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120 DE ANI DE LA MOARTEA MARELUI FILOSOF ROMÂN 
VASILE CONTA – CUNOŞTINŢA METAFIZICĂ 

– O NEDREAPTĂ UITARE GENERALĂ – 
 

Gh. Al. CAZAN 
 
 
 
În luna aprilie, pe 21, s-au împlinit o sută douăzeci de ani de la moartea lui 

Vasile Conta. Până la scrierea articolului de faţă n-am citit ceva în vreo revistă ori 
în vreun ziar, şi nici n-am auzit vreo emisiune radiofonică ori de televiziune în 
cadrul cărora să se fi menţionat măcar că în cultura românească a existat un 
Vasile Conta care, ciudăţenie mare nu numai pentru contemporani ai săi, s-a 
apucat să facă filosofie nu oricum, ci în acord profund cu spiritul Bufniţei Minervei 
şi cu adâncurile sensibilităţii româneşti. Aşteptarea ca mass-media să sufle câteva 
vorbe despre Vasile Conta (1845-1882) ar fi o pretenţie pe cât de absurdă, pe atât 
de ilegitimă, devreme ce se practică teoria de extinsă circulaţie care se mândreşte 
să afirme că interesul lor este faptul imediat, evenimentul de atâta substanţă, încât 
se consumă exact în clipa în care a apărut. Te-ai fi aşteptat, în schimb, ca revistele 
care au pus, cu litere mari, pe frontispiciul lor cuvântul cultură, să scrie, fie şi în 
treacăt, câteva fraze comemorative despre filosoful nostru. Nici vorbă! Şi pe aici 
fluieră, cu unele excepţii, vântul rece al lipsei interesului pentru filosofii veritabili, 
dar când li se pune pata pe ceea ce lor li se pare nou, bate zdravăn spiritul slăvirii 
nemărginite. Luaţi cataloagele editoriale mari sau mici şi veţi constata (dacă există 
vreo excepţie, rog să fiu scuzat), că nici una n-a reeditat fie măcar o singură lucrare 
a filosofului. Stupoare, însă. S-a întâmplat o adevărată minune care salvează de la 
ruşinea relativă la absenţa comemorării lui Conta. 

Salvarea ne vine de la Carte-Calendar 2002, adică de la un calendar obişnuit, 
în care se scrie: „Duminică 21 aprilie, 2002. Evenimente la zi. 1882 – Moartea, la 
Bucureşti, a lui Vasile Conta, filosof materialist român, promotorul evoluţionis-
mului şi ateismului”. Consemnarea este demnă de laudă, nu numai pentru singu-
laritatea ei, dar şi pentru că spune răspicat că Vasile Conta a fost un FILOSOF 
MATERIALIST ROMÂN. Cât despre expresia „promotor al evoluţionismului şi 
ateismului”, ea nu este pe gustul meu, mai ales din pricina primului cuvânt, însă 
asta e cu totul altceva şi nu scade cu nimic meritele calendarului în cauză. 

Conta merită, în ciuda acelora care cred că materialismul şi ateismul său ar fi 
în dezacord cu prezentarea lor jucăuşă despre spiritualitatea noastră, ca şi împotriva 
eventualei obiecţii că 120 de ani n-ar fi o dată rotundă, nu un articol cum este cel 
de faţă, ci analize, dezbateri, simpozioane organizate, în primul rând, de către 
facultăţile de filosofie, de Academia Română, de facultăţile de politologie şi nu, în 
ultimul rând, de facultăţile de biologie, de teologie, de literatură română. La 120 de 
ani de la moartea ilustrului filosof (ce supărător sună cuvântul ilustru aplicat lui 
Conta pentru proasta fudulie filosofică, care, altfel, nu se dă în lături să slăvească 
autori de broşurici pseudofilosofice sau pe câte unii care au ajuns la parcă, pentru 
filozofie, matusalemica vârstelor de peste şaizeci de ani fără să fi scris nimic 
esenţial, dar li se atribuie glorie cu polonicul vârât în oala sleioasă a epitetelor de 
maximă pozitivitate) s-ar fi cuvenit, zic, să avem fie şi o singură ediţie critică a 
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operei sale. În regimul căruia i se spune pe nedrept comunist, integrala operei lui 
Conta nu a apucat să intre la tipar, n-a fost de nimeni pregătită, deşi gânditorul a 
fost şi materialist, şi ateu. Din creaţia filosofului au apărut în anii aceia doar Teoria 
fatalismului şi Teoria ondulaţiei universale. Au rămas nepublicate vreme de peste 
75 de ani, dacă ne gândim că Ediţia Minar, o ediţie completă a operei lui Conta, 
apăruse prin 1914, Poezia lui, Cugetările, Discursurile parlamentare, Încercări de 
metafizică Bazele metafizicii, Întâiile principii care alcătuiesc lumea, lucrările din 
domeniul dreptului (câte şi cum au fost lucrările lui din domeniul dreptului civil). 
De ce, după august 1944, nu s-a purces la publicarea unei ediţii complete a creaţiei 
filosofului, nu este prea greu de explicat pentru cel care ştie exact care erau pe 
atunci procedeele şi criteriile de reeditare a operelor filosofilor români şi cine erau 
cei care le stabileau şi le punea în lucru. Cum istoria întâmplărilor de atunci, 
inclusiv în cazul lui Conta, îmi este bine cunoscută, n-am cum să nu subliniez că 
publicarea unei ediţii complete şi critice a operei sale nu a fost permisă din cauze 
reluate, tacit, astăzi chiar, în acest presupus regim al libertăţii. Volumul Dis-
cursurile parlamentare cuprindea o celebră intervenţie a filosofului în dezbaterile 
parlamentare din septembrie 1879 referitoare la cererea imperativă a Congresului 
de la Berlin, de modificare a articolului 7 din Constituţia de la 1866, cu privire la 
drepturile populaţiei evreeşti. Străinătatea cerea ca articolul în cauză să fie 
modificat în sensul acordării de drepturi cetăţeneşti populaţiei de etnie evreiască. 
Filosoful a rostit cu acel prilej un amplu şi bine întemeiat, din punctul său de 
vedere, discurs, al cărui fundament îl constituia organicismul istoric cu pandantul 
său, principiul naţionalităţilor. Petre Carp, Titu Maiorescu, europeniştii timpului au 
socotit   discursul lui Conta expresie a naţionalismului. Câţiva dintre ei l-au 
considerat pe  filosoful de orientare liberală, ca antisemit. Paginile acelui discurs au 
fost folosite, cu abilităţi parşive, de către stăpânii politici ai editurilor perioadei 
„comuniste”, pentru a refuza ceea ce o cultură normală ar fi făcut-o fără să se 
gândească la cine ştie ce pericole pe care le-ar fi generat discursul din 1879. 
Pecetea fusese însă pusă în paguba unei imagini corecte despre opera gânditorului. 
Culpabilizarea lui Conta se va perpetua cu abilitatea care pe alocuri frizează 
monstruosul. Raţionamentul culpabilizării are iz de adevăr, se propune ca venind 
din cea mai avizată stăpânire a logicii aristotelice. Leon Velovici, autorul unei cărţi 
despre Ideologia naţionalistă şi problema evreiască în România anilor ’30, scrie: 
„Profesor de drept, proaspăt ales deputat, Vasile Conta este cel mai important 
filosof român din a doua parte a secolului trecut (al XIX-lea – n.ns. Gh. Al. C.). În 
discursul său (sept. 1879 – n.ns. Gh. Al. C.), Conta îşi propune fundamentarea 
ştiinţifică a discriminării evreilor după principiile ştiinţei moderne şi el poate fi 
considerat adevăratul întemeietor al antisemitismului românesc”. În ultimele 
rânduri ale cărţii sale, după un excurs în care nuanţele sunt complet neglijate, Leon 
Velovici ajunge la ideea complet falsă, aiuritoare, mistificatoare, postulând „o 
anumită idee de conştiinţă naţională în care există, uneori latent, o percepere a 
evreului ca străin şi, în anumite împrejurări, ca dăunător sau periculos. De la Conta 
„întemeietor al antisemitismului românesc”, la conştiinţa naţională românească 
antisemită, sofismele fac, în fond, oficiul a ceea ce Leon Velovici ţine cu îndârjire 
să prezinte ca antisemitism funciar românilor, deşi, pe de altă parte, din când în 
când, admite că printre români au fost şi oponenţi ai antisemitismului. În ceea ce 
mă priveşte detest xenofobia şi antisemitismul. În cazul Conta, discursul la care  
m-am referit nu epuizează nici pe departe bogăţia operei, valoarea ei, marea ei 
importanţă, – ce păcat că nu se ştie! – pentru cursul istoric al filosofiei româneşti. 
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Opera lui Conta este parte indispensabilă a spiritualităţii româneşti. E nevoie de 
recercetarea ei critică, iar pentru asta avem nevoie de publicarea ei. Poate că la 120 
de ani de la moartea gânditorului care a dat primul sistem filosofic materialist 
românesc se va găsi un sponsor care să facă posibilă întâlnirea tineretului, şi nu 
numai a lui, cu una din expresiile prin care s-a încercat, aici, de unul dintre noi, 
luarea în stăpânire a lumii prin gând. Dacă ceva poate fi mai însemnat decât această 
încercare o demonstrează opusele ei: să fii stăpân al lumii prin forţa brută, de 
diferite şi sofisticate forme, şi aceasta. 

Până atunci, adică până când se va găsi printre românii îmbogăţiţi ai ultimilor 
treisprezece ani măcar unul care să sponsorizeze o ediţie critică a operei filosofului 
(în paranteză fie spus, în ceea ce mă priveşte nu prea cred că vom avea parte prea 
curând de o asemenea ediţie, deşi m-aş bucura să fiu contrazis) şi până când 
autorităţile statului se vor trezi din somnul adânc al uitării unor mari valori ale 
filozofiei româneşti, va trebui să recurgem la gesturi cum este cel de faţă, care, deşi 
cumva elementar, îşi au semnificaţia şi necesitatea lor. Societatea românească trece 
printr-un aproape înfiorător proces de reciclare. Malaxorul reciclării e necruţător cu 
tot ce pare să fie definit prin conştiinţa opusă cunoştinţei slugii, acel malaxor pe 
care îl ştim cu doctoratele luate în arta culpabilizării marilor creatori de cultură 
românească, nu ar fi avut forţa pe care i-o ştim, dacă n-ar fi găsit, acum, ca şi în 
anii dogmatismului stalinist, categorii întregi de oameni dispuşi să ne demonstreze 
că neverosimilul este verosimil, mai exact spus, că deşi ieri erau marxişti, atei, 
critici severi ai bisericii ortodoxe şi ai ortodoxismului, ai idealismului şi 
metafizicilor spirituale au devenit toţi, peste noapte, fără să comită acel necesar 
examen al conştiinţei proprii, opusul lor, deci teişti, spiritualişti, ortodoxişti. O 
asemenea spontanee reciclare îl face de râs până şi pe biblicul Saul, cât despre 
Drumul Damascului, el este ridiculizat de unitatea căii reciclaţilor noştri! Velovici 
de azi îşi are modelul în atâţia alţii, de ieri, care au făcut din Conta apostol al 
antisemitismului şi al naţionalismului, definit, de ei, ca expresie a primitivismului 
spiritual, de vreme ce ar fi fost opus internaţionalismului proletar. Concertul 
denigrării operei lui Conta are acelaşi dirijor şi o aceeaşi impudică melodie. El este 
plictisitor, deci greu de ascultat. Este şi stupid, în ciuda pretenţiilor de compoziţie 
avansată. Aceeaşi notă falsă, simplificatoare, se repetă în toate ariile care îl 
alcătuiesc. Surle, trâmbiţe, cimpoaie, chiote asurzitoare, critic-devastatoare şi de o 
viclenie ieftină au format şi formează limbajul aplicat nu numai lui Conta, ci şi 
operei şi vieţii altor mari creatori români, C. Rădulescu Motru, Nicolae Iorga, Ion 
Petrovici, Mircea Florin, Lucian Blaga, dar, mai ales, operei şi vieţii lui Nae 
Ionescu, Mircea Eliade, Emil Cioran, Constantin Noica. 

