice. Din punct de vedere ştiinţific, la fundamentul materiei (universului) stau o 
seamă de legi fizice şi formule matematice. «Fizicianul secolului al XX-lea este volens nolens
matematician şi nimic mai mult».1 În acest sens G. Bachelard spunea că teoria cuantelor este o 
matematizare a experienţei, prin care obiectul atomic, este despuiat de toate calităţile realiste, 
rămânând doar cu o fiinţă pur-matematică.2 Dar, indiferent de descoperirea unui instrumentar de 
investigaţie, oricât de avansat ar fi, rămânem mereu într-o zonă imposibil de penetrat, de 
analizat. Constatăm că se ivesc noi limite, care, odată trecute, revelează alte limite.     

Acest lucru i-a determinat pe unii oameni de ştiinţă să remarce neputinţa raţiunii umane 
de a explica tainele universului, în ciuda autosuficienţei ştiinţifice pe care o clama Paul Valery: 
«Ştiinţa este ansamblul unor reţete care reuşesc totdeauna».3 De altfel, ştiinţa nici nu se 
străduieşte să facă acest lucru, ci numai să descrie. Prin urmare, ştiinţa este experimentativă şi 
descriptivă. Ea nu merge la origini, la cauze. Este o prudenţă care trasează linia de demarcaţie 
dintre ştiinţă şi credinţă.

Newton acceptase ideea neputinţei ştiinţifice în a explica legile universului. Pentru el, la 
originea marilor ipoteze ştiinţifice se aflau adesea ideile metafizice şi existenţa lui Dumnezeu ca 
Providenţiator. În lucrarea sa Principiile matematice ale filosofiei naturii spunea: «Noi Îl 
adorăm ca supuşi, căci un Dumnezeu fără Providenţă, fără putere şi fără cauze finale nu este 
altceva decât destinul şi natura».4 Newton respinge panteismul spinozian Deus sive natura, dar 
şi mecanicismul cartezian «res extensa, res cogitans». « Legile naturii rezultă dintr-o opţiune 
divină de care noi trebuie să ascultăm, Dumnezeu fiind prezent pretutindeni şi acţionând 
întotdeauna chiar la nivelul fenomenelor, prin Duhul Său, instrument al lucrărilor divine în 
lume».5 Nu vom insista asupra convingerilor religioase ale savanţilor. Ne vom limita doar la 
convingerea lui Einstein care spunea :

«Să recunoaştem, la baza oricărei lucrări ştiinţifice de o anumită 
anvergură, o convingere comparabilă cu sentimentul religios, atâta timp 
cât ea acceptă o lume fondată pe raţiune, o lume inteligibilă ! Această 
convingere, legată de un sentiment profund al unei raţiuni superioare, 
dezvăluindu-se în lumea experienţei, traduce pentru mine ideea de 

                                                
1 Cf. Petre BOTEZATU, Cauzalitatea fizică şi panquantismul, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan 
Cuza”, 2002, p. 172.
2 Ibidem.
3 J.P. LONCHAMP, Science et croyance, Paris,  Desclée de Brouwer, 1992, p. 123.
4 Ibidem, pp. 8-9. 
5 Ibidem.
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Dumnezeu. Eu susţin că religiozitatea cosmică constituie impulsul cel 
mai puternic şi mai nobil al cercetării ştiinţifice».1

                                                               *****
        
Intenţia New Age este de a construi “psiho-logic” şi “fizio-logic” un om-nou, un “supra-

om”. Dar, oare nu este aceasta dorinţa tuturor religiilor, pseudoreligiilor şi ideologiilor? New 
Age doreşte ca acest om să nu fie clasicul homo religiosus, ci homo noeticus, cel care se 
autodesăvârşeşte fără ajutor extern, numai prin potenţialul propriu dezvoltat cu auxiliare 
“psihotehnologice” condimentate cu narcotice.

Fizicianul new age-ist Fritjof Capra, cel mai de seamă exponent al “filosofiei” New Age, 
mărturiseşte în prefaţa lucrării sale “The Tao of Physics” 2 (1975), că a fost “iluminat” de 
vederea “dansului cosmic al energiei.

“Am văzut cascade de energie revărsându-se din spaţiul în care 
particulele erau create şi distruse ritmic; am văzut atomii elementelor şi 
pe aceia ai propriului meu corp prinşi în dansul cosmic al energiei; i-
am simţit ritmul şi i-am auzit muzica şi în acel moment am ştiut că 
acesta era Dansul lui Shiva, zeul dansatorilor, cel divinizat de 
hinduşi”.3

F. Capra ne arată că, la începutul “iluminării” sale, diferenţierile dintre structura sa 
raţională şi enunţurile paradoxale din budismul zen erau foarte dificil de survolat deoarece se 
interpenetrau. Pentru a depăşi această barieră psihologică, el a fost “ajutat de ierburile4 care dau 
putere, cele care dau libertate gândului să zboare”, ele i-au “arătat” starea de clarviziune care se 
instalează de la sine, “fără efort”, “izvorând din adâncurile conştiinţei. El a “înţeles” că viziunea 
asupra lumii conturată de fizica modernă (cuantică) este în deplin “acord cu străvechea 
înţelepciune orientală”.5 Autorul dezvăluie că include în tradiţia mistică orientală atât 
hinduismul, budismul, zen cât şi taoismul.6

În prefaţa la ediţia a doua a aceleiaşi lucrări (1982), Capra relevă afinităţile speciale şi 
convingerile sale pentru taoism, pentru “valorile” yang şi yin: “Atunci când yang a atins 
apogeul, el se retrage pentru a face loc lui yin”.7

În demersul lui F. Capra distingem trei dimensiuni clasice ale înfiinţării unei religii: 1. 
revelaţia (iluminarea); 2. fundamentul crezului (fizica şi mistica); 3. crezul religios: hinduismul 
şi taoismul. Pentru că fizica nu-i poate furniza răspunsuri cosmologice suficiente, eficiente şi 
definitive, Capra recurge la mistica orientală. El recunoaşte că cele două dimensiuni ale 
cunoaşterii (fizico-empirice şi mistico-metafizice) nu sunt utile decât împreună. 
Complementaritatea lor este absolut necesară pentru finalitatea dorită. Totuşi, mistica hinduistă 
nu oferă niciun fundament fizic universului material, ea dorind transcenderea lumii văzute care 
este amăgire (maya – iluzie), suferinţă şi moarte. 

                                                
1 A. EINSTEIN, Cum văd eu lumea, ed. cit., pp. 20, 243.  
2 F. CAPRA, Taofizica – O paralelă între fizica modernă şi mistica orientală, ed. a III-a, trad. de Doina 
Ţimpău, Bucure;ti, Editura Tehnică, 2004.  
3 Ibidem, pp. 7-8.
4 Credem că este vorba de marijuana.  
5 F. CAPRA, op. cit., p. 8.
6 Ibidem, p. 9.
7 Ibidem, p. 13.
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Capra, deşi înclină spre hinduism nu-i foloseşte decât finalitatea, nu şi originea. Fiind în 
imposibilitatea de a depista fizic cauzele materiei, el se refugiază în braţele taoismului chinez, 
care-i conferă fundament în exprimarea ideilor. Filosofia despre Tao este un etern început şi 
sfârşit. Totul se reia în virtutea unui perpetuum-mobile, mobilis in mobile. Yang şi Yin sunt cele 
două principii etern reciproc substituibile, masculinul şi femininul. Deci, când vorbeşte de 
mistică, F. Capra face recurs la hinduism, iar când trebuie să ofere baze cosmologice, face 
referire la taoism, con-fuzionându-le cu fizica cuantică din doctrina sa.

Să urmărim în ce constă con-fuziunea dintre fizică şi mistică în viziunea fizicianului 
Fritjof Capra. El dezaprobă demersul cartezian, acuzându-l de depărtarea omului de natură, 
fărâmiţând lumea în obiecte şi subiecte, “părţi separate pe care le exploatează diverse grupuri de 
interese”.1 Descartes, conform lui Capra, i-a obligat pe occidentali să identifice raţiunea cu 
fiinţa: “Cogito ergo sum”. Consecinţa este că multe persoane se consideră eu-ri separate în 
propriile trupuri. Astfel, individul este divizat în mai multe părţi: sentimente, raţiune, credinţă 
etc. În acest mod ia fiinţă conflictul dintre voinţă şi instinct, dintre voluntar şi involuntar. În cele 
din urmă, viziunea carteziană este vinovată de toate relele din lumea occidentală: dezordine 
economică, dezvoltarea violenţei, poluarea mediului, conflicte politice.

La polul opus se situează lumea orientală care nu a făcut diferenţiere între ego şi lume. 
Noi suntem părţi ai aceluiaşi mare Tot, interdependente şi interseparate, manifestări absolute ale 
aceluiaşi cosmos, părţi neseparate ale realităţii ultime. “Absolutul, ca realitate indivizibilă, se 
regăseşte în hinduism sub numele de Brahman, în budism ca Dharmakāya şi, în taoism, ca 
Tao”.2 Dar ceea ce ni se revelează despre Tao, nu este eternul şi adevăratul Tao, deoarece Tao
cel etern este incomprehensibil. Atât Brahman cât şi Tao transcend toate categoriile şi definiţiile 
intelectului. Budiştii au numit realitatea ultimă cu termenul Thatata - Ceea-ce-Este. Thatatha
este unitatea contrariilor ca şi Tao. “Acela pe care sufletul îl numeşte Ceea-ce-Este este unitatea 
tuturor lucrurilor, întregul care le conţine pe toate”.3 Ceea ce ne propune intelectul uman, ca 
discurs alcătuit din definiţii şi concepte, divizează unitatea lumii. Observaţiile noastre despre 
lume şi evenimentele ei ca şi “corpuri”, “eu-ri”, sunt numite de budism şi hinduism ca “māyā” 
(părere sau iluzie). Aceasta provine din “avidyā” (ignoranţă). Opusul ignoranţei este 
cunoaşterea sau “gnoza” budistă. Fundamentul filosofiei budiste este însă “experienţa 
iluminării”. Numai prin aceasta se realizează adevărata cunoaştere. Cunoaşterea este dedusă din 
experienţă, care este prioritară. Orice cunoaştere dobândită prin raţiune trebuie desăvârşită prin 
experienţă pentru a deveni “un bun spiritual propriu”.4 “Ehipassikka” budist înseamnă “vino şi 
vezi” adevărul. 

Adevărul budist nu este o sumă de precepte sau de dogme în care trebuie crezut 
necondiţionat, ci angajarea pe calea adevărului; doar cine experimentează personal adevărul îl 
cunoaşte, “trăieşte din el, l-a experimentat”.5 Chemarea “vino şi vezi” este doar o călăuză spre 
propria experienţă. “Adevăr” înseamnă transformarea conştiinţei aici şi azi, nu un eveniment de 
la începutul unei anume istorii a mântuirii, de la mijlocul sau de la sfârşitul veacurilor.6 Scopul 
cunoaşterii budiste este cunoaşterea şi experimentarea celor patru adevăruri: suferinţa, apariţia 
suferinţei, înlăturarea ei, drumul care conduce la anihilarea suferinţei. Calea este precedată de 
cunoaşterea reîncarnărilor sau renaşterilor anterioare, de cunoaşterea legii kharmice ca şi 
compensaţie automatistă a faptelor cuiva. 

                                                
1 Ibidem, p. 23.
2 F. CAPRA, op. cit., p. 126; N. Achimescu, Noile mişcări…, p. 246.
3 ASHVAGOSHA, The Awakening of Faith, trad. de D.T. Suzuki, Open Court, Chicago, 1900, p. 55.
4 Cf. N. ACHIMESCU, Budism şi creştinism, Iaşi, Editura Junimea Tehnopress, 1999, pp. 83-88.
5 Cf. Ibidem, p. 86.
6 Ibidem, p. 87.
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Cunoaşterea adevărului înseamnă cunoaşterea lanţului kharmic care a generat renaşterea. 
Or, dacă cineva a renăscut sau s-a reîncarnat de un număr “n” de ori aceasta s-a întâmplat 
datorită necunoaşterii şi neconştientizării suferinţei şi iluziei produse în om de lumea aceasta. 
Experimentarea acestor adevăruri hinduiste şi budiste reprezintă “iluminarea” sau “experienţa 
contemplativă” la care nu se poate ajunge fără conştientizarea “unităţii absolute a Universului”.1

Unitatea lumii şi coincidenţa taoistă a contrariilor lumii este şi tema predilectă a filosofiei 
lui F. Capra. El vede lumea ca pe o “ţesătură” de relaţii interconectate, interdependente, care nu 
există decât ca parte integrantă a întregului universal.2 El porneşte în demonstraţia sa de la 
interpretarea şcolii de la Copenhaga, la sfâşitul anilor (19)'30 asupra teoriei fizicii cuantice. 
Problematica a fost analizată de N. Bohr şi de W. Heisenberg3 şi a fost reluată de Henry Stapp 
de la Universitatea din California. Şcoala de la Copenhaga diferenţiează actul observării 
(cercetării) lumii fizice în “observabilă” şi “sistem observator”. Problema care intervine ţine de 
limbaj sau de discurs. Dacă sistemul observator este definit în termenii fizicii clasice, asupra 
“observabilei”, fizica cuantică, nu se pot folosi cu certitudine aceiaşi termeni. Totuşi, în pofida 
acestei lacune discursive trebuie să utilizăm conceptele fizicii clasice. Am arătat anterior că 
demonstraţiile din fizica moleculară (cuantică) sunt prin excelenţă matematice, dar aproape 
imposibil de redat în termenii unui discurs filosofic. Dar, pentru a construi un sistem discursiv, 
nu avem alternativă şi trebuie să utilizăm conceptele clasice.

Între “observator” şi “observabilă” există o conexiune intrinsecă, fără de care nu s-ar 
putea efectua actul observaţiei. Pentru ca o particulă (atom, electron etc) să poată fi măsurabilă 
şi, deci, observabilă, ea trebuie izolată şi supusă unor condiţii specifice de laborator: preparare, 
măsurare şi analizare. Astfel, “obiectul observat reprezintă o manifestare a interacţiei dintre 
procesul de preparare şi cel de măsurare”.4 “Observabila” va fi ferită de perturbaţiile externe şi “ 
“ de aceea va putea fi considerată o entitate fizică distinctă”.5 Dar, acest lucru nu se poate 
petrece decât în sfera aplicaţiilor matematice. 

În sfera practicii este imposibil, ceea ce ne demonstrează unitatea dintre “observabilă” şi 
aparatele de măsurat sau “observator”. În acest sens, lumea este un ansamblu interdependent: 
fără “observator” nu există “observabilă”. Niels Bohr spunea: “particulele materiale izolate nu 
sunt decât abstracţiuni; proprietăţile particulelor pot fi observate şi definite doar prin intermediul 
interacţiunilor acestora cu alte sisteme”.6 La fel, W. Heisenberg: “Ştiinţele naturii nu se 
limitează la a descrie natura şi să o explice; ele reprezintă chiar un aspect al interacţiei noastre 
cu natura”.7

Dar, dimpotrivă, David Bohm, unul din principalii adversari ai Şcolii de la Copenhaga, 
relevă faptul interconectării universale, independentă de interpretarea formalismului matematic: 
“Suntem conduşi spre noţiunea de întreg indestructibil, noţiune opusă ideii clasice de realitate 
separabilă în părţi ce pot fi analizate independent... Ideile clasice de realitate constituită din 
componente elementare fundamentale şi de sistem alcătuit prin înlăturarea şi aranjarea părţilor 
au fost părăsite. Spunem acum că interdependenţa cuantică a întregului constituie realitatea 

                                                
1 ASHVAGOSHA, op. cit., p. 93. 
2 F. CAPRA, Conexiuni ascunse, trad. de Roman Chirilă, Bucureşti, Editura Tehnică, 2004, pp. 125-126.
3 Werner HEISENBERG, Partea şi întregul. Discuţii în jurul fizicii atomice, trad. de M. Ţiţeica, Bucureşti, 
Editura Humanitas, 2008. 
4 F. CAPRA, Taofizica, p. 132.
5 Ibidem.
6 Niehls BOHR, Atomic Physics and Description of Nature, London, Cambridge University Press, 1934, p. 
57.
7 W. HEISEBERG, Physics an Philosophy, London, Allen & Unwin, 1963, p. 75.
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fundamentală şi că părţile care se comportă doar în mod relativ independent sunt forme 
particulare integrate acestei unităţi”.1

Teoria reliefează unele idei prezente în hinduism, budism şi taoism: alcătuirea holistică a 
lumii prin coincidenţa contrariilor. Fizica atomică şi subatomică arată că masa (materia) este o 
valoare energetică. Particulele se mişcă în vid cu viteza luminii. De aceea sunt instabile, fiind 
cercetabile doar probabilistic. Electronul nu va putea fi identificat niciodată într-o poziţie 
anume, datorită marii viteze de deplasare. El este, paradoxal, concomitent, şi mobil şi static. 
Mişcarea electronilor este produsă de atracţia pe care o exercită nucleul asupra lor, ceea ce le 
imprimă unora energie electrică pozitivă şi altora negativă. Contrariile se atrag: plusul energetic 
este atras de minusul energetic, act ce declanşează mişcarea în jurul nucleului. Se derulează 
principiile electricităţii şi magnetismului. Energia electrică generează magnetism, iar 
magnetismul produce electricitate. Un curent electric trecut printr-o bobină de cupru înfăşurată 
pe un grup de tole din fier, va produce un magnet(ism) electric. La încetarea energiei electrice 
va înceta şi efectul produs. Invers, dacă un magnet oscilează în jurul unei bobine de cupru, 
energia sa magnetică este transformată în energie electrică. Iată de ce materia, în profunzimea ei 
este un perpetuum mobile, ceea ce caută savanţii de foarte multă vreme.

Această armonie, coincidenţă şi atractivitate reciprocă a contrariilor o descoperim şi în 
mistica orientală. Masculinul este atras de feminin, întunericul de lumină, noaptea de zi, uscatul 
de umed, caldul de rece, binele de rău, negrul de alb etc. Aceste categorii se inversează fără a 
produce aspecte etico-morale în planul  existenţei umane. Deşi sunt contrarii ele nu se exclud şi 
nu se neagă, ci îşi sunt complementare. În acest caz, “observatorul” uman nu este doar un 
observator, ci şi un “participant” la acest dans al energiilor universului care se substituie 
reciproc, ciclic. Astfel, “lumea ne apare ca un sistem complex de evenimente în care conexiuni 
de diverse tipuri alternează, se suprapun şi se combină şi astfel determină aspectul întregului.”2

Misticile orientale reiterează faptul că omul nu este un simplu “observator” al naturii şi 
universului, ci un “participant” care face parte din acest întreg. Distincţia “observant-
observabilă” se dizolvă de la sine: “Când pare că există dualitate, atunci unul îl vede pe celălalt, 
unul îl miroase pe celălalt, unul îl gustă pe celălalt... Dar când totul a devenit una cu Sinele său, 
atunci cu ce şi pe cine să miroasă, cu ce şi pe cine să guste?”3

Dar, unitatea nu înseamnă staticitate, ci dinamism şi mobilitate continuă. În secolele VI-V 
î.Hr., filosoful grec Heraclit enunţase: “Totul curge” (pantha rhei); “nu te poţi scufunda de două 
ori în apele aceluiaşi râu, căci curg mereu unde noi”.4

Hinduismul arată că totul este mayā – iluzie. Formele statice sunt iluzorii, în realitate 
cosmosul fiind asemenea unui fluid, în perpetuă creştere şi mişcare. Buddha arătase că suferinţa 
omului provine din încercarea sa de a se agăţa cu orice preţ de lucrurile statice, în loc să îi 
acceptăm devenirea şi transformarea. Consumarea lumii înseamnă reconstrucţia ei la infinit. 
Heraclit văzuse lumea ca pe un “foc veşnic viu”: “...ordinea lumii ... este şi va fi: un foc veşnic 
viu care după măsură se aprinde şi după măsură se stinge”.5  

Viziunea hinduistă este proprie şi filosofiei stoice. Marcus Aurelius vedea în acelaşi mod 
substituirea ciclică a celor patru elemente: “moartea pământului înseamnă naşterea apei, iar 
moartea apei înseamnă ivirea aerului, şi din aer foc şi invers”. Maximus din Tyr spunea şi el: 

                                                
1 D. BOHM & B. HILEY, „On the Intuitive Understanding of Nonlocality as Implied by Quantum Theory”, 
in Foundations of Physics, vol. 5, 1975 – apud  F. CAPRA, op. cit., p. 134.
2 W. HEISENBERG, op. cit., p. 96.
3 Brihad-aranyaka Upanishad, 4.5.15.
4 Vezi: W.K.C. GUTHRIE, O istorie a filosofiei greceşti, ed. cit., vol. I, capitolul despre Heraclit, pp. 271-
320, în special pp. 290-320.
5 Ibidem, p. 300.
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“Focul trăieşte moartea pământului şi aerul trăieşte moartea focului, apa trăieşte moartea 
aerului, pământul pe a apei”.1

Buddha a transgresat dinspre ordinea corelării dinamice a elementelor universului către 
sfera relaţiilor umane. Conceptul de kharma (acţiune) a ajuns să semnifice un lanţ nesfârşit de 
cauze şi efecte care nu poate fi înlăturat decât prin participarea (iluminarea) părţii (omului) la 
întregul (Totul) cosmic. Dinamica o regăsim în etimologia termenului Brahman (sanscr. Brih –
a creşte) şi Rita (ri – a se mişca) ca ordine a lumii. Prin urmare, adevărata  ordine a lumii este 
creşterea Atmanului spre Brahmanul din sine. Sinele omului este însuşi Brahman. El este Totul. 
La fel şi vechii chinezi remarcau lumea în termenii “curgerii” şi ai “schimbării”: Tao – “calea” 
de urmat în viaţa omului. Atât la taoişti cât şi la buddhişti se glisează spre valenţe etico-morale. 

Aceste evenimente privind creşterea şi transformarea cosmosului fac abstracţie de 
noţiunea de timp. Timpul este şi el o iluzie. El nu “trece” ci este “imobil”, unit cu spaţiul. “Când 
vorbim despre experienţa spaţiului în meditaţie ne referim la o dimensiune complet diferită... în 
cadrul acestei experienţe curgerea secvenţială a timpului este convertită într-o existenţă 
simultană, existenţa faţă în faţă... care, încă o dată, nu este statică, ci devine un continuum viu în 
care spaţiul şi timpul sunt integrate”.2

D.T. Suzuky arăta că budiştii concep obiectele ca pe evenimente, nu ca simple lucruri sau 
substanţe.3 Acelaşi lucru îl propun şi taoiştii: “Să uităm de trecerea timpului; să uităm de disputa 
de idei. Să ne raportăm la infinit şi să ne plasăm în această perspectivă” (Chuang Zu). Prin 
urmare, timpul, în viziunea mistică orientală este un “prezent continuu”, trecutul şi viitorul 
neavând relevanţă decât prin prezent. “Prezentul este liniştea absolută. Deşi este acum nu are 
sfârşit şi în aceasta stă fericirea eternă” (Hui-Neng). “În lumea spirituală timpul nu este divizat 
în trecut, prezent şi viitor, căci ele se concentrează într-un unic moment al prezentului în care 
viaţa dobândeşte adevăratul sens... Trecut şi viitor sunt absorbite în această clipă de iluminare 
care nu încremeneşte pe loc, ci îşi continuă fără încetare mersul” (D.T. Suzuki).4

5. Ideologia, organizarea şi răspândirea New Age

“New Age este o mişcare neorganizată în structuri ierarhice: ea este constituită din 
grupuri mici, independente unul de altul, care întreţin relaţii “informaţionale” şi cercetează 
aceleaşi librării, specializate în ezoterism, ocultism, chanelling, parapsihologie, medicină 
alternativă etc. New Age formează, astfel, o reţea (network - Netzwerk) de persoane şi de 
grupuri care “conspiră” (“dulcea conspiraţie”) pentru venirea Erei noi. La această conspiraţie 
sunt chemaţi toţi cei care contestă societatea actuală (mişcările feministe, pacifiste, ecologiste) 
şi bisericile instituite care sunt încă în căutarea unei noi lumi, diferită şi superioară, atât sub 
aspect social, cât şi religios”.5

Aceasta este definiţia sintetică a New Age pe care o dă Aldo Natale Terrin. New Age, 
afirmă acelaşi autor, este produsul post-modernităţii, precum secularizarea este efectul 
modernităţii.6 Pe de altă parte, Felicissimo Martinez Diez spunea: “...New Age, atunci când 
proclamă că boala nu este decât simptomul unei tulburări mentale, când răstoarnă raportul 

                                                
1 Ibidem.
2 Cf. Lama Angarika GOVINDA, Foundations of Tibetan Mysticism, London, Rider, 1973, p. 116.
3 Cf. F. CAPRA, op. cit., p. 265.
4 Chuang TZU, Ace Books, New York, 1971, cap. 2; Citat la A.W. Watts, The Way of Zen, Vintage Books, 
N.Y., 1957, p. 201; D.T. SUZUKI, On Indian Mahayana Buddhism, Edward Conze, Harper & Row (ed.), 
New York, 1968, pp. 148-149 - apud  F. CAPRA, op. cit., p. 177.
5 Aldo Natale TERRIN, New Age. La religiosita del post-moderno, Bologna,  Dehoniane, 1993, p. 550.
6 Ibidem, p. 244. 
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subiect-obiect şi-L concepe pe Dumnezeu într-un context holistic, nu face altceva decât să 
implice criteriile de gândire post-moderne, care sunt ecourile unei culturi ce avansează în planul 
religios. Când se pretinde că mintea este izvorul oricărei viziuni spirituale şi se afirmă că 
experienţa spirituală poate ajunge să atingă absolutul, se apelează din nou la motive 
epistemologice contemporane. Este vorba deci de o tentativă de a crea un puzzle pe ruinele 
conştiinţei moderne, toată bazată pe obiectivitate şi pe ştiinţa experimentală”.1

Dar, fizicianul F. Capra esenţializează doctrina şi intenţiile New Age: 

“Astăzi trăim într-o lume globală, în care toate fenomenele biologice, psihologice, 
sociale şi ambientale depind unele de altele. Noua paradigmă este caracterizată de 
o nouă perspectivă, integrală şi ecologică: ea îmbrăţişează noile concepte de 
spaţiu, de timp şi de materie derivate din fizica subatomică; ea promovează noi 
concepte de viaţă, de spirit, de conştiinţă şi de evoluţie şi un mod integralist de a 
înţelege sănătatea şi însănătoşirea; ea optează pentru integrarea într-un unic sistem 
al metodelor occidentale şi orientale ale psihologiei şi psihoterapiei; promovează 
un nou concept de economie şi de tehnologie şi un mod ecologic şi feminist de a 
considera lucrurile, care este în fond profund spiritual”.2

Totodată F. Capra arată că gândirea conceptuală a sistemului nostru abstract nu va reuşi 
niciodată să descrie sau să înţeleagă complet realitatea. Se va reuşi doar trasarea unor 
reprezentări aproximative ale realităţii, de aceea cunoaşterea raţională este limitată.3 Pentru a 
depăşi aceste blocaje mentale, discursive, New Age propune atingerea unui nivel înalt de 
conştiinţă care are ca scop unirea cu energiile universului. 

New Age are un număr mare de centre în multe ţări. Ea este alcătuită din mai multe reţele 
segmentate, aparent independente, dar strâns legate, integrate policentric (Segmented 
Polycentric Integrated Networks – SPIN). Inima mişcării pulsează pretutindeni, în toate fibrele 
entităţilor ce o compun. New Age poate fi asemănată cu un năvod alcătuit din noduri mai mari 
sau mai mici, dar toate fiind intrinsec legate. Deşi structura pare neunitară, ea constituie 
indubitabil un tot sinergic. Totalitatea este alcătuită din particule sau elemente de tip neuronic, 
interconectate pe baza unui sistem de valori. Pe baza acestui principiu, centrul New Age este 
pretutindeni şi nicăieri. Orice individ component al New Age este autarhic. Acesta este modelul 
vizat de New Age de a înfăptui “conştiinţa planetară” a omenirii.

Aceste structuri nu au ierarhie şi nici lideri, nici dogme, nici directive. Sloganul principal 
este: “Dumnezeu eşti tu! Fii liber”. Toate elementele constitutive acţionează unitar, conform 
convingerilor comune. Astfel, New Age este o reţea de reţele care urmăreşte schimbarea 
conştiinţei mecaniciste într-o conştiinţă pulsatoare, vie, dinamică, integrată dansului cosmic al 
energiilor materiei. Aceasta justifică şi acţiunile şi convingerile educaţionale şi ecologice ale 
membrilor mişcării. Există reţele care includ toate aspectele vieţii: economie (lupta contra 
marilor firme care au preluat controlul în domeniul agricol, acţiunea lor fiind percepută ca anti-
agroecologie, poluare); social (National Self-Help, din New York, - cuprinde peste 15 milioane 
de americani care se ajută reciproc şi se sprijină în caz de divorţ, alcoolism, abuz de droguri sau 
de jocuri de noroc, şomaj, sinucigaşi) etc. Este evitată centralizarea şi instituţionalizarea sau 

                                                
1 F. M.  DIEZ, New Age e fede cristiana. Felicita' e salvezza a basso prezzo? Un confronto critico per il 
discernimento, Torino, Editura San Paolo, 1998, p. 8.
2 Cf. Editoriale: Il New Age. Una nuova sfida per il cristianesimo, în La Civilta' Catolica, IV/1991, p. 
546 – apud Arhim. Teofil TIA, Reîncreştinarea Europei? Teologia religiei în pastorala şi misiologia 
contemporană, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2003, p. 57. 
3 F. CAPRA, Taofizica.., p. 29.
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structurile ierarhice autoritariste. Principiul de bază este ajutorul reciproc dintre oameni. Cine 
ajută pe altul se ajută pe sine. 

                                             6. Cele mai importante centre New Age

6.1. America de Nord (S.U.A.)

6.1.1. Esalen Institut din S.U.A. (Big Sur – California). Institutul a fost fondat în 1962 de 
Richard Price şi Michael Murphy, ucenicii lui Sri Aurobindo. Apariţia centrului de la Esalen, în 
California, a fost urmată de apariţia mişcării flower-power (1967) din cartierul Height-Ashbury, 
San Francisco. Această metropolă a fost leagănul primelor forme new-age-iste de masă. În anul 
1967 erau circa 250.000 de flower-power în S.U.A. Cu toţii au experimentat una din “religiile 
personale” orientale, mai ales cele de provenienţă indiană, condimentate din belşug cu droguri 
psihedelice: LSD şi haşiş (marijuana devenind banală). În 1978 peste 10 milioane de americani 
experimentau practicile terapeutice de tip “spiritual healing” de origine orientală. 

La Esalen s-au experimentat tehnici şi terapii alternative combinate cu narcoticele. Tot 
aici, din 1970-1971, au fost puse bazele rolfing-ului de către Dr. Ida P. Rolf.1 Rolfing-ul 
urmăreşte eliminarea stresului, a durerii fizice şi îmbunătăţirea activităţilor profesionale prin 
masaj, diverse terapii, yoga etc. De aceste servicii au profitat şi mari personalităţi ale vremii. 
Cel mai important centru de rolfing se află în S.U.A.2 Rolfing-ul are şi în prezent aplicaţii în mai 
multe centre din Europa, America de Sud (Brazilia), Australia, Asia (Japonia). Aceste centre 
pregătesc cadre specializate în rolfing cărora le se conferă atestate şi diplome. 

Programul centrului de la Esalen este foarte bogat în diverse activităţi3: ateliere de pictură, 
sculptură; exerciţii yoga; plimbări în grup în natură; diverse forme de masaj; gestalterapie; 
psihologie budistă; vindecare spirituală; tantra; şamanism; psihologie transpersonală; hipnoză; 
seminarii de proză şi poezie etc.4

Participanţii, numiţi studenţi, rămân în centrul de la Esalen, 28 de zile, având un program 
de 32 de ore de lucru săptămămânal. De exemplu, în perioada 6 aprilie - 4 mai 2008, studenţii
îndrumaţi de Corbin David şi Nan Moss, au urmat cursuri de şamanism. Şamanismul este 
prezentat de Institutul de la Esalen ca fiind “este cel mai vechi sistem spiritual din lume. Corbin 
David şi Nan Moss pot oferi o explorare a celor mai vechi metode şamaniste pentru: rezolvarea 
problemelor, bunăstare şi vindecare. Participanţii vor fi ghidaţi şamanic pentru a intra în starea 
de conştiinţă şi vor fi iniţiati în a experimenta sursele de profundă înţelepciune cunoscute de 
strămoşii noştri. Acest grup va încerca să restabilească puterea spirituală şi de a aplica 
şamanismul în viaţa de zi cu zi pentru  vindecarea proprie, a altora, dar şi a planetei”.5

Un al doilea curs, din aceeaşi perioadă, condus de Perry Holloman, preda lecţii de masaj 
pentru vindecarea durerilor coloanei vertebrale. Un alt curs, prevăzut pentru perioada 4 mai - 1 
iunie 2008 (conducător Rich Berrett), era axat pe auto-cunoaşterea omului, relaţie intimă cu sine 
(înţelegere, integrare, compasiune, iertare, iubire etc). Cursul este intitulat: „Auto-cunoaşterea: 
Dragoste şi intimitate”. Cum se realizează acest lucru ? Prin intermediul reflecţiei, imaginilor, 
mişcării, artelor, scrisului, excursiilor în natură.6 O altă metodă de relaxare predată la Esalen 

                                                
1 Cf. N. ACHIMESCU, Noile mişcări religioase, p. 234.
2 Cel mai important centru de rolfing se află în SUA. Iată adresa: 5055 Chaparral Ct., Ste. 103, Boulder, 
Colorado, U.S.A. Vezi site-ul: www.rolf.org. 
3 Cf. Bruno WÜRTZ, New Age…, p. 51.
4 Cf. www.esalen.org - 2 februarie 2008.
5 http://www.esalen.org/workshops/work_study.shtml - 2 februarie 2008.
6 Ibidem.



110

este metoda Moshe Feldenkrais.1 De menţionat este faptul că toate aceste cursuri, precum şi 
manualele de studiu, sunt taxabile.

Cei mai importanţi dascăli ai Institutului de la Esalen sunt : A. Maslow, A. Huxley, A. 
Watts, Fritz Pearls, M. Feldenkrais, Ida Rolf, Carl Rogers, Maharishi Mahesh Yogi, Rollo May, 
B.F. Skinner, Buckminster Fuller, Alexander Lowen, Lama Govinda, Gregory Bateson, Roberto 
Assagioli - părintele psihosintezei, Cristina şi Stanislav Grof, Fritjof Capra  etc.2

                     6.1.2. Lama Foundation - New Mexico

Lama Foundation a fost întemeiată, în 1967, de Barbara Durkee şi Stephen Durkee 
(cunoscut şi ca Asha Greer sau Asha von Briesen, dar sub numelee Nooruddeen Durkee), în 
apropiere de San Cristobal - New Mexico. Ram Dass (psihologul Richard Alpert) a fost un bun 
prieten al fondatorilor şi a rămas la Fundaţia Lama ca invitat, atunci când s-a întors în America 
din India. În timpul vizitei sale, el a prezentat soţilor Durkees un manuscris intitulat From Bindu 
to Ojas care a şi fost publicat sub titlul Be here now3, volum ce a cunoscut un real succes. Ram 
Dass a susţinut, în cadrul Fundaţiei o serie de conferinţe şi seminarii. Ca şi alţi lideri spirituali, 
precum  Samuel L. Lewis,  R. Dass a fost îngropat acolo, după moartea sa, survenită în 1971.4

Comunitatea, deşi este situată în zonă montană, este vizitată anual de sute de turişti, care 
vin fie din curiozitate turistică, fie pentru a beneficia de «spiritualitatea» de la Lama
Foundation. Construirea primei clădiri a început în 1968. În 1996, un incendiu a devastat 22 din 
cele 29 de clădiri, dar au fost reconstruite. Stilul construcţiilor este rustic, natural. Populaţia 
comunităţii este de cca. 15 persoane pe timpul iernii, care poate începe timpuriu, din luna 
septembrie, şi ţine până în mai. Alimentarea cu electricitate a caselor se face prin panouri solare. 
Cei care doresc să rămână o pot face în schimbul sprijinirii comunităţii prin muncă, 5-6 ore 
zilnic. Sunt admişi adulţi şi copii din toate religiile, indiferent de culoarea pielii. Cam 35% 
dintre membri sau turişti sunt de culoare. Toţi membrii sunt vegetarieni. Conducerea 
comunităţii se realizează prin rotaţia de tip «ceas». Cu sprijinul Universităţii din New Mexico, 
Lama Foundation a decis în iulie 2005 să-şi scrie întreaga sa tradiţie. Tradiţia constă din 
interviurile luate participanţilor la viaţa comunităţii (un jurnal al comunităţii). 

Practicile comunităţii sunt axate pe rugăciune, contemplaţie, viaţa în natură, ateliere de 
lucru, relaţia directă cu Dumnezeu, fără lideri sau dogmatisme. Printre practici menţionăm: 
discuţii pe baza învăţăturilor lui Ram Dass, dansul păcii universale, sesiune de tobe africane, 
ceremonia japoneză a ceaiului, kundalini yoga - începând de la orele trei dimineaţa, excursii 
individuale în natură, locuirea individuală în locaţii simple de tip eremit, un fel de chilii, auto-
vindecare. Programul zilnic începe cu meditaţie în camera de rugăciune pentru descoperirea 
sinelui. Centrul activităţilor este constituit de viaţa în comun, ceea ce, afirmă membrii 
comunităţii, asigură construirea relaţiilor inter-personale, consensul decziilor, îmbunătăţeşte 
relaţiile de muncă etc.5

                                                
1 Moshe FELDENKRAIS (1904-1984) a fost iniţiatorul metodei kinestetice. Metoda, dincolo de gimnastica 
somatică, realizează unitatea dintre senzaţie, gândire, sentiment şi mişcare - cf. http://feldenkrais-
method.org/biography.html - 5 februarie 2008.
2 Cf. B. WÜRTZ, op. cit., p. 51.
3 Volumul a fost editat de Lama Foudation în 1971.
4 Sean O'REILLY, James O'REILLY, and Tim O'REILLY. "The Road Within: True Stories of Transformation 
and the Soul", in Travelers' Tales, 2002, p. 16.
5 http://www.lamafoundation.org/spiritual_practices2.htm - 2 martie 2008.
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Lama Foundation îmbrăţişează toate tradiţiile religioase, auto-caracterizându-se ca 
ecumenică.1 Deviza comunităţii este următoarea: «Căile sunt multe, dar adevărul este numai 
unul».2

               6.1.3.  Ananda Comunity - California

Prima comunitate Ananda a fost fondată în 1967, în vecinătatea localităţii Nevada City -
California, de către J. Donald Walters, alias Swami Kriyananda, discipolul lui Paramhansa 
Yogananda3 (n. la 5 ianuarie 1893 în Gorakhpur, Uttar Pradesh, India - m. 7 martie 1952 în Los 
Angeles, California). J. Donald Walters, alias Kriyananda, s-a născut în România într-o familie 
americană. La început a purtat numele Stoica. A studiat în Romania, Franţa şi Anglia. La vârsta 
de 13 ani, familia sa revine în America pentru a fugi de pericolele celui de-al doilea război 
mondial. Stoica a studiat la un liceu american, la Haverford College şi Universitatea Brown, pe 
care o părăseşte doar cu un semestru înainte de absolvire. În 1948, citeşte biografia lui P. 
Yogananda şi se decide să plece în căutarea acestui guru pe care-l întâlneşte la Los Angeles. P. 
Yogananda îl iniţiază vreme de aproape patru ani în practicile şi învăţăturile sale, precum şi în 
rânduielile monastice indiene (yoga, căutarea sinelui etc).4

După moartea învăţătorului său adorat, J. Donald Walters, care-şi luase numele de Swami 
Kryananda, înfiinţează o comunitate în Nevada City cu numele World Brotherhood Colony, pe 
o suprafaţă de 40 de hectare. Gruparea se răspândeşte în mai multe zone precum: Paolo Alto -
Sacramento, Portland - Oregon; Seattle - Washington; Hopkinton - Rhode Island (SUA); şi la 
Assisi - Italia. Actualmente Swami Kryananda locuieşte în India, de unde face vizite anuale 
comunităţilor înfiinţate. El conduce grupuri de meditaţie din S.U.A., Croaţia, Rusia şi Italia care 
urmează crezul lui Yogananda: «trăieşte simplu şi gândeşte abisal». 

Din volumele sale, în limba română au fost traduse: Conversaţii cu Yogananda5 şi  Esenţa 
Esenţa realizării sinelui.6

Kryananda, în ciuda echilibrului psiho-fizic predicat adepţilor săi, a avut o viaţă 
dezordonată şi zgomotoasă, condimentată cu numeroase procese. În anul 1981, anunţă public că
renunţă la voturile monahale depuse în faţa lui Yogananda şi se căsătoreşte, reluându-şi numele 
J. D. Walters. În anul 1985, după divorţul de prima soţie, se recăsătoreşte. Din 1996, anunţă 
public că îşi reia voturile monahale şi supranumele Swami Kryananda. Şi în S.UA. şi în Italia a 
fost personajul central al multor scandaluri mediatice şi procese (soldate cu plata a milioane de 
dolari)  în care el şi gruparea sa erau acuzaţi de evaziune fiscală, fraudă, agresiune sexuală (8 
femei au depus mărturie că au fost agresate sexual de Kryananda, deşi el a respins acuzaţiile). 

În martie 2004, autorităţile italiene au efectuat o percheziţie la sediul Ananda Europa din 
Assisi pentru a verifica acuzaţiile de fraudă, nerespectarea dreptului la muncă şi evaziune 
fiscală. Pe numele său a fost emis un mandat de arestare, însă Kryananda fugise în India.7    

   6.1.4. Church Universal and Triumphant 8

                                                
1 http://directory.ic.org/667/Lama_Foundation - 3 martie 2008.
2 http://www.lamafoundation.org/spiritual_practices.htm - 3 martie 2008.
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Paramahansa_Yogananda - 3 martie 2008.
4 http://www.ananda.org/ananda/kriyananda - 3 martie 2008.
5 Cartea a apărut  la editura Pro-Editura, Bucureşti, 2007.
6  Pro-Editura, Bucureşti, 2008.
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Swami_Kriyananda, 18 februarie, 2008.
8 Christopher PARTRIDGE, New Religions: A Guide: New Religious Movements, Sects and Alternative 
Spiritualities, New York, Oxford University Press, 2004, pp. 333-334.
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Organizaţia are simpatii doctrinare inspirate din opera lui A. Bailey. A fost înfiinţată de 
Mark L. Prophet şi Elizabeth Clare Prophet. Mark L. a pretins că în 1945, la vârsta de 18 ani a 
primit mai multe mesaje de la “Maeştrii Elevaţi” - persoane care au ajuns la eliberare prin 
propriile puteri. Mark şi Elizabeth au afirmat că  ei sunt mesagerii acestor «maeştri» spirituali. 
Gruparea a debutat, în 1952, cu un mic grup de adepţi, denumit “ashram”. Mişcarea şi-a 
schimbat de multe ori locaţia şi sediul: 1958 - Washington D.C.; 1968 - Colorado Springs; 1970 
- Santa Barbara, California; 1976 - Passadena, California; 1978 - Santa Monica Mountains, 
lângă Los Angeles, acolo unde organizaţia a achiziţionat un teren de 12.000 de acri.

La începutul anilor 1980, Biserica a început să se pregătească de întâmpinarea iminentului 
război nuclear ce avea să se petreacă pe 23 aprilie 1990. Membrii grupării au săpat adăposturi 
anti-nucleare unde au depozitat mari cantităţi de hrană şi materiale necesare depăşirii catastrofei 
nucleare. Nepetrecându-se evenimentul profeţit ca sigur, Mark the Prophet a susţinut ideea 
conform căreia evenimentul nu ar mai fi avut loc datorită rugăciunilor Bisericii sale.

În 1999, Mark se pensionează pe caz de boală, iar soţia sa, preşedinta Bisericii, fiind 
bolnavă de Alzheimer (1990), se retrage la domiciliul lor din Livingston - Montana. Conducerea 
Bisericii a fost preluată de doi membri, cu titlul de preşedinţi, de un consiliu de administraţie şi 
de un consiliu al bătrânilor.

Doctrina grupării, aşa cum a fost expusă de Gordon Melton1, este una sincretistă, 
conţinând elemente din budism, creştinism, misticism esoteric, paranormal, alchimie. Membrii 
grupării cred în spiritele naturii (elfi sau spiriduşi), dar şi în învăţăturile lui Iisus, Buddha, 
Confucius etc. Aceştia sunt consideraţi «maeştri elevaţi sau înălţaţi» care comunică mesajele 
lor, prin Duhul Sfânt, Bisericii  Universale şi Triumfătoare. Aceste comunicate sunt numite 
«perle de înţelepciune».

Practicile grupului sunt alcătuite din mantre şi rugăciuni care folosesc la împlinirea mai 
multor scopuri : devoţiune, chemarea îngerilor - pentru protecţie, chemarea luminii divine pe 
pământ, înţelepciune şi vindecare, pentru cunoaşterea voii lui Dumnezeu, sau pentru 
transmutarea kharmei. Unul din decretele cele mai importante este decretul flăcării violete, cel 
mai eficient mod de a balansa kharma care se acumulează din trecut. Printre cele mai importante 
crezuri ale grupării se află credinţa în cele « şapte raiuri », dar şi cea despre chakre şi 
reîncarnare.      

Gruparea, deşi este de inspiraţie New Age, este dizidentă, deci autonomă, ceea ce i-a 
atras, nu de puţine ori, critici vehemente din partea new age-iştilor « ortodocşi ».2 Criticile 
acestora s-au îndreptat şi împotriva Lucis Trust, fondat de A. Bailey în 1922, Pacific Institute, 
New Group of World Servers, Planetary Citizens, Planetary Initiative for the World We choose.

6.1.5. Planetary Citizens3

Planetary Citizens (United Nations Plaza, New York 10017 - S.U.A.) a fost înfiinţată în 
anul 1981 de un grup de 75 de conducători ai diferite grupări New Age, întruniţi la New York 
pentru elaborarea unui program internaţional de colaborare. Sub direcţiunea Planetary Citizens 
se află Planetary Initiative for the World We choose. La acest grup au aderat peste 300 de 
grupări ca Gesselschaft für Hümanistiche Psychologie, Teillard Foundation, Findhorn, Ordinul 
Sufi etc.
                                                
1 Gordon J. MELTON, Encyclopedia of American Religions, 5-th Edition, cap. 18, "The Ancient Wisdom 
Family of Religions", Gale Research, New York, 1996, pp. 151-158; Idem, Masters of the Ancient 
Wisdom (Ascended Masters); a se vedea şi secţiunea nr. 18, pp. 717-757.  
2 Cf. B. WÜRTZ, op. cit., pp. 51-52.
3 http://www.planetarycitizens.org/vision/statement.html, 18 februarie 2008.
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          6.2. Centre New Age din Europa

6.2.1. Findhorn Community a fost instituită în 1962, de către Eillen Caddy, Peter Caddy 
şi Dorothy Maclean. Ei au sosit în 1957 la Forres pentru a conduce o afacere legată de de 
managementul hotelului Clunny Hill, dar întreprinderea lor a eşuat. În această perioadă, în 
cadrul meditaţiilor, Eillen Caddy a primit «câteva orientări divine» şi a pretins că a auzit 
«cântecul îngerilor», aspect pe care-l reliefa în lucrarea sa «To hear the Angel sing». Starea lor 
financiară, precară, îi sileşte să plece din Forres către litoralul Mării Nordului, în satul Findhorn, 
în nord-estul Scoţiei. Cei trei, însoţiţi de copiii familiei Caddy, pornesc spre Findhorn unde se şi 
stabilesc. Peter Caddy, pentru a-şi putea hrăni familia, trece la cultivarea legumelor şi plantelor. 
Ei reuşesc în scurtă vreme să atragă o serie de persoane care vor locui în cadrul natural, 
paradisiac, de la Findhorn. În 1967, Eillen Caddy, publică un mic volum «Dumnezeu a vorbit cu 
mine», ceea ce va conferi noii comunităţi valenţe «religioase». Comunitatea a fost sprijinită şi 
de Sir George Trevelyan, «părintele» mişcării New Age în insula britanică. El a susţinut 12 
prelegeri în cadrul comunităţii de la Findhorn.

În 1970, a sosit la Findhorn un tânăr profesor american – David Spangler, împreună cu 
Myrtle Glines. El a publicat ideile sale în cadrul Findhorn Press, susţinând şi o serie de 
conferinţe. Acesta a promovat practicile de transă spiritistă, contribuind, totodată, prin lucrările 
sale, la prestigiul acestui fief al mişcării New Age.

În 1972, comunitatea a fost înregistrată legal ca organizaţie non-profit, crescând de la la 
80 la cca. 300 de membri. Din 1975, comunitatea reuşeşte să preia hotelul Clunny, pe care-l va 
denumi  Cluny Hill College. La sfârşitul anilor 70, s-a construit, prin muncă voluntară, 
Universall Hall1 – un centru al artelor şi atelierelor de lucru. Aici sosesc an de an specialişti din 
diverse domenii, oameni de artă şi ce cultură, artişti, diverse personalităţi, pentru a-şi 
« regenera » energiile spirituale atenuate şi istovite de stresul profesional.

După 1970, Peter Caddy a plecat în S.U.A. pentru a se dedica muncii de ecologizare şi 
spiritualizare. A vizitat regulat comunitatea din Findhorn, până la moartea sa survenită în anul 
1994. Autobiografia sa - In Perfect Timing (Findhorn Press) -  a fost publicată în 1997. Soţia lui, 
Eillen Caddy a rămas în cadrul comunităţii elaborând o serie de scrieri, apărute în cadrul editurii 
Findhorn Press, precum: God Spoke To Me, The first book of Eileen's Guidance, Opening 
Doors Within, Flight Into Freedom, Eileen's autobiography. Ea a murit în anul 1997, în mijlocul 
comunităţii întemeiate la Findhorn. Dorothy Maclean acum trăieşte în America de Nord şi vine 
la Findhorn aproape în fiecare an. De asemenea, a scris şi ea o lucrare autobiografică intitulată 
To Hear The Angels Sing, tipărită la Lindisfarne Press. Alţi membrii ai comunităţii care au 
elaborat diverse lucrări sunt: Harper Collins (The Findhorn Garden), Alex Walker (The 
Kingdom Within), John Talbott (Simply Build Green) – toate apărute la Findhorn Press. 

Viziunea comunităţii de la Findhorn este una strict ecologică. Aspectul pozitiv al 
comunităţii este acela că stimulează în om dorinţa de cunoaştere a naturii şi a celorlalţi oameni. 
Membrii comunităţii trăiesc cu produse naturale, ecologice, pe care le cultivă pe întinse spaţii, 
trăind în armonie cu natura, refuzând sursele de poluare. Energia electrică produsă la Findhorn 
este cea produsă de turbinele eoliene. În cadrul comunităţii se practică diverse forme de 
«spiritualitate», de lărgire a conştiinţei, de armonizare cu natura şi cosmosul, jocuri de 
transformare, astro-şamanism, vindecare prin artă, alchimie şi prosperitate, dansuri sacre, 
spiritualitate homosexuală.2 «Sejururile», de la o săptămână la patru săptămămâni, la preţuri 
foarte mari dealtfel, sunt agrementate cu cursuri precum: inginerie şi construcţii ecologice 
(ecovillages), producerea hranei organice (ecologice), noi sisteme de producere a energiei, 

                                                
1 Aici au loc diverse concerte, spectacole, divertisment, programe pentru copii etc.

2 http://www.findhorn.org/workshops/resources/FFBrochureWinter2007.pdf, 19 martie 2008.
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global networking, ecologie abisală, Hristos şi Buddha etc.1 Unul din cursurile cu valenţe new 
age-iste promovate la Findhorn este susţinut în 2008 de Neale Donald Walsch: The Real God –
The Real You: the process of re-identification. Autorul susţine ideile New Age conform cărora o 
mare parte a omenirii trăieşte în eroare cu privire la Dumnezeu, sine şi lume. Adevăratul 
Dumnezeu nu este cel promovat până acum, ci fiecare om este dumnezeu pentru sine.  

Educaţia2 se realizează la Findhorn College prin diverse cursuri: The Human Challenge 
of Sustainability (promovarea noilor valori şi legătura dintre spiritual, social şi economic); 
Learnind English in Community (adaptarea limbajului prin redescoperirea mediului ambiental şi 
legătura acestuia cu trupul, mintea şi spiritul omului); Healing Through Art:  Making Visible 
and Becoming Visible – curs I pentru începători şi curs II pentru avansaţi (vindecarea prin artă -
fiecare om este un artist); The Quest – Exploring a sense of soul (curs pentru acasă în cadrul 
căruia fiecare poate redescoperi valenţele propriei credinţe şi reaplicarea ei corectă în viaţa 
particulară). Toate cursurile sunt taxabile cu sume cuprinse între 10 £/manual şi 2000 p£, 
incluzând masa, cazarea şi celelalte activităţi parcurse pe perioade de la o lună la şase luni. De 
asemenea, educaţia de tip Findhorn asigură asistenţă spirituală prin Spiritual Mentoring 
service. În cadrul acestui serviciu, plătit cu 25£/ora, mentorul spiritual (Judi Buttner)3 discută cu 
«clientul» problemele acestuia din perspectivă holistică, încurajează şi susţine practicile 
spirituale, sugerează noi tehnici pentru creşterea spirituală.

Comunitatea de la Findhorn este una de tip milenarist care aşteaptă venirea lui Hristos. 
Hristosul aşteptat de membrii comunităţii nu este Mesia biblic, ci un hristos cosmic, universal, 
Lord Maitreya. 

6.2.2. Institut für Planetarische Synthese

În 1981 s-a format, în Elveţia, o organizaţie New Age denumită Institut für Planetarische 
Synthese (Elveţia, Geneva). Această structură are la bază scrierile lui Alice Bailey. Cel mai
important proiect al organizaţiei este întemeierea unei Universităţi pentru Sinteza Planetară, cu 
scopul de a crea o reţea de „integrare a tuturor relaţiilor umane”. Organizaţia colaborează cu 
reprezentanţii Antroposofiei şi Teosofiei. Totodată, colaborarea este extinsă şi cu „Acţiunea 
Calea a III-a”, cu Organizaţia Sănătăţii Mondiale  şi cu U.N.E.S.C.O.

6.2.3. Alte organizaţii europene ale New Age sunt: Grupul de Meditaţie pentru Noua 
Eră (Germania - Bad Tölz), Uniunea Oamenilor de Bună Voire, Communita Ananda Europa -
Assisi - Italia - întemeiată şi condusă, din India, de americanul de origine română J. Donald 
Walters, supranumit Swami Kryananda, discipolul direct al lui Paramhansa Prabhupada; 
Neuzeit-Kirche des Christus, Universale Christus-Kirche im Neuene Zeitalter - întemeiată în 
1986 de Hanns-Ioachim Starczewski;  The Global Oneness Commitment - Co-Creating a Happy 
World - a fost înfiinţat în anul 2000 la Stockholm (Suedia). Scopul acestei organizaţii New Age 

                                                
1 Ibidem, p. 10.
2 Cf. http://www.findhorncollege.org/courses.html, 20 martie 2008.
3 “Judi has been consciously following a spiritual path for 24 years and has been a resident at the 
Foundation for 22 years. Her journey began with Transcendental Meditation. She has also been a student 
of Advaita Vedanta, Buddhism, quantum theory, and Nisarga yoga. Strong influences have been Ramana 
Maharishi, Ram Dass, Eileen Caddy and Caroline Myss. Her work has included leading workshops on 
personal and spiritual development, particularly in the area of accessing intuition; guiding and training in 
the Transformation Game; compiling and editing Eileen Caddy's book Waves of Spirit; director of our 
Education Department” -
cf.  http://www.findhorn.org/whatwedo/education/mentoring.php, 20 martie 2008.
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este un proiect cu scopul de a uni oamenii din întreaga lume prin creştere şi conştientizare 
spirituală, prin crearea unei noi conştiinţe, unitare, pentru ca Terra să devină o casă veselă, cu 
respect faţă de orice formă de viaţă. Mişcarea are credinţa că, conform calendarului Maya, pe 
data de 8 iunie, anul 2012 va începe o nouă eră: Era de Aur.  

Proiectul a fost iniţiat de către Fundatia Global Oneness cu sediul în Stockholm, Suedia, 
în asociere cu Fundaţia Times, cu sediul în Delhi, India. În cadrul proiectului sunt acceptate şi 
dezvoltate toate formele de înţelepciune orientală, forme de meditaţie (toate tipurile de yoga), 
forme de auto-vindecare, ecologie, reîncarnare, esoterism, păgânism, astrologie, wicca, 
şamanism, teosofie, antroposofie etc.1 Sunt excluse religiile care promovează un Dumnezeu  
personal: iudaism, creştinism, islamism.

7. New Age în România

New Age a pătruns oficial în România pe la sfârşitul anilor 1970 când un anume, Nicolae 
Stoian, un român plecat din ţară de mai mulţi ani, s-a reîntors în România, pentru a-şi petrece 
concediul, împreună cu soţia. În luna mai a anului 1977 acesta a sosit în România, şi, potrivit 
documentelor securităţii, Stoian a „tatonat“ terenul pentru introducerea în ţară a practicii 
Meditaţiei Transcendentale. In decembrie 1977, Stoian şi soţia sa au organizat primele 
conferinţe şi sedinţe de iniţiere la Institutul „Gh. Marinescu“, respectiv la Institutul de proiectări 
în construcţii „Carpaţi“ - din Bucureşti. Trei ani mai tarziu, Meditaţia Transcedentală avea să 
devina subiectul unui mare scandal „de partid şi de stat“.2

New Age este prezentă în România prin curentele filosofico-mistice orientale: Meditaţia 
Transcedentală, diversele tipuri de Yoga, arte marţiale (kung fu, aikido, kwan ki do, tae bo etc),  
diete vegetariene, tehnici de masaj şi acupunctură, astrologie, bioritm, literatură de profil, 
bahaism, moonism etc.   

8. Concluzii

8.1. Identitate, alteritate şi non-alteritate

Biblia ne învaţă că Dumnezeu este viu3 şi personal (Treime de Persoane). Numai prin 
credinţa în Dumnezeul biblic omul se poate mântui cu adevărat. Între mântuire şi eliberare este 
o infinită distanţă şi incompatibilitate. În New Age omul se eliberează de iluzia unei materii şi a 
unui spirit «personal», pe când în creştinism omul nu confuzionează, nu se omogenizează în 
circuitul cosmic decât somatic, prin moartea fizică, până la Înviere. Este adevărat că trupul 
omului se descompune în particulele din care a fost creat, însă, din punct de vedere creştin, 
aceasta nu este decât o etapă generată de alterarea şi coruperea fiinţei umane prin păcat. Păcatul 
este izvorul morţii. Viaţa umană (unitatea psiho-somatică) are un anumit timp de desfăşurare. 
Ea este epuizată în om de propriile acţiuni neconforme cu preceptele evanghelice. De aceea zice 
Sf. Pavel că “plata păcatului este moartea”4. Dar este vorba doar de o moarte temporară a 
trupului, pe când sufletul merge la Dumnezeu Cel care l-a dat.5

                                                
1 http://www.experiencefestival.com, 21 martie 2008.
2 A se vedea Pr. Dan BĂDULESCU, op. cit., p. 271-274.
3 Facere 3, 14: „Eu sunt Cel ce sunt”; I Ioan 4, 10-21; 5, 7: „Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, 
Cuvântul şi Duhul Sfânt, şi Aceştia trei Una sunt”.
4 Galateni 5, 23
5 Eclesiast 12, 7.
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New Age are o viziune care-i convine asupra eticii şi moralei. Ea nu doreşte să dea 
socoteală înaintea unui Dumnezeu personal. De aceea se disipează în elementele cosmice, la 
discreţia kharmei de care nu poate scăpa decât prin efectele faptelor bune. Dacă New Age 
relativizează binele şi răul, spunând că acestea nu există decât ca iluzie, atunci este de neînţeles 
de ce se poate accepta acţiunea, automatistă, de neoprit a kharmei.1 În acest caz dimensiunea 
etico-morală kharmică nu ar trebui să mai aibe nici o însemnătate. Mistica New Age conduce la 
contopirea omului cu divinul din materie. Materia fiind veşnică este totuna cu divinul din sinea 
omului. Divinul este materia, iar materia este divinul. Are loc o eliberare aparentă, dar se 
rămâne tot în cadrele stereotipe ale existenţei materiale. Atunci cum mai poate fi depăşită 
materia? 

Practicile New Age care includ ideea de Dumnezeu, numele lui Iisus, Duhul Sfânt, 
credinţa, rugăciunea, păcatul, boala şi moartea, iertarea, sunt totalmente opuse creştinismului, 
nu sunt decât capcane menite să atragă persoanele ignorante. 

În creştinism, Dumnezeu este prin excelenţă creatorul “tuturor celor văzute şi nevăzute”; 
Iisus este Fiul lui Dumnezeu şi Fiul Omului, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat -
unicul Mântuitor, fără de Care nu se poate intra la Tatăl, prin Duhul Sfânt - persoană a Sfintei 
Treimi; credinţa creştină este credinţa în Dumnezeu Creatorul şi providenţiatorul spre care se 
îndreaptă rugăciunea sa. Rugăciunea creştinului nu este monolog ci dialog cu Sfânta Treime, 
căci Dumnezeu răspunde în inima credinciosului, luminându-l cu energiile necreate ale Duhului 
Sfânt. 

În New Age, Dumnezeu este proiecţie şi creatură a omului, puterea subconştientului de 
care poate dispune omul prin diverse tehnici de meditaţie. Dumnezeul creştin este prezent în cea 
mai intimă fibră a omului fără a se dizolva reciproc. Credinţa propovăduită de New Age este o 
eroare deoarece nu are nici obiect, nici subiect. Deci, dacă Dumnezeul personal a fost substituit 
cu sinele şi cu universul, atunci cui se adresează credinţa New Age? Credinţa reală nu poate 
conţine decât o relaţie personală, între două sau mai multe subiecte. 

Nume diverse de zeităţi păgâne reînviate de New Age (Shiva, Kali, etc) sau de persoane 
istorice (Buddha, Confucius, Lao Tse etc) nu sunt decât substitute, surogate, ale numelui lui 
Dumnezeu. Acestea nu pot mântui pe nimeni, fiind accepţiuni mitologice antice ale unor 
idealuri umane. Exemplul dat de profetul Ilie în Vechiul Testament este cel mai plauzibil.2 Prin 
el se dărâmă anticipat orice fel de idolatrie, inclusiv cea de tip New Age. Dacă în New Age se 
adoră simple persoane umane, care au elaborat o oarecare învăţătură spirituală, în creştinism se 
adoră Dumnezeul Cel adevărat - Iisus Hristos Mântuitorul şi Lumina lumii.  

Rugăciunea New Age este autosugestie, fără adresă, «ca forma cea mai intensă a gândirii 
pozitive ce poate rezolva toate problemele».3

Rugăciunea creştină are ca destinatar absolut, unic, pe Dumnezeu-Treime de Persoane. 
Este convorbire cu El. Numai El poate împlini rugăciunile creştinului.

Dimensiunea morală a păcatului este una foarte convenabilă în lumea New Age. Ea este 
percepută ca lipsă, ca nerealizare spirituală a omului. Biblia şi creştinismul văd păcatul ca pe 
«lucrul urât» înaintea lui Dumnezeu. Este ceea ce separă infinit de Dumnezeu şi de voia Sa 
veşnică. El nu doreşte moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu, să învieze spiritual.

Boala şi moartea sunt, în New Age, simple închipuri, devreme ce totul este etern. În 
creştinism, boala şi moartea comportă alte dimensiuni. Boala şi moartea sunt urmări inevitabile 
ale păcatului. Or, ele, păcatele, diminuează chipul lui Dumnezeu din om şi acolo unde 
                                                
1 “Legea kharmei se opune atât acţiunii Botezului de ştergere a păcatelor, cât şi învierii obşteşti, fiind prin 
urmare total incompatibilă cu Evanghelia şi cu învăţătura Bisericii” - cf. Pr. Dan BĂDULESCU, op. cit., p. 
145.
2 III Regi, 17, 40.
3 Cf. L. GASSMAN, op. cit., p. 84.
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Dumnezeu este izgonit de păcat şi de laxitate se instalează anestezia şi moartea morală. Din 
punct de vedere creştin moartea nu poate fi evitată, dar ea nu este punctul terminus al existenţei; 
este un accident ontologic, nu este o regulă eternă, ci una cu valenţe şi efecte istorice 
(temporare). 

Creştinul nu caută auto-vindecarea (self-healing), ci caută vindecarea numai de la 
Dumnezeu. De aceea este numit Doctorul sufletelor şi al trupurilor. Ortodoxia priveşte boala ca 
pe urmare a păcatului1, dar şi ca încercare în credinţă, după modelul dreptului Iov. Creştinul 
adevărat îşi asumă cu demnitate boala, durerea şi suferinţa, moartea, după modelul oferit de 
Hristos pe Cruce. El nu S-a lamentat nici un moment, ci S-a pus sub Voia Tatălui ceresc. În 
creştinism, durerea întru credinţă are valenţe mântuitoare.    

New Age-ul promovează împăcarea omului cu sine. Aceasta ar fi adevărata iertare. 
Creştinul, depărtat de Dumnezeu prin păcat, prin voinţă proprie, ştie că nu se poate apropia de 
El decât prin regret2 (căinţă) şi prin iertarea acordată de Dumnezeu prin preoţia Sa lucrătoare în 
Biserică. Numai Dumnezeu poate acorda iertarea, restul fiind amăgire. Astfel, pentru un bun 
creştin ideea auto-iertării este absurditate.   

New Age foloseşte ilicit numele lui Hristos. Creştinul ştie că destinaţia sa finală, 
mântuitoare, trebuie să fie viaţa veşnică împreună cu Hristos. Scopul şi ţinta mişcării  New Age 
nu este Hristos-Dumnezeu, ci diluarea într-o supă cosmică, în particulele energiei dansatoare. 
Creştinul când rosteşte numele lui Iisus se adresează unei Persoane divino-umane, care a trăit 
viaţa pământească la fel ca oricare alt om, cu efectele şi afectele ei. Iisus nu este doar o 
personalitate istorică, bună de expus în panoplia new age-istă a înţelepţilor lumii acesteia. Iisus 
este Dumnezeu care vorbeşte direct oamenilor, auto-revelându-Se lumii. Iisus este Unicul 
Mântuitor al omului şi nu există alt nume sub soare sub care să ne mântuim. Aşadar, 
mântuitorul Lord Maitreya, aşteptat de new age-ri nu este de la Dumnezeu. El este un fals 
mesia, un mesia imanent. El este socotit a fi antihristul.

Problematica relaţiilor inter-umane, în creştinism, nu-şi află împlinirea decât în modelul 
care este Hristos. El este paradigma, nu Buddha, Confucius, guru-iştii de sorginte indiană etc. 
În afară de El, toţi ceilalţi sunt furi.3 Creştinismul ortodox realizează o triadă inter-personală: 
«Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos-Dumnezeu să o dăm». Deci, nu se 
face abstracţie nici de ceilalţi oameni, dar nici de Dumnezeu. A exclude una din aceste categorii
ar însemna să fie inutil orice demers spiritual.  Trasformarea spirituală a omului nu se poate 
realiza decât prin metanoia 4, nu prin psiho-tehnici; prin lepădarea de omul vechi stricat de 
poftele înşelăciunii şi îmbrăcarea în omul nou, înnoit după chipul Ziditorului său.