Naţionalist a fost fiecare în parte. Naţionalismele lor sunt diferite, uneori 
substanţial diferite. Logicile şi finalităţile lor nu au coincis. Nici timpurile lor isto-
rice parcă n-ar fi fost aceleaşi. Contextele şi imperativele sociale, ori ceea ce era 
considerat astfel, se întind pe o lungă şi poliformă paletă. Opera lui Conta nu este 
epuizată, aşa cum am spus mai sus, de un articol-discurs. Influenţa acelui discurs 
asupra mentalului vremii nu a fost de proporţiile prezentate de Velovici, cu poftă axio-
matică. Asemănător, în privinţa totului operei, stau lucrurile şi în cazul celorlalţi.  

Conta a scris poezie, interesantă tematic, stilistic şi prin, să zic, tipul de 
sensibilitate pe care îl pune în vers, o sensibilitate care aminteşte de familia Miron 
Costin, Haşdeu, Eminescu, Iorga, Blaga, Pârvan. Viaţa, Căderea Stambulului,  
Timpul, Sfinxului sunt titluri care ne pot sugera ceva despre ce scria Conta, iar nişte 
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versuri ca acestea: Simţim timpul cum se scurge/ Cum torentu-i pe pământ/ Tot 
răstoarnă şi distruge/ Timpul curge/ Viaţa fuge/ Şi cu-această suspinare/ Ne 
târăşte în mormânt/ O! Nimic cât eşti mare! ar putea, la rândul lor, să supună ceva 
şi despre cum scria filosoful materialist. A lăsat cugetări demne să fie cercetate 
pentru a le pune în relaţie cu filosofia sa şi pentru a cunoaşte profunzimea gândirii 
lui despre variate fenomene sociale. Nu este acum timpul analizei, dar cum îmi este 
imposibil să-mi reprim tentaţia exemplificării, iată câteva alese cu gândul la nevoi 
ale noastre, cei de azi: „Cea mai înaltă înţelepciune la care poţi ajunge este atunci 
când ceea ce ai spus îndeplineşti. Cât e de simplu, dar cât e de greu”; „În curgerea 
vremii, numai Marc Aurel şi Crist au fost filosofii care au adeverit gândirea lor  
prin faptele lor. În timpurile noastre, între idei şi fapte s-a format o punte pe care cu 
multă linişte şi uşurinţă sufletească o trecem. E secolul individualist, îmbrăcat, spre 
ridicol, în hainele unui altruism rău croit, murdar şi strâmt”. Sau: „Inimile mari şi 
generoase, sufletele pline de patriotism cald şi înălţător se pot asemăna cu un 
templu unde pentru eternitate trebuie să ardem candela recunoştinţei. De 
entuziasmul acesta depinde de multe ori fericirea şi gloria unui popor”. Sau: „Patria 
poate să pretindă de la fii ei orice sacrificii, numai dreptul de a-ţi vinde conştiinţa 
rămâne în stăpânirea ta”. 

Filosofia lui Conta a fost un materialism. S-a zis că materialismul său a fost 
metafizic, apoi că ar fi fost  apropiat (ce noţiune sfidătoare!) de materialismul 
dialectic. S-a mai scris că materialismul şi ateismul lui ar fi străine spiritualităţii 
româneşti. S-a vorbit anapoda, – e un privilegiu al ignoranţei preţioase de a broda 
perpetuu despre ce nu ştie – că materialismul şi ateismul lui Conta s-ar fi situat în 
afara şi în opoziţie cu spiritualitatea românească. Cercetarea cu rigoare, iar nu 
răsfoirea câtorva pagini ale cine ştie cărei lucrări a lui, pune interpretarea în 
prezenţa nu numai a nevoii delimitării de asemenea false puncte de vedere, ci, în 
primul rând, a aceleia de a prinde articulaţia esenţială a gândirii sale filosofice, 
intenţia ei primară, spiritul care îi este caracteristic începând cu prima sa lucrare de 
filosofie şi până la acelea care au rămas în manuscris ca lucrări încheiate ori 
proiecte. Din punctul meu de vedere, Conta a strălucit ca metafizician. Opera sa 
este o metafizică. Intenţia sa, realizată cu măsuri ale vremii şi cu măsura gândirii 
lui a fost edificarea, ca ştiinţă, a metafizicii materialiste. Recunoaştem în această 
intenţie sorgintea ei kantiano-hegeliană, ca şi inserarea gânditorului la una dintre 
orientările prestigioase ale filosofie din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, 
exprimată de metafizica inductivă, de materialisme care îşi asociau evoluţionismul 
şi chiar de gânditori marxişti. Introducere la Metafizică, Bazele metafizicii, Întâiile 
principii, ca să nu amintesc decât lucrări cu titluri sugestive pentru o anume 
problematică, sunt izbânzi ale unui mod, cel al lui Conta, fireşte, de întemeiere şi 
legitimare a valabilităţii metafizicii materialiste. Acel mod de legitimare, mai ales 
prin teoria despre natura cunoştinţei metafizice ca metaforă şi cunoştinţă propriu-
zisă, merită un examen larg. În contextul de faţă, subliniez noutatea lui, valoarea-i 
intrinsecă, semnificaţia sa în ordinea unei istorii a încercărilor de legitimare a 
metafizicii, în general, a aceleia materialiste, în special. Conta a fost, într-adevăr, 
cel mai important filosof român al vremii  sale. Şi cel mai important teoretician al 
religiilor. Ateismul său nu este o notă oarecare a operei gânditorului, ci un 
ansamblu teoretic care dispune de întemeiere logico-istorică şi filosofică, în acord 
cu forma metafizicii materialiste la care m-am referit. 
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Metafizica materialistă a lui Conta este în perfect acord cu date esenţiale ale 
spiritualităţii româneşti. Ea aparţine acestei spiritualităţi, este o însemnată contri-
buţie la viaţa acesteia, un dat inexorabil al ei. Nu se ştie, dar este un adevăr irefu-
tabil că discursul lui Conta despre metafizică şi cunoştinţa metafizică au influenţat 
considerabil pe câţiva români, numele lui Mircea Florian şi al lui Blaga, evident, în 
privinţa modalităţilor de înţelegere şi definire şi construcţii ale metafizicilor proprii 
fiind, cred, argumente în sensul la care mă refer. Că nu se vrea ca filosofia lui 
Conta să fie considerată ca una dintre expresiile consistente ale spiritualităţii româ-
neşti pentru că a fost materialistă şi ateistă, acesta este act al arbitrariului şi al unui 
teribil confuzionism teoretic. Respingerea acestor confuzii este necesară şi, admira-
bil lucru, ea s-a şi întâmplat. 

Autorul a fost, nimeni altul, decât Noica. Data textului: 1944. 
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Metafizică 
 
GÂNDIREA ANALITICĂ ŞI PROBLEMA ONTOLOGICĂ 
 
 

                                            Ion TUDOSESCU 
 
 
 
Marcate de pozitivismul secolului al XIX-lea, la rândul său înrădăcinat în 

concepţiile raţionaliste de lungă tradiţie în epoca modernă (epocă deschizătoare a 
unei noi metafizici – concepută prin mijlocire metodologică logic-deductivă), 
construcţiile metafizice de factură fenomenologică şi, mai ales, antropologică 
cunosc treptat o restrângere în secolul al XX-lea, accentuată încă din primele sale 
decenii. Aceasta şi pentru că noul spirit al ştiinţei părăseşte tot mai generalizat 
empirismul clasic de factură sensualistă şi, o dată cu aceasta, se află în regres şi 
soluţionările ontologice cu caracter speculativ, inclusiv cele de tradiţie transcen-
dentistă sau transcendentalistă. 

De la începuturile ei, gândirea secolului al XX-lea a fost cuprinsă aproape 
integral de un spirit analitic, izvorât din metoda critică (a cunoaşterii – prelungită 
printr-o critică a limbajului), scopul filosofiei fiind în aceste condiţii nu cercetarea 
vreunui principiu sau temei originar (ontologic), indus de intelect pe cale 
fenomenologică sau apriorică, ci „clarificarea logică a gândurilor”. Se va exprima 
direct în această privinţă Ludvig Wittgenstein, la începutul deceniului al treilea al 
secolului trecut (1921), prin intermediul celebrului său Tractatus Logico-
Philosophicus, considerând că „filosofia nu mai este o doctrină, ci o activitate”;  
„operă filosofică constă în esenţă în explicaţii. Rezultatul filosofiei nu-l reprezintă 
«propoziţiile filosofice», ci clarificarea propoziţiunilor”.1 

În aceeaşi direcţie de concepere a discursului filosofic – despovărat de aser-
ţiuni ontologice şi, în consecinţă, de preocupări tradiţionale de metafizică, în 
favoarea opţiunii pentru o abordare logic-analitică având ca obiectiv descrierea şi 
explicarea nomologică a realităţii şi nu căutarea vreunei esenţe pure, ascunse sau 
presupuse speculativ a fi temei (în transcendent) al acesteia – se pronunţă şi 
reprezentanţii Cercului Vienez. În celebrul lor Manifest-program se afirmă: 
„Clarificarea problemelor filosofice tradiţionale ne duce parţial la demascarea lor 
ca pseudo-probleme şi, parţial, la transformarea lor în probleme empirice şi, deci, 
supuse judecăţii ştiinţei experimentale. Sarcina activităţii filosofice constă în 
această clarificare a problemelor şi ipotezelor, nu în formularea de teze «filosofice» 
speciale. Metoda acestei clarificări este analiza logică”.2 

Acest punct de vedre, de felul său antimetafizic, specific noului pozitivism (al 
treilea – după primul care a fost cel instituit de A. Comte, J. St. Mill şi H. Spencer 
şi cel de-al doilea, atribuit lui E. Mach şi R. Avenarius), înlocuieşte, de fapt, 
analiza senzaţiilor cu analiza logică, fiind reprezentat în filosofia actuală a ştiinţei 

                                                 
1 Ludvig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, 40031; 4.112, Editura 

Humanitas, Bucureşti, 191, p. 52, 62. 
2 R. Carnap, H. Hohn, O. Neurath, Concepţia ştiinţifică despre lume; Cercul de la 

Viena, în traducerea lui Al. Boboc şi I. N. Roşca, în culegerea de Texte alese din filosofia 
contemporană, partea I, Tipografia Universităţii din Bucureşti, 1996, p. 233. 
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de pozitivismul logic (căruia i se asociază şi un anume convenţionalism, din care 
izvorăşte o poziţie relativistă în conceperea valorii ştiinţei şi cunoaşterii). Un astfel 
de pozitivism nou (logic), deosebit de cel clasic (empiric), angajat, în cele din 
urmă, în direcţia unei filosofii a limbajului, ajunge la concluzia că „lucrul nu este 
un construct empiric, ci unul lingvistic”.3 

Acceptate a fi incluse într-o cuprindere mai largă, denumită în genere 
neopozitivism, orientările centrate pe metoda analizei logice (şi ca atare, situate, în 
principiu, pe o poziţie antimetafizică), cunosc mai multe variante. Una dintre 
primele manifestate în secolul trecut în aria acestui neopozitivism, premergătoare 
pozitivismului (empirismului) logic (dezvoltat de Cercul de la Viena), a fost 
atomismul logic (datorat îndeosebi lui Bertrand Russell – căruia i s-a alăturat 
ulterior şi Ludvig Wittgenstein). 