                    8.2. New Age şi răspunsul creştinismului (ortodox) la problema ecologică

Aşa cum am reliefat anterior, New Age este eminamente orientată spre dimensiunea 
ecologică.5 Toate comunităţile new-age-iste sunt situate în mijlocul naturii, departe de zgomotul 

                                                
1 Cf. Romani 5, 12.
2 După modelul fiului risipitor (Luca 15, 1-32), al vameşilor Matei şi Zaheu, al femeii desfrânate, al 
tâlharului pe cruce etc - care au primit cu toţii iertarea de la Hristos. «Astăzi s-a făcut mântuire casei 
acesteia…» (Luca 19, 9); «Femeie, iertate îţi sunt ţie păcatele tale» (Luca 7, 48); «Astăzi vei fi cu mine în 
Rai» (Luca 23, 43). 
3 Cf. Matei 7, 15.
4 Cf. Matei 3, 2, Marcu 1, 15; 16, 17; Efeseni 4, 24; Romani 6, 4; II Petru 3, 13; Apocalipsa 21, 5.
5 Vezi F. CAPRA, Conexiuni ascunse. O ştiinţă pentru susţinerea vieţii. Integrarea dimensiunilor 
biologice, cognitive şi sociale într-o ştiinţă a durabilităţii, trad. de R. Chirilă, Editura Tehnică, Bucureşti, 
2004, pp. 262-283.
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societăţii ultra-tehnicizate şi poluate. Demersul este unul pozitiv şi se regăseşte şi în viaţa 
monahală ortodoxă. Cel care voieşte să mediteze şi să se reculeagă are nevoie de confort 
interior, de serenitate şi pace, pentru dobândirea echilibrului interior. Numai aşa poate consona 
cu natura - creaţia lui Dumnezeu. Omului citadin îi este din ce în ce mai greu, dacă nu 
imposibil, să se regăsească pe sine în tumultuoasa agitaţie din cetate. Deci, dacă nu va fi în 
echilibru cu sine, ci distorsionat şi bruiat de tot mai mulţi factori externi, îi va fi tot mai greu să 
realizeze legătura cu Dumnezeu. Prin urmare, observăm că tehnicismul este un prilej nefericit 
de îndepărtare din dialogul cu Dumnezeu.

Acest lucru a fost remarcat de comunităţile New Age. Departe de lumea agitată, new-age-
rii şi-au construit o lume a lor1, ecologică, naturală, cu hrană organică, aer liber, curat, mişcare 
şi exerciţii, muncă în cadrul naturii. Este absolut normală fuga aceasta de lume - locul unde se 
consumă energiile fizice şi psihice, naturale, eliberându-se mari cantităţi de substanţe nocive 
mediului ambiental.

Ortodoxia este, prin definiţie, o apărătoare a drepturilor naturii. Natura trebuie apărată 
pentru a nu distruge ecosistemul natural, echilibrat făurit de Dumnezeu. Însă, spre deosebire de 
New Age, Ortodoxia promovează ecologia ca mulţumire pentru darul făcut omului de 
Dumnezeu. A strica darul lui Dumnezeu, semnifică lipsa de respect pentru Dăruitor. A atenta la 
darul Său este totuna cu a dispreţui darul lui Dumnezeu. Scriptura ne arată că Dumnezeu a 
încredinţat creaţia Sa, Pământul, omului pentru ca acesta să-l administreze euharistic2, nu 
despotic-samavolnic, conform propriilor interese pecuniare.

Ortodoxia nu se alipeşte de natură (materie) dar nici nu o dispreţuieşte. Omul este 
administrator, nu stăpân al creaţiei.3 El trebuie să dea dovadă de com-pasiune, nu de egoism, în 
relaţia cu regnurile universului (uman, animal, vegetal, mineral). De fapt acesta este spaţiul în 
care se mişcă şi de acesta depinde sănătatea şi viitorul său, atât istoric cât şi eshatologic. Aşadar, 
pentru Ortodoxie problematica ecologiei este de ordin spiritual, deoarece cosmosul-lumea este 
armonie şi echilibru; cosmosul este, deopotrivă, arena de desfăşurare a energiilor umane, dar şi 
rampa de lansare a omului spre  Împărăţia lui Dumnezeu sau spre haos, moarte şi iad. Împărăţia 
lui Dumnezeu începe cu lumea aceasta pe care El a creat-o şi a dăruit-o omului. 

Dumnezeu a creat întâi suportul existenţei omului, lumea, şi abia la urmă l-a creat pe om, 
dăruindu-i lumea. În Ortodoxie, materia este un dat ontologic, o manifestare tactilă a Treimii de 
Persoane, aspect remarcat de Sf. Maxim Mărturisitorul.4

Viziunea fizicii cuantice despre vid, prin care se arată că particulele apar din nimic şi 
dispar în nimic, este mult mai aproape de viziunea creştină “ex nihilo” asupra creaţiei5, decât de 
impersonalismul vacuumizat, dar totuşi roditor, al taoismului şi hinduismului. Dacă în hinduism 
triada Brahma-Shiva-Vişnu, prin acţiuni ciclice (ere) care exclud temporalitatea lineară, creează, 

                                                
1 Astăzi există multe ecovillages în întreaga lume: „Auroville" în India, „Findhorn" în Scoţia, „Kibutz 
Lotan" în Israel, „High Amazon" în Peru, „Eco-Yoff" în Senegal, „Huehuecoyotl" în Mexic, 
„Ecoversidade" din Brazilia, „Sirius Community" în Statele Unite ale Americii fac parte din „Living 
Routes", reţea internaţională de adevărate laboratoare vii - cf. Andreea OFIŢERU, Satele ecologice, 
laboratoare de producere a energiei, în: «Adevărul», 30 august 2007.
2 Cf. Christos YANNARAS, Libertatea moralei, trad. de M. Cantuniari, Bucureşti, Editura Humanitas, pp. 
87-92.
3 Cf. N. ACHIMESCU, Noile mişcări religioase, pp. 262-265.
4 SF. Maxim MĂRTURISITORUL, Răspunsuri către Talasie, trad. de Pr. D. STĂNILOAE, Filocalia 
românească, vol. III, Bucureşti, Editura Harisma, 1994, p. 65; Vezi şi John CARMODY, Ecology and 
religion. Toward a New Christian Teology of Nature, New York, 1983, p. 76.
5 Ioannis ZIZIOULAS, Creaţia ca Euharistie, trad. de C. Papacioc, Bucureşti, Editura Bizantină, 1999, p. 
66.
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distruge şi recreează sau recuperează existenţa, în creştinism Sfânta Treime realizează unitatea 
de voinţă divină. Prin voinţa şi prin atotputernicia lui Dumnezeu lumea este adusă “din nefiinţă 
la fiinţă”, din non-existenţă la existenţă. Ceea ce ne demonstrează că în forma actuală materia 
nu este veşnică, co-eternă cu Dumnezeu. Tatăl este Ziditorul, Fiul este Plinitorul, iar Duhul 
Sfânt este Sfinţitorul sau cel care desăvârşeşte prin sfinţirea şi sfinţenia pe care le pogoară 
asupra creaţiei. 

Avertismentul din cartea Apocalipsei prin care Dumnezeu ne spune “iată, (în)noi(te) le 
facem pe toate”, ne arată că există un “Noi”, o pluralitate dumnezeiască co-esenţială, dar 
triipostatică. Acest “Noi” treimic le preschimbă pe toate şi le înnoieşte, nu prin distrugere, ci 
prin prefacere, printr-o transformare interioară ireversibilă, care nu mai poate cădea sub 
incidenţa voinţei umane pervertite. Această înnoire a creaţiei nu mai este alterabilă. Prin acest 
mod de transfigurare a întregului cosmos - şi a omului, în starea de om cu totul şi cu totul nou -
materia devine cu adevărat veşnică.1 Chemarea la înveşnicire a omului se adresează întregii 
creaţii. 

Părintele D. Stăniloae spunea în acest sens: “Lumea ne e dată în faza de construcţie 
morală şi spirituală, cât suntem pe pământ, pentru ca să participăm cu toţii la această 
construire...”2 Creaţia trebuie să redevină ceea ce a dorit Dumnezeu ca ea să devină prin latenţa 
şi potenţa creatoare a omului, printr-o mişcare concomitent chenotică şi perihoretică. Omul, 
însă, a răpit prin păcat creaţia din mâna lui Dumnezeu şi numai prin reconsiderare euharistică o 
poate restitui Lui.3 Dar nu trebuie să o restituie oricum, ci în stare de funcţionalitate, de 
transparenţă duhovnicească.4

În momentul în care fiinţa umană se perverteşte, se alterează şi natura: 

“Căci făptura a fost supusă deşertăciunii - nu de voia ei, ci din cauza celui 
care a supus-o - cu nădejde, pentru că şi făptura însăşi se va izbăvi din robia 
stricăciunii, ca să fie părtaşă la libertatea măririi fiilor lui Dumnezeu. Căci 
ştim că toată făptura împreună suspină şi împreună are dureri până acum”.5

Restaurarea omului este şi restaurarea creaţiei, tot aşa cum căderea omului a însemnat şi 
sălbăticirea creaţiei: 

“...blestemat va fi pământul pentru tine! Cu osteneală să te hrăneşti din el în 
toate zilele vieţii tale! Spini şi pălămidă îţi va rodi el şi te vei hrăni cu iarba 
câmpului”.6

Paradoxal, dominarea naturii de către om înseamnă auto-dominare, auto-înrobire. Istoria 
contemporană reiterează tragedia adamică. Secularizarea începe de la căderea lui Adam. Prin 

                                                
1 Thomas A. MCGONIGLE, Ecology and Spirituality: A Twelfth Century Perspective, in: R. N. FRAGOMENI, 
J. T. PAWLIKOWSKI (ed.), The Ecological Challenge. Ethical, Liturgical a Spiritual Responses, 
Collegeville, Minnesota, 1994, pp. 105-107.  
2 Pr. Prof. Dr. D. STĂNILOAE, nota 64 la Filocalia românească, vol. III, Bucureşti, Editura Harisma, 
1994, p. 468. 
3 Nikos MATSOUKAS, Cosmos, Om, Euharistie - în viziunea Sfântului Maxim Mărturisitorul, Athena,
Editura Grigoris Publications, 1980, p. 45.
4 Dr. Wilhelm NYSSEN, Pământ cântând în imagini, trad. de Pr. D. Stăniloae, Bucureşti, EIBMBOR, 
1978, p. 37.
5 Cf. Romani 8, 22
6 Cf. Facerea 3, 17-18. 
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păcat omul intră în sfera “timpului căderii”. Aşadar, criza ecologică actuală, sesizată şi 
exploatată de New Age, are ca fundament criza morală a omului. Dimensiunea  coruptibilităţii 
spirituale s-a extins ca o plagă asupra cosmosului, din ce în ce mai mult.

Nichifor Crainic menţiona: “Omul e un centru de iradiaţie pentru întreaga făptură. 
Sufletul pur iradiază puritatea în toate lucrurile. Sufletul lui otrăvit de păcat otrăveşte natura 
lucrurilor. În păcatul omului, natura participă împreună cu el la osânda stricăciunii şi a morţii”.1

Pragul limită este conştientizat astăzi, destul de tardiv, consecinţele fiind dramatice pe plan 
spiritual-afectiv, comunitar, social, economic etc.

Prin urmare, este imperios necesară reconsiderarea spirituală a omului contemporan care 
nu mai trebuie să facă abstracţie de faptul că întreg universul are un scop bine definit de 
Dumnezeu. Umanitatea trebuie să adopte de urgenţă cele mai imperative măsuri pentru a stopa 
declinul ecologic. Dar, acest lucru nu se poate efectua decât printr-o voinţă comună, o 
recunoaştere şi o reîntoarcere la Creatorul “tuturor celor văzute şi nevăzute”.

Mitropolitul Pergamului, Ioannis Zizioulas, spunea în acest sens: “Socotesc necesar ca 
civilizaţia noastră să revină la concepţia conform căreia superioritatea omului în comparaţie cu 
restul creaţiei nu stă numai în raţiunea pe care o posedă, ci în posibilitatea lui de a comunica, 
adică de a crea relaţii de aşa natură încât fiecare fiinţă în parte să fie eliberată de egocentrismul 
şi de limitele ei şi să se raporteze la ceva dincolo de sinele propriu, la Cineva “de dincolo” de 
lume, la Dumnezeu”.2 Acest aspect este reliefat de Liturghia Ortodoxiei: “Ale Tale dintru ale 
Tale...” De aceea în Liturghia Ortodoxă nu se admit decât darurile curate de pâine şi de vin, 
adică nealterate de elemente străine. Toate elementele euharistice (pâinea, vinul, apa, 
untdelemnul) trebuie să fie pure, naturale, ecologice, surogatele nefiind conforme cu 
necesităţile liturgice, fără efectele spirituale scontate. Liturghia resacralizează creaţia, o 
respiritualizează, o umple de Duhul Sfânt şi se lasă pătrunsă de El.3 Pentru aceasta sunt numite 
Sfintele Daruri.

În Vechiul Testament se aduceau lui Dumnezeu jertfele curate, fără prihană. Am văzut 
cum Dumnezeu nu a căutat la (nu a primit) jertfele formale, prihănite, ale lui Cain, însă a primit 
jertfa curată adusă sincer de Abel.4

În această manieră mistagogică vedeau Sfântul Chiril al Ierusalimului şi Sfântul Maxim 
Mărturisitorul5 întreaga creaţie.6 Prin urmare, tot aşa cum în Biserică sunt aduse cele mai curate 
curate daruri, la fel trebuie păstrate la nivel cosmic, întreg universul fiind Biserica Dumnezeului 
celui viu. Poziţia omului în univers este aceea de sacerdot, de preot al creaţiei. Atunci când 
omul se manifestă sacerdotal/eclesial la nivel cosmic, universul poate fi păstrat întru sfinţenie. 
“Sacerdoţiul omului reclamă folosirea făpturii zidite ca pe ceva ce a fost hărăzit de Dumnezeu 
nu numai să supravieţuiască, dar şi să fie consacrată prin mâinile omului”.7 Aceasta este veriga 
dintre om/lume şi Dumnezeu-Treime de Persoane care elimină egocentrismul şi ecocentrismul 
prin hristo-teocentrism. 

                                                
1 Nichifor CRAINIC, Sfinţenia - împlinirea umanului, Iaşi, Editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei -
Trinitas, 1993, p. 162. 
2 I. ZIZIOULAS, op. cit., p. 43.  
3 Idem, Fiinţa eclesială, Bucureşti, 1994, pp. 251-268.
4 Cf. Facerea 4, 4-5.
5 Vezi şi: SF. Maxim MĂRTURISITORUL, Mistagogia - cosmosul şi sufletul, chipuri ale Bisericii, trad. de 
Pr. Prof. Dr. D-tru Stăniloae; Idem, Ambigua, Migne, P.G. 91, 1305 BC; Ierom. Alexander GOLITZIN, 
Mistagogia - experienţa lui Dumnezeu în Ortodoxie, trad. de diac. Ioan I. ICĂ JR., Sibiu, Editura Deisis,  
1998; Pr. Prof. D. STĂNILOAE, Spiritualitatea ortodoxă. Ascetica şi mistica, Bucureşti, EIBMBOR, 1992.    
6 I. ZIZIOULAS, op. cit., p. 44.
7Ibidem, p. 88.
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Ortodoxia, în demersul ecologic se adresează Cuiva mai presus de sine, dialoghează cu un 
Subiect etern, Creator. Aici se află diferenţele ontologice, finale, dintre creştinism şi New Age. 
Ortodoxia amplifică existentul prin ipostasul care-l însufleţeşte. Materia nu rezidă în spirit, ci 
invers, fără ca acesta să fie inferior. Materia este spaţiul şi timpul în care spiritul se manifestă 
voluntar. Deci, spiritul este acela care animă întreg existentul. Cine ar mai putea remarca 
existentul dacă nu o persoană înzestrată cu facultatea de a observa, distinge şi discerne? Fără 
spirit universul ar fi mort, inexistent, pentru că nu ar exista un Cineva care să-l creeze “bun 
foarte”1 şi care să-l dăruiască unor alte persoane. 

Dar, dincolo de expunerile filosofico-teologice, lumea are nevoie de un program spiritual 
care să o înturneze spre respectarea naturii. I. Zizioulas spunea că “nu avem nevoie de 
programatism, ci de o atitudine şi o mentalitate. Nu de o legislaţie, ci de o civilizaţie... de un 
caracter moral.”2    

Dacă pentru oamenii primitivi şi cei antici pământul era considerat sacru (munţii - Sionul, 
Taborul, Olimpul, Kogaiononul; câmpiile spirituale - Câmpiile Elizee, Câmpiile lui Marte; 
apele - Tigru, Eufrat, Gangele, Nilul etc), experienţa ultimilor două-trei secole de industrializare 
excesivă, de tehnicism exacerbat, care afectează din ce în ce mai grav Pământul (poluare, 
încălzire globală, efect de seră, etc) ne-a demonstrat că omul a intrat în conflict grav cu natura, 
cu sine însuşi şi cu Dumnezeu, pierzând respectul faţă de cosmos. Egoismul economic a marşat 
în detrimentul comportamentului moral, ecologic şi spiritual. Criza spirituală a lumii moderne a 
fost generată de rapacitate şi de dorinţa de a acumula profituri tot mai mari, fără previzionarea 
efectelor dezastruoase. Aceasta incumbă în mod absolut necesar, stringent, revizuirea atitudinii 
omului faţă de mediul ambient în care-şi desfăşoară existenţa.3

La nivel mondial s-a dezvoltat o oarecare etică ecologistă manifestată sub diverse forme: 
politic (partidul verzilor), pseudo-religios (New Age), feminist (pământul-mamă) - toate cu 
profunde implicaţii psiho-sociale. 

De asemenea, există o multitudine de organizaţii4 şi fundaţii, naţionale, internaţionale etc, 
etc, care luptă pentru stoparea declinului ecologic şi administrarea celor mai urgente şi viabile 
măsuri în acest sens. Pericolele asupra cărora se atrage atenţia sunt: distrugerea unei 
semnificative zone din stratul de ozon (care în mod normal este o pătură de O3 groasă de cca. 
20 de km); reducerea capacităţii pământului de a mai reflecta razele ultraviolete ale soarelui; 
topirea gheţarilor din munţi şi de la poli; creşterea nivelului mărilor şi oceanelor; turbulenţe şi 
anomalii meteorologice (tornade în locuri unde nu existaseră niciodată, tsunami); dispariţia 
multor specii de animale, păsări, insecte, animale marine şi peşti, plante terestre şi marine (cum 
ar fi coloniile de alge şi de corali) etc.

Toate aceste acţiuni ecologiste demonstrează că, aşa cum menţiona teologul Jürgen 
Moltmann, omul contemporan recurge ”la o prădare infantilă a naturii”.5 Omul primitiv nu 
culegea şi nu vâna mai mult decât avea nevoie pentru subzistenţa cotidiană. În opoziţie, omul 
contemporan, deşi evoluat din toate punctele de vedere, exploatează resursele naturii nemilos, 
                                                
1 Facerea 1, 32.
2 Ibidem, p. 90.
3 Cf. Sinodului Episcopal Jubiliar al Bisericii Ortodoxe Ruse, Fundamentele concepţiei sociale a Bisericii 
Ortodoxe Ruse, în vol. „Gândirea socială a Bisericii. Fundamente-documente-analize-perspective”, coord. 
Ioan I. ICĂ şi G. MARANI, Sibiu, Biserica şi probleme ecologice, Editura Deisis, 2002, p. 251.  

4 Cea mai importantă este organizaţia Greenpeace, înfiinţată în 1971, ca reacţie la testele atomice, cu 
sediul la Amsterdam. 
5 Jürgen MOLTMANN, Dumnezeu în creaţie. O perspectivă ecologică asupra creaţiei, editori Pr. Emil 
JURCAN şi Pr. Jan NICOLAE, cap. II, În plină criză ecologică, trad. de Pr. Drd. Sorin Bugner, Alba Iulia, 
Editura Reîntregirea, 2007,  p. 47
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insaţiabil, într-o goană de neoprit. Astfel, este justificată întrebarea: care din cele doi este 
adevăratul primitiv?

Umanitatea actuală este autonomă, nu teonomă, iar pentru a restabili şi echilibra mentalul 
este cu adevărat nevoie de inversarea celor două concepte. Cauza, acestor efecte greu de radiat, 
este izolarea şi izgonirea lui Dumnezeu în transcedent, crearea unei separaţii insurmontabile, 
aproape imposibil de survolat, între imanent şi lumea lui Dumnezeu.1 Leonardo Boff 2 este de 
părere că prefixul “eco” nu trebuie aplicat doar “ecologiei”, ci şi altor ramuri ale gândirii şi 
practice umane într-o diversificare cerută imperios de realitatea actuală. El propune, generic, o 
eco-cultură care să conţină toate branşele adiţionate prefixului eco:

1. ecotehnologia - trebuie să dezvolte o tehnologie a vieţii;
2. ecopolitica - trebuie debarasată de conţinutul politic verde, de rolul de verigă în 

lanţul ocult al reţelelor de “minorităţi” (sexuale, contextuale); transformarea ei în 
porta-voce ale unei omenităţi cu simţ valoric şi moral;

3. ecosociologia3 - maturizarea societăţii prin conştientizarea necesităţii depoluării; 
omul nu trebuie să se situeze pe o poziţie piramidală, de vârf, în raport cu regnurile 
şi materia, devenite “menu al autoservirii”, ci trebuie integrat relaţional-comunial;

4. ecoetica - L. Boff spunea că “etica înseamnă o responsabilitate nemărginită faţă de 
toate câte există şi trăiesc.4 În acest sens este nevoie de o “sym-pateia” a omului cu 
natura. In primordium-ul edenic am observat că la căderea lui Adam s-a raliat 
întreaga creaţie în mod automat, deci, tot aşa trebuie şi omul să se coroboreze cu 
suferinţele naturii, deoarece el însuşi le-a provocat;5

5. ecoteologia - redescoperirea faptului că Duhul Sfânt încă “Se preumblă pe de-
asupra apelor”. Omului actual i s-au atrofiat receptaculele prin care poate simţi 
acest act pnevmatic. Or, aceasta nu înseamnă că Duhul Sfânt nu mai este prezent în 
creaţie. Este nevoie de o redescoperire a energiilor necreate, revărsate necondiţionat 
dar voluntar, din veşnica iubire a lui Dumnezeu pentru lume.  

Restaurarea cosmosului, grav rănit, traumatizat, de acţiunile necontrolate ale omului, ar 
însemna restaurarea omului ca fiinţă theo-ecologică. Responsabilitatea omului actual nu este 
doar pentru prezent, ci şi pentru trecut, dar mai ales pentru viitor. Dumnezeu a creat lumea cu un 
scop (telos) eshatologic, nu doar istoric. Istoria este început, mijloc şi sfârşit. Ceea ce începe 
trebuie să se sfârşească, iar ceea ce se naşte trebuie să moară. Acesta este traiectul implacabil al 
istoriei păcatului. Dar, prin primirea harului divin şi prin deschiderea omului tot mai mult spre 
Dumnezeu şi lume, în sens spiritual, mai există încă şansa revirimentului eco-cultural, în toate 
formele expuse mai sus

                                                
1 Cf. Pr. Prof. Dr. Dumitru POPESCU, Ortodoxie şi contemporaneitate, cap. Cosmos, Bucureşti, Editura 
Diogene, 1999, pp. 181-207.
2 Leonardo BOFF, Der Würde der Erde. Ökologie. Politic. Mystik, Patmos Verlag, Düsseldorf, 1994 -
apud  Pr. Prof. univ. dr. Emil JURCAN, De la lumea divinizată la lumea satanizată. O ecologie prin istoria 
religiilor şi angoasele ei actuale, în vol. Cosmosul, între frumos şi apocaliptic - un recurs etic asupra 
ecologiei, simpozion internaţional, Alba-Iulia, 4-6 mai 2007,  Editura Reîntregirea, 2007, pp. 228-231. 
3 Vezi şi: Heinrich BEDFORD-STROHM, Schöpfung, Göttingen, 2001, pp. 122-154.
4 L. BOFF, op. cit., p. 37; Pr. Prof. univ. dr. E. JURCAN, op. cit., p. 231.
5  Idem, Social Ecology: Powerty and Misery, in David G. HALLMAN (ed.), Ecotheology. Voices from 
South and North, Geneva, 1994, pp. 235-247. 



UNIVERSUL ÎNTRE BIBLIE ŞI ASTRONOMIE

Emil OPRESCU 

               Abstract

Are there by any chance two types of thinking? How should we think about the Universe aspect 
from the point of view of both the Bible and scientific activity, that is, astronomy? Could the two ways of 
thinking differ one from another? So hard to answer this challenge! Where should we start from?
The universe is us and everything that is was and will be in all stages of known and unknown, both as 
possibility and as reality. Could it be the guilt of our nature always dissatisfied with itself, one day the 
master of his spirit, another day the adventurer in search of truth and understanding of mysteries? Is our 
innate higher romanticism guilty? 

Why are we not we mastered by certainty and peace and why do we want to know more than we 
know?  ... We live a journey of uncertainty, sprinkled with the beautiful, the ugly, with anxiety and drama, 
with truth and contradiction, with revelation and anomalies, life is a wild paradox ... the Universe ...

Universul, realitate extrem de complexă, a gnererat de – a lungul timpului mulţime de 
modalităţi de explicaţii şi de înţelegere, atât de tip mitologic, religios cât şi de tip ştiinţific. 
Explicaţiile şi cunoştinţele ştiinţifice sunt cuprinse în marea lor majoritate în corpul ştiinţelor 
astronomice. Putem vorbi de două tipuri fundamentale de explicare şi înţelegere a universului: 
religios şi ştiinţific. Între aceste două tipuri de cunoaştere se interpune sintetizator şi genralizator 
modul filosofic de cunoaşterea Universului. Generalizând sintetizator cunoştinţele şi explicaţiile 
despre univers, filosofia înţelege Universul ca un Dat1, ca fiind ceea ce este prezent în 
conştiinţă, „ştiut” mai mult sau mai puţin riguros, apărând fie cu un sens neutral, aparent uşor de 
înţeles, fie greu de înţeles, încât gândul neputând cuprinde necuprinsul, infinitul, sleit de efortul 
eşuat de a trece dincolo de mărginit e nevoit să se mulţumească cu constatrea că raţiunea are 
nevoie de ajutor pentru a înţelege în infinita lui existenţă Universul şi apelază le revelaţie sau la 
intuiţie pe cale speculativă. Când apelm la intuiţie, potrivit lui Husserl, „atunci datul (universul-
n.n.) este o <esenţă>”2, şi ca orice esenţă se exprimă prin caracteristici fundamentale, necesare 
şi suficiente, pentru a-l considera etern, având o existenţă în sine necreată, infinită, forma tuturor 
formele în care îşi realizează potenţialitatea creatoare fără de sfârşit şi fără de început. Universul 
este o existenţă caracterizată prin universalitate, generalitate, eternitate, potenţialitate fără de 
limite de generare a infinite forme de existenţă, aflate în corelaţie şi intercondiţionare, nelipsită 
de tensiuni şi contradicţii, unitate dialectică între eternitate şi efemeritate, însoţită de deveniri 
liniştite, dar şi de puternice şi nu întotdeauna previzibile transformări. Universul desemnează tot 
ceea ce fiinţează: realul, suprarealul, idealul şi irealul.

Când gândim Universul ne vin în minte o mulţime de informaţii şi de cunoştinţe. La 
pronunţarea acestui cuvânt în care stă ascuns inefabilul mister, atât de multe vise, reverii, 
contemplări şi idei „zburdă” nestingherite în mintea noastră. De ce oare? De ce nu putem fi 
indiferenţi, comuni, ignoranţi şi superficiali? Pur şi simplu pentru că suntem oameni, suntem 
natură, suntem unitate în diversitate, suntem materie în spaţiul călăuzit de timp, iar devenirea 
este caracteristica esenţială.

Investigaţia omenească a Universului îşi are originea în nevoile sufleteşti, integrale şi 
intelectuale. Rezultatele investigaţiilor nu au numai valoare cognitivă, esteică, pragmatică, au şi 

                                                


Profesor C.N.L.  “ Zinca Golescu”, Piteşti
1 Folosim acest concept în accepţiunea dată de Mircea Florian. A se vedea lucrarea lui Mircea Florian, Problema 
datului., în vol. Reconstrucţie filosofică, Bucureşti, Editura Casa Şcoalelor, 1943.
2 Edmund Husserl, Filosofia ca ştiinţă riguroasă, Bucureşti, Editura Paidea, 1994, p. 39.
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valoare morală. „Răspunsurile, este de părere filosoful român D.D. Roşca,  pot fi condensate 
economic în frazele: 

Lumea (universul-n.n.) nu e absurdă, adică Lumea rea un scop ultim către care tinde. 
Existnţa are un sens. […].

… Neastâmparata frământare a Lumii, joc echivalent la întâia vedere cu agitaţie stearpă 
şi absurdă, tebuie să-şi aibă un rost. Lumea, fiind în esenţa ei intimă şi totală raţională, trebuie 
să asculte de legea fundamentală a spiritului: să tindă către un scop.” Şi mai departe, filosoful 
roman scrie: „…lumea materială colaborează, serveşte chiar de mijloc la realizarea idealurilor 
plăsmuite de spirit. A lucra, ca individ şi popor, pentru relizarea acestora înseamnă a lucra de 
acord cu aspiraţiile imanente şi veşnice ale Universului. Înseamnă a asculta, cu înţelepciune, de 
legea de oţel a firii”(3).

Universul suntem noi şi tot ce există, a existat şi va exista, în toate ipostazele cunoscute 
şi necunoscute, atât ca posibilitate cât şi ca realitate. În dialogul nostru cu Universul fiinţa 
noastră este mereu nemulţumită de sine, se manifestă când stăpână pe spiritul său, când nesigură 
de sine, se aventurează în căutarea adevărului şi înţelegerea misterelor, mânată fie de interesul 
sau curiozitatea ştiinţifică, fie de romantismul nostru superior înnăscut, se lasă de cele mai multe 
ori amăgită de incertitudine şi nesatisfăcută de certitudinea limitată pe care o oferă cunoaşterea 
ştiinţifică, preferă neliniştea izvorâtă din dorinţa neostoită de a şti mai mult decât ştim, de a 
depăşi limitele cunoaşterii şi de a ajunge dincolo de orizonturile cunoaşterii raţionale. Gândind 
Universul trăim o călătorie a incertitudinii presărată cu frumos, cu urât, cu nelinişte şi dramă, 
cu adevăr şi contradicţie, cu revelaţii şi intuiţii fabuloase, transformăm viaţa într-un paradox 
mistuitor, iar Universul rămâne aceeaşi piatră unghiulară a cunoaşterii generatoare de surprize şi 
de foarte puţine bucurii cognitive. Partea până acum cunoscută a Universului, prin analiza 
sprijinită pe experienţă şi pe deducţie logico-ştiinţifică, este parte raţională, parte iraţională; 
„este şi „rezonabilă” şi „absurdă”. Cunoaşterea autentică nu ne îndreptăţeşte să afirmăm nici 
determinismul universal sau raţionalitatea absolută şi nici contingenţa sau iraţionaliatea absolută 
a Universului, în calitatea lui de existenţă atotcuprinzătoare, infinită şi inepuizabilă. Cunoaşterea 
Universului rămâne permanent limitată, incompletă, adesea ipotetică, parţială, o certitudine 
relativă, deschisă revizuirilor şi rectificărilor. Gradul ei de certitudine este dat de trecerea câtor 
mai multe teste de validitate. Iată, pentruce ne pare parţial justificată, parţial nejustificată 
neliniştea cognitivă exprimată în formule frecvent rostite de numeroşi subiecţi interesaţi de 
cunoaşterea Universului: „La ce bun atâtea veacuri de filosofie, de căutare şi indignare, la ce 
bun certitudinea falsă, miile de pagini ale savanţilor şi ale oamenilor de cultură din întreaga 
lume, dacă Universul este şi va fi aceeaşi realitate enigmatică. În miezul Universului, viaţa 
noastră este asemenea unui peron de gară, unii vin, alţii pleacă în direcţiile diferite şi infinite ale 
sorţii. Totul e deşertăciune sau ne călăuzeşte norocul? Viaţa e un amalgam al existenţei 
tridimensionale pe care o percepem ca Univers, cu siguranţă. Sunt numeroase dovezile unor 
existenţe pe care le cunoaştem puţin sau pe care nu le cunoaştem deloc”.
       Dovadă cea mai vie a unor asemenea existenţe este apariţia nestematelor nopţii pe bolta 
cerească, a stelelor, pentru că ele definesc ceea ce ne înconjoară. De mii de ani studiem stelele şi 
ne întrebăm: De ce? Cum? Pentru ce au fost ele create?... Ei bine, în mod subiectiv, mărturisesc 
cu tărie că mereu m-au fascinat, mereu m-au atras punctele luminoase, şiragul fabulos al astrelor 
şi mi-am pus întrebări pentru a înţelege eternitatea. Mecanică, astronomie, matematică, 
spectroscopie, filosofie… toate sunt interesate de desluşirea tainelor acestor aştri complecşi şi 
misterioşi; acei aştri pe care ne obişnuim să-i zărim în fiecare noapte pe cer, să-i ştim mereu 
acolo, ca pe cel mai banal lucru posibil… aşadar, e argumentul cel mai de preţ că ceva acolo sus
este mult peste felul nostru de a fi, de a percepe…

Copil fiind, mi-am pus întrebări pe care le regăsesc şi acum la alte generaţii: „Care este 
natura şi originea stelelor? Care este rostul lor în alcătuirea şi în structura Universului?
3. .D. D. Roşca, Existenţa tragică, Bucureşti, Editura tiinţifică, 1968, pp. 64-65, 67.
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În evoluţia viitoare a lumiilor infinite?”

Universul este unul din foarte puţinele lucruri ce ridică viaţa omului deasupra condiţiei 
de simplu participant la o dramă, conferindu-i în schimb ceva din măreţia unei mari tragedii. Aş 
vrea să ştiu ce a gândit Dumnezeu atunci când a creat lumea, restul sunt detalii1. Acestea sunt 
cuvintele celebrului om de ştiinţă al secolului XX, şi fără îndoială una dintre cele mai strălucite 
minţi ale umanităţii, Albert Einstein. Putem şti oare ce rol a jucat Dumnezeu în concepţia
fizicianului Einstein? Punând capăt ideilor de timp absolut pe care Newton le considera ca fiind 
atribute dumnezeieşti, savantul nu deschidea din nou calea către ateism? Dar comportamentul 
omului Einstein este susţinut de aceeaşi credinţă? Dacă Einstein s-ar fi născut în Antichitate, 
sau dacă ar fi trăit în timpul Inchiziţiei geniala lui descoperire cuprinsă într-o formulă 
matematică, „ E = mc2” –teoria relativităţii – ar mai fi fost descoperită? 

A ne limita numai la existenţa materială, care este de fapt o componentă infimă a 
întregului din care facem parte, ajungem la ideea că în viaţa fiecăruia dintre noi apare un 
moment în care ne întrebăm, sau măcar intuim întrebările: cine suntem ?; de unde venim?; 
încotro mergem?; care este scopul existenţei noastre? De multe ori nu suntem în stare să 
răspundem acestor întrebări, de aici apărând complexul inutilităţii existenţei noastre, şi, purtaţi 
de vârtejul cotidian, mergem mai departe, dar fără să ştim de ce, alegându-ne fiecare cu un ideal 
mai aproape de noi, dar foarte departe de rostul nostru real în Univers. Ideea Universului are în 
concepţia lui Einstein semnificaţii metafizice, pentru că numai descoperirea naturii Universului 
are un înţeles de durată2. Iar durata este cosubstanţială tuturor formelor de existenţă pe care a 
reuşit să le descopere ştiinţa până acum. 

În decursul anilor, atitudinea ştiinţei faţă de problema cunoaşterii dincolo de limitele 
fizice s-a schimbat, în primul rând datorită dezvoltării tehnicii, şi în al doilea rând datorită 
geniului creator al oamenilor de ştiinţă care au reuşit să dea o interpretare corectă fenomenelor 
care se petrec la limitele cunoaşterii, le-au conferit existenţa, le-au demonstrat teoretic şi practic 
pe unele, iar pe altele le mai studiază în continuare. Oare ce ar fi putut spune omul Einstein ? 
          Eistein a fost un cugetător liber, necramponat în idei fixe, nu a fost ademenit de teorii 
frumoase dar fără sens, ci a căutat să promoveze adevărul ştiinţific, pentru că numai aşa putea 
percepe realitatea: este o mare greşeală să se creadă că bucuria de a privi şi de a căuta poate fi 
stipulată prin constrângere şi apel la simţul datoriei…valoarea unui om trebuie văzută prin 
ceea ce dă şi nu în ceea ce este el capabil să primească3.

Se ştie că în mitologia greacă, la început exista Haosul, materie dezorganizată lipsită de 
legi, incapabilă de a se autoorganiza. Din acest haos, prin intermediul zeilor s-a construit 
Cosmosul. Acesta se deosebeşte de Haos prin faptul că lucrurilor li s-au dat legi. Această idee a 
fost prelucrată şi dezvoltată treptat. O formă deosebit de importantă apare la Aristotel. Astfel, el 
rupe materia de formă. Prin sine materia ar fi inertă, incapabilă de autoorganizare. Ordinea, 
forma, deci legea sunt exterioare; forma acţionează asupra materiei după ce, în prealabil, a 
primit un Impuls Iniţial, sau Primul Motor. Pornind de la astfel de premize nu era greu să se 
ajungă la o fiinţă exterioară Cosmosului care să-l pună în mişcare. Odată cu ordonarea haosului 
şi a introducerii legităţii în desfăşurarea fenomenelor şi evenimentelor naturale şi sociale s-a 
introdus şi regula morală, legea morală. Axiomele morale, normele de conduită nu sunt altceva 
decât rezultatul unui Geniu moral, iar valorificarea prin propriile noastre trăiri interioare nu 

                                                
1

Oprescu, Emil, Când stelele mor… Îngerii plâng , Ed. Universităţii Piteşti,, 2009, p. 4
2

Oprescu, Emil, Când stelele mor… Îngerii plâng , Ed. Universităţii Piteşti,, 2009, p. 5
3

Idem 
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diferă prea mult de axiomele ştiinţifice, şi în acest sens omul Einstein precizează: trăirea mea 
cea mai elevată constă dintr-o umilă admiraţie a Spiritului Superior fără margini, care se 
dezvăluie în infimele detalii pe care să le perceapă fragilele şi slabele noastre spirite. Această 
convingere de ordin profund emoţional pe care o am despre prezenţa unei puteri raţionale 
superioare dezvăluită de imcomprehensibilul nostru Univers este ceea ce formează ideea mea 
de Dumnezeu sau Conştiinţă Cosmică1. Legea naturală şi legea morală s-au completat şi s-au 
sprijinit una pe cealaltă în evoluţia istorică a societăţii şi în afirmarea individualităţii în cadrul 
comunităţii, încă din vechime.
          În epoca în care oamenii au început să-şi construiască unelte au fost adesea nevoiţi să 
compare numărul răsăriturilor de soare cu timpul scurs între o lună plină şi cealaltă şi această 
proto–astronomie a existat probabil la toate popoarele. Este drept, noi nu cunoaştem destul de 
bine tot ceea ce ar fi putut ei crea în acest domeniu. Aflăm date interesante cu privire la 
cunoştinţele lor astronomice din reprezentările şi explicaţiile de pe morminte, sarcofage etc. Nu 
avem papirusuri speciale care să ne transmită date despre cunoştinţele lor astronomice; dacă ele 
ar fi fost,  sau dacă ar fi fost poate s-au distrus, în comparaţie cu tăbliţele de lut ars de la Sumer. 
Totuşi, putem afirma că primele noţiuni despre proto-astronomie au apărut în Mesopotamia în 
mileniile al III-lea şi al II-lea înainte de Hristos la enigmaticii sumerieni, care populau partea 
sudică a văilor celor două fluvii: Tigru şi Eufrat, ei fiind primii locuitori al Mesopotamiei, dar 
nu se ştie dacă au fost autohtoni sau au venit din altă regiune (din Caucaz sau Asia Centrală, ori 
din nordul Indiei). Mistere, mistere… Încă nu au fost puse bazele fizicii, ci exista doar o proto-
astronomie, care a fost legată de necesităţi practice, sociale, şi pentru a satisface necesităţile de 
ordin religios. Din această cauză, am să dau un răspuns al omului Einstein : lucrul cel mai 
minunat pe care îl putem întâlni este misterul. La baza artei şi a ştiinţei adevărate se află 
emoţia primară. Cel care nu ştie acest lucru şi nu poate fi curios, sau nu mai poate simţi uimire, 
este ca şi mort, asemenea unei lumânări stinse2.
              De la acste timide încercări, în mod treptat ştiinţa ajuns la terorii avansate. Galileo 
Galilei (1564-1642), dezvoltând teoria lui Copernic (1473-1543), a precizat că Universul este 
unic, etern, şi infinit, compunându-se din nenumărate lumi, susţinând în acelaşi timp şi 
necesitatea cunoaşterii ştiinţifice experimentale. După mai multe umilinţe din partea Inchiziţiei, 
va fi nevoit să retracteze ideile sale. La aflarea sentinţei din partea tribunalului, va rosti în şoaptă   
„Eppur si muove”. Giordano Bruno (1548-1600) considera că natura este Dumnezeu în lucruri.
Convins de sdevărul cugetării, în 1572 va părăsi Ordinul Dominican cutrierând întreaga Europă 
apuseană pentru a  propaga concepţia sa despre lume. Din această cauză a fost întemniţat, şi 
după 8 ani de închisoare, aplicându-i-se diferite torturi pentru a renunţa la ideile sale, din 
ordinul Inchiziţiei a fost ars pe rug de viu la Roma ca fiind eretic. Avem aici o explicaţie pentru 
care Albert Einstein considera dogmele, prejudecăţile ca pe un motiv de stagnare, de blocaj 
ştiinţific şi spiritual. În acest sens el afirmă: noţiuni care s-au dovedit folositoare în ordinea 
lucrurilor ajung cu uşurinţă să aibă asupra noastră o asemenea autoritate încât să uităm 
originea lor pământească şi să le luăm ca date imuabile. Ele vor fi considerate apoi drept 
necesităţi ale gândirii, date apriori şi aşa mai departe. Asemenea greşeli barează pentru mult 
timp calea către progresul ştiinţific. Putem oare gândi ce s-ar fi întâmplat cu Einstein şi cu 
cardinalul O’ Connell dacă ar fi trăit perioada Inchiziţiei? Cardinalul i-a adresat următoarea 
telegramă: Credeţi în Dumnezeu? Răspunsul dumneavoastră în cincizeci de cuvinte pre-plătite. 
Einstein nu ezită şi răspunde: Eu cred în Dumnezeul lui Spinoza, care se relevează în ordinea 
armonioasă a ceea ce există şi nu într-un Dumnezeu care se preocupă de soarta şi acţiunile 
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fiinţelor omeneşti. Răspunsul acesta al lui Einstein îi face pe unii să se bucure că nu este ateu, 
dar pe alţii îi îngrijora faptul că el nu făcea nicio diferenţă între a fi ateu şi a fi spinozist. 
Einstein, ca şi Spinoza, a afirmat că nu este ateu, ci mai degrabă un om profund religios. Totuşi, 
pentru a cunoaşte în profunzime răspunsul lui Einstein, trebuie să înţelegem că pentru el, 
Dumnezeul lui Spinoza nu înseamnă acea idee de credinţă în unitatea spirituală, în determinism, 
ci a te înscrie într-un proiect etic unde negarea superstiţiei conduce la sacralizarea vieţii ce te 
face să te înscrii într-o anumită tradiţie, pe care Einstein o numea gândirea evreiască vie. 
Einstein mai preciza: simt că nu aş putea să fiu atât de apropiat de Spinoza dacă nu aş fi eu 
însumi evreu şi dacă nu aş fi crescut într-un mediu evreiesc. Nu e greu de imaginat ce s-ar fi 
întâmplat, şi teoria relativităţii apare. 

Lucrările lui Einstein despre religie şi concepţia lui despre Dumnezeu au fost scrise 
între anii 1930 şi 1935. Restul vieţii l-a dedicat pentru a-şi generaliza teoria şi mai mult. Ultimul 
său efort de realizare a unei teorii unificate a câmpurilor, care nu s-a dovedit reuşit întru totul, s-
a bazat pe încercarea de a înţelege toate interacţiunile fizice, incluzând interacţiunile nucleare 
tari şi slabe ca pe modificări ale geometriei spaţio-temporale între entităţi care interacţionează. 
Părerea mai multor fizicieni era că Einstein se îndreaptă către o direcţie greşită. Principala 
tendinţă a fizicii era dezvoltarea unei noi concepţii cu privire la caracterul fundamental al 
materiei (teoria cuantică). Această teorie conţinea principiul dualismului undă-particulă pe care 
Einstein îl considera ca necesar, ca şi principiul de incertitudine, care afirma că precizia în 
măsurarea proceselor este limitată. În plus el promova o respingere totală la nivel fundamental a 
noţiunii de cauzalitate strictă. Chiar şi peste un timp, când teoria cuantică devenise deja o 
componentă stabilă a fizicii moderne, Einstein nu a fost capabil să-şi schimbe punctul de vedere. 
El era de acord să accepte teoria cuantică ca fiind o aplicaţie provizorie, temporară dar nu ca şi o 
interpretare definitivă a fenomenelor atomice, deoarece Dumnezeu nu joacă zaruri cu lumea.
Disperat de atâta încăpăţânare din partea lui Einstein, Bohr, în urma unei discuţii aprinse pe 
această temă, i-a replicat: „Dar nu este rolul nostru să-i prezicem lui Dumnezeu cum trebuie El 
să guverneze lumea.”

Să ne referim la celebra concluzie a lui Einstein: „Ştiinţa fără religie este şchioapă, 
religia fără ştiinţă este oarbă.” Acest lucru vrea să spună că raţionalitatea precisă existentă în 
Univers, cu legi puse în tipare unice, duce la o atitudine de spirit umilă faţă de grandoarea 
raţiunii încarnate în existenţa care în ultimele ei profunzimi este inaccesibilă omului.  

În continuarea explicaţiilor de până acum ne punem întrebarea dacă nucumva Viaţa 
noastră lângă Viaţa Universului este oare un joc de împrejurări care poate anticipa pentru a evita 
stupidul, absurdul sau tragicomicul existenţei pământene tridimensionale? Este oare, cumva, 
îndeplinirea unui scop ascuns pe care-l are cu noi creaţia spirituală? La ora actuală sunt din ce în 
ce mai puţini savanţi care-şi propun deliberat să nege prezenţa unei forţe supreme, fie organizată 
sub forme divine, fie concepută altfel – să o numim materialist-ştiinţifică. 
          
                                                             *****
           În Antichitate s-au formulat primele explicaţii privind originea Universului, de fapt 
primele premize ale teoriilor cosmologice de mai târziu, cu ecouri până în zilele noastre. Thales 
din Milet afirmă că principiul originar şi atotcuprinzător este apa, Anaximene, aerul, 
Anaximandru, apeironul (materia nedefinită şi infinită), Heraclit din Efes, focul. „Toate 
lucrurile se schimbă în foc, iar focul în toate lucrurile”, spunea Heraclit. Pitagora a dus teoria 
cosmologică mai departe, formulând teze precum: sfericitatea Pământului şi a astrelor, 
considerarea Pământului ca o sferă care se mişcă în jurul unui foc central permanent şi invizibil, 
care au dus la imaginea modernă asupra sistemului solar şi, în prelungire, asupra Universului. 
Democrit, continuând concepţia atomistă a lui Leucip, a considerat Universul ca materie în 
mişcare, a cărei structură este formată din combinarea (agregarea şi dezagregarea) a infinitelor 
particule indivizibile, numite atomi. Euclid a pus la baza geometriei un număr de patru noţiuni
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primare ( punct, dreaptă, plan, spaţiu), atunci, cu siguranţă, înainte de a fi SPAŢIUL trebuie să 
mai fi existat CEVA şi anume o noţiune primară specifică – să o numim gol material sau gol 
niothic. Platon a combinat cunoştinţele de matematică şi astronomie cu cele de teologie, 
concluzionând că planetele sunt o formă de manifestare a divinităţii, exprimată prin 
regularitatea imunabilă a mişcării lor perfecte şi armonioase; a introdus ideea armoniei 
universale a cosmosului. Aristotel are meritul de a fi introdus idei interesante privind timpul şi 
spaţiul ca forme obiective ale existenţei şi a tot ceea ce intră în alcătuirea a ceea ce numim 
Universul. 
         Aristarh din Samos a anticipat încă din anul 288 î. Hr. ipoteza heliocentrică, dezvoltată şi 
impusă în ştiinţă de Copernic. Calculele şi ipotezele cosmografice ale Lui Aristrah, Eratostene, 
Hiparh, aplicarea formulelor matematice la studiul corpurilor cereşti, a raporturilor dintre 
diatanţa de la Pământ la Soare, de la Pâmânt la Lună, a circumferinţei Pământului, alcătuirea 
catalougului solar etc. au demonstrat unitatea, infinitatea şi eternitatea Universului sau au pus 
bazele demonstrării şi întelegerii Universului ca existenţă obiectivă, eternă, indestructibilă, 
ordonată oe baza unor legi pe care cunoaşterea omenească le poate descoperi şi eventual folosi.
        Evul Mediu promovează cu consecvenţă concepţia creştină despre Univers, pe care vom 
prezenta-o mai pe larg, mai încolo. La baza concepţie creştine stă ideea creaţionistă a 
Universului de către Dumnezeu. Concepţia creştină a coexistat în raporturi de opoziţie cu 
sistemul cosmogonic grec-arab-medieval, caracterizat prin rigiditate şi strictă ierarhie. „Schema 
eterică, cosmologică a lui Aristotel şi astronomilor alexanrini, scrie J. D. Bernal, s-a transformat 
într-o lume formată din sfere sau oebite: sferele Lunii şi Soarelui, sferele Planetelor, deasupra 
tuturor marea sferă a stelelor fixe, dincolo de care se află cerurile şi adânculurile iadului, atât de 
riguros descrise de „Infernul” lui Dante. Lumea era ordonată după ranguri şi poziţii. Ea 
reprezintă un compromis între imaginea aristotelică a unei lumi fixe şi imaginea evrească şi 
creştină a unei lumi create printr-o acţiune dumnezeiască numai pentru a fi distrusă prin alta. Ea 
e o lume provizorie, care, deşi îşi avea propriile ei legi, exista numai ca o scenă pe care se 
desfăşura viaţa fiecărui om, de care depinde mântuirea sau osândirea lui finală”.1

         Nicolaus Copernic dezvoltă în mod coerent teoria heliocentrică. În acest sens, el scrie: „În 
centrul tuturor stă pe tron Soarele. În acest templu minunat am putea oare să aşezăm acest izvor 
de lumină într-o poziţie mai potrivită din care să poată lumina totul dintr-o dată? De aceea nu 
degeaba Soarele a fost denumit lmpa, sufletul, stăpânul universului. Hermes Trismegistus îl 
numeşte dumnezeul vizibil, iar în „Electra” lui Sofocle el este denumit Atotvăzătorul. Aşadar, 
aşezat pe un tron regal, Soarele îşi cârmuieşte copiii, planetele, care se învârtesc în jurul său”.
Kepler reprezintă mişcările planetelor printr-o curbă unică şi formulează ipoteza orbitelor
eliptice şi celelalte două legi prin care se poate explica viteza de mişcare a unei planete pe 
orbite. 
          Cuceririle ştiinţei în secolele următoare în domeniul înţelegerii structurii lumii, începând 
cu nebuloasa, deşi a oferit imaginea grandioasă a unui progres continuu, perspectiva pe care o 
oferea gândirea ştiinţifică a devenit, în esenţă, pesimistă. „Imaginea universului, scrie 
J.D.Bernal, nu era luminată de nici o concepţie despre o omenire care să-şi propună în mod 
conştient stăpânirea naturii în propriul ei folos şi în folosul generaţiilor viitoare. De aceea 
această imagine tindea să rămână aceea a unui univers pe care o soartă oarbă îl conduce prin 
legile ei de fier spre o moarte inevitabilă”.9
           Secolul al XX-lea, prin cuceririle sale ştiinţifice, a permis să se determine dimensiunile 
galaxiei noastre şi a distanţelor până la nebuloasele apropiate şi îndepărtate. S-a descoperit 
deplasarea spre roşu, „părând a arăta că o nebuloasă, cu cât se găseşte mai departe, cu atât se 
îndepărtează de noi cu o vitează mai mare, ceea ce a dus la ideea expansiunii Universului. „În 
1927 Lemaître a emis ipoteza riscantă că toată materia universului fusese concentrată într-un 
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singur atom, un fel de ou cosmic, care s-a sfărâmat în bucăţi în prima şi cea mai mare explozie 
atomică, nu acum 4000 de ani, cînd ar fi avut facerea potrivit Bibliei, ci acum 4 miliarde de ani. 
Această teorie nu a rămas necombătută; există numeroase alte teorii alternative, începând cu 
cele care pun la îndoială faptul că deplasarea spre roşu ar însemna în adevăr expansiunea 
universului şi sfârşind cu cele care postulează nu o singură creaţie iniţială a materiei în univers, 
ci o creaţie continuă. (…). Între timp, obeservaţii asupra nebuloaselor apropiate şi depărtate par 
să dezvăluie faze intermediare ale formării stelelor şi. poate, a sistemelor planetare”.1

           Teorii contemporane asupra originilor Universului admit existeţa iniţială a haosului, 
indentificat adesea cu golul material. Dar, dacă admitem că a fost un astfel de gol material, 
atunci cum îl putem defini sau interpreta? Astfel, dacă această noţiune este considerată o 
noţiune primară, atunci se poate umple sau  defini, fie prin Big Bangul binecunoscut, fie prin 
Creaţionismul divin mai puţin explicat de materialismul tridimensional. Iar dacă divinul nu este 
materializat ştiinţific, atunci nici materialismul fiinţei tridimensionale nu se poate explica prin 
Marea Creaţie Divină. Se pune întrebarea: „acest Univers care ar umple golul, de ce legi va fi 
guvernat”? Dovezile cercetării moderne ne permit cunoaşterea unui Univers sferic, cu 
dimensiuni infinite, explicat într-o anumită măsură prin teorii moderne şi nu numai. În final, 
aparatura creată de om, oricât de sofisticată ar fi ea, nu face altceva decât să retransmită doar 
informaţii cerute de constructor, odată cu realizarea softului aparaturii respective. Şi atunci, se 
pune din nou problema explicării Golului material dintr-un alt punct de vedere, acela al unei 
fiinţe inteligente dintr-un spaţiu, dar altul decât cel tridimensional. Este greu de interpretat 
modul de gândire al acestei fiinţe şi, drept urmare, toate teoriile actuale privind Universul sunt 
doar ipoteze, nefiind explicate apriori noţiunile primare corespunzătoare. În plus, dacă în plan 
general dispunem de teoria haosului, a probabilităţilor şi a relativităţii, va trebui să admitem şi 
teoria necesităţii apariţiei unei fiinţe raţionale inteligente cvadridimensionale.

Astăzi, mai mult ca oricând, astronomia şi astrologia trezesc un viu interes, renăscând 
din abisurile ignoranţei spre culmea spiritualităţii, spre înţelegerea divină că fiecare dintre noi 
este nimic fără celălalt: întregul fiind partea părţilor din care este format. Şi, cu siguranţă, 
această idee trebuie să ne unească în faţa pericolelor sau cataclismelor mondiale, mai mult sau 
mai puţin naturale. Pare de necrezut, dar dezvoltarea spectaculos de dezarmantă a ştiinţei nu a 
reuşit să creeze încă premise solide admise de majoritatea oamenilor pentru a nu mai apela la 
explicaţiile astrologiei. Şi încă, mai grav, ştiinţa nu a pătruns în mentalităţile marii majorităţi a 
comunităţii umane, pentru a convinge oamenii că explicaţiile astrologiei nu au o fundamentare 
ştiinţifică care să justifice interesul destul de răspândit pentru explicaţia astrologiei. Astăzi este 
bine determinat că fiecare organism viu sau corp umanoid reprezintă un microcosmos energetic 
integrat în macrocosmosul universal, fiind unul cu altul într-un permanent schimb de varietăţi şi 
bioenergii de-a lungul unei perioade nedeterminate de timp, dar insuficient pentru a justifica 
proliferarea explicaţiilor astrologiei. 
                                                          
                                                                *****

Au trecut ani, poate mii de ani, şi oamenii au fost nevoiţi să recunoască faptul că 
Universul este un Univers de spaţiu, materie şi timp. Fenomenele comune ale experienţei 
universale sunt întotdeauna raportate le aceste trei entităţi fizice şi nu la altele. Aceste 
fenomene, incluzând toate formele materiei şi toate tipurile de procese fizice şi biologice, au loc 
în timp şi în spaţiu. O perspectivă ştiinţifică a unui Univers trebuie văzută ca un continuum de 
spaţiu-materie-timp, fiecare dintre aceste trei entităţi fiind, în esenţă, inseparabilă şi limitată de 
celelalte. Nu se întâmplă ca Universul să fie o triadă de entităţi distincte, care, îngemănate, ar 
cuprinde întregul ci, mai degrabă, fiecare din cele trei este în sine întregul, iar Universul este o 
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adevărată trinitate şi nu o triadă. Spaţiul este infinit, iar timpul –  veşnic, iar pretutindeni în 
spaţiu şi în timp se produc evenimente, au loc procese, există fenomene.

Timpul constă în timpul trecut, timpul prezent şi timpul viitor. Fiecare dintre ele are o 
semnificaţie cu totul distinctă, şi totuşi fiecare în parte este totalitatea timpului. Oricare timp a 
fost viitor şi va fi trecut. Iar în procesul prin care timpul viitor devine timp trecut, obligatoriu el 
trece prin timp prezent. Viitorul este sursa nevăzută şi necunoscută a întregului timp. El devine 
vizibil şi evident clipă de clipă în prezent, apoi se deplasează spre trecut, în domeniul timpului 
trăit. Perceperea realităţii de către om a timpului se aplică doar prezentului, dar acest lucru nu 
minimalizează realitatea sau semnificaţia trecutului, nici a viitorului în trăirea şi înţelegerea lui. 
El înţelege prezentul şi, într-o oarecare măsură, şi timpul, precum şi anticiparea de către el a 
timpului viitor în funcţie de conştiinţa sa despre timpul prezent.

Cât priveşte spaţiul, Universul este un Univers spaţial tridimensional, nici mai mult nici 
mai puţin. Nu există nicio realitate propriu-zisă într-o linie sau într-un plan, acestea fiind nişte 
concepte mintale. Realitatea necesită spaţiu, iar spaţiul este tridimensional. Din perspectiva 
naturală, omul ar putea spune că cele trei dimensiuni sunt lungimea, lăţimea, înălţimea. Cele trei 
dimensiuni se extind fiecare până la infinit, şi fiecare ocupă întreg spaţiul. Nu vreau să insist 
asupra spaţiului, aceste aspecte le-am prezentat pe larg in lucrarea DE LA INFINITUL MARE la 
infinitul mic, dar aş vrea să mai adaug că deşi întreg spaţiul este unul singur, totuşi el nu poate fi 
vizualizat decât în termenii a două dintre dimensiunile sale, şi locuit doar în toate cele trei 
dimensiuni. Spaţiul este identificat în termenii unei singure dimensiuni, văzut în două 
dimensiuni, cunoscut în trei dimensiuni.1  

Despre materie ce putem spune? Normal, multe s-ar putea spune; este limpede că 
materia nu poate fi înţeleasă şi considerată decât în relaţiile cu acea porţiune a spaţiului pe care 
o ocupă şi cu acea durată de timp pe parcursul căreia acţionează. Desigur, materia, în cel mai 
larg sens, este sinonimă cu energia. Materia şi energia sunt interconvertibile. Orice manifestare 
a energiei sau a materiei în Univers se produce în spaţiu şi timp. 

Astfel, într-un mod absolut remarcabil, Universul este tri-Univers. Universul este ca un 
tot, este un continuum de spaţiu-materie (sau energie) şi timp. Spaţiul este lungime, lăţime şi 
înălţime. Timpul este viitor, prezent şi trecut. Iar materia, în sensul cel mai larg, este cauză, 
eveniment şi efect (sau energie, mişcare şi fenomen). Aceste relaţii sunt atât de fundamentale şi 
de evidente încât ne vine foarte greu să ne punem chiar întrebări asupra lor.

Structura tuturor obiectelor materiale este alcătuită din aceleaşi elemente de bază, fie 
că aceste obiecte sunt vii sau nu. Atât corpurile omeneşti cât şi pietrele sunt alcătuite din 
hidrogen, oxigen, carbon şi alte elemente. Se pare că în total sunt nouăzeci şi şase de elemente 
în stare naturală, plus un număr foarte mare de elemente mai grele produse în acceleratoare 
gigantice. Tot ce există pe pământ, pe planete, în stele este alcătuit dintr-o combinaţie a acestor 
elemente, iar proprietăţile specifice (densitatea, duritatea, structura cristalină etc.) sunt 
determinate de combinaţia specifică. 

                                                        *****
              Semnificativ este faptul că înainte cu mult timp ca oamenii să realizeze această 
universalitate a structurii materiei, Biblia arătase că toate aceste lucruri, inclusiv corpurile 
omeneşti, au fost făcute din ţărâna pământului.

Elementele acestea de bază au fost create la origine: La început, Dumnezeu a făcut 
cerurile şi pământul.2 La fel ca şi componentele fundamentale ale materiei din cosmosul spaţiu 
– materie – timp chemat întru fiinţă de Cuvântul omnipotent al lui Dumnezeu. La început era 
Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi cuvântul era Dumnezeu; El era la început cu 

                                                
1 Oprescu, Emil, DE LA INFINITUL MARE la infinitul mic,  Ed. Rotarexim, Râmnicu Vâlcea, 2011, p. 33 
– 34
2 Biblia Genesa 1:1
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Dumnezeu; Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut 
fără El1. Acest material terestru fundamental neformat, apoi a fost format de către Dumnezeu în 
sisteme complexe. Suspendate şi dispersate la origine într-o vastă matrice de apă: Pământul era 
pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu se mişca pe 
deasupra apelor.2; Căci înadins se fac că nu ştiu că odinioară erau ceruri şi un pământ scos 
prin Cuvântul lui Dumnezeu din apă şi cu ajutorul apei3, toate celelalte elemente au fost reunite 
într-o gamă largă de corpuri terestre şi celeste, iar pe pământ, în sisteme organice şi anorganice.

Gazele atmosferei au fost făcute în ziua a doua a creaţiei: Dumnezeu a zis: “Să fie o 
întindere între ape, şi ea să despartă apele de ape”; Şi Dumnezeu  a făcut întinderea, şi ea a 
despărţit apele cari sunt dedesubtul întinderii de apele care sunt deasupra întinderii. Şi aşa a 
fost.4, din aceste elemente, iar elementele solide ale planetei Pământ, în ziua a treia: Dumnezeu 
a zis: “Să se strângă la un loc apele cari sunt dedesubtul cerului; şi să se arta uscatul“; 
Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că 
lucrul acesta era bun5. Tot în ziua a treia, Dumnezeu a făcut din toate aceste elemente sisteme 
chimice numite auto-reproducătoare, complexe numite planete, pe care le-a dat pământul. Apoi 
el a făcut Soarele, Luna şi stelele din aceleaşi elemente – ziua a patra: Dumnezeu a zis: Să fie 
nişte luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie nişte semne cari 
să arate vremile, zilele şi anii; şi să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să 
lumineze pământul. Şi aşa a fost. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, şi anume: 
luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua, şi luminătorul cel mai mic ca să stăpânească 
noaptea; şi a făcut şi stelele. Dumnezeu i-a aşezat în întinderea cerului ca să lumineze 
pământul6

Cu mult timp înainte ca oamenii să aibă idee măcar că tot ce există în cosmosul fizic era 
făcut din una şi aceeaşi ţărână, afirmaţia unică a creaţiei primordiale din chiar primul verset al 
Bibliei relevase faptul că atât actul creaţiei cât şi creaţia a fost din pământ. După aceea nu s-a
mai spus nimic despre nicio altă substanţă materială că ar fi fost creată, ci numai făcută. Astfel, 
elementele cărora li s-a dat naştere prin creaţia fiat devin materiale terestre de bază, când 
Universul a fost creat la început de către Dumnezeu. Sunt elementele pe care El le-a folosit apoi 
ca să formeze toate substanţele de pe Pământ, atât cele vii cât şi cele moarte, precum şi pe cele 
de pe toate stelele din cosmos. Această doctrină fundamentală a Bibliei a fost confirmată de 
ştiinţă abia în secolul al XIX-lea.

Este un număr relativ mic al diferitelor elemente de bază – ţărâna pământului –
quintesenţa Universului. Aceste elemente se pot uni într-un număr atât de mare de molecule, 
compuşi şi amestecuri, cuprinzând toate diferitele tipuri de substanţe şi de materiale din lume, 
organice şi anorganice. Aceste combinaţii nu sunt întâmplătoare ci, mai ales în cazul 
compuşilor, ele se produc numai în conformitate cu numărul lor atomic în ordine crescătoare 
(de la 1 la 96 şi chiar peste), ceea ce înseamnă totodată ordinea crescătoare a masei lor atomice. 
Apoi ele sunt aşezate într-un tabel de grupuri de elemente ciclic similare, cunoscut sub 
denumirea de Tabelul Periodic. Acest tabel este util în descrierea şi previziunile diferitelor 
modalităţi în care elementele pot şi nu pot să se combine între ele. Numărul şi dispunerea 
electronilor orbitali de pe ultima orbită a atomului fiecărui element, determină un număr ce se 
numeşte valenţa acelui element, este întotdeauna un număr întreg şi măsoară capacitatea 
relativă a acestui tip de atom de a se combina cu alte tipuri de atomi.

                                                
1 Biblia Ioan 1:1-3
2 Biblia Genesa 1:2
3 Biblia 2 Petru 3:5
4 Biblia Genesa 1:6-7
5 Biblia Genesa 1:9-10
6 Biblia Genesa 1:14-17 
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Biblia face o frumoasă referinţă la natura numerică a proprietăţii de valenţă: Cine a 
măsurat apele cu mâna lui? Cine a măsurat cerurile cu palma, şi a strâns ţărâna pământului 
într-o treime de măsură? Cine a cântărit munţii cu cântarul, şi dealurile cu cumpăna?1

Creatorul a stabilit cu multă precizie toate componentele Universului Lui creat, de la 
dimensiunile fantastice ale spaţiului interstelar până la dimensiunile foarte mari ale oceanelor şi
ale uscatului pământului şi până la elementele atent controlate – ţărâna – cele mai mici particule 
cunoscute anticilor. Versetul 26 spune: „Creatorul tuturor lucrurilor a chemat toată oştirea lor 
după număr, arătând că Dumnezeu ordonează precis şi numeric structura, dimensiunea şi chiar 
activităţile elementelor pământului”. 

Toate interacţiunile dintre aceste particule elementare, particulele de ţărână ale creaţiei 
lui Dumnezeu, sunt controlate de structura lor. Elementele au fost numerotate şi luate în 
stăpânire de către Creatorul lor, iar acum pot fi controlate de om, căruia i s-a poruncit să 
stăpânească pământul: Dumnezeu i-a binecuvântat, şi Dumnezeu le-a zis: Creşteţi, înmulţiţi-vă, 
umpleţi pământul, şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peştii mari, peste păsările cerului, şi peste orice 
vieţuitoare care se mişcă pe pământ2. Reacţiile chimice sunt foarte numeroase şi totuşi limitate 
ca număr de către structura de valenţă a fiecărui element atomic. Astfel de reacţii sunt descrise 
în Biblie, precum fermentaţia în cazul pâinii şi a vinului: Nici nu pun oamenii vin nou în 
burdufuri vechi; altfel, burdufurile plesnesc, vinul se varsă, şi burdufurile se prăpădesc; ci 
vinul nou îl pun în burdufuri noi, şi se păstrează amândouă.3 Nu vă lăudaţi bine. Nu ştiţi că 
puţin aluat dospeşte toată plămăduiala?4.

Foarte multe elemente, precum metalele, sunt menţionate corect în Biblie – fierul, aurul, 
argintul, cuprul etc. Sunt menţionate numeroase minerale, adică compuşi anorganici stabili a 
două sau mai multe elemente care se găsesc pe pământ în diverse locuri şi cantităţi; acestea 
includ multe dintre pietrele preţioase precum ametistul, rubinul, smaraldul etc.