 
1. Atomismul logic ca soluţie logicistă în abordarea  

problemei ontologice – Bertrand Russell 
 
Întemeindu-se pe o concepţie logistică asupra filosofiei*, Russell consideră că 

lumea constă dintr-o pluralitate de existenţe, individuale sau particulare, carac-
terizate prin universale calităţi; legate prin universale relaţii. Aceste universale 
(calităţi şi relaţii) sunt entităţi reale (şi nu simple cuvinte sau construcţii mentale), 
redând o multiplicitate localizată în spaţiu şi timp.** 

Ideea lui Russell, potrivit căreia individualele sunt universalii, determinate 
calitativ şi configurate prin relaţii de acelaşi rang (universal), distinge concepţia 
atomismului logic (fondat de Russell) nu numai de interpretările nominaliste (din 
perspectiva viziunii cărora obiectul descripţiei este individualul, considerat ca 
singularitate calitativă) şi, respectiv, de cele conceptualiste (potrivit cărora obiectul 
descripţiei este o construcţie mentală), ci şi de interpretările realiste obişnuite. 
Deoarece, în viziunea lui Russell, realitatea este structurată dintr-o pluralitate de 
universalii; ceea ce se consideră a fi individualitate este, de fapt, o entitate logică, 
acesteia aparţinându-i complexul de determinări calitative ce caracterizează obiectul 
descripţiei şi nu singularităţile ce intră în sfera de cuprindere a acestuia (astfel de 
singularităţi fiind lipsite de determinări calitative proprii – apariţia entităţilor logice 
în sfera cărora singularităţile se includ neavând o autonomie existenţială proprie). 

Tocmai pentru că entităţile (ca atomi de realitate) care constituie obiectul 
cunoaşterii sunt universalii, atomismul lui Russell este logic (şi nu empiric), iar 
viziunea sa asupra realităţii (structurată dintr-o diversitate de atomi logici) este, în 
cele din urmă, una pluralistă. Datorită cărui fapt, descripţia unei atare realităţi este 
realizată numai prin denumiri logico-matematice. 

 
3 „Acceptarea lumii  lucrurilor nu înseamnă nimic altceva decât acceptarea unei 

anumite forme de limbaj” (cf. R. Carnap, Semnificaţie şi necesitate, Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 1972, p. 269. 

* „Esenţa filosofiei este logica”, căci „orice problemă filosofică, supusă unei analize 
şi unei elucidări, se dovedeşte fie a nu fi deloc filosofică, fie logică” (cf. B. Russell, La 
méthode scientifique en philosophie et notre connaissance du monde intérieur, Payot, Paris, 
1971, p. 54). 

** Apreciere formulată de C.J.O. Urmons, unul din comentatorii lui Russell, repro-
dusă de Al. Boboc, în Filosofia contemporană. Orientări şi stiluri de gândire semnificativă 
(Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995, p. 197). 
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Considerăm necesar de subliniat că aprecierea ca reale şi localizabile spaţio-
temporal a universaliilor la care se referă Russell nu trebuie înţeleasă ca opţiune a 
filosofului pentru realism ontologic. Deoarece, în viziunea lui, au ca temei logicul. 
Cu alte cuvinte, localizare spaţio-temporală (necesară) au entităţile logice şi nu cele 
empirice (acestea supunându-se doar unei localizări accidentale). De aceea, numai 
entităţile logice sunt obiect al descripţiilor (matematice) – cele empirice nu oferă 
posibilitatea constituirii unor explicaţii cu putere (autentică) de adevăr. Or, rea-
lismul este conotat, de obicei, ca o viziune epistemologică al cărei obiect  este 
lucrul individual (contingentul) şi nu universalul (necesarul) căruia îi este subor-
donat (prin relaţii de incluziune). 

Russell precizează că preferă să-şi prezinte filosofia sa ca atomism logic şi nu 
ca realism – deoarece „logica este ceea ce e fundamental în filosofie (respectiv, în 
analiza filosofică – ce constă la rândul ei dintr-o „descripţie” matematică). 

Din această interpretare a metodei descriptive, care în fond este o construcţie 
logică (realizabilă cu mijloace matematice), rezultă că pentru atomismul logic 
„existenţa” este logică – ceea ce înseamnă că structura „lumii”, alcătuită dintr-o 
pluralitate de atomi logici, este de fapt o structură logică. După cum se constată, în 
cadrul atomismului logic, Russell realizează o dublă reconstrucţie: pe de o parte, o 
logicizare a onticului; pe de altă parte, o ontologizare (pluralistă) a logicii (printr-o 
exprimare logico-matematică) – consecinţa (logică) a acestui model logico-onto-
logic fiind aceea că „acolo unde se poate, în locul esenţelor trebuie puse cons-
trucţiile logice”.4 

Aşadar, realitatea, ca domeniu al universaliilor, fiind esenţă descriptibilă logi-
co-matematic, este – în cele din urmă – o construcţie logică. În acest sens se justi-
fică teza fundamentală a neopozitivismului potrivit căreia filosofia este activitate 
de analiză (de clarificare, conceptualizare, problematizare şi descriere) critică 
(logică şi lingvistică) şi nu o explicaţie (de tip tradiţional empiric) asupra unei rea-
lităţi nemijlocite, premergătoare logicului. 

Se poate observa că atomismul logic deschide epoca unui curent antime-
tafizic în filosofia secolului al XX-lea, pe care neopozitivismul îl concepe însă nu 
atât ca o orientare antiontologică, ci mai ales ca o nouă construcţie ontologică, 
realizată pe cale logico-analitică (şi nu fenomenologică), într-un context construc-
tiv pentru care onticul este conceput a nu fi de natură empirică, ci de natură logică 
(logicul fiind, de această dată, surprins prin mijlocire analitică de factură logico-
matematică şi nu pe cale reflexiv-explicativă). 

În continuarea caracterizării specificului modelului logicist de a rezolva 
problema ontologică, am putea considera că, de fapt, opţiunea „ontologică” a lui 
Russell, fiind opusă atât nominalismului cât şi conceptualismului, este mai degrabă 
de factură esenţialistă. În cadrul unei atare soluţionări ontologice – din moment ce 
realitatea (ca obiect al descripţiei) nu este lucrul individual empiric ci o entitate 
logică (respectiv, ceva de domeniul universaliilor şi nu al individualelor) situată la 
nivelul esenţei (sau al esenţelor), mai precis, al unei esenţe determinate şi nu al 
uneia pure (situată în transcendent) – cunoaşterea (descripţia analitică) „având ca 
obiect realitatea (logică) are de fapt ca referenţial o realitate intramundană de 
esenţe (determinabile şi localizabile spaţio-temporal) şi nu extramundanul”. Cu 
particularitatea că acest intramundan accesibil (sau deschis) cunoaşterii este de 
natură logică şi nu empirică. 

 
4 Bertrand Russell, Le mysticisme et la logique, Payot. & Cie, Paris, p. 98-100. 
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Această concepere esenţialistă (logicistă) a realităţii, iniţiată de atomismul 
logic, va conduce prin mijlocirea pozitivismului logic la fundarea filosofiei 
limbajului (în cadrul Şcolii analitice) – în care, tot aşa cum realismul (empiric) a 
fost înlocuit cu atomismul logic (de către B. Russell), asemănător, pozitivismul 
logic (fundamentat de M. Schlick şi R. Carnap), continuator al atomismului logic, 
va trece în filosofia analitică (deschizătorul ambelor orientări logistice fiind  
L. Wittgenstein) – pentru care, ceea ce s-a determinat tradiţional prin termenul de 
lucru se adevereşte a fi, de fapt, o entitate logică, aceasta din urmă dovedindu-se, la 
rândul ei, a fi, în ultimă instanţă, una lingvistică. 

Din această perspectivă, termenii de fiinţă sau esenţă pură se dovedesc a nu 
fi altceva decât construcţii speculative ale intelectului – fără obiect, neposedând 
atributul de realitate. Asemenea entităţi (desemnate prin termenii amintiţi de fiinţă 
şi esenţă pură), neavând semnificaţie ontică, nu pot fi nici descrise, nici 
argumentate logic – cu alte cuvinte, nu aparţin lumii (obiective). 

În aceeaşi ordine de idei, se poate deduce că empiricul, neracordat logicului, 
nu are semnificaţie ontică sau, în orice caz, fiind doar un mod de particularizare a 
acestuia la nivel sensibil (neposedând determinaţii existenţiale proprii şi, ca 
urmare, disponibilizări de a intra sub incidenţa descripţiilor logico-matematice), nu 
poate fi obiect al unor demersuri filosofice de factură analitică. 

 
* 

 
Într-o manieră asemănătoare atomismului logic operează ontologic şi Ludwig 

Wittgenstein, într-un fel continuator al perspectivei logiciste avansate de Bertrand 
Russell. Cu particularitatea că logicismul lui Wittgenstein trece, metodologic, de la 
analiza logică la analiza limbajului (deci, de la o ontologie construită prin mijloci-
rea filosofiei ştiinţei la o ontologie construită prin mijlocirea filosofiei limbajului). 
Dacă pentru Russell entităţile ontice sunt de natură logică, pentru Wittgenstein 
acestea sunt de natură lingvistică – în ambele cazuri ele fiind, însă, universalii 
construibile (şi descriptibile) analitic. 

 
2. Ludwig Wittgenstein şi soluţionarea neopozitivistă a problemei ontologice 

 
Discipol şi colaborator al lui Russell, Wittgenstein a originat (la Cambridge), 

în celebrul său Tractatus Logico-Philosophicus, punctele principale de sprijin ale 
întregului neopozitivism din secolul trecut, îndeosebi ale pozitivismului logic (cu 
centrul la Viena) şi filosofiei limbajului (cu centrul la Oxford), respectiv ale filo-
sofiei analitice occidentale în întregul său. Lucru mărturisit nu numai de gânditorii 
care l-au continuat nemijlocit, ci şi de cei care au desfăşurat un demers critic asupra 
Tractatus-ului (remarcându-se în această privinţă critica radicală iniţiată de Carnap, 
de pe poziţiile convenţionalismului său binecunoscut, care, de altfel, a însoţit în 
mare parte problematizarea specifică a pozitivismului logic).* 

 
* Cu precizarea că obiectul criticii lui Carnap, după cum menţionează şi Alexandru 

Boboc (în op.cit., p. 199), nu a fost nemijlocit filosofia expusă în Tractatus – opiniile 
reprezentantului Cercului Vienez structurându-se ca o încercare de a da răspunsuri la 
problemele pe care Wittgenstein le dezvoltă în lucrările lui ulterioare, îndeosebi în celebrele 
sale Cercetări filosofice, lucrare apărută postum (în 1952), în care însuşi autorul manifesta 
unele rezerve faţă de supoziţiile anterioare cuprinse în Tractatus (publicat pentru prima 
oară în 1921). Atare rezerve, la care se referă Al. Boboc, sunt prezentate analitic în 
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Nefiind în atenţia noastră prezentarea problematicii de ansamblu propusă spre 
analiză de Wittgenstein în amintitul său Tratat, la fel cum am procedat şi în legă-
tură cu referirile la Russell, ne limităm la surprinderea doar a aspectului ontologic 
al acestei problematici (aspect apreciat, de altfel, de critica filosofică, a fi tematica 
principală a filosofiei analitice în dubla sa direcţie de evoluţie: cea pozitivist-logică 
şi cea de filosofie a limbajului). 