Cel mai comun şi mai important element dintre toţi compuşii chimici este apa. Acest fapt 
este sugerat în 2 Petru 3:5, unde Petru se referă la creaţia specială primordială a cerurilor şi a 
pământului, iar apoi spune că Pământul a fost scos… din apă şi cu ajutorul apei. Astfel, 
pământul – adică toate materialele şi procesele sale – a fost creat pentru a se construi  şi a fi 
menţinut prin substanţa primordială a apei. Acest verset, alături de numeroase altele din Biblie 
care se ocupă de apă, pare astfel să fi anticipat dezvoltarea ulterioară a chimiei, geologiei, 
hidrologiei, metrologiei şi a altora, pe măsură ce oamenii au învăţat treptat să supună pământul 
şi mediul acvatic din care acesta a fost construit. 

Nu există în întregul Univers fizic posibilităţi de apariţie a unor legi contrare naturii 
lucrurilor, sau lucruri care să se comporte contrar legilor specifice. Bineînţeles, au existat şi vor 
exista întotdeauna fenomene  ce la un anumit moment de timp nu au putut şi nu pot fi explicate 
prin legile cunoscute. Dar tocmai practica istorică a lărgirii continue a domeniului de explicare 
face ca în viitor tot mai multe fenomene să fie explicate. Desigur, istoria ne arată că au fost date 
şi răspunsuri false, lipsite de un suport ştiinţific, dar s-au găsit minţi luminate care din pasiune, 
pe baza unor observaţii şi experienţe îndelungate, istovitoare, uneori riscându-şi viaţa, au reuşit 
să descopere adevăratele cauze.

Dacă am privi superficial prima lege a termodinamicii, am ajunge la concluzia că 
masa/energia Universului este eternă, pentru că ea nu este nici creată, nici anihilată în cadrul 
proceselor naturale. La fel s-ar întâmpla şi cu legea a doua, ce ar duce la o moarte ulterioară a 
Universului. Destinul Universului a fost deseori numit moartea prin căldură, când Soarele şi 
stelele se vor stinge şi întreaga energie înaltă din cosmos va fi degenerat în căldură, cu o 

                                                
1 Biblia  Isaia 40:12
2 Biblia Genesa  1:28
3 Biblia Matei 9:17
4 Biblia 1 Corinteni 5:6
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temperatură joasă şi uniformă pretutindeni în spaţiu. Energia nu va fi fost anihilată, ea va exista 
pretutindeni la  nivel constant, şi nu se va mai efectua niciun lucru mecanic. 

Universul timpului, al spaţiului şi al materiei, conform legii a doua, cel puţin în forma
prezentă, trebuie să fi avut un început în timpul zero, iar pe de altă parte, prima lege precizează 
fără echivoc ca Universul să fi început de la sine! Cum putem ieşi din acest impas? Vom admite 
cea mai profundă afirmaţie scrisă vreo dată : La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi 
pământul1.

Cele două legi ale termodinamicii, cele mai universale şi temeinic dovedite ştiinţific, 
cuprind toate procesele naturii în cadrul lor, fiind o dovadă că Universul, aşa cum este el acum, 
trebuie să fi avut un început, iar cauza Universului trebuie să fie transcedentă acestuia, capabilă 
de a crea un întreg Univers, infinit ca întindere, veşnic ca durată, nelimitat ca diversitate. 

Toate procesele ce acţionează în spaţiu şi timp, observate până acum, se supun legii a 
doua a termodinamicii, care trimite spre o origine creatoare a tuturor proceselor naturale, 
precum şi a spaţiului şi a timpului.

Isaac Asimov recunoaşte că nimeni nu ştie de ce se conservă energia2. Ce ştim? În toate 
calculele şi observaţiile ştiinţifice energia se conservă, iar entropia creşte, necunoscându-se 
excepţii, pentru că cele două legi ale ştiinţei sunt cele mai temeinic confirmate şi mai universal 
valabile, dar nimeni nu ştie de ce! Biblia nu numai că a anticipat demult realitatea acestor două 
legi, ci şi motivele pentru care ele sunt legi.

Motivul pentru care acum nu se mai creează energie ar fi: În ziua a şaptea Dumnezeu 
Şi-a sfârşit lucrarea, pe care o făcuse… şi în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui, pe 
care o zidise şi o făcuse3.

În mod asemănător putem vorbi şi despre motivul pentru care nimic nu se anihilează în 
cosmosul actual. Creatorul (nimeni altul decât Fiul veşnic al lui Dumnezeu, Domnul Iisus 
Hristos) acum ţine toate lucrurile Cuvântul puterii Lui4

Dumnezeu, în cele şase zile de creaţie, a făcut toate lucrurile (evident prima lege nu 
fusese adoptată), şi după ce Dumnezeu Şi-a încheiat lucrarea, tot Universul era foarte bun5. Nu 
mai trebuia adăugat nimic, nu mai trebuia îndreptat nimic, şi atunci putem spune că în prima zi
de odihnă Dumnezeu Şi-a legiferat legea conservării, şi de aici înainte procesele cosmosului au 
respectat-o întotdeauna! Dar nu numai materia şi energia create se conservă după săptămâna de 
creaţie, ci şi entropia.

În perioada de creaţie, Dumnezeu a zidit, a făcut, dar a şi creat lucruri. Deci, procesele 
Lui de atunci au fost explicit opuse celor care sunt acum constrânse de cele două legi ale 
termodinamicii. Procesele lui Dumnezeu de atunci erau procese de creaţie şi de integrare, iar 
acum toate sunt procese de conservare şi de dezintegrare. Mai mult de atât, Dumnezeu a produs 
în săptămâna creaţiei ordine şi complexitate, precum şi energie şi materie, toate acestea au fost 
în mod cert menite să fie conservate după săptămâna creaţiei.

Cu toate că în perioada creaţiei au existat în mod cert ceea ce noi numim procese de 
descompunere, toate trebuie să fi echilibrat cu precizie procesele de creştere de altundeva - fie 
dintr-un sistem individual, fie, de regulă, dintr-un sistem adiacent, astfel încât entropia lumii ca 
întreg să rămână constantă. Entropia lumii creşte acum, dar ideal ar fi ca ea să se conserve 
împreună cu energia. Atunci ce s-ar întâmpla? Toate procesele şi mecanismele ar avea eficienţă 
100%, toate energiile de alimentare fiind transformate complet în lucru mecanic. Chiar şi 
energia termică utilizată în procese ce necesită pentru buna funcţionare forţe de fricţiune, ar 

                                                
1 Biblia Genesa 1:1
2 Oprescu, Emil,  Când stelele mor… Îngerii plâng, Ed. Universităţii Piteşti, 2009,  p.24
3 Biblia Genesa 2:2-3
4 Biblia Evrei 1:3
5 Biblia Genesa 1:31
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deveni productivă, fără a se pierde energie. Ce ar însemna toate acestea? Că nicio piesă nu s-ar 
uza, organismul uman nu ar mai îmbătrâni, şi s-ar putea construi cu uşurinţă un perpetuum 
mobile. Toate acestea sunt fantezii, dar poate momentul împlinirii lor nu este prea departe. 
Toate au fost proiectate de Dumnezeu să fie foarte bune. Prima lege va fi afirmat, ca şi în 
prezent, conservarea masei/energiei în toate sistemele, iar legea a doua conservarea entropiei în 
toate sistemele.

Şi totuşi există un amendament drastic la legea a doua! În creaţia lui Dumnezeu nu a 
fost plănuită moartea vieţii conştiente, nici a celei animale, nici a celei umane. Trupul 
animalelor, la fel ca şi trupul omenesc, toate lucrurile din creaţia lui Dumnezeu au fost formate 
din ţărâna pământului (particule elementare de bază care formează Universul-spaţiul), într-o 
varietate uriaşă de sisteme complete. 

Dar acum totul se întoarce în ţărână, conform legii a doua a termodinamicii: Dar ştim că 
până în ziua de azi, toată firea suspină şi suferă durerile naşterii1

Teologii au făcut distincţie între opera de creaţie ale lui Dumnezeu şi opera Lui de 
providenţă. Distincţia aceasta este complet scripturală şi, în acelaşi timp, absolut ştiinţifică. 
Studiindu-se procesele naturale, pe baze ştiinţifice, s-a dovedit că ele sunt fără excepţie, 
conservatoare; toate lucrurile se conservă, şi nimic nu se creează acum. Opera pe care 
Dumnezeu a creat-o în lumea naturală, a fost încheiată în săptămâna creaţiei, şi, de atunci, 
preocuparea Lui a fost de a ţine toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui2. Într-un fel sau altul 
doctrina uniformitarianismului şchiopătă când este aplicată perioadei creaţiei sau celei a 
Potopului. Există numeroase dovezi scripturale în sprijinul uniformităţii din cosmosul actual. În 
Biblie găsim un pasaj destul de interesant, după ce se observă că lumea de atunci a pierit tot 
prin ele, înecată de apă3. Petru spune: Iar cerurile şi pământul de acum sunt păzite şi păstrate 
prin acelaşi Cuvânt4. Prin urmare, cosmosul actual este păstrat sau conservat.

Cosmosul acesta, cel actual, este singurul pe care oamenii de ştiinţă îl studiază şi nu 
trebuie să surprindă pe nimeni faptul că oamenii de ştiinţă au ajuns să creadă că toate procesele 
funcţionează în cadrul unei legi universale. Lumea este un cosmos, nu un haos. Ştiinţa care 
caută să înţeleagă procesele naturii şi tehnologia (de exemplu: ingineria, medicina etc.) care 
caută să le utilizeze, sunt astfel aspecte necesare şi legitime ale independenţei omului sub 
semnul providenţei. Cum am mai spus, toate procesele acţionează în cadrul primei şi celei de a 
doua legi a termodinamicii. Prin urmare, conform primei legi, nimic din lumea fizică nu este 
creat sau distrus acum, deşi îşi schimbă forma. Acest principiu datează, din câte se pare, de la 
sfârşitul creaţiei. (Is. 40:26, Evrei 4:3,10; ş.a.). Legea a doua ne precizează că toate lucrurile au 
tendinţa de a se dezintegra şi de a muri, situaţie care datează, evident, de la blestemul aruncat de 
Dumnezeu asupra pământului. (Gen.3:17, Ps. 102:25-27, ş.a)

Această varietate (aproape infinită) de procese fizice şi biologice ce există în lume, 
constă în procese fundamental conservatoare şi dezintegratoare.Legea a doua descrie toate 
procesele ca procese de descompunere, dar nu afirmă nimic în legătură cu rata descompunerii. 
Acestea sunt determinate de diverşi factori ce influenţează procesul, variind mult dacă unul sau 
mai mulţi factori se modifică. Rata fiecărui proces variază statistic în jurul unei rate medii, iar 
gradul de variaţie depinde de natura şi de numărul de entităţi care influenţează această relaţie. 
Spre exemplu, în timpul potopului, în pământ şi în atmosfera lui au avut loc schimbări 
cataclismice, încât majoritatea ratelor proceselor geofizice au fost probabil mult accelerate o 
vreme, iar pământul a trăit cea mai cumplită experienţă a haosului şi a morţii din toate timpurile.   

                                                
1 Biblia Romani 8:22
2 Biblia Evreii 1:3
3 Biblia 2 Petru 3:3-7
4 Biblia 2 Petru 3:7.
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Legile fundamentale ale naturii sunt cele două legi ale termodinamicii, legile 
conservării şi descompunerii: masa şi energia trebuie întotdeauna să se conserve, iar entropia 
trebuie să crească mereu. Cele două entităţi sunt conceptele fundamentale ale tuturor 
fenomenelor care au loc în Universul nostru spaţial, temporal, iar cele două legi reprezintă 
cadrul restrictiv în care par să funcţioneze aceste procese. Chiar dacă fiecare proces poate fi 
determinat de numeroase şi diferite forţe ale naturii şi de proprietăţi ale materiei, astfel încât rata 
lui să poată varia foarte mult, el trebuie în cele din urmă să fie măsurabil şi descriptibil în 
funcţie numai de trei categorii de bază – unităţi de spaţiu, unităţi de timp, unităţi de energie sau 
masă. Acesta fiind şi structura fundamentală a cosmosului actual, acest cosmos pare a se afla 
sub dominaţia uniformităţii.

Chiar dacă unii oamenii de ştiinţă nu reuşesc să vadă sau să accepte implicaţiile 
teologice, ei utilizează aceste premise fundamentale în toate cercetările ştiinţifice, dându-le 
posibilitatea să elaboreze descrieri anticipate ştiinţifice sigure.

Sunt multe întrebări pe care mi le-am pus în legătură cu apariţia şi evoluţia Universului. 
La unele am reuşit să răspund, iar la altele nu. Căutând şi căutând, mi-am adus aminte că 
prestigioasa revistă Ştiinţă şi Tehnică publica o broşură SF, cu mulţi ani în urmă.  Atunci unul 
dintre cei mai prolifici scriitori SF, Isaac Asimov considera cosmosul ca avâns un început 
perfect, deci şi o cauză ultimă: Biblia descrie un Univers creat de Dumnezeu, menţinut de El, şi 
condus îndeaproape şi constant de El, în timp ce ştiinţa descrie un Univers în care nu este 
nevoie să postulezi existenţa lui Dumnezeu. Prin felul în care Asimov prezintă ideile, recunoaşte 
că este o problemă serioasă cu legea a doua a termodinamicii. El caută pe cât este posibil s-o 
evite, considerând că oul cosmic ar fi avut o organizare superioară. Deşi cu timpul el trebuie să 
fi devenit tot mai dezorganizat, a putut să genereze toate sistemele ordonate ale Universului. Se 
poate că oul cosmic să fi fost lipsit de structură (din câte ştim), dar s-ar părea că el a 
reprezentat o concentrare extrem de ordonată de materie. Explozia lui a reprezentat o mişcare 
uriaşă în direcţia dezordinii, iar atunci volumul de dezordine din Univers este în continuă 
creştere.

Un lucru este straniu. Cum ar fi putut Universul primordial, complet lipsit de structură, 
să posede totodată un înalt grad de organizare?  Putem trece oare cu vederea acest aspect? Nu. 
Chiar Asimov admite existenţa problemei: Existenţa oului cosmic este ea însăşi o anomalie. 
Dacă mişcarea generală a Universului este dinspre ordine spre dezordine, cum s-a născut 
atunci ordinea (despre care se spune că ar fi existat în oul cosmic)? De unde a provenit ea?
Asimov nu a putut admite o cauză supranaturală a ordinii şi este nevoit să postuleze un agent 
ordonator natural. Cum legea fundamentală a naturii spune că dezordinea creşte cu timpul, 
Asimov este nevoit să presupună existenţa unei legi fundamentale a naturii diferită înainte de 
timp – adică înainte de momentul Big-Bangului. Asimov pune problema puţin pe dos. El 
presupune că legea a doua a funcţionat invers; înaintea Big-Bangului. Ce ar însemna, oare, acest 
lucru? Ne-ar conduce la ideea că Universul este veşnic oscilatoriu: când se contractă, ordinea 
creşte; când se dilată, ordinea descreşte. Această idee o vom lua ca pe o simplă speculaţie. Nu s-
a putut dovedi nici măcar că actualul Univers se dilată, deşi acest aspect este cea mai curentă 
interpretare a deplasării spre roşu (efectul Doppler). Această speculaţie cum că Universul, 
probabil, se dilată şi creşte în entropie acum, după ce cu mult timp în urmă el probabil se 
contracta şi scădea în entropie, o putem accepta fie ca pe o pură fantezie, fie ca ştiinţă. Dacă am 
admite ipoteza că Universul ar începe să se contracte, nu avem nici cel mai mic motiv să 
credem că legea entropiei ar putea fi inversată vreodată într-un asemenea proces. Cu cât 
contracţia este mai mare, cu atât componentele lui se ciocnesc şi se fragmentează mai des, 
rezultând o dezordine totală. 

Presupunând că am ignora total această problemă, atunci singura forţă ce ar putea 
determina deplasarea galaxiilor, este forţa de gravitaţie. După cum se ştie, forţa de gravitaţie 
depinde de masă, iar masa totală a tuturor galaxiilor este mult prea mică pentru a susţine o 
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asemenea prăbuşire gravitaţională. Asimov este nevoit să recunoască şi el acest lucru, dar, spre 
surprinderea tuturor, el ignoră această problemă! Bănuiesc că masa lipsă, necesară pentru 
ridicarea densităţii la valoarea ei corectă, va fi totuşi descoperită, şi se va vedea atunci că 
Universul oscilează.   

Astrofizicienii încep şi ei să aibă îndoieli în legătură cu teoria Big-Bangului. Un celebru 
astronom, bazându-se pe numeroase dovezi, afirma: Aceste argumente ar trebui să indice celor 
neutri că tabloul Big-Bangului nu este atât de ferm fixat, nici teoretic, nici observaţional, pe cât 
se pretinde de obicei – astrofizicienii de azi, care susţin ideea că problema cosmologică 
fundamentală a fost rezolvată într-un fel sau altul, se pot aştepta la unele surprize înainte să se 
încheie acest secol.

Principala dovadă în favoarea Big-Bangului este aşa numita radiaţie de fond de 3 K, 
despre care se crede că ar fi restul de energie joasă uniformă, rezultată din explozia cosmică 
puternică. Jayant Narlikar arată că această radiaţie poate fi explicată la fel de bine în diverse 
moduri, cum ar fi explozia ipotetică.

Desigur sunt multe speculaţii pe acest tărâm al tărâm al fanteziilor cosmogonice nu doar 
despre Big-banguri sau Universuri oscilatorii, si despre găuri negre şi spaţiu curb , despre 
inversări ale timpului, cuarci, deformări spaţio-temporare şi despre o serie de alte forme stranii 
descinse de mecanica relativistă. Dacă aceste aspecte au sau nu o realitate fizică în cosmos, este o 
idee controversată chiar în rândul astrofizicenilor, pentru că niciuna nu a fost observată vreodată!
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FILOSOFIE ŞI GÂNDIRE SOCIALĂ

                            DE LA IDOLA LA GLOBO PERSONA SAPIENS
A învăţa schimbarea mentalităţilor educatorilor

                                                                                       Ana BAZAC

           Abstract

This short paper presents a page from the endeavour of the philosophers and researchers in 
humanities to realise an integrative and anticipative thinking over the conditions of a „good life” 
(Aristotle). It emphasises the direction that relates Bacon’s insistence to protect the rational thinking 
from prejudices (which diminish the complexity and diversity of the world) and the „new perspective” of 
learning for a sustainable future. This perspective supposes a unitary and coherent overwhelming of the 
domains of the existence, sine qua non for sustainability as such and its implementation.

Deoarece educatorii sunt cei ce transmit obiective şi mijloace ale unor Weltanschauung-
uri ce permit ca oamenii să se înţeleagă mai bine, să-i înţeleagă mai bine pe ceilalţi şi să 
înţeleagă mai bine societatea şi sensurile ei, ei sunt aceia care ar trebui să fie gânditorii cei mai 
receptivi la necesitatea permanentei perspective critice asupra diferitelor prezumţii ce se bat 
pentru preeminenţă în fiecare moment al procesului educativ şi de constituire a societăţii. 
Desigur că asta nu are loc mereu, deoarece educatorii înşişi sunt receptori de mesaje ideologice 
şi sunt constrânşi de contexte. 

După cum se ştie, modernitatea însăşi a determinat o conştientizare fără precedent a 
locului, consecinţelor şi condiţiilor mişcării oamenilor. Mai clar spus, modernitatea a cerut şi a 
fost dependentă de conştiinţa realizării şi urmărilor concepţiilor şi intenţiilor de comunicare. 
Societatea însăşi a început să fie înţeleasă drept un uriaş şi complex aparat educativ, iar 
educatorii propriu-zişi au devenit doar vectori ai mesajelor educative la ordinea zilei, doar 
formatori ai cadrului de bază, ai premiselor cu ajutorul cărora oamenii urmau să preia şi să-şi 
asume în continuare disciplina socială şi comenzile funcţionale în acest sens.

Asta înseamnă că, în fond, deşi ştiinţa educaţiei s-a dezvoltat ca atare tocmai în 
modernitate, şi mai ales în modernitatea târzie, ea a rămas în urma avalanşei prin care viaţa 
socială a copleşit oamenii cu mesaje contradictorii şi generatoare de confuzie: cele mai 
sofisticate tehnici educaţionale au devenit, astfel, încadrate de sensul mesajelor ideologice 
dominante.

Ca urmare, educatorii au  în faţă două tipuri de probleme: 1. cum pot să asigure 
transmiterea cât mai adecvată a valorilor ideale – de comportament, relaţii sociale, finalitate a 
acţiunii – şi 2. cum pot să navigheze între aceste valori şi, pe de altă parte, valorile reale, 
mesajele antagonice din realitate,1 adică în ce mod pot oferi credibilitate educaţiei (şi, desigur, 
lor înşile). Nici o abordare „pragmatică”, în termenii de a construi oameni capabili de problem 
solving, nu dizolvă aceste probleme – şi în nici un caz nu o dizolvă pe a doua, cea mai neplăcută 
pentru ideologia mainstream – ci le poate doar ignora.

Ciocnirea dintre valorile ideale oferite de educaţia ca atare şi realitate nu se rezolvă însă 
doar în cadrul educaţiei. Din acest punct de vedere, educaţia rămâne frustrată şi marginalizată în 
faţa ofertelor formative ale societăţii, mult mai puternice şi mai pătrunzătoare şi, desigur, 
contradictorii.

                                                
 Prof. univ. dr., Universitatea Politehnica din Bucureşti.
1 Ana Bazac, „O problemă a educaţiei morale: contradicţia dintre principii şi realitate”, Paideia, 2, 1998, pp. 46-48; 
Ana Bazac, „Mesajele educative contradictorii şi pluralismul în cunoaştere”, Paideia, 3-4, 2001, pp. 19-21.
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Dar modernitatea le impusese, şi educatorilor, preocuparea pentru abordarea conştientă 
a cunoştinţelor şi transmiterii acestora. O asemenea abordare a fost considerată drept prima 
condiţie a înţelegerii pe mai departe a problematicii  mizelor şi contextelor determinante ale 
mesajelor educative.

Episodul Francis Bacon, de acum 400 de ani, a adus în discuţie, între altele, tocmai 
aspectul iniţial al bazelor cognitive ale mesajelor educative transmise. Există, cu alte cuvinte, 
preconcepţii în orice activitate de cunoaştere, iar a înţelege această activitate, a o adecva 
cerinţelor raţionale (a o face mai eficientă prin integrarea acestor cerinţe), implică a pune sub 
semnul întrebării – din aceeaşi perspectivă a cerinţelor raţionale – chiar preconcepţiile. Acest 
moment de început al raţionalismului modern jalonează lunga bătălie pentru zdruncinarea 
manierei de a transmite „adevăruri necondiţionate” de către diferite (şi indiferent ce) autorităţi, 
drept axiome ne-chestionabile. Totul trebuie pus sub semnul îndoielii, cum a insistat un urmaş 
al lui Bacon, Descartes, iar educaţia scolastică şi impunerea discursurilor puterii1 s-au opus şi se 
opun, într-un fel sau altul, acestei linii raţionaliste de conduită umană.

Înainte de toate, Bacon a arătat că preconcepţiile nu trebuie considerate tabu deoarece 
devin prejudecăţi. Iar aceste prejudecăţi trebuie să fie expuse clar – pentru a li se înţelege 
nocivitatea. 

Preconcepţiile devenite prejudecăţi sunt toate cunoştinţele devenite adevăruri absolute şi 
care sunt operate ca premise pentru orice cunoaştere, înţelegere şi apreciere ulterioară. Ele sunt 
idola sau „dogme goale”2 la care se închină oamenii ce nu sunt învăţaţi să abordeze raţional, 
deci destul de neconfortabil, lucrurile.

Este interesantă clasificarea pe care Bacon a făcut-o idolilor legaţi de procesul de 
cunoaştere: idola specus, idola tribus, idola fori şi idola theatri. Primele constau în extinderea 
normelor (de înţelegere şi comportament, deci a valorilor) de la individul3 din perspectiva căreia 
se analizează la toate celelalte situaţii umane. Un asemenea demers duce la excluderea a tot ce 
nu se găseşte în cadrul particular dat, iar pe de alt[ parte, acesta este transformat în model 
universal/general. Este perspectiva individualistă şi subiectivistă prin excelenţă. Idola tribus
constau în transformarea intereselor umane (sau ale sistemului/comunităţii) în interese/adevăruri 
universale ale existenţei şi în antropomorfizarea fenomenelor. Idola fori sunt rezultatul 
sensurilor date de/în discursurile pe care le folosesc oamenii în relaţiile dintre ei,4 adică de 
cuvintele pe care le aleg indiferent dacă sunt potrivite sau nu înţelegerii (dar sunt astfel vechilor 
reprezentări şi înţelegeri, adică idolilor).5  Idola theatri descriu tocmai faptul că oamenii sunt 
influenţaţi de către sisteme şi „reguli pervertite de demonstraţii”,6 să spunem noi – de ideologii 
dominante explicite, adică preiau „sisteme” de gândire ce reprezintă „lumi create” ca nişte piese 
de teatru.7

Filosofia socială de la jumătatea secolului al XIX-lea a demonstrat că aceşti idoli nu 
sunt rezultatul unor procese neutre de transmitere şi nu reflectă exclusiv mecanisme de 
cunoaştere/logica modalităţilor de cunoaştere. Ei sunt legaţi şi de constructele ideologice, deci 
de puncte de vedere ce reflectă poziţii şi interese sociale, în ultimă instanţă – de putere (de 
dominaţie-supunere).

                                                
1 Michel Foucault, L’archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969; Jürgen Habermas, Le discours philosophique de 
la modernité (Douze conférences par Jürgen Habermas) (1985), Paris, Gallimard, 1988.
2 Francis Bacon,  The New Organon or True Directions Concerning the Interpretation of Nature, 1620, 
http://www.constitution.org/bacon/nov_org.htm, Book I, XXIII.
3 Ibidem, XLII.
4 Ibidem, XLIII: „căci oamenii se asociază prin discurs.”
5 AB – ce corespund, în ultimă instanţă,  şi intereselor de constituire şi întărire a unor concepţii dominante.
6 Francis Bacon,  The New Organon, LXI.
7 Ibidem, XLIV.
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În întreg secolul trecut, a existat, pe de o parte, o fructuoasă cercetare a cunoaşterii şi 
transmiterii acesteia ca fenomen strict gnoseologic şi psihologic şi, pe de altă parte, o caznă de a 
pune între paranteze constitutiv  şi fundament al filosofiei şi ştiinţelor umane mainstream nu s-a 
opus la ceea ce Bacon  numise idola specus. Fragmentarea cunoaşterii omului şi societăţii, prin 
formarea fragmentată a ştiinţelor umane şi sociale1 o dată cu empirismul scientist şi
pozitivismul susţinut de prima revoluţie industrială a maşinilor mecanice, a fost folosită social. 
Desigur că totul a avut loc în perioada capitalismului naţional2 când capitalul a avut nevoie de 
state naţionale, întărite şi prin mituri exclusiviste. Idola tribus au devenit astfel chiar legitimări 
ale nepăsării faţă de consecinţele intersectării intereselor particulare. Idola fori au căpătat o 
statură exacerbată nu doar în regimurile politice explicit ne-democratice, ci şi acolo unde 
structurile birocratice s-au hiper-dezvoltat, iar mecanismele de control bazate pe o violenţă de 
sus indirectă şi subliminală au devenit din ce în ce mai perfecţionate. Idola theatri sunt în mod 
deosebit familiare universului birocratic al academiilor, sistemelor de cercetare şi învăţământ, 
unde ascensiunea socială este dependentă de supunerea faţă de şi asumarea filosofiilor la modă 
(adică dominante). Perspectiva dominantă este aceea în care toate aceste idola nu sunt 
chestionate şi sunt socotite a fi naturale şi eterne, constitutive „naturii umane” însăşi.

În ultimele decenii a început să se dezvolte o contrapresiune la aceste prejudecăţi. De la 
analizele post-structuralismului francez (Foucault, Deleuze şi Guattari, Derrida, Althusser) şi 
până la cercetările asupra viitorului.

În cadrul acestora din urmă sunt remarcabile cele legate de obiectivul educaţiei durabile 
(sustainable education),3 şi anume de obiectivul de a forma oameni cu viziune sistemică, 
unitară, coerentă, asupra societăţii şi naturii, ca şi asupra spaţiului social şi timpului social. În 
ceea ce priveşte viziunea integrată asupra societăţii şi naturii, este evidentă încercarea de a 
depăşi idola specus şi idola tribus, adică egoismul urmăririi bunei-stări proprii şi hic et nunc, 
fără consideraţie faţă de buna-stare prezentă şi viitoare a societăţii umane în ansamblu şi a 
naturii. Iar perspectiva consecvent raţionalistă, deci critică asupra tuturor presupoziţiilor, se 
opune clişeelor comune (idola fori) induse în conştiinţa comună de la „aparatele ideologice” 
(Althusser) ale structurilor de putere (idola theatri).

Obiectivul educaţiei durabile a fost desenat ca model de globo sapiens. Ce înseamnă 
aceasta? Pe de o parte, este vorba de indivizi  – homo globalis – ce trebuie să aibă o competenţă 
globală, adică privind interdependenţele multiple, economice şi culturale într-o lume 
globalizată4. Pe de altă parte, este vorba de indivizi – globo sapiens – profesionişti uniţi prin 
valorile comune şi înţelepciunea cu privire la soarta unitară a Terrei şi la anticipări privind 
această soartă5. 

                                                
1 Vezi Ana Bazac,  „Fragmentarea ştiinţelor sociale, filosofia socială şi societatea cunoaşterii”, în coord. Dan Gabriel 
Sîmbotin, Unitatea ştiinţei între noutate şi tradiţie, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, pp. 193-226.
2 În care dezvoltarea capitalului a avut loc prin relaţia dintre capital şi forţa de muncă naţională: deşi capitalul englez 
de la sfârşitul secolului al XIX-lea a exportat în toate colţurile lumii, inclusiv capital, el a exportat mărfuri produse de 
muncitorii englezi. De aici i s-a tras puterea (ne-discutând acum de imperiul colonial) Acest aspect este esenţial 
atunci când se discută problema globalizării. Cei care susţin că globalizarea nu ar fi un fenomen nou, că trebuie să nu 
se omită imensul flux al exporturilor de la sfârşitul secolului al XIX-lea, nu iau în seamă tocmai specificul: 
globalizarea corespunde dezvoltării capitalismului transnaţional, adică aceluia în care capitalul – el însuşi 
transnaţional – are la îndemână o forţă de muncă transnaţională.
3 Vezi The UN Decade of Education for Sustainable Development, 2005-2014.
4 Vezi Patricia Kelly, Globo sapiens – „waste of time” or work in progress?, 2007, Alternative Educational Futures: 
Pedagogies for an Emergent World, edited by M.Bussey, Sohail Inayatullah, Ivana Milojevič, Rotterdam, 
Sensepublishers, 2008, pp. 189-202, http://www.sensepublishers.com/catalog/files/9789087905132.pdf.
5 Ibidem, dar şi Pentti Malaska ce a creat chiar conceptul de globo persona sapiens, în Inventing futures, Paper 
presented at the World Futures Studies Federation XV World Conference ‘Global conversations -What you and i can 
do for future generations’, Brisbane, Australia, 28 September - 3 October 1997.
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În experimentul de a forma – chiar în grupe de studenţi politehnişti – după modelul 
globo sapiens, a fost evidenţiat fenomenul ciocnirii dintre cerinţele acestui nou model şi, pe de 
altă parte, inerţia/remanenţa vechilor elemente din modelul individului îndreptat spre rezolvarea 
de probleme într-un mediu bazat pe relaţii individualiste şi pe înţelegerea fragmentată a 
lucrurilor. Au existat, astfel: a. cei care au acceptat noul model, b. cei care au opus rezistenţă şi 
c. cei care au fost convertibili, dar sceptici („la ce bun, căci oricum nu se poate schimba nimic”). 
Experimentul a propus concepţii concrete noi – ce le provocau pe cele vechi: universalism 
versus rasism, ecologism versus productivism îngust, educaţie necesară în sensul globo sapiens
versus educaţie ne-necesară pentru aceasta.1 Rezultatul: majoritatea studenţilor au acceptat 
valorile specifice lui globo sapiens, mai puţini au fost sceptici, şi şi mai puţini s-au opus. O 
informaţie plăcută pentru unii; neliniştitoare pentru alţii: de aici şi mesajele contraofensive 
legate de maniera de susţinere a idolilor.

Dar în cele de mai sus a fost vorba de studenţi, deci de clasici receptori ai demersului 
educativ. Marea problemă este de a lucra această trecere de la idola – dacă se doreşte – la o 
perspectivă raţionalistă, universalistă, ecologistă şi umanistă. Aceasta ar fi necesară educatorilor 
şi ar permite, de fapt ar genera, şi o autentică manifestare democratică. Ruperea educatorilor din 
coconul mentalităţilor tradiţionaliste şi tradiţionale şi/dar din ce în ce mai contra-productive în 
lumea şi pentru lumea de astăzi cere însă un program complex în care formarea permanentă a 
educatorilor trebuie să beneficieze de un activism al filosofiei, bazat şi el pe auto-reflexivitate şi 
critică – şi pe o resurecţie a pragmatismului deweyan. Ce condiţii există pentru acestea?

Un prim element dintr-un răspuns posibil şi necesar este că aceste condiţii sunt frânate 
de şi, în acelaşi timp, încadrate în tiparul relaţiilor sociale circumscrise maximizării profitului. 
Ca urmare, urmărirea obiectivelor individuale şi fragmentate, rupte de consecinţele lor asupra 
celorlalţi şi asupra lumii, duce la restrângerea orizontului tematic transmis, a conceptelor şi 
conexiunilor şi, astfel, la privarea celor care învaţă de capacitatea de a face faţă problemelor 
globale. Pe care, de-altfel, ei le amână, privindu-le cu scepticismul susţinut de ideea „lucrurile 
sunt controversabile”.

Şi calitatea personalităţii educate şi capacitatea acesteia de a se comporta responsabil 
scad atunci când educaţia superioară serveşte doar la adecvarea forţei de muncă la cerinţele –
fragmentate şi de anvergură limitată ale – patronatului angajator: „Educaţia care serveşte un 
viitor bazat pe business-as-usual re-produce Mcabsolvenţi”2.  

Aceste cerinţe şi probleme ale transmiterii cunoaşterii privesc, deci, nu doar aspecte 
epistemologice sau de metode, ci de valori. Iar chestionarea acestora şi falsifierea lor raţională 
înseamnă, dincolo de ştiinţe speciale, filosofie. Fără filosofie, mentalităţile, inclusiv – sau, 
poate, în primul rând – ale educatorilor, rămân simple reziduuri întâmplătoare ale diferitelor 
influenţe care s-au constituit în umbra vremurilor.  

  

                                                
1 Vezi şi Patricia Kelly, Accepters, Converts and „Resisters” on the road to Globo sapiens, 2007, 
http://www.thesustainabilitysociety.org.nz/conference/2007/papers/KELLY-Globo%20sapiens.pdf.
2 Patricia Kelly, „McGraduates or Globo Sapiens?”, Bulletin of Higher Education Research, No. 14, Dec. 2009, pp. 
1-4, http://www.ipptn.usm.my/v2/index.php/publication/cat_view/22-bulletin-of-higher-education-research/29-
bulletin-2009.html.
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SIMBOLISTICA SOTERIOLOGICĂ A DISCURSULUI SOCIALIST

Robert SABOTICI

“Apariţia socialismului va semăna cu o mare revelaţie religioasă. Oare nu se va produce un 
eveniment miraculous când bărbaţii şi femeile care au crescut în obscuritatea brutală a planetei noastre 
vor atinge dreptatea şi înţelepciunea; când omul, prin evoluţia naturală, se va ridica deasupra naturii, 
adică deasupra violenţei şi conflictului; când forţele şi instinctele conflictuale se vor contopi într-o 
armonie a voinţelor? Şi cum am putea să nu  ne întrebăm dacă, la originea acestor lucruri, nu exită o 
unitate sau o bunătate secretă care dă sens lumii? (…) O revoluţie a dreptăţii, înfăptuită de acea parte a 
naturii pe care acum o numim omenire, va fi, am putea spune, o provocare şi un semnal pentru natura 
însăşi. De ce nu ar tânji întreaga creaţie să se elibereze de inerţie şi confuzie, din moment ce prin 
omenire vor fi atinse deja conştiinţa, iluminarea şi pacea? Astfel, de la înălţimea triumfului său, 
omenirea va rosti cuvinte de speranţă care vor atinge chiar profunzimile naturii, şi va asculta vocea 
aşteptării şi chemării universale care va răspunde strigătului său. […] Oamenii vor înţelege semnificaţia 
profundă a vieţii, al cărei scop secret este armonia tuturor minţilor şi forţelor şi a tuturor libertăţilor 
individuale. Ei vor înţelege mai bine istoria şi o vor iubi mai mult, pentru că va fi istoria lor, întrucât ei 
vor fi urmaşii întregii rase umane. Şi vor înţelege şi universul mai bine: pentru că atunci când vor primi 
triumful minţii şi spiritului în sânul umanităţii, ei vor realiza imediat că universul din care se naşte 
omenirea nu poate fi în mod fundamental brutal şi orb, că există suflet şi spirit peste tot, că universul 
însuşi nu este nimic altceva decât un progres obscur şi infinit către arminie, frumuseţe, libertate şi 
bunătate.” (Jean Jaures )  

Status quaestionis:
   
Ce a caracterizat amploarea fără precedent a fenomenului socialist din secolul al XX-lea 

a fost, în principal, faptul că acesta a reuşit, pentru prima dată în istorie, să sintetizeze cu o 
minuţiozitate neverosimilă valorile şi aspiraţiile comune ale unui fond social cultural-uman de o 
dimensiune impresionantă. Nu ţine numai de o ordine speculativă perceperea unei „stări” 
psihologie a lumii ci, mai mult decât atât, odată ce evenimentele şi deciziile politice şi-au 
dovedit pentru prima dată efectul de domino la nivel global (primul război mondial), am putut 
distinge, utilizând instrumentele sociologiei, nenumărate dovezi ale manifestării unei ethos
particular şi dependent al societăţilor, care au dezvoltat o serie de percepţii şi mituri pe care le 
vom denumi în această analiză „ideologii cotidine”. Orice eveniment major în ordinea istoriei 
joacă un rol decisiv în conturarea percepţiei asupra lumii a cât mai multor dintre oameni. 
Bunăoară, marxismul, ca ideologie, nu apare câtuşi de puţin în mod întâmplător, cu toate că el 
se legitimează de la o presupusă legitate istorică, aptă să-l elaboreze şi să-l construiască în mod 
necesar ca rezultat al thelosului istoriei. Cu toate acestea, el reuşeşte, ca nicio altă ideologie, să 
sintetizeze şi să abstragă în propria lui teorie pincipalele „curente de gândire” populare, adică, 
aşa cum am spus mai devreme, principalele ideologii cotidiene. 

Aşadar, în orice demers hermeneutic, vom încerca să identificăm procesul prin care 
ideile nesistematizate ale miturilor unor societăţi capătă forma de concepte în interiorul cadrelor 
teoretice sistematizate ale ideologiilor elaborate de către teoreticieni.

Despre interpretarea factorilor emergenţi ai ideologiei:

Discursul ideologic utilizează, de obicei, o formulă de limbaj caracteristică, ce are ca 
obiectiv realizarea unei structuri argumentative coerente, capabile să producă un schimb 
neîntrerupt de empatizare între emiţător şi receptor. Doctrina marxistă, văzută ca doctrină neo-
mesianică, nu a putut reactualiza decât miturile tradiţionale ale salvării, elaborate într-un cadru 
politic particular, adaptat la desfăşurarea istorică în care acesta dorea să se impună. Deci logica 
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unei hermeneutici autentice este menită, în ultimă instanţă, să delimiteze cadrele lingvistic-
simbolice care urmăresc impunerea unei structuri informaţionale obiective în interiorul 
discursului persuasiv ideologic.

Discutând despre funcţia narativă a discursului marxist, putem identifica nenumeroase 
pattern-uri şi clişee verbale utilizate ca mecanisme ale violenţei simbolice şi ale manipulării. 
Cele două concepte au aparenţa unei sinonimii aproape suprapuse însă, după o explicitare mai 
dezvoltată, vom putea sesiza diferenţele. Pe de o parte, violenţa simbolică lucrează cu 
condiţionări dihotomice de tipul „bine-rău”: dacă nu ai conştiinţă de clasă, eşti duşman; „dacă 
voi nu mă vreţi, eu vă vreu”, proletar VS „duşman al poporului” etc.  Pe de altă parte, 
manipularea presupune sesizarea principalelor deziderate regăsite în subsidiarul culturii 
cotidiene: preluarea miturilor şi credinţelor nesistematizate ale populaţiei şi încadrarea lor într-o 
structură teoretică sistematizată. Acestea presupun totodată păstrarea nemijlocită a amplorii, 
diversităţii şi codurilor comune resimţite la nivelul comunităţii. Orice pattern discursiv
presupune la rândul lui o dogmatică a realizării unui nod comunicaţional între actorul politic şi 
societate. Menirea acestuia se reduce defapt la competenţa de a vedea şi de a înţelege firul 
desfăşurării evenimentelor istorice, urmând totodată ca ideologia să reprezinte o repovestire şi o 
reinterpretare structurată a acestora. Pentru că, nu-i aşa, explicând mai mult, înţelegem mai bine 
(Paul Ricoeur). Deci retorica revoluţionară a lui Lenin putem spune că a respectat întocmai 
elaborarea unor intrigi, ca forme de interpretare sintetică a evenimentelor istorice, rolul de bază 
al revoluţionarului de profesie fiind, în acest caz, acela de mediator dintre evenimente şi istorie. 

Trăsăturile principale ale ideologiei:

Aşa cum afirmă Karl Mannheim, ideologia nu se poate identifica decât făcând apel la 
un grup, la o structură socială pe care să o reprezinte. Nu putem ştii cu siguranţă dacă ideologia 
se adaptează la grup sau grupul la ideologie, însă cea ce rămâne un lucru cert este faptul că
ideologiile privesc înapoi, în timp ce utopiile privesc spre viitor, acestea din urmă adresându-se 
de obicei claselor aflate în ascensiune. Deci ideologiile au capaciatea de a se adapta la realitate, 
în timp ce utopiile o fac să explodeze prin patul procustian al doctrinei. Apelul la interese, 
pragmatismul şi calculul actorilor raţionali vor îndepărta aşadar în mod accentuat pretenţiile 
weberiene ale neutralităţii axiologie, apelul la ideologie rămânând singurul mijloc de legitimare 
a proiectelor şi a sensului unor interese practice stabilite de grupurile sociale. Astfel, omul 
modern al epocii tehnologie are tot mai mare nevoie de apelul la ideologie, utilizând totodată 
criteriile de congruenţă şi verosimilitate la adresa răspunsului pe care aceastea l-ar putea oferi 
propriilor lui necesităţi. Numai că singurele piedici ale progresului şi, implicit, ale apelului la 
ideologie, rămân cinismul şi scepticismul, îndepărate numai de analiza sociologică riguroasă 
întreprinsă asupra rolului pe care îl ocupă jocul istoriei. Înţelegerea realităţii de către societăţile 
care fac apel la mit şi simbol este, de cele mai multe ori, spontană şi nesistematizată, acestea 
asimilând raţionalizări ale realităţii înconjurătoare prin extrapolarea la fenomene, procese, 
acţiuni ale comportamentului cotidian al societăţii. 

În mod tipic, în toate societăţile cu o organizare socială complexă (cum sunt mai toate 
societăţile de la Egiptul Antic încoace), ideologiile dominante s-au format prin determinarea 
reciprocă între ideologiile cotidiene şi cele elaborate teoretic. Acest proces destul de elaborat (de 
interrelaţionare şi interdependenţă între ideologii) este preluat de obicei de către revoluţionar şi 
tranformat în acţiune şi practică politică. El presupune nu numai sesizarea nemulţumirilor 
populaţiei la adresa puterii în exerciţiu, ci şi reinterpretarea acestor nemulţumiri (deseori 
încadrate de mituri) în structura unei elaborări teoretice complexe şi riguros sistematizate. În 
acest mod, ideologia nu numai că dobândeşte un dinamism crescut, dar caută să identifice în 
simbol „ceea ce justifică şi impresionează” (Ricoeur). Ideologia devine în scurt timp o teorie a 
motivaţiei sociale, grupul legitimându-şi existenţa exclusiv de la aceasta. Apelul la maxime, 
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lozinci lapidare, terminologie retorică cât şi la scheme verbale cu caracter ritualic nu mai 
rămâne decât o chestiune de timp. Ideologia devine imanentă prin programul pe care îl formează 
şi are capacitatea de a justifica orice gest, orice crimă [...]. Ideile cu conţinut obiectiv le 
transformă în opinii, iar gândirii critice îi opune un proces de metemsomatoză capabil s-o 
transforme într-un sistem de credinţe care obturează posibilul şi reinterpretează realul. Vedem 
cum astfel ideologia ajunge să se întrepătrundă cu religia, în sensul în care Marx vedea religia 
ca o ideologie par excellence. Cu diferenţa ca eu, ca nemarxist, pătrez teoretic distincţia clară 
între religie şi ideologie [...].

  
Comunismul sau mitul mesianic.

Aşa cum socialistul Jean Jaures îl descrie, comunismul poate fi văzut ca o ideologie 
generoasă care sintetizează dorinţele de secole ale omenirii: „un apel moral emoţionant, o 
expresie nouă şi mai desăvârşită a setei eterne a omului de dreptate, unitate şi iubire fraternă”. 
Văzută doar ca o bună intenţie, cu scopul de a-i aduce circumstanţe atenuante, nu trebuie uitat 
faptul că ideologia comunistă şi-a legitimat propriile acţiuni criminale pornind exact de la aceste 
deziderate „nobile” ale unei sinteze finale capabile să definească şi să localizeze cu exactitate 
legile morale şi valorile umane la care omenirea aspiră de secole. Ceea ce rămâne însă o gravă 
eroare de logică, este tocmai incongruenţa dintre legitatea unei înlănţuiri istorice deterministe şi 
năzuinţele subiective ale omenirii. Cu alte cuvinte, chiar şi presupunând că valorile subiective 
ale lumii ar fi comune (prin asta ele nedevenind deloc obiective! – în sensul descoperirii 
adevărului absolut), determinismul istoric ar trebui, conform lui Marx, să ducă la o formă 
necesară, impusă şi, mai ales, obiectivă, neconformă cu vreun spirit arbitrar al umanităţii. 
Numai justificarea prin manifestările unui „Spirit Universal” (Hegel) ar mai putea susţine deci o 
astfel de necesitate, acesta reuşind (ipotetic) să facă legătura dintre voinţele libere şi subiective 
ale oamenilor şi scopul obiectiv-bun al Fiinţei Universale care-şi manifestă prezenţa în istorie 
prin chiar dorinţele subiective ale indivizilor [...]. Ceea ce a reuşit să declasifice în mod absolut 
revoluţia lui Lenin au fost exact drepturile şi dorinţele subiective ale indivizilor, abolite de 
tendinţa generală a universului, anume aceea de a urma calea unei unităţi finale hotărâte de către 
„Spiritul Universal” care, evident, la acea dată, se manifesta în lume prin întruparea lui Lenin 
[...]. 

Încercând să deconstruim această delicată şi complexă teorie, vom putea observa că 
aceeaşi simptomatologie discurivă o putem regăsi şi în cazul marilor lideri religioşi şi spirituali 
ai lumii. Pe de o parte, aceştia nu numai că elaborează un discurs care intră în contradicţie totală 
cu raţiunea publică (J. Rawls) dar propun şi un plan de cucerire a lumii văzut ca fundament al 
soteriologiei religioase. Religiile fundamentaliste actuale de exemplu, răspund în faţa procesului 
amplu de secularizare a insitutuţiilor, principalele lor demersuri mergând pe linia resacralizării 
acestora. Este exact ceea ce propune şi Lenin atunci când vorbeşte despre Partid şi despre rolul 
fiecărui revoluţionar de a face tot ce îi stă în putere pentru binele acestuia. Vedem astfel cu 
Partidul a confiscat rolul statului, aşa cum o sectă încearcă să-şi impună dominaţia religioasă 
asupra întregii populaţii căreia îi revalorifică şi îi confiscă instituţiile în vederea instituirii unei 
teocraţii. Prin practicile ritualice, apelul la „conducătorul iubit”, prin intonarea cu program a 
unor imnuri (repetate la începutul activităţilor ca mantre exoterice) etc., comunismul putem 
spune că a realizat, în plin secol al modernităţii „seculare” şi „materialiste”, reificarea vechilor 
teocraţii ale începutului istoriei umanităţii.

  Concluzii:
    
              Aşadar, putem afirma, fără riscul de a ne înşela prea tare, că modelul social-politic 
propus de Lenin se subordona perfect imaginii unei „religii laice”: ipoteza salvării prin partid, 
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rolul său istoric, colectivitatea aleasă (prezentă şi în Apocalipsa de la Ioan prin salvarea doar a 
celor supuşi Mielului), nu reuşeau decât să reprezinte „o modalitate de a se salva a omului de 
masă prin orice colectivitate înglobantă care, în schimbul supunerii, îl va scuti exact de acele 
alegeri care, odinioară, presupuneau afirmarea existenţei lui Dumnezeu.”1
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1. Lenin – Statul şi revoluţia.
2. Lenin – Ce-i de făcut?.
3. Andrei Ţăranu – Curs de doctrine politice contemporane.
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1 Michael Oakeshott – „Rationalism in Politics and Other Essays”, p.381 (cap. „Masele în democraţia 
reprezentativă”).
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DEZBATERILE  REVISTEI  PHILOSOPHIA   MILITANS

FILOSOFIE, TEOLOGIE ŞI ESTETICĂ
ÎN PERSPECTIVA RAŢIUNII SPECULATIVE

           
  ACADEMIA ROMÂNĂ a acordat premiul „MIRCEA FLORIAN”

Domnului Profesor  universitar doctor MIHAIL DIACONESCU pentru lucrarea 
PRELEGERI DE ESTETICA ORTODOXIEI

  A apărut recent, la Editura Doxologia din Iaşi a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, 
ediţia a II-a revizuită şi adăugită a tratatului pe care Mihail Diaconescu l-a intitulat Prelegeri de 
estetica Ortodoxiei (Vol. I Teologie şi estetică; Vol. II Ipostazele artei). 

Ediţia a II-a este însoţită de un amplu şi revelator studiu-prefaţă intitulat Filosofie, 
teologie şi estetică în perspectiva raţiunii speculative semnat de Acad. Alexandru Surdu.

Noua ediţie cuprinde cinci capitole noi, importante adaosuri bibliografice, precum şi un 
set de 112 planşe color pe hârtie cretată (imagini ale unor fresce, icoane, biserici, broderii, 
miniaturi, obiecte liturgice, opere de orfevrărie, desene, sculpturi în lemn şi în piatră etc.) apte 
să ilustreze ideile susţinute în tratat.

Despre prima ediţie a acestui tratat, apărută în 1996, s-au pronunţat importante 
personalităţi ale culturii noastre.

Înaltpreasfinţia Sa Dr. Teodosie Petrescu Arhiepiscopul Tomisului afirma: 
„Domnul Mihail Diaconescu este nu numai unul dintre cei mai importanţi romancieri ai 
literaturii noastre, ci şi un strălucit spirit teoretic. Biserica recunoaşte şi binecuvântează în 
Prelegeri de estetica Ortodoxiei o lucrare de o înaltă ţinută teologică, o îmbinare cu totul 
aparte de erudiţie, acribie analitică şi critică, sistematizare şi rigoare în demonstraţii. E o 
sinteză care exprimă, în egală măsură, vocaţia constructivă a autorului, misiunea sfântă a 
culturii în care ne înscriem şi atmosfera specifică a teologiei româneşti. S-a spus, pe bună 
dreptate, că această lucrare nu are anticipare în cultura română şi europeană. E necesar să 
adăugăm însă că Prelegeri de estetica Ortodoxiei ni se impune ca un rezultat firesc al 
inepuizabilelor avuţii spirituale pe care teologia noastră le-a acumulat pentru poporul român 
hristofor şi pentru oamenii de pretutindeni. Lucrarea ziditoare de suflet a domnului Mihail 
Diaconescu este, mai ales, o importantă etapă, un nou şi semnificativ început, în evoluţia 
îndelungată şi, adeseori, dramatică a dezbaterilor mereu reluate despre frumos şi despre 
contribuţia decisivă a artelor la spiritualizarea omului şi a lumii întregi însetate de Creatorul 
ei”.

Tot despre Prelegeri de estetica Ortodoxiei, Acad. prof. univ. dr. Alexandru Surdu
scria: „Din punctul nostru de vedere, Prelegeri de estetica Ortodoxiei este o lucrare ce 
ilustrează, în variate moduri şi cu multe dovezi, relaţia străveche şi puternică dintre filosofie şi 
teologie, dar mai ales marile tradiţii ale cugetării speculative europene. Ilustrează şi resurecţia 
excepţional de puternică a gândirii dialectico-speculative în zilele noastre.

Pentru că această lucrare, ca teorie a frumosului, se remarcă prin deschiderile ei 
numeroase şi revelatoare spre ontologie, ca ştiinţă a căutării Absolutului, spre culturologie, 
care porneşte, în dezbaterile şi deducţiile sale, de la cultul religios, respectiv de la relaţia 
străveche şi complexă dintre cult şi cultură, spre antropologia creştină, ce afirmă valoarea 
unică şi marea demnitate a omului în univers, prin raportare la Dumnezeu Creatorul său, spre 
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gnoseologia fundamentată revelaţional şi spre Adevărul descoperit prin credinţă şi prin iubire, 
spre logica orientată în principiul Causa Causarum, spre existenţialismul creştin şi spre 
fenomenologia secolului al XX-lea, ea este un reper important în peisajul vast, frământat şi, mai 
ales, contradictoriu al cugetărilor estetice contemporane.

Faptul că lucrarea Prelegeri de estetica Ortodoxiei a fost elaborată în zilele noastre ca 
un act necesar, respectiv ca „un răspuns” la provocările întreţinute de tendinţele 
antispiritualiste este semnificativ pentru evoluţia generală a culturii române şi europene, dar, 
mai ales, pentru resurecţia puternică a cugetării dialectico-speculative, ferm orientate 
metafizic, în cele mai variate domenii teoretice”.

La acestea, părintele prof. univ. dr. Dumitru Radu, considerat, pe bună dreptate, cel 
mai important dintre discipolii marelui teolog Dumitru Stăniloae, ţinea să adauge: „Apariţia 
unei cărţi importante este un eveniment în cultura şi spiritualitatea unui popor contribuind la 
afirmarea lui într-un anumit domeniu sau segment al evoluţiei sale. Prelegeri de estetica 
Ortodoxiei este o carte cu totul apare în literatura noastră – fără nici o anticipare românească 
sau în cultura altor popoare, dar care îşi va atrage interpelări din diverse domenii ale ştiinţei şi 
artei, va avea ecouri şi rezonanţe concrete în scrisul românesc. 

Noua carte pe care profesorul universitar şi scriitorul Mihail Diaconescu o oferă 
publicului interesează nu numai estetica de şcoală, adresându-se deci specialiştilor în domeniul 
vast al teoriilor despre frumos, precum şi tineretului universitar, ci întreaga cultură, literatură 
şi artă prin implicaţiile religioase, morale şi prin valorile teologice, filosofice, literare şi 
artistice puse în circulaţie în serviciul revigorării scrisului românesc şi, prin aceasta, în slujba 
spiritualităţii creştine ortodoxe româneşti, cu valenţe ecumenice.

O carte ca aceasta – Prelegeri de estetica Ortodoxiei – este nu numai dorită, ci şi 
necesară astăzi în literatura românească şi în lucrarea Bisericii de rezidire spirituală a 
neamului românesc, de afirmare a culturii noastre în context european şi universal”.

Şi domnul prof. univ. dr. Ilie Bădescu a caracterizat acest tratat afirmând: „Domnul 
Mihail Diaconescu a dat în Prelegeri de estetica Ortodoxiei una dintre lucrările fundamentale 
ale culturii noastre. Este o sinteză vastă, deschizătoare de noi perspective. Erudiţia, spiritul 
analitic, puterea de disociere şi valoarea demonstraţiilor aşază această lucrare la înălţimea 
celor mai importante înfăptuiri teoretice româneşti. Suntem încredinţaţi că Prelegeri de estetica 
Ortodoxiei este o carte care rămâne, una dintre acele creaţii capabile să exprime specificul şi 
pulsaţia unei culturi, să catalizeze şi să întreţină în lectori noi disponibilităţi, noi vocaţii 
creatoare, noi energii spirituale, îndeosebi”.

Apariţia în 1996 a tratatului Prelegeri de estetica Ortodoxiei este unul dintre motivele 
pentrru care domnul Marin Diaconu, impus ca istoric al filosofiei româneşti, afirma: „Noica 
scria cândva despre «modelul Cantemir» în cultura română, concept sub care îi aşeza pe 
Cantemir, Hasdeu, Iorga, Enescu ori Mircea Eliade. Cred că într-o asemenea tovărăşie ar 
trebui adus azi şi Mihail Diaconescu. Pentru o astfel de dreaptă aşezare pledează, probează, 
depun mărturie întreaga-i creaţie şi activitate”. 

Revista Philosophia militans îşi propune să continue dezbaterile dedicate tratatului 
Prelegeri de estetica Ortodoxiei publicând noi comentarii asupra ideilor pe care acesta le 
susţine. 

Faptul că dezbaterile teoretice din domeniul esteticii sunt marcate de apariţia unei ample 
sinteze de orientare spiritualistă este semnificativ pentru evoluţia culturii române contemporane. 

Începem aceste dezbateri cu publicarea comentariilor semnate de Înalt Prea Sfinţitul 
Dr. Nifon Mihăiţă Mitropolitul Târgoviştei,  Constantin Mihai, prof. univ. dr. şi dr. 
honoris causa Ion Tudosescu şi prof. dr. Stan I. Florea., 
           Subtitlurile aparţin redacţiei.
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      O   LUCRARE FUNDAMENTALĂ,
UNICĂ ÎN CULTURA ROMANĂ ŞI EUROPEANĂ

                                                                                 de      DR.   NIFON MIHĂIŢĂ
                                     ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT AL TÂRGOVIŞTEI

Tratatul Prelegeri de estetica Ortodoxiei este o lucrare fundamentală, unică în cultura 
română şi europeană. 

El este întemeiat pe experienţa artei creştine româneşti şi europene, pe principiile 
filosofiei, pe un mare număr de teorii estetice elaborate anterior, pe principiile dogmatice, 
liturgice şi catehetice ale Bisericii noastre Ortodoxe, precum şi pe forţa speculativă a autorului.  

Peste patru mii de referinţe bibliografice, uşor de urmărit, fie la subsolul paginilor, fie la 
finele diverselor capitole, susţin, argumentează şi exemplifică ideile acestui tratat. 

Este o lucrare care îmbină în mod fericit reflecţiile despre aspectele de maximă 
generalitate ale existenţei,  cu cele referitoare la principiile esteticii, cu elanul doxologic ortodox 
şi cu o impresionantă capacitate de organizare şi sistematizare a materiei.

Nu întâmplător, domnul acad. Alexandru Surdu, care a ţinut să însoţească cu amplul său 
studiu prefaţă acest tratat, scria: 

„Estetica domnului Mihail Diaconescu este puternic influenţată de problemele 
speculative impuse în istoria filosofiei de cugetarea dedicată transcendenţei.

Acest fapt este firesc. Problema transcendenţei se impune în zilele noastre, cu tot mai 
multă pondere, în majoritatea domeniilor fundamentale ale gândirii teoretice. 

Filosofia şi teologia conlucrează pentru a discuta în mod adecvat caracterul antinomic, 
contradictoriu prin definiţie, al transcendenţei. Mai precis – acestei tendinţe a filosofiei către 
religie i-a corespuns şi o tendinţă a teologiei către filosofie. Este vorba de teologia speculativă, 
în care este postulată ca atare trancendenţa cu specificul ei. Se poate vorbi astăzi şi de o 
teologie raţional-speculativă care încearcă să împace modalitatea intelectualist-raţionalistă cu 
cea dialectico-speculativă în cugetare. Teologia raţional-speculativă se bazează nu numai pe 
filosofia speculativă, ci şi pe datele actuale ale ştiinţelor, multe dintre acestea atacând 
tangenţial sau chiar frontal probleme ale transcendenţei, în genere, şi ale celei religioase, în 
mod special”.

Tot domnul acad. Alexandru Surdu adaugă, în acelaşi studiu prefaţă: 
„Din punctul nostru de vedere Prelegeri de estetica Ortodoxiei este o lucrare ce 

ilustrează în variate moduri şi cu multe dovezi, relaţia străveche şi puternică dintre filosofie şi 
teologie, dar mai ales marile tradiţii ale cugetării speculative europene. Ilustrează şi resurecţia 
excepţional de puternică a gândirii dialectico-speculative în zilele noastre.

Pentru că această lucrare, ca teorie a frumosului, se remarcă prin deschiderile ei 
numeroase şi revelatoare spre ontologie, ca ştiinţă a căutării Absolutului, spre culturologie, 
care porneşte, în dezbaterile şi deducţiile sale, de la cultul religios, respectiv de la relaţia 
străveche şi complexă dintre cult şi cultură, spre antropologia creştină, ce afirmă valoarea 
unică şi marea demnitate a omului în univers, prin raportare la Dumnezeu Creatorul său, spre 
gnoseologia fundamentată revelaţional şi spre Adevărul descoperit prin credinţă şi prin iubire, 
spre logica orientată de principiul Causa Causarum, spre existanţialismul creştin şi spre 
fenomenologia secolului al XX-lea, ea este un reper important în peisajul vast, frământat şi, mai 
ales, contradictoriu al cugetării estetice contemporane.

Faptul că lucrarea Prelegeri de estetica Ortodoxiei a fost elaborată în zilele noastre ca 
un act necesar, respectiv ca «un răspuns» la provocările întreţinute de tendinţele 
antispiritualiste este semnificativ pentru evoluţia generală a culturii române şi europene, dar, 
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mai ales, pentru resurecţia puternică a cugetării dialectico-specualtive, ferm orientate 
metafizic, în cele mai variate domenii teoretice”.

Ca ierarh şi teolog ortodox care, în decursul câtorva decenii, am primit numeroase 
însărcinări ecumenice din partea Bisericii noastre, atât în ţară cât şi în străinătate, ţin să 
subliniez în mod special o latură deosebit de semnificativă a vastei sinteze elaborate de domnul 
profesor Mihail Diaconescu. Este ampla ei deschidere spre valorile artistice ale întregului 
continent european şi ale lumii întregi. 

Acest aspect m-a interesat în mod deosebit şi pentru motivul că eu însumi predau un 
curs de ecumenism la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii Valahia din Târgovişte. 
Deschiderea ecumenică a tratatului semnat de domnul Mihail Diaconescu este evidentă pe tot 
parcursul lucrării, dar mai ales în capitolul Teologhisire, filosofare, contemplaţie estetică şi 
revelaţie teoretică din volumul al doilea, Ipostazele artei, al lucrării. 

În acest sens, sunt convins că lucrarea domnului Mihail Diaconescu se adresează 
teologilor, esteticienilor, filosofilor şi istoricilor artei din toate culturile europene. 

Ţin să adaug în aceste succinte însemnări  caracterizările pe care le-a dedicat 
Prelegerilor de estetica Ortodoxiei Înaltpreasfinţia Sa dr. Teodosie Petrescu Arhiepiscop al 
Tomisului: 

„Domnul Mihail Diaconescu este nu numai unul dintre cei mai importanţi romancieri 
ai literaturii noastre, ci şi un strălucit spirit teoretic. 

Biserica recunoaşte şi binecuvântează în Prelegeri de estetica Ortodoxiei o lucrare de 
o înaltă ţinută teologică, o îmbinare cu totul aparte de erudiţie, acribie analitică şi critică, 
sistematizare şi rigoare în demonstraţii. E o sinteză care exprimă, în egală măsură, vocaţia 
constructivă a autorului, misiunea sfântă a culturii în care ne înscriem şi atmosfera specifică a 
teologiei româneşti. S-a spus, pe bună dreptate, că această lucrare nu are anticipare în cultura 
română şi europeană. 

E necesar să adăugăm însă că Prelegeri de estetica Ortodoxiei ni se impune ca un 
rezultat firesc al inepuizabilelor avuţii spirituale pe care teologia noastră le-a acumulat pentru 
poporul român hristofor şi pentru oamenii de pretutindeni. Lucrarea ziditoare de suflet a 
domnului Mihail Diaconescu este, mai ales,  o importantă etapă, un nou şi semnificativ început, 
în evoluţia îndelungată şi, adeseori, dramatică a dezbaterilor mereu reluate despre frumos şi 
despre contribuţia decisivă a artelor la spiritualizarea omului şi a lumii întregi însetate de 
Creatorul ei”.

Ţin să adaug, de asemenea, convingerile exprimate despre tratatul Prelegeri de estetica 
Ortodoxiei de Părintele prof. univ. dr. Dumitru Radu, eminent dogmatist şi ecumenist, discipol 
al marelui teolog Dumitru Stăniloae.

Părintele prof. univ. dr. Dumitru Radu afirmă: 
„Apariţia unei cărţi importante este un eveniment în cultura şi spiritualitatea unui 

popor, contribuind la afirmarea lui într-un anumit domeniu sau segment al evoluţiei sale. 
Prelegeri de estetica Ortodoxiei este o carte cu totul aparte în literatura noastră – fără nici o 
anticipare românească sau în cultura altor popoare, dar care îşi va atrage interpelări din 
diverse domenii ale ştiinţei şi artei, va avea ecouri şi rezonanţe concrete în scrisul românesc.

Noua carte pe care profesorul universitar şi scriitorul Mihail Diaconescu o oferă 
publicului interesează nu numai estetica de şcoală, adresându-se deci specialiştilor în domeniul 
vast al teoriilor despre frumos, precum şi tineretului universitar, ci întreaga cultură, literatură 
şi artă prin implicaţiile religioase, morale şi prin valorile teologice, filosofice, literare şi 
artistice puse în circulaţie în serviciul revigorării scrisului românesc şi, prin aceasta, în slujba 
spiritualităţii creştine ortodoxe româneşti, cu valenţe ecumenice.

O carte ce aceasta – Prelegeri de estetica Ortodoxiei – este nu numai dorită, ci şi 
necesară astăzi în literatura românească şi în lucrarea Bisericii de rezidire spirituală a 
neamului românesc, de afirmare a culturii noastre în context european şi universal”.
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Am amintit, în aceste succinte însemnări, numele unor ilustre personalităţi precum acad. 
Alexandru Surdu, dr. Teodosie Petrescu Arhiepiscopul Tomisului şi Părintele prof. univ. dr. 
Dumitru Radu pentru a sublinia ecourile puternice şi deosebit de favorabile ale tratatului 
Prelegeri de estetica Ortodoxiei în cercuri intelectuale deosebit de exigente.

Eate o carte semnificativă pentru actuala evoluţie a culturii române şi europene.

ESTETICA ORTODOXIEI

                                                              Mihai CONSTANTIN

MISTAGOGIE, CALIGOGIE ŞI ANAGOGIE

În studiile teologice româneşti, discuţiile referitoare la o estetică religioasă, serios 
articulată şi bine argumentată, sunt de-a dreptul sporadice, iar atunci când apar, sunt lipsite de o 
minimă consistenţă doctrinară. Pe acest fond relativ sărac pentru spaţiul teologic şi intelectual, 
deopotrivă, apariţia lucrării domnului Mihail Diaconescu, Prelegeri de estetica Ortodoxiei (Vol. 
I Teologie şi estetică; Vol. II Ipostazele artei), ediţia a II-a, Iaşi, Editura Doxologia, 2009, 
constituie o premieră ce merită toată atenţia, mai ales că este vorba de un tratat consacrat 
problematicii esteticii teologice. 