Tratatul lui Wittgenstein transcrie însemnările sale din 1914-1916, grupate în 
şapte propoziţii de bază în care filosofia – ca metafizică şi epistemologie – se cons-
tituie pe temeiuri logice, în tradiţiile logicismului iniţiat anterior de atomismul 
logic. În acest spirit, problematica ontologică este abordată „în termeni şi manieră 
pozitivistă” (având în această privinţă ca sursă de inspiraţie nu numai pe Frege şi 
Russell, ci şi pe Schoppenhauer, Kant şi Hertz).5 

Concepând gândirea, redusă la semnul propoziţional, ca o imagine logică 
(respectiv, propoziţională) a faptelor şi, pe această bază, construind o teorie a 
imaginii în care propoziţia, gândirea şi imaginea sunt în realitate acelaşi lucru, 
Wittgenstein socoteşte că imaginea – deşi este doar una logică (2.182), fără nici o 
implicaţie psihologică – este situată într-un spaţiu logic (2.11) şi, tocmai pentru 
aceea, şi propoziţia este un fapt (3.141), de asemenea logic, care poate fi numit, 
acordându-i-se o anumită semnificaţie (cu precizarea că numai gândirea, redusă la 
propoziţie, are sens – pe care-l poate exprima numele). 

Trebuie precizat, de aceea, că, pentru Wittgenstein, spaţiul logic nu este unul 
efectiv, ci reprezintă doar posibilitatea existenţei spaţiului real. Deci, numai pe 
baza unei asemenea înţelegeri a spaţiului (la nivel logic) propoziţia determină un 
loc în spaţiul logic (3,4 – 3,42) – loc garantat doar de simpla existenţă a părţilor 
componente ale propoziţiei şi nicidecum a unor elemente într-un spaţiu real, acesta 
fiind legitimat doar ca posibilitate. 

Se poate aprecia, astfel, că pentru Wittgenstein, imaginea ca gândire, respec-
tiv propoziţia, are calitate de model al realităţii – ceea ce implică presupunerea unei 
relaţii de izomorfism între un fapt logic şi unul real, între acestea existând o anume 
identitate (2.161), ele având ceva comun (2.16). Cu precizarea că relaţia dintre 
obiectul real şi obiectul logic este una de tipul celei dintre realitate şi forma ei 
(logică), aceasta din urmă având capacitatea de a exprima realitatea ca adevărată 
sau falsă (2.173). 

Din perspectiva conceperii raportului dintre faptul logic şi faptul real, 
Wittgenstein consideră ontologia ca o disciplină filosofică care are ca obiect 
găsirea formei – întrucât propoziţia ontologică se întemeiază pe una logică. Pentru 
el, „lumea este tot ce se petrece” (1) – adică, în traducere românească, „ceea ce este 
ca atare”. Iar „întrucât lumea este determinată prin fapte” (1. 11), „lumea este tota-
litatea faptelor, nu a obiectelor” (1.1). Această ultimă propoziţie sugerează două 
idei: prima – că faptele sunt domeniu de existenţă, cu precizarea că ele, constituind 
lumea, sunt în spaţiul logic (1.13), deci nu într-unul real; a doua – că faptele, 
nefiind obiecte, existenţa nu are ca referinţă realul (obiectele reale ţin doar de 
domeniul posibilului şi neputând fi compuse) (2. 02). 

 
aprecierile pe care D. Campunelle le formulează asupra evoluţiei concepţiei filosofice a lui 
Wittgenstein (în Ludwig Wittgenstein, studiu cuprins în Les grandes courants de la pensée 
contem-poraine, Portraites II, 1964, p. 164, 1545-1546). 

5 După cum se exprimă Alexandru Surdu, în Cuvântul introductiv la ediţia Tracta-
tus-ului lui Wittgenstein, publicată în Editura Humanitas (Bucureşti, 1991, p. 9-10). 
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Asupra obiectului, Wittgenstein pronunţă aserţiuni contradictorii: pe de o 
parte, consideră că lumea nu este a obiectelor (1, 2), iar pe da altă parte, apreciază 
că deşi sunt simple (2.002), „obiectele formează substanţa lumii” (2.021). În 
continuare, considerând substanţa ca fiind alcătuită din obiecte (simple), deci fără 
proprietăţi – ceea ce sugerează o substanţă materială (apreciem noi concepută în 
sens aristotelian) (cf. şi propoziţiile 2.0231 şi 2.0232) – consideră că „dacă lumea 
n-ar avea nici o substanţă”, atunci propoziţiile cu privire la lume n-ar avea sens. În 
consecinţă, în acest caz „ar fi imposibil de conceput o imagine a lumii (adevărată 
sau falsă) (2.021 şi 2.0212). De aici el conchide că „ este evident că o lume, oricât 
de diferit ar fi concepută faţă de lumea reală, trebuie să aibă ceva comun cu lumea 
reală – o formă” (2.022). 

Aşadar, deşi lumea nu este o lume a obiectelor (cu toate că acestea formează 
substanţa lumii), ci mai degrabă o lume a faptelor (care au o localizare în spaţiul 
logic), rezultă că ea (lumea) este o lume logică şi nu una reală. Deoarece, fiind doar 
în spaţiul logic, faptele nu sunt propriu-zis obiecte, ele ţinând numai de lumea 
logică şi nu de cea reală – ele sunt doar forme în raport cu acestea –, ştiut fiind că, 
potrivit lui Wittgenstein, faptul care determină un loc în spaţiul logic este doar 
propoziţia (3.4). Ceea ce înseamnă că ontologicul este logicul şi, în cele din urmă, 
ceva de domeniul limbajului, care, deşi are relaţie cu realul, nu se defineşte prin 
acesta, rămânând de domeniul formei. 

În această viziune ontologică propusă de Wittgenstein se cuprinde un paradox 
greu de acceptat. Şi anume: pe de o parte, se afirmă că lumea se divide în fapte 
(1.2), acestea constituind existenţa („tot ce se petrece”), iar pe de altă parte, deşi 
faptele şi lumea reală sunt concepute ca nefiind reduse la spaţiul real (neavând, 
deci, o realitate obiectivă), se consideră totuşi că lumea constituie o totalitate de 
„stări de lucruri” (2), nefiind altceva decât o combinaţie de obiecte (lucruri, 
entităţi) (2.01). De asemenea, cu toate că sunt simple şi nu au proprietăţi proprii, 
întrucât ele există în spaţiul stărilor de lucruri posibile (2.013), deci, a unui spaţiu 
infinit (2.0131), „obiectele formează substanţa lumii” (2.021). 

Soluţionarea acestui paradox este rezolvată de Wittgenstein prin afirmaţia că, 
la urma urmelor, „substanţa este cea care există independent de ceea ce se petrece” 
(deci, „de ceea ce este”) (2.024). Numai în acest fel lumea poate fi o formă stabilă 
(2.026). Stabile fiind deopotrivă atât obiectul cât şi existentul – doar configuraţia 
este ceea ce se schimbă, instabilul (2.0271). 

La o privire de ansamblu a Tratatului lui Wittgenstein, se constată că este 
dificil de descifrat o doctrină riguros sistematică în complexul propoziţiilor sale 
explicative, ele oscilând între planul ontologic şi planul logic al discuţiei. Astfel, pe 
de o parte, sub aspect logic, după cum am văzut, lumea de care vorbeşte filosoful 
este una a faptelor, respectiv o lume logică (mai precis a propoziţiilor logico-
matematice), oarecum raportată la lumea obiectelor (dar ireductibilă la aceasta) – 
motiv pentru care este concepută ca o lume stabilă, fără mişcare, fără evenimente şi 
schimbare sau dezvoltare (înseşi obiectele la care se raportează faptele fiind simple 
şi fără proprietăţi) – ceea ce denotă o viziune total nedialectică asupra lumii, de tip 
eleatic; pe de altă parte, sub aspect ontologic, referindu-se la obiecte, le conferă 
anumite proprietăţi (2.0131) – punând pe seama configuraţiei obiectului instabili-
tatea, schimbarea (2.0271). Configuraţia formând, de altfel, starea de lucruri 
(2.0272) în care „obiectele depind unele de altele ca verigi ale unui lanţ”, „com-
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portându-se unele faţă de altele într-un mod determinat” (2.03, 2.031) – mod în 
care stările de lucruri dobândesc o anumită structură (2.032). De aici rezultând, de 
această dată, că „totalitatea stărilor de lucruri existente – care implică configurări 
ale obiectelor – constituie lumea” (2.04). O atare definiţie a lumii, după cum se 
constată, contrazice pe cele de la început (1 şi 1.1). Respectiv, de această dată, 
definiţia lumii comportă o viziune dialectică.6 

Dacă privim mai atent conţinutul propoziţiilor Tratatului, vom constata că 
mai apare şi o altă definiţie a lumii, raportată la conceptul de realitate („realitatea în 
întregime constituie lumea” – 2.063), îndeosebi în contextul în care consideră că 
„imaginea este un model al realităţii” (2.12). Întrucât, pentru a fi adevărată, o ima-
gine trebuie să aibă ceva comun cu realitatea pentru a o putea reprezenta în mod 
specific (2.17) – motiv datorită căruia ea (imaginea) „poate să reprezinte lumea” (2.19), 
corect sau incorect, adevărat sau fals (2.21), deci, realitatea este sensul imaginii (2.221) 
–, altfel spus, realitatea este referenţialul, conţinutul imaginii. Datorită concordanţei ei 
(a imaginii) cu realitatea imaginea este adevărată sau falsă (2.222). 

În sfârşit, o altă definiţia a lumii (mai cuprinzătoare decât cea anterioară – care 
consideră că lumea este însăşi realitatea) rezultă din nuanţarea pe care autorul o 
consideră necesar de făcut privitoare la afirmaţia că „lumea este tot ce se pe-trece”, pe 
care o contrazice exprimându-se că realitatea presupune şi „ceea ce nu se petrece”. 
Aşadar, întrucât „existenţa şi nonexistenţa stărilor de lucruri constituie realitatea” 
(existenţa stărilor de lucruri o numim şi un fapt pozitiv, iar nonexistenţa unul negativ – 
2.06), lumea, ca imagine a realităţii în întregimea ei, este o lume logic-contradictorie, 
pe care numai analiza logico-matematică o poate surprinde în autenticitatea ei. 

Dacă am încerca să apreciem natura concepţiei ontologice a lui Wittgenstein, 
dincolo de faptul că este logicistă, am putea preciza că ea nu ar putea fi acuzată de 
idealism subiectiv (aşa cum uneori s-a încercat a fi calificată) – din moment ce în 
Tratat nu se vorbeşte despre senzaţii şi percepţii în definirea realului, ci doar de 
propoziţii. Ceea ce înseamnă, după cum se pronunţă şi Al. Surdu, că Wittgenstein 
se situează pe poziţii idealiste de tip logico-lingvistic şi nu subiectiv (la sensul 
propriu al acestui termen). Aprecierea este justificată şi de faptul că filosoful 
consideră obiectul (în sine) a fi lipsit de proprietăţi – acestea revenindu-i numai 
dacă este privit în cadrul faptelor situate în spaţiul logic.* 

Atribuirea unei asemenea etichetări doctrinare (ca idealism logico-lingvistic) 
concepţiei ontologice (dacă o putem numi aşa) a lui Wittgenstein, poate fi evident 
discutabilă; ea însă, în nici un caz nu poate fi apreciată ca materialistă – deoarece 
obiectul pe care-l surprinde ideea de lume nu poate fi considerat ca materie, 
neposedând proprietăţi (materiale), ci având doar formă (substanţa lumii pe care o 
structurează obiectul fiind de natură formală şi nu materială). 

Perspectiva pe care Wittgenstein o deschide în desfăşurarea ulterioară a 
neopozitivismului generează diverse reconstrucţii de factură logicistă. Aceasta 
tocmai pentru că punctele sale de vedere sunt prin ele însele izvor al unor con-
troverse, lăsând loc unui şir nesfârşit de interpretări, nu de puţine ori contradictorii 
– unele dintre acestea revenind chiar lui Wittgenstein însuşi, în lucrările sale 
ulterioare (după cum menţionăm, îndeosebi în Cercetări filosofice).** 

 
6 În această privinţă, vezi şi aprecierea lui Alexandru Surdu – în op.cit., p. 16-17. 
* Cf. Al. Surdu, op.cit., p. 17. 
** Cunoscutul logician şi filosof Georg Henrik von Wright crede că în 1933 s-ar fi 

produs o cotitură radicală în gândirea autorului Tractatus-ului, marcată de apariţia Caietului 
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Constatăm, în prelungirea apelului la tehnica utilizării „jocurilor de limbaj”, o 
anume direcţionare a demersului filosofic spre un anume realism ontologic, unul 
însă în care se păstrează, în limitele raţionalismului (şi nu de factură empirică), 
elementele de bază ale soluţionării logiciste (esenţialiste) a problemei ontologice, 
pe care o va promova ulterior pozitivismul logic şi filosofia analitică. Context în 
care filosofia este în continuare concepută ca activitate de clarificare a gândurilor – 
efort de altfel niciodată încheiat. Întrucât, spre deosebire de ştiinţă, filosofia este „pur 
descriptivă” şi nu-şi propune virtuţi explicative (adică să reducă ceva la altceva). 

Ceea ce ni se pare important de reţinut din filosofia autorului celebrului 
Tractatus, privită din perspectiva deschisă în rezolvarea problemei ontologice, s-ar 
putea reduce la prezentarea a două mari contribuţii hotărâtoare ale sale la evoluţia 
gândirii filosofice din secolul nostru: 1) continuarea ideii fundamentale a dis-
cursului ontologic esenţialist deschis de Bertrand Russell (prin atomismul său 
logic), în sensul că ontologicul este deductibil din logic, mai precis din lingvistic, 
prin mijlocirea unor analize logico-matematice – ceea ce semnifică faptul că pro-
blematica ontologică se înscrie ca un despărţământ al domeniului filosofiei 
limbajului; 2) considerarea a fi în corelaţie faptul din spaţiul logic cu faptul din 
spaţiul real, astfel încât realitatea, ca referinţă a demersului analitic, prilejuieşte o 
deschidere cognitiv-logică şi propoziţională numai dacă este tratată la nivelul 
invarianţei, al esenţei (dacă faptul de realitate este considerat în spaţiul logic) – nu 
al unei esenţe pure (sau fiinţei) ci al esenţei determinate (în spaţiul logic obiectele 
dobândind proprietăţi de natură să le facă posibilă descrierea, clarificarea, res-
pectiv, să le confere statutul de constructe teoretice). 

Aşadar, după cum ar spune Hegel, conceptul şi nu lucrul individual este 
obiect al demersului ontologic, demers care nu este o simplă reflectare empirică, ci 
o construcţie teoretică. 

Socotim a fi o mare contribuţie în filosofia secolului al XX-lea faptul că la 
Wittgenstein ideea filosofică, deşi construită logicist, nu este antiontologică şi nici 

 
albastru, prin care filosoful introduce în discursul filosofic a aşa numitului „joc de limbaj” 
– utilizat ca metodă de a înlătura încurcăturile şi rătăcirile în care se antrenează propoziţiile 
filosofice în efortul de a clarifica unele lucruri deja cunoscute, dar asupra cărora plutesc 
confuzii de sens, datorită folosirii unor mijlociri sofisticate de limbaj. În această perspec-
tivă, Wittgenstein, în Cercetări filosofice, consideră că „problemele sunt dezlegate nu prin 
producerea unei noi experienţe (de cercetare – n. ns.), ci prin punerea laolaltă a ceea ce este 
de mult cunoscut”. Rezultă că „filosofia este o luptă împotriva vrăjirii intelectului nostru cu 
mijloacele limbajului” (în Philosophische Untersuchungen, Suhrkamp, Verlag Frankfurt 
am Main, 1971, p. 66). Ceea ce, în cele din urmă, ar putea fi înţeles ca pledoarie a lui 
Wittgenstein pentru trecerea de la limbajul ştiinţific (complicat) – care poate provoca o 
anume „ceaţă mentală” – la limbajul comun (primitiv), ce prilejuieşte „desvrăjirea intelec-
tului”, dispariţia încurcăturilor de sens, deschiderea sau accesul minţii spre conexiunile 
relevante. Din această perspectivă, „jocurile de limbaj” sunt considerate de Wittgenstein ca 
nişte „căi de a folosi semnele, mai simple decât cele în care folosim limbajul nostru foarte 
complicat de toate zilele... Studiul jocurilor de limbaj este studiul formelor primitive de 
limbaj sau al limbajelor primitive”, cu ajutorul cărora pot fi studiate problemele adevărului 
sau ale falsităţii, ale acordului sau dezacordului judecăţilor cu realitatea” – probleme ce se 
clarifică în condiţiile înlăturării unor fundaluri derutante ale unor procese de gândire foarte 
complicate. (Pentru înţelegerea mai amplă a precizărilor menţionate mai sus, se poate 
consulta Nota introductivă a lui Mircea Flonta la Caietul albastru, publicat în traducere 
românească de Editura Humanitas, Bucureşti, 1993). 
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măcar integral antimetafizică. Deşi este precumpănitor concepută ca activitate 
(critică a limbajului ştiinţei) şi nu ca explicaţie (speculativă) preponderent intuitivă 
şi fenomenologică, filosofia păstrează deschideri de factură existenţială şi serveşte 
la argumentări logic-analitice în aria metafizicii de tradiţie raţionalistă. 

 
3. Pozitivismul logic ca program antimetafizic. Rudolf Carnap 

 
„Pozitivismul logic” sau „empirismul logic”, conceput ca „nou pozitivism”, 

propus de „Cercul Vienez” la începutul deceniului al treilea al secolului al XX-lea 
din iniţiativa lui Moritz Schlick, l-a avut printre cei mai reductabili reprezentanţi pe 
Rudolf Carnap.* 

Empirismul logic (expresie preferată de Schlick şi Carnap) îşi afirmă direct o 
atitudine antimetafizică şi se pronunţă pentru limitarea filosofiei la teoria ştiinţei. În 
acest sens, din fundamentele tuturor grupurilor de ştiinţe (aritmetica, fizica, 
geografia, biologia, psihologia, ştiinţele sociale) trebuie eliminate raţiunile meta-
fizice. Ca urmare, orice idee trebuie să stea deasupra sau dincolo de experienţă, iar 
enunţurile teoretice trebuie să fie debarasate de orice afirmaţii filosofice (tradiţio-
nale), având însă consistenţă numai dacă sunt legate de enunţuri ale ştiinţei empi-
rice, care se impun a fi supuse clarificării prin metoda analizei logice. 

În perspectiva constituirii unei concepţii ştiinţifice despre lume, Cercul 
redactează un Manifest-Program în care sunt expuse direcţiile de cercetare ale em-
pirismului logic şi, de fapt, rezultatele pe care le scontează eforturile de cerce-tare 
în lumina programului respectiv.  Printre rezultatele acestui „Program” sunt pre-
zentate următoarele: 

a) stadiul actual al ştiinţelor impune „concepţia ştiinţifică despre lume” şi 
preocupări sporite pentru „dezvoltarea acestei modalităţi de gândire” (ştiinţifică şi 
nu metafizică) şi pentru o atitudine ştiinţifică (în relaţiile cognitive cu lumea); 

b) funcţie de scopul propus (constituirea unei ştiinţe unificate), decurge 
„căutarea unui sistem neutru de formule” (lingvistice) cu valoare operaţională în 
procesul comunicării; 

c) de aici, refuzul „adâncimilor” (metafizice), respectiv al „enigmelor de ne-
dezlegat” şi demascarea „problemelor filosofice tradiţionale” ca „pseudopro-
bleme”, parţial transformarea lor în „probleme empirice”; 

d) întrucât „sarcina activităţii filosofice” constă în „clarificări”, adecvată de-
vine „analiza logică” (a elementelor de limbaj); 

e) de aici, „refuzul metafizicii” şi necesitatea analizai logice a limbajului nu 
numai pentru nevoile teoretice ale ştiinţei ci şi pentru „ştiinţificitatea filosofiei”. 

În această tendinţă de scientizare a filosofiei, în care logica devine modali-
tatea principală a construcţiei filosofice, demersul filosofic se reduce la o teorie a 
ştiinţei constituită prin mijloace logice – logica, la rândul ei, fiind limitată la 
analiza limbajului ştiinţei („logica nu este altceva decât un limbaj”). 

 
* Dintre cei mai de seamă reprezentanţi ai Cercului Vienez, alături de Schlick şi 

Carnap, s-au impus şi Otto Neurath, Hans Hahn, Herberth Feigl, Philipp Frank, Kurt Godel, 
Victor Kraft, Friederich Weismann. Ei şi-au propus elaborarea unei concepţii ştiinţifice 
despre lume ce se poate edifica numai printr-o ştiinţă unificată – bazată pe eforturi colective 
(intersubiective) – al cărui obiectiv  este căutarea unui sistem neutru de formule, exprimat 
printr-un simbolism lipsit de zgura limbilor naturale, metoda utilizată în vederea atingerii 
acestui ţel fiind analiza logică. 
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* 

Rudolf Carnap, reprezentant principal al pozitivismului logic (şi al filosofiei 
analitice în genere), precum şi al logicii matematice (aplicând logica matematică la 
cercetarea fundamentelor matematicii), şi-a propus să facă din logică (matematică) 
instrumentul de bază al reconstrucţiei întregii filosofii. În această privinţă, el s-a 
îndepărtat de ontologia atomismului logic (situându-se pe poziţii antimetafizice), 
păstrând însă pentru logică (şi implicit pentru filosofie) principiile de construcţie 
teoretică de tipul celor pe care le-a dezvoltat Russell în Principia mathematica. 

Într-un fel, Carnap aplică reguli formale la o situaţie empirică, din această 
perspectivă concepând, de altfel, obiectul cunoaşterii (ceea ce semnifică faptul că 
lumea, ca dat obiectiv, este o construcţie logică). Iar această construcţie – având ca 
referinţă un număr redus de concepte elementare „înrădăcinare” în experienţă – 
este un domeniu extralogic (situat în „fluxul trăirii”), format din idei, dorinţe, senti-
mente etc., altfel exprimat, este, o „totalitate trăită gnoseologiceşte primordială”. 