Desigur, autorul pătrunde pe un teren relativ nou, supus multor ispite şi capcane, un 
teren ce se cere a fi atent exploatat, cu atât mai mult cu cât se încearcă fundamentarea unui nou 
domeniu: estetica teologică, à rebours, prin demontarea unor false prejudecăţi referitoare la 
autonomia unei discipline precum estetica sau la posibilitatea de raportare, metodologică, 
doctrinară, a teologiei la istoria formelor estetice. 

Relaţia dintre teologic şi estetic, riguros definită de domnul Mihail Diaconescu în cadrul 
demersului său analitic, rupe ab initio ideea pretinsei autarhii a esteticului şi artei, mai ales că 
valorile exprimate de estetic nu pot fi conceptualizate decât în măsura în care sunt suţinute şi 
relevate de ipostazele încorporării lor. 

Cu alte cuvinte, toate aceste ipostaze ale artei fiinţează ca modalitate sui generis de 
comunicare, comuniune şi revelare a unui altceva care le transcende. Cu siguranţă, nu este 
vorba de o simplă decriptare, analizare şi hermeneutizare a artisticului, a esteticului prin 
teologic, ci de o bună aşezare a lor într-un exerciţiu anagogic firesc, într-o perspectivă 
interdisciplinară novatoare, în vederea comprehensiunii profunzimii sale simbolice. 

Prin urmare, miza acestei lucrări este una majoră: să fundamenteze această nouă 
disciplină şi să justifice existenţa ei în cadrul unei pluridisciplinarităţi deconcertante: teologie, 
filosofie, estetică şi istoria artei. 

Înainte de a discuta această problematică esenţială, să remarcăm armătura teoretică pe 
care se sprijină această carte: este vorba de prezenţa a două atitudini aparent divergente, sub 
raportul formei, însă convergente, sub raportul ideatic: poziţia metafizică a lui Nae Ionescu 
referitoare la sensul Predaniei, a fenomenologiei religiei şi poziţia teologică a lui Nichifor 
Crainic referitoare la mistica ortodoxă şi la sensul teologic al frumosului, toate aceste două 
poziţii subzistând în interiorul tradiţiei patristice. 

Metodei hegeliene de interpretare dinamică a istoriei, Nae Ionescu îi opune perspectiva 
statică, cea din care se pot desprinde anumite tipuri, în sensul unei morfologii a culturii. 

În consecinţă, există tipuri specifice de viaţă spirituală şi tipuri de cultură. Pornind de la 
acest punct de vedere, se poate analiza raportul dintre filosofie şi opera de artă. Potrivit teoriei 
naeionesciene, filosofia este la acelaşi nivel cu arta, ca şi aceasta, aruncă în afară de fiinţa 
spirituală existenţele absolute. 
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În intenţia şi în structura ei formală, opera de artă nu reprezintă o realitate, ci o existenţă 
absolută, ea nefiind nepieritoare în ea însăşi – iată justificarea filosofică a lipsei de autonomie a 
esteticului –, ci pornind din tendinţa omului spre acea dimensiune nepieritoare. Astfel, opera de 
artă, precum filosofia, este un rezultat al necesităţii fiinţei de Absolut, este fructul necesităţii 
umane de absolut, dar nu Absolutul însuşi. Iată de ce raportarea la teologic este indispensabilă 
pentru a putea accede spre Absolut. 

Pentru Nichifor Crainic, relaţia dintre teologie şi estetică este una consubstanţială, 
având drept numitor comun revelarea frumosului. Arta, percepută ca marea fiică a religiei, 
devine mediatoarea cultului divin. În interiorul Ecclesiei, estetica nu e ceva străin, ci e ceva 
constituţional sau structural; întreaga structură a Bisericii este un sistem estetic. 

Aparent contradictorie, poziţia teologică a lui Nichifor Crainic este una conciliară în 
măsura în care doctrina religioasă poate furniza suficiente elemente de ordin estetic, apte pentru 
a determina liniile unui sistem sau numeroase analogii spirituale în vederea unei bune înţelegeri 
a psihologiei subtile a creatorului de artă. În fond, textul fundamental al lui Crainic, Sensul 
teologic al frumosului, este un exemplu de ceea ce înseamnă abordarea frumosului din 
perspectiva patristicii răsăritene. 

FENOMENOLOGIA FRUMUSEŢII

Sprijinindu-se pe aceste două poziţii teoretice importante în demonstraţia sa, domnul 
Mihail Diaconescu articulează sistemul unei estetici a Ortodoxiei, ca disciplină teologică, 
argumentată noţional pe liturgică şi dogmatică, apelând, totodată, la istoria Bisericii universale, 
la istoria artei creştine, la catehetică, omiletică, drept canonic, antropologie religioasă. 

Dogmatica şi experienţa filocalică ortodoxă devin temeiul indeniabil al oricărei abordări 
esenţializate a problemelor estetice, în lumina învăţăturii ortodoxe hristocentrice, modelante, 
organice şi unitare, în care frumosul nu mai este perceput strict logic, epistemologic, ontologic, 
ci fenomenologic, pentru a putea reda naturalului percepţia integratoare a supranaturalului. 
Toate câmpurile aplicative construite în jurul esteticii Ortodoxiei se pliază pe Tradiţia canonică, 
liturgică, dogmatică şi conciliară a Bisericii, pe acea Predanie ca unitate sigură de măsură a 
învăţăturii hristice.

Epistemologic, estetica Ortodoxiei reconfigurează teoriile despre frumos din liturgică şi 
simbolică: frumuseţea divină arhetipală, frumuseţea umană, frumuseţea artei; relaţiile dintre 
contemplaţia sensibilă, contemplaţia estetică şi cea mistică; de asemenea, autorul distinge 
relaţiile dintre artist şi opera sa, mai ales chestiunea kenozei auctoriale, ipostazele compozite ale 
artei: arta ca rugăciune, diaconie, catehizare, ca ansamblu de simboluri şi spiritualizare. 

Metodologic, estetica Ortodoxiei se subsumează unui permanent exerciţiu 
pluridisciplinar, conferind o notă specifică demersurilor analitice, structurale, stilistice în 
conjuncţie cu cele sintetice, spirituale. 

Demersul domnului Mihail Diaconescu capătă contur în măsura în care categoria 
fundamentală şi indefinisabilă a frumosului pe care se fundează estetica Ortodoxiei se 
subsumează acestor ipostaze specifice: frumosul divin, frumuseţea lumii (în care autorul discută 
viziunea pancosmică şi pancalică ce pot fi decelate în tradiţia populară românească), frumosul 
uman ce poate atinge plenitudinea sa în ipostaza sfântului, precum şi frumosul artistic. 

Primul volum al tratatului, intitulat Teologie şi estetică, discută toate aceste ample şi 
spinoase probleme, reuşind, ca pe fondul argumentării patristice a raportului dintre spiritual şi 
artistic, să abordeze şi câteva aspecte esenţiale privitoare la mistagogie şi caligogie (a se vedea, 
de pildă, Frumosul în teologia, mistagogia şi caligogia Sfântului Dionisie Smeritul şi 
Areopagitul), la teofilie, teognosie şi filocalie, precum şi la mult disputata estetică a urâtului. 
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Capitolul consacrat esteticii Ortodoxiei în concepţia lui Nichifor Crainic devine esenţial 
în iconomia demonstrativă a cărţii, autorul revelând nucleul său germinativ care porneşte de la 
sensul tradiţiei şi se opreşte la caracterul anamnetic al artei. 

RIGOARE DOGMATICĂ ŞI NORMĂ ESTETICĂ
ÎN PERSPECTIVA FILOSOFIEI LUI NAE IONESCU 

Referitor la chestiunea rigorii dogmatice şi a normei estetice, precum şi a raportului 
dintre artist şi creaţie, mai precis aspectul creaţiei ca manifestare a credinţei, unde intră şi ceea 
ce profesorul Mihail Diaconescu numeşte teologia dragostei, se cuvine să circumscriem 
întreaga discuţie în jurul relaţiei dintre cult şi structura religioasă, precum şi a importanţei 
actului de iubire în cadrul istorico-dogmatic. În calitate de expresie a unui fond, cultul reprezintă 
o aprofundare a actului religios. Astfel, în măsura în care actul religios se adânceşte, exprimarea 
religioasă se precizează ea însăşi. Prin urmare, există o consubstanţialitate între credinţă şi cult, 
termeni de care actul religios nu poate scăpa. 

Structura interioară a actului religios este peremptorie pentru forma de exprimare. 
Pentru iudaism – în dimensiunea sa mozaică –, de pildă, expresia voinţei este esenţială. Nu 
întâmplător, creaţia lui Michelangelo despre Moise surprinde figura unui om cu o privire 
puternică, care stăpâneşte, în contrapunct cu reprezentarea sa bisericească, a celui care primeşte 
harul divin, ce nu impresionează pe nimeni. Iată de ce există un raport direct între cult şi 
structura religioasă, altfel spus, între modalitatea de a te ruga şi structura religioasă. 

În cadrul actului religios, actul de iubire este hotărâtor, chiar dacă teologia catolică şi, 
pe alocuri, chiar cea ortodoxă l-au supus unei interpretări eronate. Fără a insista foarte mult, voi 
relua interpretarea naeionesciană din perspectiva fenomenologiei actului religios. Se susţinea 
greşit că necesitatea comunităţii se deduce din actul religios; ba mai mult, că există o conştiinţă 
a solidarităţii cu toată omenirea pornindu-se de la raţionamentul că actul de iubire este actul 
fundamental de legătură dintre om şi Dumnezeu. Extins la un nivel maxim, actul de iubire 
implică şi legătura dintre toţi oamenii. 

Obiecţiile lui Nae Ionescu sunt perfect îndreptăţite: pentru ca afirmaţia actul de iubire 
este actul fundamental de legătură dintre Dumnezeu şi om să fie valabilă, trebuie ca actul de 
iubire de la om la Dumnezeu să fie de aceeaşi esenţă cu cel de la om la om. Cu alte cuvinte, să 
fie acelaşi act de iubire care să se extindă la întreaga existenţă: şi asupra Absolutului, şi asupra 
realităţii sensibile, interpretare susţinută de teologia catolică, pornind de la cele două percepte 
primordiale: să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău, iar pe 
aproapele tău ca pe tine însuţi. 

Cu alte cuvinte, pe Dumnezeu îl iubeşti cu spiritul în actul religios, iar pe tine te iubeşti 
cu spiritul şi cu trupul, ca om. Pe Dumnezeu îl iubeşti ca Dumnezeu, iar pe tine, ca om. Prin 
urmare, chiar în planul istorico-dogmatic, actul de iubire nu are un singur sens, ci două sensuri 
distincte. Iubirea către aproape nu este fundată în iubirea către Dumnezeu, conform interpretării 
teologiei catolice. 

Această comunitate de iubire pe care creştinismul catolic o impune ca o consecinţă a 
iubirii de Dumnezeu nu se susţine nici măcar scripturistic, textele evanghelice fiind extrem de 
clare în acest sens. Astfel, argumentul pentru extinderea conceptului de iubire la aproape nu 
există. Demonstraţia lui Nae Ionescu este convingătoare, bine motivată doctrinar, canonic, fără 
nici o urmă de confuzie.
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IPOSTAZELE ARTEI

În volumul al doilea al tratatului său, consacrat ipostazelor artei, profesorul Mihail 
Diaconescu, în cadrul unui exerciţiu analitic riguros, menit să sprijine edificiul teoretic al 
specificităţii creaţiei estetice, deschide noi câmpuri problematizante, printr-o serie de 
conceptualizări incitante: arta este rugăciune, arta este doxologie, arta este ofrandă, arta este 
catehizare, diaconie, bucurie, tradiţie vie, reuniune de simboluri, spiritualizare, arta ca har, 
anamneză, ca expresie a libertăţii întru Hristos, ca ispăşire, analogie. 

În această a doua parte a lucrării, autorul ţine cont de dezbateri teoretice actuale din 
estetică, îndeosebi de cele dedicate problemelor complexe ale receptării, intenţionalităţii în 
actele de creaţie, în conjuncţie deplină cu tradiţia patristică. Această parte se vrea a fi un posibil 
răspuns la provocările contemporaneităţii, dar şi o încercare de clarificare a vechilor dezbateri 
cu privire la relaţia dintre autor-operă-receptare, o revelare a semnificaţiilor frumosului în 
ipostazele variate ale artei. 

Capitolul propedeutic despre arta ca reuniune de simboluri, prin conceptualizarea unor 
termeni ce ţin de vocabularul simbolisticii religioase: simbol, analogie, anagogie – desigur, s-ar 
putea adăuga mulţi alţi termeni: semn, icoană, idol, alegorie, imagine, mit etc. –, valorifică 
întregul tezaur al tradiţiei Părinţilor Bisericii, punând un accent deosebit pe sublimarea 
profunzimii simbolice a artei religioase. 

Poate autorul ar fi trebuit aici să se aplece mai mult asupra definirii unei problematici 
noţionale compozite, precum am arătat puţin mai sus, prin exploatarea unei bibliografii adecvate 
aparatului antropologiei simbolice, în măsura în care o bună parte a acestor termeni ar fi 
contribuit la lămurirea unor discuţii preliminare despre miza simbolisticii artei religioase, 
aceasta neînsemnând o scădere a achiziţiei auctoriale, ci o mai bună panoramare a sa. 

Merită amintite şi scurtele incursiuni în creaţiile unor scriitori români din temniţele 
comuniste: Radu Gyr, Nichifor Crainic, aspecte exemplare pentru ipostazele artei producătoare 
de sens, a unei arte spiritualizate, din lunga imnografie a martirajului românesc. Desigur, toate 
aceste lucruri ar putea constitui obiectul altor cărţi, mult aşteptate şi necesare în cultura română, 
încă supusă unor probe de ideologizare. 

O observaţie de fond care nu impietează cu nimic asupra valorii şi importanţei cărţii de 
faţă: abundenţa şi lungimea citatelor împiedică, uneori, disocierea punctului de vedere al 
autorului de cel la care se face apel pentru a consolida argumentaţia propriu-zisă, îngreunând 
chiar actul de lectură. Probabil, la o viitoare ediţie esenţializată, autorul va renunţa la o parte din 
aceste citate prea stufoase, facilitând urmărirea şi punerea mai bine în lumină a viziunii sale 
originale. 

Lucrarea domnului Mihail Diaconescu excelează prin rigoare demonstrativă, logică 
argumentativă filocalică, erudiţie şi rafinament al scriiturii. 

Bazat pe o vastă bibliografie, acest tratat despre estetica Ortodoxiei, conceput într-o 
fecundă perspectivă interdisciplinară, reprezintă un demers novator şi absolut necesar pentru 
studiile teologice actuale, cam închistate în sinteze etnoteocentrice pietiste sau ecumeniste 
facile. 

Prin miza ei, această lucrare este esenţială pentru revigorarea teologiei şi a culturii 
noastre, lucrare ce demonstrează prestigiul Bisericii Ortodoxe în cuprinsul societăţii româneşti, 
contribuind, totodată, la necesara primenire a unui spaţiu intelectual redevabil tot mai mult 
agnosticismului, conformismului şi anomiei uniformizatoare. 
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ONTOLOGIE, TEOLOGIE ŞI ESTETICĂ

                                                                  Prof. univ. dr. Ion TUDOSESCU
        dr. Honoris Causa

           Tratatul domnului prof.univ.dr. Mihail Diaconescu, intitulat Prelegeri de estetica 
Ortodoxiei, publicat în Editura Doxologia din Iaşi în 2009, reprezintă cartea de căpătâi în 
domeniul filosofiei şi teologiei apărută în România în domeniul ştiinţelor socio-umane. Tratatul 
pune în discuţie geneza şi constituirea ca disciplină filosofică relativ nouă a esteticii, din 
iniţiativa lui Alexander Gottlieb Baumgarten, dar ale cărei premise teoretice au fost puse încă 
din gândirea teologică  a Părinţilor Bisericii.

În volumul întâi, intitulat Teologie şi estetică, domnul profesor Mihail Diaconescu 
apreciază că o estetică generală este posibilă  pe baza învăţăturii creştine ortodoxe, iar în 
volumul doi, intitulat Ipostazele artei, desfăşoară ample dezbateri pentru a demonstra specificul 
creaţiei estetice. 

Primul volum analizează îndeosebi noţiunea de frumos, catalogată ca o categorie 
fundamentală a esteticii Ortodoxiei; ipostazele frumosului (frumosul divin, frumuseţea lumii, 
frumosul uman,  frumosul artistic) şi raporturile dintre mistagogie şi caligogie (insistând în 
finalul capitolului asupra esteticii urâtului); în al doilea volum surprinde analiza ipostazelor 
artei: arta ca rugăciune, arta ca doxologie, arta ca ofrandă, arta în ipostază de catehizare, arta ca 
diaconie, arta ca bucurie, arta ca tradiţie vie, arta ca reuniune de simboluri comunicante, arta ca 
act anamnetic şi manifestare a nostalgiei paradisului, arta ca expresie a libertăţii întru Hristos, 
arta ca spiritualizare – în finalul demonstraţiilor oprindu-se asupra frumuseţii spirituale ( privită 
din perspectivă creştină ortodoxă) şi asupra raporturilor dintre teologhisire, filosofare, 
contemplaţia estetică şi revelaţia teoretică. 

Sunt multe probleme de analizat şi de comentat în desfăşurarea deosebit de competentă 
şi cu o exigenţă rar întâlnită a problematicii celor două volume, fiind posibile, evident, şi unele 
delimitări critice, mai ales asupra ideii că estetica generală este realizabilă numai prin mijlocirea 
învăţăturii creştine ortodoxe.

În ambele volume, autorul argumentează faptul că teologia şi filosofia conlucrează 
pentru a cugeta asupra transcendenţei, care totdeauna şi mai ales în ultimul timp a figurat ca 
valoare centrală în sistemele de valori, fiind posibilă de abordat numai printr-o gândire 
speculativă ce are ca obiect atât experienţa reversibilă, cât şi datele ştiinţelor.

După cum remarcă Acad. Alexandru Surdu, prefaţatorul tratatului, „ca estetician, 
Domnul Mihail Diaconescu îşi fundamentează demonstraţiile pe idei, argumente şi concluzii 
oferite de  teologia dogmatică, liturgica, patrologia, catehetica, teologia morală şi teologia 
pastorală ortodoxă” – domenii ale discursului asupra transcendenţei care, în ultimă instanţă, 
surprind cel mai potrivit problematica filosofiei prime – a metafizicii. Ştiut fiind că, astăzi, 
tendinţele reciproce ale teologiei către filozofie şi ale filosofiei către teologie în abordarea 
transcendentului sunt operate printr-o gândire raţional-speculativă, care încearcă să împace 
modalitatea intelectualist-raţionalistă cu cea dialectică-speculativă în cugetare.

Pe aceste căi complementare poate fi abordat omul ca fiinţă ontic-ontologică. Ca 
urmare, el nu doar există, ci este şi deschis spre fiinţă (denumire laică a transcendenţei). Şi, de 
aici, se poate argumenta ideea că religia şi teologia (ca ştiinţă despre transcendent) sunt 
totdeauna chemate să întemeieze primele umanismul şi, odată cu aceasta, ontologia – în 
esenţialitatea ei o disciplină filosofică de substanţă religioasă. În această privinţă, afirmau de 
pildă, umaniştii din secolul al XIX-lea, că omul s-a născut ca fiinţă religioasă, aflat în 
esenţialitatea sa în deschidere spre transcendent.

În altă ordine de idei, în desfăşurarea demersului său asupra obiectului şi problematicii 
esteticii de substanţă creştin-ortodoxă, profesorul Mihail Diaconescu operează cu o 
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întrepătrundere între teologie, metafizică, logică şi epistemologie – această întrepătrundere 
fiind, de altfel, o caracteristică a gândirii sale dialectico-speculative. Menţionăm, de aceea, că 
numai printr-o atare metodologie poate fi abordat transcendentul – care, după cum se ştie, este 
subiacent tuturor ştiinţelor despre om şi societate, respectiv întemeiază raţionalitatea prin care se 
arhitecturează obiectul şi problematica acestora, estetica fiind prima din ştiinţele despre om care 
are o asemenea articulare.

Din toate aceste unghiuri de vedere, consider a avea îndreptăţirea să afirm că lucrarea de 
mari proporţii a domnului prof. univ. dr. Mihail Diaconescu Prelegeri de estetica Ortodoxiei
este nu numai o carte singulară în peisajul editorial românesc actual cu profil filosofic, ci şi un 
îndreptar necesar pentru întemeierea ştiinţelor despre om.
          Impresionează enorm şi erudiţia argumentărilor cu care operează autorul, pătrunderea 
analitică şi critică, puterea de sistematizare şi de arhitecturare a unui mare edificiu cultural. 
Faptul acestei realizări de primă importanţă în cultura românească actuală a fost remarcat de 
mulţi scriitori de seamă – după câte se ştie, opera domnului Diaconescu s-a bucurat de studii 
critice ample elaborate de mari gânditori şi teologi, între care profesorul Ilie Bădescu, 
academicianul Alexandru Surdu, părintele profesor Dumitru Radu, Înaltpreasfinţitul 
Arhiepiscop al Tomisului Teodosie Petrescu, criticul literar Theodor Codreanu şi mulţi alţii, în 
numeroase reviste de cultură sau în volume monografice.

Dintre afirmaţiile profesorului Diaconescu, am reţine conclusiv, pentru a argumenta 
punctul său de vedere, trei  formulări din finalul lucrării: „Nici o altă viziune teoretico-estetică 
nu are capacitatea de cuprindere pe care o susţine Ortodoxia. De aceea, estetica generală ni se 
înfăţişează ca estetică a Ortodoxiei”;  „Ortodoxia porneşte în exprimările ei teoretico-estetice 
de la frumuseţe ca atribut a lui Dumnezeu, altfel spus de la nemuritoarea frumuseţe Arhetipală, 
de la frumuseţea lumii, de la frumuseţea umană, înţeleasă ca realitate spirituală, concretizată 
în viaţa şi faptele sfântului (ale omului autentic care se aproprie de modelul său transcendent –
n.ns.), şi de la frumuseţea lucrurilor omeneşti, inclusiv a celor artistice, pentru a ajunge la 
conceptul de pancalie. Nici o altă doctrină estetică nu are o astfel de cuprindere (s.ns.)”; „De 
aceea, frumuseţea umană, adevărata frumuseţe umană, are caracter spiritual. Şi de aceea 
sfântul este cea mai înaltă, cea mai completă şi cea mai strălucitoare încorporare a frumosului 
uman. Sfântul este templu al Domnului Sfânt.”. 

Credem că aceste afirmaţii sunt doveditoare pentru susţinerea nevoii de abordare 
metafizică a esteticii şi a categoriilor ei fundamentale. Se găsesc aici afirmate ideile fondatorilor 
cugetării filosofice antice greceşti (Platon şi Aristotel) cu privire la temeiul metafizic al esteticii 
ca ştiinţă a frumosului, precum şi cugetările clasicilor esteticii generale de la Baumgarten 
încoace.

Sunt, deci, motive grăitoare pentru a aprecia că  Prelegeri de estetica Ortodoxiei eate o  
lucrare de referinţă în cultura română contemporană.
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ESTETICA ŞI CONEXIUNEA VALORILOR

de PROF. DR. STAN I. FLOREA 

UN CREATOR POLIVALENT

Personalitate complexă a culturii naţionale contemporane, scriitor imprevizibil în 
proiectele sale literare, domnul Mihail Diaconescu ne-a obişnuit cu lucrări inedite prin tematică, 
originale prin construcţie şi realizare stilistică, referenţiale prin documentare şi utile prin bogăţia 
ideilor pe care le descoperă cititorul. 

Recenta sa lucrare intitulată Prelegeri de estetica Ortodoxiei – apărută la Editura 
Doxologia, Iaşi, 2009 – are merite incontestabile: de ordin istoric – e prima lucrare de asemenea 
proporţii în evoluţia esteticii şi a culturii noastre naţionale şi probabil, şi în a celei universale; de 
ordin cultural: integrează estetica religioasă în estetica generală şi defineşte statutul autonom al 
esteticii ortodoxe; de ordin metodologic: îmbină structural-armonios sau alternează principii, 
tehnici, procedee şi criterii de evaluare specifice hermeneuticii, fenomenologiei, comparaţiei 
prin diferenţiere, conexiunii valorilor, analizei de încorporare şi revelare a frumuseţii, 
contemplaţiei şi logicii de esenţă maieutică, în spiritul practicat de adepţii platonismului sau, 
inspirat de acesta, în lucrările Sfinţilor Părinţi şi ale teologilor de renume de la începutul 
creştinismului, în mod deosebit. 

Prelegeri de estetica Ortodoxiei este o lucrare ca o zidire, dar ca o zidire care, solidă 
fiind, a fost înălţată cu răbdare, cărămidă cu cărămidă. Autorul a avut curajul să ia lucrurile de la 
început, atunci când a fost cazul... „Întrucât, potrivit mărturisirii autorului, ea cuprinde 
comunicări, studii şi demonstraţii realizate cu decenii în urmă, se poate spune că a fost scrisă 
pe măsură ce starea de admiraţie, sfială şi entuziasm faţă de capodoperele artistice ale 
Ortodoxiei noastre de două ori milenare s-a asociat tot mai strâns cu studiul teologiei 
dogmatice şi simbolice implicate în ele”.1 În mod sigur, a fost înălţată pe măsură ce autorul a 
aprofundat studiul esteticii de la antici la contemporani şi şi-a consolidat abordarea filosofică 
generală.

Ce l-a îndemnat pe autor să întreprindă o asemenea muncă de cercetare şi studiere a 
esteticii Ortodoxiei? se poate întreba cititorul mai puţin obişnuit cu lectura operei lui Mihail 
Diaconescu. 

Răspunsul îl obţinem de la Mihail Diaconescu însuşi: „O abundenţă de sensuri, valori 
şi semnificaţii se revelează celui preocupat de capodoperele Ortodoxiei. O stare de preaplin 
sufletesc orientează caracterul analitic şi doxologic al reflectării sistematice asupra creaţiilor 
invocate în demonstraţii. O angajare şi o purificare sufletească tot mai cuprinzătoare îl 
schimbă treptat pe acela care decide să facă din înţelegerea lor o preocupare conştientă şi mai 
departe”.2

Un asemenea răspuns era de aşteptat să vină din partea unui autor format la flacăra 
inepuizabilă de gândire românească sub lumina căreia şi-au desăvârşit opera mari cărturari ai 
acestui neam: Nicolae Bălcescu, B.P. Hasdeu, Mihai Eminescu, Nicolae Iorga, Vasile Pârvan, 
Lucian Blaga, Mircea Eliade, Nae Ionescu, Nichifor Crainic, Ion Petrovici, Constantin Noica. 

                                                
1 Mihail Diaconescu, Prefaţă la ediţia întâi, în vol. Mihail Diaconescu, Prelegeri de 
estetica Ortodoxiei, I, Teologie şi estetică, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 
Editura Doxologia, 2009, p. XXI.
2 Ibidem, p. XXI.
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Autorul şi-a completat învăţătura teologică prin contactul direct cu operele unor teologi 
români de strălucită vocaţie: Nichifor Crainic, Dumitru Stăniloae, Ioan G. Coman, mitropoliţii 
Antonie Plămădeală, Nestor Vornicescu, patriarhii de fericită amintire Nicodim Munteanu, 
Justinian Marina, Justin Moisescu şi Teoctist Arăpaş şi a altor ierarhi care au îmbinat cultura 
teologică într-o fericită sinteză cu marea cultură laică. 

Pătrunderea timpurie a învăţăturii ortodoxe în gândirea lui Mihail Diaconescu se 
datorează tatălui său, preotul şi învăţătorul de ţară Aurelian Diaconescu, tipul desăvârşit al 
sacerdotului care trecea de la oficierea la altar la slujirea la catedră sau la activitatea de educaţie 
permanentă a enoriaşilor, în spiritul celor mai autentice principii haretiste, practicând cu vocaţie 
îndemnul creştin „Luminează-te şi vei fi!”. Îndemn care invită la autodesăvârşire prin credinţă, 
muncă şi cultură.

Ce a realizat intelectualul mereu căutător de teme esenţiale, susţinut de neliniştea 
descoperirii ineditului în cultura şi în spiritualitatea românească, pasionat de dezvăluirea 
autenticului valoric pe care se pot construi şi desăvârşi adevărul, frumosul, binele, dreptatea şi 
solidaritatea umană, surprinzător prin puterea de nuanţare a informaţiei şi prin capacitatea de 
sinteză valorică? O operă literară, teoretică şi ştiinţifică monumentală. Reviste culturale de 
excepţie. O activitate didactică memorabilă, atât în unităţi de învăţământ superior din ţară şi din 
străinătate, cât şi prin participarea la opera de educaţie permanentă a adulţilor. O reprezentare 
prestigioasă a culturii româneşti în mari centre universitare şi de cultură din lume. Un unicat în 
istoria gândirii româneşti şi europene, Prelegeri de estetica Ortodoxiei, cartea pe care o 
discutăm aici. Un tratat care valorifică gândirea estetică din Antichitate până în 
contemporaneitate, în interiorul căruia introduce, fără nici o stridenţă, excepţionalele contribuţii 
ale teologilor de anvergură universală, mai ales pe acelea realizate în cultura noastră, acestea din 
urmă fiind, după părerea mea, necunoscute pentru mulţi esteticieni.

TRADIŢIA PLATONICĂ ŞI PATRISTICĂ
ÎN DEZBATERILE DESPRE FRUMOS

În buna tradiţie estetică de inspiraţie platonică, Mihail Diaconescu caută frumosul şi 
exprimă sentimentele cuprinse în capodoperele care îl provoacă şi îl întreţin în noi. 

De acest frumos luăm mai întâi cunoştinţă prin simţurile noastre – contemplăm 
arhitectura locaşurilor de cult, picturile murale, iconografia, desfăşurarea ritualurilor, 
vestimentaţia slujitorilor, ordinea şi orânduiala în care fiecare credincios participă la sublimul 
contact cu divinitatea, ambientul cultic, ascultăm slujba, rugăciunile, cântările, predicile, 
participăm la slujbele religioase, la ritualuri şi la practici simbolice, la ceremonialul religios cu 
ocazia marilor evenimente din viaţa omului – botezul, cununia, moartea –, facem excursii la 
monumentele bisericeşti, citim Sfânta Scriptură, Cartea Cărţilor, prima mare sinteză teologică, 
dar şi prima lucrare de literatură şi istorie universală, de antropologie, de morală, de etnografie, 
psihologie şi sociologie. 

Descoperim în fiecare dintre acestea frumosul, îl gustăm, îl trăim în felul nostru propriu 
şi ajungem la concluzia că există un frumos dincolo de ceea ce percepem cu simţurile şi trăim 
cu inima. Iar acest frumos total, integrat şi integrator este frumosul divin. 

Toate celelalte forme de frumos sunt numai forme parţiale, imperfecte ale frumosului 
originar, frumosul divin. Frumosul religios, frumos relativ, pe care îl trăim noi, ne conduce spre 
frumosul absolut, frumosul divin.

Citind Prelegerile…, îţi aduci aminte de textul lui Platon din dialogul Banchetul despre 
frumos: „Un frumos ce trăieşte de-a pururi, ce nu se naşte şi nu piere, ce nu creşte şi nu scade; 
ce nu-i, în sfârşit, într-o privinţă frumos, într-alta urât; câteodată da, altădată nu; faţă de unul 
da, faţă de altul nu, aici da, dincolo nu”… 
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Aşa se prezintă frumosul în concepţia marilor doctrinari ai Bisericii, mai ales a celor din 
primele secole creştine, confirmând aserţiunea Fericitului Augustin, care consideră filosofia lui 
Platon ca pe o primă formă a creştinismului. 

De altfel, Pitagora, Zenon, Socrate, Platon, Aristotel, precum şi marii autori tragici 
antici, Eschil, Sofocle, Euripide, sunt surse de inspiraţie pentru importante aspecte doctrinare 
din operele Sfinţilor Părinţi şi autori bisericeşti. Pentru acest motiv, imaginile marilor filosofi 
antici şi ale autorilor tragici sunt pictate pe zidurile exterioare a sute de biserici construite în 
epoca feudală în toate ţinuturile româneşti, inclusiv în unele sate dinspre munte din judeţul 
Argeş. 

Platon extindea frumuseţea asupra tuturor valorilor, le înzestra cu o asemenea putere de 
atracţie spirituală aidoma armoniei. El vorbea despre armonia sensibilă a trupului frumos, a 
cosmosului, a ordinii universale. Frumuseţea a fost un bun peren pe care Platon l-a instituit ca 
pe un reper al teoriei valorilor. Este frumoasă dreptatea instituită de învăţătura creştină, spun 
teologii. Este frumos caracterul credinciosului. Este frumos curajul celui ce acţionează pentru 
răspândirea şi apărarea credinţei. Este frumos sacrificiul întru servirea credinţei. Este frumos tot 
ceea ce aparţine învăţăturii divine. 

În timp ce creaţia artistică de tip laic consideră frumosul strict relativ şi neagă existenţa 
unui frumos absolut, perfect, dar afirmă perfectibilitatea frumosului ca operă a omului 
dependent de propria sa perfecţiune, creaţia religioasă postulează existenţa obiectivă a 
frumosului în sine. Platon consideră frumosul ca realitate ontologică primordială, iar lucrurile 
frumoase ca reproduceri, copii imperfecte ale frumosului ca idee originară, necreată şi perfectă. 

Walter Pater, bun cunoscător al operei lui Platon, constata că, dezvoltând teoria estetică, 
filosoful grec s-a afirmat ca „primul critic de artă”. Platon este cel care a anticipat, încă din 
Antichitate, că arta nu are alt scop decât propria ei desăvârşire, că este „artă pentru artă”, cum 
s-a spus în epoca modernă.

FRUMOSUL CA ATRIBUT AL DIVINITĂŢII

Teologia priveşte frumosul ca fiind consubstanţial Divinităţii. De aceea fiecare 
capodoperă reproduce atribute definitorii ale frumosului etern. Este frumosul în integralitatea şi 
totalitatea sa infinită şi imuabilă. 

Frumosul orientat teologic ne duce mintea şi sufletul spre Frumuseţea Arhetipală eternă 
şi imuabilă. Mânăstirile Curtea de Argeş, Voroneţ, Putna, Moldoviţa, Sâmbăta de Sus, Trei 
Ierarhi, Tismana, Cotroceni, Sfântul Gheorghe Nou, de exemplu, sunt manifestări vizibile, 
perceptibile prin simţuri, ale frumosului etern, pentru că au fost realizate sub directa inspiraţie a 
Divinităţii. Ctitorii şi meşterii îl glorifică prin opera lor pe Arhetipul Frumuseţii, iar credincioşii 
contemplă valorile estetice ca stare şi expresie fidelă a voinţei Creatorului. Cazania, Şapte Taine 
a Bisericii, Răspunsul la Catehismul calvinesc apărut prin contribuţia eruditului mitropolit 
Varlaam, tipăriturile îngrijite de mitropolitul cărturar Petru Movilă, apoi Liturghierul,
Evanghelierul, Psaltirea, Pravila de la Govora, Evanghelia învăţătoare, Ceaslovul, Pravila cea 
mică, Noul Testament de la Alba-Iulia, pentru a rămâne oarecum la unele realizări semnificative 
ale creaţiei teologice româneşti din epoca feudală, sunt şi reuşite opere cu valori estetice. Ele pot 
fi considerate adevărate matrici stilistice în care au evoluat multe dintre împlinirile de prestigiu 
ale culturii române.

Frumosul în filosofia platoniană se impune ca o proprietate a realităţii, iar realitatea 
însăşi este o reproducere aproximativă a lumii ideilor. Lumea ideilor, crede Platon, este singura 
realitate autentică, şi nu o invenţie a omului. Arta nu se poate întemeia decât prin cunoaştere şi 
nu conferă loc pentru libertate, individualitate, originalitate şi creativitate. 
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Frumosul în estetica teologică este opera Creatorului. „În Ortodoxie, lumea este 
frumoasă pentru că are o semnificaţie spirituală. Există o prezenţă cosmică a Logosului. Dar 
tocmai pentru că are o semnificaţie spirituală, lumea are şi o destinaţie liturgică.

Frumuseţea lumii întregi, ca sublimă creaţie a lui Dumnezeu, este percepută de oameni 
prin credinţă”.1

Omul însuşi este o încorporare a frumosului, macrocosmos întru microcosmos, unitate 
raţională perfectă în care subzistă trupul şi sufletul, fiinţă ireductibilă şi incomparabilă. 
Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Său. În acest sens, teologia ortodoxă vorbeşte despre 
transcendenţa omului în raport cu creaţia. Vorbeşte şi despre chipul nemuritor al lui Dumnezeu.

Omul, statuie vie, poartă în sine chipul lui Dumnezeu, spune Clement Alexandrinul. 
„Ca chip al lui Dumnezeu, omul este o fiinţă personală plasată în faţa unui Dumnezeu 
personal, scrie Vladimir Lossky. Dumnezeu, continuă el, i se adresează ca unei persoane şi 
omul Îi răspunde. «Omul, spune Sfântul Vasile, este o creatură care primeşte porunca de a 
deveni Dumnezeu. Dar această poruncă adresată libertăţii umane nu este o constrângere. 
Fiinţă personală, omul poate accepta sau respinge voinţa lui Dumnezeu. El va rămâne o 
persoană, chiar dacă se îndepărtează la maximum de Dumnezeu, devenind deosebit de El prin 
natura sa: aceasta înseamnă că chipul lui Dumnezeu este indestructibil în om.»”2

ARMONIE, CONTEMPLAŢIE ŞI CREAŢIE 

„Conceptul de armonie, scrie Mihail Diaconescu, aplicat de Sfinţii Părinţi şi Scriitorii 
bisericeşti are semnificaţie teologică, filosofică şi estetică. Sub aspect teologic, armonia 
desemnează relaţia dintre Dumnezeu şi lume ca operă a iubirii Sale. Sub aspect filosofic, 
armonia reprezintă acordul între diferitele părţi ale întregului cosmic. Chiar şi în tensiunea 
unor contrarii există un acord, o intercondiţionare care face posibilă contradicţia. Sub raport 
estetic, armonia reprezintă coeziunea, concordanţa părţilor care constituie laolaltă realitatea 
percepută ca frumuseţe. Aderarea diferitelor părţi într-o construcţie de ansamblu se constituie 
ca fundament, atribut şi manifestare vizibilă a frumosului.”3

Descoperirea armoniei şi realizarea ei sunt condiţionate de credinţă. La descoperirea 
frumosului se ajunge prin contemplaţie. Contemplaţia este un proces complex şi implică o 
disponibilitate afectivă şi intelectuală intensă, pentru a pune în stare de lucru resorturile 
receptive, analitice, sintetizatoare, generalizatoare şi abstractative ale persoanei, pentru a activa 
energiile divine necreate, „revărsate în lume” şi a conştientiza „aspectele tainice ale lumii, ale 
legilor, armoniei şi ordinii ei”, trecând dincolo de orizontul cunoaşterii discursive. Rolul 
contemplaţiei în percepţia şi trăirea frumosului ocupă un loc important în lucrarea cunoscutului 
profesor şi scriitor.

În cele 22 de pagini dedicate capitolului Contemplaţie sensibilă, contemplaţie estetică şi 
contemplaţie mistică sunt aduse în prim-plan idei inedite privind diferenţierea dintre 
contemplaţia estetică „directă, genuină, provocată de frumuseţea pe care o percepem într-o 
anumită dispoziţie şi într-o anumită dispoziţie sufletească” şi contemplaţia mistică 
„transsubiectivă, dezmărginită, ideală, orientată spre lumea esenţelor, a Absolutului”. 

Concluziile enunţate au ca suport o bibliografie variată, teologică şi laică, în care se 
integrează organic aportul românesc, cu intenţia vădită de a scoate în evidenţă contribuţiile de 
excepţie aduse în această problemă de personalităţi ca Nichifor Crainic, Dumitru Stăniloae, 
Tudor Vianu, Anton Dumitriu, Ion Bria. 

                                                
1 Mihail Diaconescu, Prelegeri de estetica Ortodoxiei, I. Teologie şi estetică, ed. cit., p. 117.
2 Ibidem, p. 129.
3 Ibidem, p. 109.
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În credinţa ortodoxă, contemplaţia îndeplineşte funcţii multiple: cognitive, afective, de 
transcendere prin comprehensiune de la sensibilitate la raţionalitate sau, după Nichifor Crainic, 
„de ridicare a spiritului meditativ pe trepte tot mai înalte până la starea apofatică”1. 

După părerea profesorului Ion Bria, contemplaţia realizează „cunoaşterea directă a 
Raţiunilor devenirii distincte, existente în natura cosmosului; este parte integrantă din procesul 
transfigurării”. Prin contemplaţie ne ridicăm „de la motivele plastice ale lucrurilor la 
arhetipurile lor ideale şi eterne aflătoare în Dumnezeu”. 

Intensitatea şi durata contemplaţiei estetice antrenează memoria, afectele, cultura, 
personalitatea, valorile, condiţiile de viaţă, trăirile religioase. Capitolul despre contemplaţie 
pregăteşte întemeierea, în bună parte, a perspectivelor teoretice ale esteticii Ortodoxiei. Este o 
doctrină estetică realizată hristocentric. „Estetica Ortodoxiei nu poate fi concepută în afara 
învăţăturii de credinţă a Bisericii”, scrie Mihail Diaconescu. 

Fundamentarea dogmatică a esteticii Ortodoxiei nu-i închide posibilitatea de 
comunicare cu esteticile particulare, ci îi asigură „o maximă deschidere”. Întreaga operă a lui 
Dumnezeu şi întreaga învăţătură creştină stau sub semnul Arhetipului Frumuseţii. 

În Ortodoxie, arta este rugăciune. Aşa cum este doxologie, ofrandă, reuniune de 
simboluri comunicante, bucurie, diaconie, libertate întru Hristos, catehizare, tradiţie vie, act 
anamnetic şi manifestare a nostalgiei paradisului, spiritualizare.

Arta nu este numai un act de mărturisire a credinţei şi de fidelitate faţă de învăţătura 
creştină, ci şi o cale de înălţare spre infinitatea, unitatea, eternitatea, supraspaţialitatea, iubirea şi 
frumuseţea lui Dumnezeu. 

Arta mijloceşte dezmărginirea sufletului şi înlesneşte căutarea lui Dumnezeu. Arta îl 
ajută pe om să trăiască în comuniune cu Dumnezeu. Arta îl ajută pe om să comunice polivalent, 
direct şi curat cu întregul mediu existenţial, cultural şi spiritual din care face parte, dar mai ales 
cu mediul credinţei care are rol de pivot şi de factor spiritual iradiant în întreaga structură 
valorică a societăţii. Estetica Ortodoxiei oferă repere formative şi mijloceşte realizarea 
intereselor de personalizare şi de individualizare în procesul realizării umane, sporind şi 
argumentând valoarea virtuţii şi a spiritualităţii promovate de operele de artă.

                                  RECEPTARE, SENS, INTENŢIONALITATE

             În jurul acestor idei, şi al altora, pe care nu le-am descoperit încă, dar sigur vor fi 
descoperite în lecturile noastre ulterioare, respectiv în volumul al II-lea al lucrării Prelegeri de 
estetica Ortodoxiei, autorul dezvoltă teoria estetică despre Ipostazele artei. 

„În această nouă secţiune a Prelegerilor de estetica Ortodoxiei, pe care am intitulat-o 
Ipostazele artei, precizează Mihail Diaconescu, ţinem cont de cele mai noi dezbateri teoretice 
din domeniul esteticii, în special de cele dedicate vastelor probleme ale receptării, sensului şi 
intenţionalităţii în actele de creaţie, pentru a distinge, în deplin acord cu teologia dogmatică, 
liturgica, patrologia şi pastorala ortodoxă, câteva din modalităţile cele mai importante de 
realizare a operelor. Sunt opere de artă care ne cuceresc, ne îmbunătăţesc şi ne înalţă 
duhovniceşte, în actul contemplării lor, într-o unitate indestructibilă cu credinţa ortodoxă 
mărturisită de noi.”

Progresele esteticii contemporane, precum şi ale hermeneuticii, fenomenologiei, 
existenţialismului de orientare spiritualistă, neotomismului, neoplatonismului, neoplotinismului, 
ale epistemologiei, psihologiei generale şi ale istoriei artelor formează temeiul ferm al ideilor pe 
care Mihail Diaconescu le dezvoltă în studiile sale despre frumos. 

                                                
1 Cf. op cit., p. 179.
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În volumul al II-lea al tratatului, rugăciunea, doxologia, ofranda, catehizarea, diaconia, 
tradiţia vie, reuniunea de simboluri, libertatea întru Hristos, anamnetica şi nostalgia Paradisului, 
spiritualizarea sunt tratate ca ipostaze (moduri de existenţă) ale artei. 

Arta Ortodoxiei ne revelează unitatea ontologică a lumii în diversitatea infinită a 
formelor devenirii, în alcătuirea cărora esteticul are un rol axial. 

În ontologia umanului, esteticul coexistă cu fiinţa întru devenire. Estetica Ortodoxiei 
face joncţiunea între sacru şi profan. Aduce sacrul în viaţa de zi cu zi; ne ajută să-L găsim şi să-
L simţim pe Dumnezeu mereu prezent în traiul şi în mediul nostru de viaţă. Lumea divină nu 
este separată de lumea profană. Profanul nu este separat de sacralitate. Nu există profan pur şi 
nici ateu pur. În cele mai obişnuite realităţi profane există o dimensiune spirituală. Aşa cum în 
cel mai înverşunat comportament ateu există un element de tulburătoare credinţă.

Atractivitatea sacrului este şi efectul esteticului ca trăire, ca formă cognitivă a divinului 
realizată prin contemplaţie, ca expresie a dialogului sinelui cu Fiinţa şi ca modalitate de 
desprindere critică faţă de rătăcirile spiritului şi de abaterile de la credinţă, de cercetare a căilor 
care duc spre izbăvire şi mântuire. Contemplaţia ca formă de interogaţie asupra firii proprii şi a 
universului în care ne exercităm rolul de fii ai Tatălui Ceresc este prezentă în toate formele 
concrete, specifice ale artei ortodoxe. 

Tainele (sacramentele, misterele) Bisericii, respectiv Botezul, Mirungerea, Euharistia, 
Pocăinţa, Cununia, Maslul şi Hirotonia, îmbracă mesajul teologic în forme estetice variate şi 
adecvate. 

Mesajul teologic îndeamnă la purificarea sufletului, la perfecţionarea fiinţei într-o 
mişcare de transcendere spre Absolut şi la înaintare spornică pe calea descoperirii misterului. 
Mesajul teologic însoţeşte căutarea interioară a eu-lui pentru descoperirea divinului. 

Practicile folosite de Ortodoxie pentru întemeierea şi consolidarea legăturii prin credinţă 
a credinciosului cu Dumnezeu se realizează în forme de armonie şi frumuseţe desăvârşite.

                           ÎNAINTAREA SPRE FRUMUSEŢEA ARHETIPALĂ

În farmecul esteticului ortodox, omul trăieşte o stare de intens spiritualizată atmosferă, 
de comunicare şi comuniune cu Divinitatea şi cu oamenii, purificându-şi sufletul. 

Catharsisul ortodox mijloceşte funcţiile instructive şi educative ale artei, ajutându-l pe 
om să-şi călească voinţa în practicarea valorilor şi principiilor credinţei creştine. 

Omul devine mai bun, mai sensibil, mai înduhovnicit; el capătă deprinderea de a 
contempla activ-constructiv situaţiile problematice prin care trece, dobândind o nouă înţelegere 
a sinelui şi a lumii. 

Viaţa credinciosului se încarcă de un puternic şi persistent „suflu liric, realizat într-o 
exprimare concentrată, de o riguroasă ţinută teologico-dogmatică şi teologico-morală”.1

Esteticul exprimă starea ontologică a omului de a fi fiul lui Dumnezeu, dar şi efortul său de a se 
înălţa prin credinţă la dimensiunea demiurgică a Creatorului.

„În Ortodoxie, tehnica, experienţa, expresivitatea, performanţa, afirmarea trăirii 
sufleteşti, cunoaşterea, stilul, mesajul implicate într-o nouă creaţie sunt subsumate misiunii 
spirituale a artei, necesităţii profunde a oamenilor de comunicare cu Dumnezeu, altfel spus (...), 
ca gest de implorare şi adorare îndreptat spre Arhetipul Binelui şi Frumuseţii”.2

Drumul anevoios spre frumuseţea arhetipală este un urcuş al spiritului, pentru 
redobândirea treptată a măreţiei, demnităţii şi a valorii originare a omului neatins de păcat.

                                                
1 Mihail Diaconescu, Prelegeri de estetica Ortodoxiei, II, Ipostazele artei, Iaşi, Editura Doxologia, 2009, p. 22.
2 Ibidem, p. 24.
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Situarea religioasă nu face din credincios un om împovărat şi descurajat, ci unul care se 
poate purifica, se poate autoconstrui activ, în speranţa că se poate autodesăvârşi pentru a se 
putea ridica la gloria de partener al dialogului cu Dumnezeu. 

„Convingerea că arta este o modalitate de a glorifica transcendenţa lui Dumnezeu a 
fost exprimată adeseori în scrierile Sfinţilor Părinţi şi Scriitori bisericeşti. Doxologia este 
forma glorificatoare a rugăciunii, a cultului liturgic, a catehezei, omiliei, discursului teologic, a 
artei creştine, a dogmei înseşi.”1

ARTISTUL – DIACON ŞI PROFET

Arta religioasă potenţează umanul din om în vederea comunicării mai intense şi 
permanente cu Dumnezeu şi cu cele mai diferite persoane. „Muzica, pictura, broderia, 
arhitectura, gravura, miniaturistica, orfevrăria exprimă, şi ele, în variate forme bucuria 
creştinilor de a trăi în Hristos. Slujirea omului este o bucurie pentru că e o manifestare plenară 
a libertăţii interioare individuale, a chipului nemuritor al lui Dumnezeu.”2

Artistul creştin ortodox creează pentru bucuria proprie şi pentru bucuria altora. Îi este 
străin sentimentul trufiei. „El creează conştient pentru alte persoane conştiente, pe care le 
slujeşte cu dragoste jertfelnică. În acest mod, lumea, care ni se revelează ca frumuseţe, creaţie 
şi armonie, ne apare şi ca mediu firesc al unei continue transfigurări şi al bucuriei spirituale.”3

Prin caracterul ei solemn, maiestuos, armonios în diversitatea formelor concrete de 
realizare, arta religioasă a fost şi rămâne un puternic izvor de inspiraţie pentru toţi creatorii de 
valori estetice. 

Autorul monumentalei lucrări la care facem referire exemplifică această idee apelând la 
creaţii artistice intrate în patrimoniul cultural universal şi naţional. El discută în mod special 
despre arhetipurile artei religioase şi ale creaţiilor umane, în general. 

Discutând despre arhetipurile artei creştine, Mihail Diaconescu afirmă: „Mari 
personalităţi ale culturii europene precum Carl Gustav Jung, Lucian Blaga, Mircea Eliade au 
fost preocupate de sursele profunde, universale, suprapersonale şi identice ale psihicului uman, 
ca şi de modul cum sunt activate, la nivelul persoanelor, unele imagini originare străvechi, 
implicând o tonalitate afectivă specifică asociată cu anumite arhetipuri”.4

Autorul Prelegerilor… discută, de asemenea, despre creatorii artişti care şi-au asumat 
misiunea de dascăli şi profeţi ai neamului lor: Ion Heliade Rădulescu, Vasile Alecsandri, Mihai 
Eminescu, Mihail Kogălniceanu, Nicolae Bălcescu, Alecu Russo, Octavian Goga, Al. 
Mateevici, Vasile Voiculescu, Nichifor Crainic, Radu Gyr, Ioan Alexandru, Corneliu Vadim 
Tudor, Grigore Vieru, Nicolae Dabija ş.a. au urmat modelul biblic al profetismului. Ei ilustrează 
astfel una dintre cele mai importante tradiţii ale artei de inspiraţie creştină. 

În aceeaşi ordine de idei, tradiţia religioasă a alimentat, de asemenea, creaţia şi inovaţia 
estetică în arhitectură. Mari arhitecţi precum Ion Mincu, Grigore Cerchez, George Mendrea, 
Toma T. Socolescu, Ion D. Berindei, Gheorghe Balş, Paul Smărăndescu, Maria Virginia Haret-
Andreescu,  Ştefan Burcuş,  Nicolae C. Mihăescu, Nicolae Ghica-Budeşti, Cristofi Cerchez, 
Petre Antonescu, Ion D. Trajanescu, State Ciortan, Spiridon Cegănescu, Constantin Iotzu, 
Constantin Pomponiu, D. Ionescu-Berechet, George Matei Cantacuzino şi mulţi alţii „au 
preluat în mod creator tradiţia faţadelor de la casa ţărănească şi a exonartexului de la unele 
construcţii bisericeşti”.5

                                                
1 Cf. Ion Bria, Dicţionar de teologie ortodoxă, apud Prelegeri de estetica Ortodoxiei, ed. cit., p. 48. 
2 Mihail Diaconescu, op. cit., p. 162.
3 Ibidem.
4 Ibidem, p. 322.
5 Ibidem, p. 222.
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Constantin Brâncuşi şi Ion Ţuculescu au folosit, şi ei, în arta lor numeroase elemente 
simbolice şi tradiţionale aparţinând Ortodoxiei româneşti. 

Prezentă pe întinsul ambelor volume, contribuţia teologilor români şi a unor 
personalităţi de excepţie dedicate problematicii frumosului arată o altă dimensiune a culturii 
naţionale: apartenenţa ei la marea tradiţie spirituală a Ortodoxiei. Este o apartenenţă fecundă, un 
adevărat izvor regenerativ şi profetic, un element axial în constituirea culturii noastre naţionale, 
o modalitate excepţională de a releva specificitatea spiritualităţii în mijlocul căreia s-a dezvoltat 
şi a evoluat istoria poporului român. 

Tratatul Prelegeri de estetica Ortodoxiei este o profesiune de credinţă a scriitorului 
Mihail Diaconescu şi o nouă dovadă a vocaţiei sale teoretice, a patriotismului care îi 
caracterizează întreaga creaţie. 

Este o sinteză teoretică de o importanţă pe care, în mod sigur, istoria o va socoti ca fiind 
referenţială pentru stadiul cultural actual. 
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VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ
                                                                                                           Laura FLOREA

          Asociaţia „Argedava” a organizat în colaborare cu Biblioteca Judeţeană „Dinicu
Golescu” şi Grupul Editorial Rottarymond & Rotarexim cea de a patra Sesiune internaţională de 
comunicări ştiinţifice cu tema OMUL ŞI SOCIETATEA. 
         Lucrările sesiunii s-au desfăşurat la Piteşti,  în zilele de 20-21 octombrie 2011, în cinci 
secţiuni: 1. Reflecţii asupra realităţii sociale contemporane; 2. Tradiţii şi inovare în şcoala 
actuală; 3. Omul şi Universul; 4. Historia et Tempus; 5. Teorie literară şi Filosofia culturii.
        A participat ca invitat special Dumitru Dorin Prunariu, primul astronaut român trimis în 
spaţiul cosmic. Misiunea în cosmos a făcut parte din programul Intercosmos, cu participarea  
pilotului-cosmonaut sovietic Ivanovici Popov şi s-a desfăşurat între 14-22 mai 1981, timp de 
şapte zile, 20 de ore şi 42 de minute. În timpul misiunii în spaţiu cei doi cosmonauţi de la bord 
au realizat 22 de experimente ştiinţifice, printre care cele denumite „Capilar”, „Biodoza”, 
„Astro” sau „Nanobalanţa”. Biodoza, de exemplu, a fost legat de studiul câmpul magnetic al 
Pământului şi influenţa lui asupra organismelor vii. Marea majoritate a experimentelor efectuate 
a fost de concepţie românească, iar aparatura realizată în România pentru acest scop s-a 
remarcat printr-un grad înalt de miniaturizare, fiabilitate şi consum redus de energie, 
funcţionând ireproşabil.
         Expunerea astronautului român, Generalul Dumitru Dorin Prunariu a fost urmărită cu 
interes de un numeros auditoriu, în mare majoritate format din tineri (elevi şi studenţi). Presa 
locală şi participanţii au adresat întrebări privind activitatea şi programul Asociaţiei 
Exploratorilor Spaţiului Cosmic, unica asociaţie independentă, internaţională, nonprofit, 
profesională şi educaţională a cosmonauţilor şi astronauţilor din lumea întreagă, al cărei 
preşedinte este.  
        Răspunzând la întrebarea: „În ce măsură poate fi de folos astronomia educaţională şi 
astronomia în şcoli astronauţilor? Domnul general Dumitru Dorin Prunariu a afirmat între altele: 
„Astronomia este un domeniu foarte necesar pentru că, pentru a avea buni specialişti, trebuie ca 
aceştia să prindă gust de acest domeniu de activitate încă din tinereţe, poate chiar din copilărie. 
Există o lipsă foarte mare de orientare a tinerilor către anumite domenii de activitate care sunt 
într-adevăr necesare unei societăţi.
        Desigur, dacă ne uităm la televizor sau la programele artistice pe care le prezintă nu putem 
să ne orientăm decât spre modă, muzică, dans, bogătaşi care îşi etalează bogăţiile şi care intrigă 
pe unii îi determină să dorească să devină, n-aş spune nume, bogatul cutare, aceste lucruri nu 
salvează o societate.” „Noi, afirma în context, astronautul român, căutăm de douăzeci de ani 
forme de învăţământ pentru a fi eficienţi şi de fiecare dată găsim ceva care este corespunzător. 
Ceea ce ar trebui făcut e să introducem mai multă ştiinţă în învăţământul mediu (…).astfel încât 
să-i putem atrage pe tineri spre domenii exacte, spre domenii tehnice, spre domenii ştiinţifice. 
Atrăgându-i spre aceste domenii, indiscutabil, vor ajunge şi la astronomie, cosmonautică şi vor 
deveni buni specialişti care vor lucra într-un institut care colaborează cu Agenţia Spaţială 
Română, se vor integra unor programe europene, iar aceste domenii, printre altele, pot să vă 
spun că sunt bine plătite, mai bine decât multe alte specializări în care îşi găsesc acum domeniul 
de activitate tinerii de la noi.”

                                                


Medic Membru fondator al Asociaţiei de Cultură Argedava
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        Expunerea domnului general Prunariu a fost exemplificată cu imagini din timpul misiunii 
cosmice organizate într-o Expoziţie unică realizată de Muzeul Judeţean Baia Mare.

Lucrările au continuat în  cele cinci secţiuni. Au prezentat comunicări: Tomohiro 
Moryama (Universitatea Osaka), Naoya Nyugaku (Universitatea Fukui), Masafumi Fukomori 
(Kyoto), student Naoto Anno (Osaka). În aceste lucrări au fost abordate probleme privind: 
„studiul cognitiv al educaţiei engleze prin intermediul culturii – din perspectivă comparativă cu 
identitatea japoneză”; „aplicarea cercetărilor lingvistice în domeniul predării gramaticii limbii 
engleze în Japonia”; „o abordare a predării cognitive a vocabularului limbii engleze” ş.a.m.d.  
        Din cele 54 de comunicări  prezentate în sesiune reţinem în mod deosebit pe acelea
prezentate de:  prof. univ. dr. Ion Tudosescu „Filosofia şi condiţia umană”; prof. dr. Stan Florea 
„Reflecţii asupra realităţii româneşti”, economist dr. Constantin Rotaru  „Realităţi economico-
sociale. Obiective politice. Formule de impozitare”;  prof. univ. dr. Constantin Roman şi lector 
univ. dr. Viorel Crăciuneanu „Cauzele şi efectele crizelor sistemului financiar-bancar de-a 
lungul vremii”; prof. Eftimia Florea „Trăirea în contemporaneitate”; prof. Emil Oprescu, 
„Materia se autoorganizează?”; prof. Emilena-Irinela Tatu „Partidele politice din România 
interbelică şi atitudinea lor faţă de ştiinţa de carte din mediul rural”; Prof. dr. Vasile Mărculeţ 
şi prof. drd. Ioan Mărculeţ „Momente ale raporturilor româno-săseşti din Mediaş (mijlocul 
secolului XIX - mijlocul secolului XX); prof. Corina Oprescu „Modele cosmologice şi mitice în 
„Scrisoarea I” de M. Eminescu”; prof. dr. Hadrian Soare „Timp demiurg. Poezia eminesciană şi 
teoriile moderne asupra timpului”; Prof. Gheorghe Oprescu „Idei, produs al gândirii omeneşti” 
       In intervenţia sa, Domnul profesor Ion Tudosescu arăta că „filosofia ne îngăduie 
posibilitatea de a desprinde câteva din direcţiile în care funcţionează înrâurirea de către filosofie 
a condiţiei umane. Dintre acestea vom supune atenţeiei: pregătirea pentru viaţă şi trăirea demnă; 
pregătirea pentru comunicare şi dialog intersubiectiv; pregătirea pentru universalizare şi 
nemurire; pregătirea pentru moarte; pregătirea pentru asumarea sentimentului solidarităţii şi 
deschiderii; pregătirea pentru deprinderea sentimentului fericirii şi înţelegerii rostului său 
existenţial.” (Omul şi Societatea, Piteşti, Tipar ROTAREXIM Rm. Vâlcea, 2011, p. 21). Sunt 
analizate pe larg şi într-o manieră inedită aspectele privind „Pregătirea omului pentru viaţă şi 
trăire demnă” şi „ Pregătirea omului pentru comunicare şi dialog intersubiectiv”, atrăgând 
atenţia asupra „pericolului privării omului de simţul responsabilităţii”, „îngustării spaţiului 
trăirii în libertate (autentică)” şi „a predispunerii spre lipsă de solidaritate „spre o trăire 
axiologică deviantă şi dezumanizantă” şi accentuând „nevoia reaşezării valorice şi normative” 
pentru a determina „o trăire spirituală şi morală superioară”. (ibidem, p. 22-23). Comunicarea şi 
dialogul „specializează individul”, „îl pune în condiţia de subiect axiologic”, „îl împinge spre 
deschidere axiologică pentru a-şi centra opţiunile valorice”. (ibidem. P, 25). În concluzie, 
autorul formulează „două precizări de importanţă metodologică în abordarea rosturilor 
filosofiei: 
- prima: Atât orientările existenţialiste, cât şi cele neopozitiviste contemporane în ultimă 
instanţă nu se exclud: fiecare operând transcendentist şi având, ca atare, caracter metafizic;
- a doua: Pregătirea pentru comunicare şi dialog este o condiţie a fundării constructului 
filosofic, la fel cum şi explicaţia filosofică exercită prin prealabile demersuri transcendentiste 
este o condiţie de eficienţă a fundamentării comunicării cu putere de adevăr şi finalitate 
pragmatică” (ibidem p. 28).
       Profesorul Stan I. Florea în „Reflecţii asupra realităţii româneşti” vorbeşte despre cele 
două modalităţii de a te raporta la realitatea existenţială, după modelul C. Rădulescu-Motru,
Lauda şi Critica, constatând că în societatea românească actuală, „actul critic a devenit 
exerciţiul cvasipermanent al opoziţiei şi al unor oameni de bună credinţă”, în timp ce Lauda e 
practicată de putere şi nu „serveşte tradiţionalismul, ci stagnarea”, „nu stimulează creativitatea 
şi originalitatea, curajul şi responsabilitatea, demnitatea şi onoarea, ci imitaţia şi anonimatul, 
subordonarea necondiţionată şi iresponsabilitatea, slugărnicia şi făţărnicia; „acoperă jenant şi 
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ipocrit vicii fundamentale ale societăţii, cinismul unor conducători de instituţii, încălcarea 
brutală a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului” (ibidem, p. 30-31). În context, 
autorul vorbeşte despre insuficienta susţinere din partea statului a instituţiilor şi publicaţiilor 
academice, universitare cercetărilor istorice, sociologice, economice, etnografice, dezvoltării 
tehnologice, inovării, invenţiei şi creativităţii ştiinţifice, activităţilor artistice, dezvoltării şi 
perfecţionării învăţământului, de insuficienta participare a specialiştilor la elaborarea 
programelor de dezvoltare şi de modernizare a ţării. Se neglijează aportul Academiei Române, 
al institutelor de cercetare, al corpului de specialişti din instituţiile de învăţământ, din unităţile 
de producţie industrială şi agricolă, din domeniul serviciilor, al ocrotirii sănătăţii etc. la 
elaborarea politicilor sectoriale şi al strategiilor progresului social general al societăţii. În 
problemele strategiei politice generale se uită că „Libertatea este un dar natural oferit tuturor de 
lumina raţiunii”, că „libertatea este…esenţa omului”, că nici un om nu combate libertatea, cel 
mult el combate libertatea celorlalţi” (ibidem, p. 33). Sunt analizate „bolile” deontologiei în 
procesul reflecţiilor şi al reflectării realităţii sociale.
      Profesoara Eftimia Florea pune în discuţie raportul dintre puterea Puterii emanate din 
sufragiul universal şi puterea Poporului din a cărui voinţă a rezultat puterea Puterii. Din 
nerespectarea regulilor şi a principiilor statului de drept s-a ajuns la noi la subaprecierea „ideilor 
superioare şi consistente”, la „zeflemeaua inspiraţiei creatoare”, la „popularea dezbaterii cu 
bancheri şi patroni semidocţi, când nu sunt semianalfabeţi”, la nerecunoaşterea „glorie 
intelectualului” şi la „instaurarea gloriei bogatului şi a afaceristului dizgraţios şi arogant”. 
(ibidem, p. 39-40). 
      Demne de interes sunt studiile doamnei Corina Oprescu care aduc în dezbatere concepţia 
cosmogonică a lui Eminescu, izvoarele acestei concepţii, Poemele vedice, premiza primordială a 
existenţei, Haos-ul, reamintindu-ne de tradiţia ortodoxă a creaţiei din Nimic a lumii. Haos-ul 
nedeterminat şi aflat în repaos este supus devenirii prin intervenţia lui Dumnezeu. Nefiinţa 
devine fiinţă creatoare. „Meomul, cum afirmă Berdiaev, nefiinţa din care Dumnezeu aduce totul 
la fiinţă, poate fi haos pentru că actul creaţiei este un act de armonizare; etimologic, cuvântul 
cosmos înseamnă armonie, echilibru. Dacă fiinţa, creaţia sunt armonie, se poate formula ipotetic 
faptul că nefiinţa este Haos, dar în acelaşi timp, inexistenţa este şi repaos. Nu repaus existenţial, 
cum am putea înţelege dacă ne gândim la existenţa (…), ci repaos meonic, inexistenţial, pre-
existenţial.” Hyperion, admite că s-a născut din nefiinţă şi îşi manifestă dorinţa de a se întoarce 
acolo. E simbolul omului primordial care a transmis omenirii, originată şi ea în veşnicie şi 
trăitoare în veşnicie, dorinţa de a se reîntoarce la origini.
     Hyperion apare şi ca zeitate venită din trans-istorie pentru a ne aminti de Fiul lui Dumnezeu, 
care „a lăsat cerurile” „pentru a ne aduce la starea de la început”. 
      Prezentarea concepţiei cosmogonice a poetului, serios argumentate, justifică, în final, 
precizarea doamnei profesoare Corina Oprescu. „Tabloul cosmogonic asimilează şi retopeşte, 
într-o viziune proprie, idei şi motive din vechile scrieri indiene, din miturile greceşti şi creştine, 
din Kant şi din Schopenhauer.” În concluzia finală se afirmă: „în viziunea eminesciană 
Universul pare a se concretiza în trei ipostaze: eterna pace (nefiinţa), haosul, cosmosul”.
       Varietatea tematică, participarea reprezentativă a personalului din învăţământul de toate 
gradele din ţară, schimbul de idei în timpul dezbaterilor au constituit elementele de succes ale
celei de a IV-a Sesiune Internaţională OMUL ŞI SOCIETATEA. 
       Lucrările au fost publicate în volumul OMUL ŞI SOCIETATEA, Nr. 3, ISSN: 2069-2196. 
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