Am putea deduce de aici că, fiind doar gnoseologiceşte şi nu şi ontologiceşte 
primordială, „totalitatea trăită” nu constituie, de fapt, temeiul cu adevărat ontic al 
construcţiilor logice, în această totalitate doar înrădăcinându-se astfel de cons-
trucţii, fără ca în spatele ei să existe vreo realitate (obiectivă). Într-un demers logic 
asupra realului devine importantă, aşadar, structura formală a „relaţiilor” şi nu 
„natura obiectelor”, nemaipunându-se în cest caz problema „originii” ci doar a 
„convenţionalităţii”. Datorită unei asemenea înţelegeri a temeiului construcţiilor 
logice (prin substituirea problemei originii cu cea a convenţionalităţii), Carnap 
consideră că se impune „detaşarea procesului logic al construcţiei de orice angajare 
ontologică”.7 

Considerând travaliul filosofiei ca un demers logic asupra structurilor formale 
(în care sunt luate în consideraţie relaţiile şi nu natura obiectelor) – ceea ce 
presupune, implicit, refuzul oricărei angajări ontologice –, Carnap reduce logica la 
o logică a limbajului, deoarece, după părerea sa, logica acţionează riguros numai 
când se raportează la expresii lingvistice, deci, îndeosebi la propoziţii şi nu la 
judecăţi (care cuprind conţinuturi ideatice). Cu alte cuvinte, nu structurile formale 
ca atare constituie obiectul (sau temeiul) demersului filosofic, ci expresiile 
lingvistice ale acestora. Ceea ce conduce la ideea că logica este mai întâi o logică a 
limbajului înainte de a fi o logică a gândirii. Aceasta pentru că, după părerea lui 
Carnap, ceea ce interesează în demersurile logice este „corectitudinea de sens” – 
descifrată prin intermediul unor reguli semantice. De unde ar rezulta că „sarcina 
filosofiei ştiinţei constă în construcţia limbajelor artificiale formale, adecvate 
reconstrucţiei exacte a propoziţiilor ştiinţifice”, după anumite „reguli de limbaj”. 

Astfel, dacă „sintaxa logică vrea să funcţioneze numai ca o construcţie con-
ceptuală”, respectiv „ca o limbă cu ajutorul căreia se pot formula rezultatele 
analizei logice”, atunci filosofia, care „este înlocuită prin logica ştiinţei” (iar 
aceasta nu este altceva decât „sintaxa limbajului ştiinţei”), este de fapt, o filosofie a 
limbajului ştiinţei (a analizei logice a conceptelor şi propoziţiilor ştiinţei).8 

Evident că într-o asemenea filosofie nu este loc nu numai pentru ontologia 
tradiţională, transcendentistă, (care opera o deschidere din imanent spre transcen-

 
7 R. Carnap, Der logische Aufban der Welt, Weltkreisverlag, Berlin, 1928, p. 276. 
8 Cf. R. Carnap, Logische Syntax der Sprache (p. III-IV, Voswart – prima ediţie din 

1934) – ediţia a doua este publicată în Springer-Verlag, Wien-New York, 1968. 
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dent prin mijlocirea unei comprehensiuni de factură psihologică sau pe cale 
fenomenalogică), ci şi pentru o ontologie transcedentalistă (construită pe cale 
apriorică) sau pentru ceva „ce priveşte chestiuni empirice care trimit la ştiinţa 
realului” – respectiv, pentru o teorie a existenţei construită prin referinţă obiectual-
empirică. Filosofia, din perspectiva empirismului logic, operează numai cu 
construcţii conceptuale obţinute prin analiză logică (de fapt, logico-matematică), la 
rândul lor cu referinţă la nivel lingvistic (prin utilizarea unor reguli sintactice – de 
altfel, considerate de Carnap a fi utilizabile în general pentru instituirea a ceea ce s-
ar putea numi entităţi abstracte). 

Prin intermediul semanticii logice, Carnap propune şi o extindere a conven-
ţionalismului la înţelegerea entităţilor abstracte (care, după cum vom vedea, nu 
sunt altceva decât forme lingvistice utilizate în procesul comunicării), acestea fiind, 
de fapt, obiectul demersurilor logico-lingvistice. Pentru că – scria el – chiar şi ac-
ceptarea lumii lucrurilor „nu înseamnă nimic altceva decât acceptarea unei anumite 
forme de limbaj”; numai prin mijlocirea acestor forme (cu atât mai accentuat 
consistente în cazul referirii la lumea entităţilor abstracte) se pot introduce noi 
„obiecte” (care nu sunt altceva decât noi entităţi lingvistice) ce – după cum este 
lesne de înţeles – nu implică „o doctrină metafizică despre realitatea entităţilor în 
cauză”.9 

După părerea noastră, această dublă reducere a filosofiei, golită de metafizică 
(de fapt de ontologie), mai întâi la o filosofie a ştiinţei construibilă prin mijlociri 
logico-matematice şi apoi a acesteia la o filosofie a limbajului ştiinţei construibilă 
prin mijlociri sintactice, nu trebuie, totuşi, considerată o antimetafizică – la propriu – 
ci mai degrabă angajarea într-o nouă metafizică (mai exact o nouă ontologie). 
Ruptura de fond între vechea metafizică şi metafizica (ontologia) nouă fiind, de fapt, 
nu numai trecerea de la o teorie generală a entităţilor concrete la una a entităţilor 
abstracte ci, mai ales, trecerea de la aceasta la una ce s-ar putea numi a entităţilor 
lingvistice – fie că acestea au, fie că nu au o referinţă în lumea lucrurilor sau a 
ideilor, dar care au folosinţă în procesul comunicării, îndeosebi în ştiinţă. Ceea ce 
păstrează noul concept de metafizică de la vechiul concept, indiferent dacă este 
conceput cu referinţă în lumea ideilor sau cu referinţă în lumea limbajului, este o 
anume „diferenţă ontologică” între obiect şi modelul său în transcendent, în limite 
esenţialiste de această dată, dar cu o deschidere acţionalistă – întrucât formele 
lingvistice (tratate ca entităţi) sunt doar instrumente de comunicare (au valoare 
operaţională în procesul comunicării). 

Cu problematica unei atare noi „ontologii” (termenul de ontologie nu-i 
aparţine lui Carnap, ca de altfel nici întregului empirism logic, care se declară 
situat pe poziţii antimetafizice) se ocupă Carnap într-unul din cele cinci articole ale 
suplimentului său la monografia intitulată Semnificaţie şi necesitate (articole 
publicate anterior apariţiei monografiei în cauză, respectiv, în Empirism, semantică 
şi ontologie).10 

În acest articol, Carnap se ocupă îndeosebi de problema entităţilor abstracte. 
Spre deosebire de unii semanticieni ce înţeleg prin entităţi abstracte „de exemplu 
proprietăţi (desemnate de predicate) şi judecăţi (desemnate de propoziţii)”, ceea ce, 
după alţii ar conduce la violarea principiilor de bază ale empirismului şi ar duce 
înapoi la o ontologie metafizică de tip platonian”, Carnap consideră că „problema 

 
9 R. Carnap, Semnificaţie şi necesitate, (studiu introductiv de Gh. Enescu), Editura 

Dacia, Cluj, 1972, p. 268, 269, 276. 
10 Cf. op.cit., p. 266-284. 
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decisivă nu este pretinsa problemă ontologică a existenţei entităţilor abstracte 
(construite prin analiză logică), ci problema dacă folosirea formulelor lingvistice 
abstracte sau, în termeni tehnici, folosirea altora valabile decât a celor pentru 
lucruri (sau pentru date fenomenale) este indicată şi rodnică în raport cu scopurile 
cărora le sunt destinate analizele semantice, adică analiza, interpretarea, clarificarea 
sau construirea limbajelor de comunicaţie şi în special a limbajelor ştiinţei”.11 

Cu alte cuvinte, este important din perspectivă pragmatică nu atât acceptarea 
entităţilor abstracte ci, mai ales, întreprinderea unei analize semantice (şi respectiv, 
căutarea instrumentelor adecvate în vederea activităţii) care să conducă la comu-
nicare (îndeosebi ştiinţifică) şi nimic mai mult. Întrucât „semanticianul nu afirmă şi 
nu presupune câtuşi de puţin că entităţile la care se referă pot fi cunoscute în 
experienţă ca fiind date imediat prin senzaţie sau printr-un fel de intuiţie raţională”. 

Rezultă că acceptarea „entităţilor lingvistice” (dacă putem numi astfel „for-
mele lingvistice”) nu are nici o semnificaţie ontologică în sensul clasic (empirist 
sau raţionalist) sau neclasic (logicist)  al termenului, ci doar una operaţională (prac-
tică). Iar dacă se vrea neapărat acceptarea unei perspective ontologice, atunci 
aceasta nu poate fi decât una acţionalistă. (Ceea ce ne obligă, după cum remarca 
Rudolf Carnap, „să fim toleranţi în ce priveşte permiterea formulelor lingvistice” – 
(ca substrat ontic al edificării unei concepţii generale despre lume).12 

Aşadar, asupra a ceea ce se consideră de către empirismul logic a fi o filo-
sofie antimetafizică am putea să formulăm aprecierea că într-adevăr nu este vorba 
de o metafizică în sens tradiţional (în care disciplina pivot este ontologia) ci de una 
lingvistică (o „ontologie a limbajului”) – care nu este una a unui anume dat 
(empiric sau logic), ci a unei anume activităţi (de natură semantică, realizabilă prin 
mijlociri sintactice) de comunicare prin limbă (cu precădere în domeniul ştiinţei). 

Privitor la „formulele lingvistice”, precizăm că acestea, neavând, după păre-
rea lui Carnap, un referenţial empiric sau logic (obiectiv), ele nu sunt altceva decât 
instrumente analitice pentru „postularea unor adevăruri legate de semnificaţie într-
un sistem lingvistic” (adică a unor adevăruri logice necesare, bazate pe semni-
ficaţie).13 

Ceea ce poate să însemne că, deşi formulele lingvistice nu au o dimensiune 
ontologică stricto-sensu (ca ideile sau lucrurile), ele au o finalitate ontică de dome-
niul semnificaţiilor (de factură empirist-logică şi nu nominalistă sau esenţialistă 
tradiţională), a unor semnificaţii pentru dobândirea finalităţii demersului semantic 
– şi anume, comunicarea (cu sens).* 

 
11 Ibidem, p. 283. 
12 Ibidem, p. 283 – 284. 
13 Punct de vedere prezentat de Carnap în Postulatele semnificaţiei (un alt studiu din 

Suplimentul său la Empirism, semantică şi ontologie (cf. op.cit., p. 285). 
* Dacă ne propunem să apreciem locul şi rolul lui Rudolf Carnap în cadrul neopozi-

tivismului şi filosofiei analitice în general, am putea reţine faptul că raţionamentele sale 
privitoare la reducerea entităţilor abstracte la formule lingvistice, i-au prilejuit argumen-
tarea atitudinii sale antimetafizice, cu prelungiri ulterioare în efortul continuatorilor săi din 
deceniile care au urmat de a înlocui „empirismul logic” din perioada „Cercului Vienez” cu 
un „pozitivism semantic” sau „lingvistic” în cadrul filosofiei analitice mai noi (Gilbert 
Ryle, John Langshow Austin, Peter Friederich Strawson, J. O. Urmson, J. R. Searle). Filo-
sofie care, la rândul ei, va evita construcţiile filosofice tradiţionale şi posibilitatea unei 
metafizici, dar va provoca în schimb o resemnificare în principal a ontologiei (una, însă, am 
putea spune, de factură lingvistic-acţionalistă), care, prin  analiza lingvistică, se constituie 
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* 
 
Încercând desprinderea unei concluzii generale cu privire la rolul gândirii 

analitice – de factură logicistă (cu prelungirile sale lingvistice) – în soluţionarea 
problemei ontologice, am putea reţine câteva enunţuri: 

1) Logicismul, în întreaga sa desfăşurare (atomismul logic, pozitivismul 
logic, pozitivismul lingvistic şi, în general, filosofia analitică), nu a eliminat pro-
blema ontologică din conceptualizarea filosofică, ci a situat-o într-un nou context, 
unul esenţialist – de felul său de tradiţie raţionalistă modernă, dar de factură 
pozitivistă. 

2) Ca nou pozitivism, logicismul pune accentul în demersul filosofic pe 
analiza logică (matematică sau lingvistică) şi nu pe intuiţie empirică, compre-
hensiune sau pe construcţie teoretică raţională sau întemeiată aprioric în deducerea 
sau inducerea adevărului – ceea ce  face ca adevărul să nu fie imagine sau construct 
ci rezultatul unor clarificări sau ordonări ale unor expresii propoziţionale prin 
mijlocirea unor reguli logice sau sintactice, care nu au neapărat acoperire în lumea 
ideilor sau a lucrurilor, ci sunt doar norme convenţionale de limbaj. 

3) Într-o variantă metodologică sau alta (analiza logică sau analiza seman-
tică), demersurile analitice nu sunt concepute a avea şi a sconta nemijlocit un 
referenţial empiric şi, în ultimă instanţă, nici măcar unul logic, ci sunt considerate 
doar ca „jocuri de limbaj” sau procedee de folosire a unor „reguli semantice” prin 
intermediul cărora se dobândeşte un spor de clarificare şi ordonare a propoziţiilor 
în procesul comunicării (îndeosebi ştiinţifice). 

 
Pe seama acestor enunţuri se poate conchide că: 
a) demersurile filosofice au caracter antimetafizic (fiind lipsite din preocu-

pările lor orice problematică ontologică de tip tradiţional) sau, dacă se acceptă vreo 
încercare de soluţionare a problemei ontologice, această soluţionare este fie de 
factură esenţialistă (realizabilă prin mijlociri logiciste), fie de factură acţionalistă 
(indusă prin mijlociri sintactice) – astfel încât, 

b) filosofia este înlocuită mai întâi prin logica ştiinţei şi apoi printr-o sintaxă 
a limbajului ştiinţei (sau o „critică a limbajului ştiinţei”) – ceea ce o face să nu fie o 
explicaţie (despre lume), respectiv, o doctrină, ci o activitate (în spaţiul 
comunicării, întrucât comunicarea constituie finalitatea oricărei analize). 

 
* 

*       * 
 
Considerăm că o concepere analitică a obiectului şi rostului filosofiei (şi în 

cadrul ei a ontologiei), situată într-o poziţie declarată deschis antimetafizică în 
cadrul pozitivismul logic, cu toate că propune reducerea filosofiei la o filosofie a 

 
nu atât ca o teorie (filosofie) a existenţei, cât mai ales ca o teorie (filosofie) a limbajului. 
Deschisă încă de Wittgenstein, prin celebrul său Tratat, o atare filosofie, stimulată prin al 
său Caiet albastru ca o „filosofie a limbajului comun” (pe care o va pune mai amplu în 
discuţie în Cercetări filosofice), este canalizată sub impulsul dat de Carnap spre o dimen-
sionare operaţională, din perspectiva căreia comunicarea constituie finalitatea oricărei ana-
lize (logico-semnatice sau lingvistice). Accentuarea unei asemenea dimensionări 
(operaţionale) a filosofiei (limbajului) întăreşte o dată în plus legitimarea aforismului lui 
Wittgenstein potrivit căruia „filosofia nu este o doctrină ci o activitate”. 
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ştiinţei sau a limbajului, nu semnifică o desolidarizare a filosofiei de condiţia ei 
axiologică specifică – după cum s-au exprimat mulţi filosofi, aparţinând diverselor 
orientări situate în tradiţiile platonismului (de tradiţie clasică), ale nominalismului 
(de tradiţie medievală sau modernă), ale apriorismului (de factură transcenden-
talistă modernă) sau ale fenomenologiei şi existenţialismului (orientări antropolo-
gizante ale ultimului secol) – ci exprimă o filosofie de alt tip, condiţia ei axiologică 
fiind situată în aria unui raţionalism de factură acţionalistă, specific actualei para-
digme a spiritualităţii umane, marcate accentuat de ştiinţificitate şi pragmatism. O 
atare filosofie (analitică), ca oricare alta din trecut sau de astăzi, are o semnificaţie 
şi un rost bine precizat în strategiile actuale de realizare umană (în care cunoaşterea 
ştiinţifică şi comunicarea au o importanţă socio-umană covârşitoare). 

Într-o primă ordine de idei, filosofia analitică nu este la propriu antime-
tafizică – ea este, de fapt, o variantă esenţialistă de abordare a problemei onto-
logice, cu rădăcini adânci în gândirea filosofică raţionalistă modernă din secolul al 
XVII-lea (îndeosebi în construcţiile ontologice ale unor Descartes şi Leibniz). La 
urma urmelor, filosofia analitică, la fel ca şi variantele filosofice reiste sau neora-
ţionaliste, se înscrie, prin apelul la pozitivitate şi ştiinţificitate, în aria mai largă a 
realismului (nu numai gnoseologic ci şi ontologic) contemporan – cu particula-
ritatea că prin modalităţile sintactice şi semantice prin care se exprimă în perioada 
post pozitivistă, instaurată după epoca Cercului Vienez, ea (filosofia analitică) 
conferă realismului său specific o dimensionare  acţionalistă (prin intermediul căreia 
convenţionalismului de tip pozitivist se desolidarizează de orice subiectivism). 

În altă ordine de idei, filosofia analitică, cu o recunoscută valoare funda-
ţionistă în raport cu ştiinţa acestui secol, dominat de ştiinţe formale (întemeiate 
logico-matematic) şi de tehnologii de înaltă eficienţă (la rândul lor, matematizate şi 
generalizat computerizate), mai ales în condiţiile actualei revoluţii informaţionale, 
nu mai este (doar) o explicaţie asupra lumii centrată pe om, ci (şi) o activitate de 
mijlocire a ordonării şi resemnificării universului actual de valori, marcat nu numai 
de umanism ci şi, în aceeaşi măsură, de raţionalism. Astfel încât, socotim filosofia 
analitică (neopozitivismul în general, fie el logic, fie lingvistic) la fel de necesară 
(dacă nu chiar prioritară prin virtuţile sale operaţionale în spaţiul cunoaşterii, 
gândirii şi limbajului) ca şi alte orientări şi stiluri actuale de gândire (existen-
ţialismul, neoraţionalismul, neospiritualismul – dacă ne referim numai la cele care 
operează în plan ontologic) în efortul de întemeiere responsabilă a strategiilor 
actuale de realizare umană. 

Din acest punct de vedere, filosofia analitică este mereu deschisă, din spaţiul 
ei metateoretic izvorând diverse subdiviziuni şi discipline filosofice particulare, 
care invadează tot mai accentuat domeniile tradiţionale ale filosofiei (de la 
epistemologie, logică şi lingvistică, până la etică, estetică şi chiar politologie sau 
axiologie). Se poate constata şi încercări (între alţii, ale lui H.von Wright) de 
corelare a filosofiei analitice cu hermeneutica şi fenomenologia – îndeosebi în 
contextul abordării ontologiei umanului, a explicaţiilor teleologice şi antropologice, 
în domeniul filosofiei istoriei şi sociologiei.* Cu acest prilej, se poate argumenta, o 
dată în plus, apetenţa filosofiei analitice pentru abordarea problemei ontologice 
(dar cu alte mijloace şi modalităţi de gândire decât cele tradiţionale). 

 

 
* Cf. Georg Henrik von Wright, Explicaţie şi înţelegere (Notă introductivă şi tradu-

cere de Mircea Flonta), Editura Humanitas, Bucureşti, 1995. 
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LA PENSÉE ANALYTIQUE ET LE PROBLÈME ONTOLOGIQUE 
 

RÉSUMÉ 
 
L’auteur se propose d’analyser les modalités spécifiques dans lesquels la pensée 

analytique du XX-ème siècle trait le problème ontologique, en argumentent que en dépit du 
fait qu’elle s’avait et a était perçue dans la critique philosophique comme une orientation 
antimétaphysique, elle a été de fait, une solution essentialiste et actionaliste du problème 
ontologique. 

Ont été analysés les conceptions logistes proposées par l’atomisme logique (B. Russell), 
le néopositivisme (L. Wittgenstein) et l’empirisme logique (R. Carnap). Le refus des cons-
tructions métaphysiques et des ontologies spéculatives en faveur de propositions philo-
sophiques de caractère analytique ne représente pas une négation de la métaphysique, mais 
au contraire l’affirmation d’une novelle métaphysique comme scientifique du monde”. 

La plus importante particularité de cette „nouvelle ontologique” (L.Wittgenstein) est 
celle que la „différence ontologique” procède dans l’analyse logique en deux étapes: de 
l’empirique à la logique et, deuxième, de logique à la linguistique, l’unité de ces deux étant 
l’activité dans l’espace de la communication (donc non la recherche phénomenologique de 
quelque dernière essence) et là parce que la communication (avec du sens) constitue la 
finalité de chaque analytique. 
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ONTOLOGIA UMANULUI ÎN ORIZONTUL TEMPORALITĂŢII 
 
 

                                                Mihai D. VASILE 
 
  

I. Cele Trei Fiinţe 

A sta în ordinea fiinţei sub teroarea năruirii în abisul haosului natural, istoric, 
sau politic reconstituie ţesătura tragică a destinului uman. Posibilităţile fundamen-
tale de a ex-sista ale purtătorului de ordine sunt limitate la echilibrul rangurilor 
fiinţei în totalitatea sa. De aceea, existenţa omenească, mereu ameninţată de apu-
nere, disoluţie şi haos este compensată de aspiraţia – numită uneori şi speranţă şi 
transformată în principiu ontologic1 – de eliberare din infernul de constrângeri 
limi-tate la disjuncţia exclusivă: a fi sau a nu

Mijlocul cel mai adesea invocat în favoarea salvării, şi în absenţa unei gnoze 
secrete, a fost ştiinţa pozitivă despre ordinea fiinţei completată prin strădania de a 
ex-sista în această ordine. 

O dată cu speranţa mântuirii prin determinism şi cunoaştere, au ieşit în lume 
şi capcanele lor: adevărul dogmatic, omul artizan al propriului destin, somnul sau 
coşmarul raţiunii, dictatura Cetăţii, oclocraţia sau despotismul ideal. 

Nu se poate cunoaşte Fiinţa totală de o manieră adecvată şi nici nu se poate 
acţiona asupra ei de o manieră eficienţă, fiindcă ea îmbrăţişează, în aceeaşi măsură, 
subiectul şi obiectul cunoaşterii, în aceeaşi măsură lumea exterioară, fie în sine, fie 
şi pentru subiect, cât şi lumea interioară construită de intelectul uman, în aceeaşi 
măsură cu lumea exteriorizată în inteligenţă artificială.2 

Maniera de acces la autentica ordine dintre Fiinţa totală pe de o parte, şi 
cunoaştere şi acţiune pe de altă parte, este constituită de atitudinea Fiinţei generice 
conştiente de cuprinderea şi limitarea sa în Fiinţa totală. 

Conştiinţa cuprinderii descoperă identitatea de natură dintre sine şi Fiinţa 
totală care într-o zi, în cursul evoluţiei sale, a făcut posibilă şi poate chiar necesară 
apariţia vieţii şi, în consecinţă, apariţia conştiinţei care o gândeşte în mod actual3. 
Astfel, Fiinţa totală conţine în sine în mod virtual încă de la început şi face posibil 
ceea ce va deveni la un anumit moment al genezei sale Fiinţă generică, purtătoare 
de gândire, ordine şi acţiune. 

Conştiinţa limitării descoperă că Fiinţa generică este dotată cu abilitatea de a 
gândi Fiinţa totală ca unitate, şi de a acţiona asupra ei dependent şi determinat de 
instrumentul muncii transformatoare, deşi orice gândire şi orice acţiune se situează 
în interiorul Fiinţei totale, din care nu se poate ieşi pentru a o trata ca obiect4. 
Astfel, Fiinţa generică este singura care dă sens existenţei Fiinţei totale. 

 
1 Ernst Bloch, Das Prinzip Höffnung, Berlin, Aufbau Verlag, 1954, Band I, S.5. 
2 Robert Wright, Thinking Machines, în: Lewis H. Kaplan (ed.) High Technology and 

Human Freedom, Washington, Smithonian Institution Press, 1985, p. 14. 
3 Lucien  Goldmann,  Epistémologie et philosophie politique, Paris, Denoël, 1978,  

p. 14 et passin. 
4 Georg Lukacs, Ontologia existenţei sociale, vol. 2, ed. Vasile Dem. Zamfirescu, 

Bucureşti, Editura politică, 1986, p. 232-233. 
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Coexistenţa celor două fiinţe este producătoare de sens pentru fiecare dintre 
ele, fie epistemologic, dinspre Fiinţa totală spre Fiinţa generică, fie ontologic, de 
fundare, legitimare şi asigurare dinspre Fiinţa generică spre Fiinţa totală.5 

Lângă cele două eternităţi, omul comun, omul obişnuit, omul cotidian este 
redus la dimensiuni meschine şi transformat într-o Fiinţă parţială, cu nevoi 
apăsătoare, cu suferinţe variabile, cu aspiraţii şi speranţe secrete, cu vocaţii limi-
tate, dar cu o singură potenţă transfinită: realitatea sa absolută. 

 
II. Discurs asupra realităţii reduse 

Fiinţa parţială este fiinţa unei intenţionalităţi extrem de concrete. Subiec-
tivitatea ei originară desface şi depărtează în mod  ireparabil subiectul de obiect. În 
înţelepciunea ei, fiinţa parţială are curajul să dorească şi să spere că va depăşi 
abisul ontologic dintre subiect şi obiect, iar în nebunia ei, aceeaşi fiinţă incompletă 
chiar acţionează în acest scop pe baza unor elaborate proiecte, planuri şi tratate 
despre „lucrul bine făcut”.6 

Posibilităţile ei de acţiune sunt limitate. Astfel, fie: 
a) îşi postulează imposibilitatea oricărui contact direct cu realul exterior, 

închizându-se în neliniştea zădărniciei adevărului şi a certitudinii7; întrebarea ei 
fundamentală, ironică sau sceptică, gravă sau naivă, este „ce-i adevărul?” 

Lumea ei este o lume de imagini, ideologică şi ideologizată, a cărei primă 
victimă este însăşi fiinţa iluzionată. Încercările ei de a evada din propria sa lume 
par cinice, ca orice joc politic. Revoltele şi alternativele ei la ficţiunea lumii umbre-
lor sunt disperate şi de aceea violente, iar de cele mai multe ori anarhice. 

Ironia zeului utopic căruia fiinţa parţială, sedusă de adevăr i se supune, constă 
în faptul că atunci când este convinsă că s-a eliberat de orice utopie, de mult se află 
pe teritoriul unei alte utopii; 

b)  dacă descoperă identitatea ontologică dintre sine şi alteritate8, fiinţa parţi-
ală asertează unirea lor hibridă, exaltând şi glorificând potenţialul său de dominare, 
de posesie şi de manipulare a „lumii ca voinţă şi reprezentare”, şi face astfel impo-
sibilă recunoaşterea erorii, deseori plină de „claritate şi distincţie”, proclamându-se 
pe sine total autonomă faţă de orice control exterior. Fiinţa parţială autoritară sfâr-
şeşte prin a identifica Divinitatea sa, cu Istoria umană, prin a pune pe acelaşi nivel 
binele şi răul, sacrificiul sublim şi asasinatul sălbatic, şi prin a pretinde despre sine 
că este „calea, adevărul şi viaţa”, fără a se îndoi vreo clipă de utopia propriei sale lozinci. 

Între ficţiune şi acţiune, norma fiinţei parţiale, sedusă de putere, a fost infes-
tată de birocraţie, care, cu perfidie sau cu violenţă, i-a cucerit planeta; ea a aban-
donat forţa proprietăţii în favoarea puterii funcţiei, şi astfel vechea speranţă de 
justiţie ca ekopragie9 a fost înghiţită de Metropolă sau de Goulag. 

 
5 Heinrich  Zimmer, Introducere în civilizaţia şi arta indiană, Bucureşti, Editura 

Meridiane, 1983, p. 73 şi urm. 
6 Tadeusz Kotarbinski, Tratat despre lucrul bine făcut, trad. de Ihor Lemnij, Bucu-

reşti, Editura politică, 1976, p. 395. 
7 Michael  Dummett, Truth, în: Truth, ed. by George Pitcher, New Jersey, Prentice-

Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1964, p. 108. 
8 Aristotel, Metafizica, trad. de Şt. Bezdechi, Bucureşti, Editura Academiei, 1965, A, 

984 b, p. 62. 
9 Platon, Republica, trad. Andrei Cornea, în: Platon, Opere, vol. 5, Bucureşti, Editura 

Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986, 432 b – 434 d, p. 214-218. 
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Posedată de un spirit faustic10, fiinţa parţială totalitară a creat morala şi a 
legitimat revoluţia unei puteri terifiante folosind ca elemente de discurs speculaţii 
diverse, ficţiuni şi utopii, despre forţele devenirii, purtătoare ale unui destin istoric 
exemplar într-un spaţiu geopolitic. Secolul XX a egalat capitalismul însă în rău; cât 
despre marxism ca opţiune a fiinţei parţiale puternic naţionalizate, ca profeţie sau 
utopie ştiinţifică, se pare că Istoria i-a rezervat un destin crud în raftul ideologiilor 
totalitarismului birocratic.11 

Interogaţia asupra adevărului, circumscrisă fiinţei parţiale contextualizate, 
trebuie să răspundă, deşi cu tristeţe sau poate numai cu luciditate, că adevărul este 
acel tip de eroare, de ficţiune, de utopie, fără de care un anume fel de fiinţă nu ar 
putea trăi12, o eroare a gândirii care falsifică de fiecare dată realul când încearcă să-
l ia în posesie – „şi aceasta în chip necesar”13 – instituind astfel drept pretinsă 
realitate un lucru necorespunzător, incorect, eronat, adică o ficţiune sau o utopie. 

Adevărul ca eroare seamănă în chip uluitor cu limbajul puterii. 
Mulţimi, clase şi colectivităţi de fiinţe parţiale sunt confruntate azi cu forţa 

necesităţii de a deschide o altă cale, de a investiga noi drumuri pentru a regăsi 
Justiţia şi Binele ca intenţionalităţi, finalităţi sau utopii ale timpurilor viitoare. 
Inventarierea metodelor de prospectare a viitorilor contingenţi oferă ca deosebit de 
profitabilă, dar şi necesară, întoarcerea privirii spre trecut, până la inspectarea 
fundamentelor „tentaţiei lui homo-europeus”14 ca manieră tipică de a trăi valorile. 
Reîntoarcerea periodică la antichitatea clasică greacă a fost reţinută de istoria 
culturii şi a civilizaţiei europene prin cel puţin trei momente exemplare, de-ar fi să 
ne gândim chiar şi numai la Renaştere ca tip de cultură, la Revoluţia franceză ca tip 
de erupţie socială, şi la Martin Heidegger ca manieră de filosofare. 

O cale fertilă de sublimare a tensiunilor acumulate la nivelul celor trei fiinţe 
este procedeul „răsucirii” – faţă de care «Kehre» nu este decât o parafrază – de 
recentrare, redefinire, reformulare, aşa cum exemplar la începuturi a făcut Socrate 
prin acea obstinată, tulburătoare şi profundă căutare a înţelepciunii, pentru care a 
abandonat orice altă preocupare artistică sau ştiinţifică „şi a spus că problemele 
privitoare la fizica universului sunt sau prea înalte pentru ca mintea omului să le 
poată stăpâni, sau fără nici o importanţă pentru viaţa oamenilor”.15 

Se redescoperă astfel că prima definiţie corectă a căii de a depăşi o situaţie 
insuportabilă, de a trece de la ceva la altceva, a tranziţiei în genere, a fost dată de 
Aristotel, în conformitate cu care mişcarea unui sistem (social eventual) de la o 
stare la alta se produce fie privativ, prin pierderea uneia sau a mai multor calităţi, 
fie aditiv, prin dobândirea uneia sau a mai multor calităţi. Aristotel însuşi, deşi 
consideră patru feluri de mişcări – naşterea şi pieirea substanţei, creşterea şi des-

 
10 Oswald Spengler, Le déclin de l’Occident, trad. par M. Tazerout, Paris, Gallimard, 

1948, vol. I, p. 366. 
11 Marc  Paillet, Le rêve et la raison, Paris, Editions Robert Laffont, 1977, p. 45 et passim. 
12 Fr. Nietzsche, Der Wille zur Macht, Leipzis, Alfred Kröner Verlag, 1930, p. 343. 
13 Martin Heidegger, Doctrina lui Platon despre adevăr, în: Repere pe drumul 

gândirii, tr. Th. Kleininger şi Gabriel Liiceanu, Bucureşti, Editura Politică, 1988, p. 198. 
14 Victor Neumann, Tentaţia lui Homo-Europeus, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 

1991, p. 11. 
15 M.T. Cicero, Despre stat, în: Opere alese, trad. de Gh. Guţu, 3 vol., Bucureşti, 

Editura Univers, 1973, vol. II, p. 161. 
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creşterea, alterarea calităţii şi translaţia – descifrează ca esenţial în fenomenologia 
tranziţiei dualitatea privaţiune – adiţie: 

„Mişcarea schimbarea  ... se afirmă pe de o parte prin exces, pe de alta prin 
lipsă”.16 

 
III. Esenţa fiinţei parţiale 

Fiinţa parţială este rezultatul unei iluminări fulgerătoare, dar absolut sterile: 
singură şi goală, alungată din Paradis, dar conştientă că nu este oricare alta17, 
tocmai prin această convingere pur negativă a separaţiei, prin faptul – de – a – fi – 
în – lume18, devine o existenţă oarecare printre atâtea altele, limitată de o trans-
ascendenţă – nimic altceva decât aspiraţia sa angelică – şi de o transdescendenţă ce 
descrie ipostaza demonismului absolut al dorinţelor sale ruinătoare. 

Fiinţa parţială este „omul care nu se uită niciodată pe sine”19, fiindcă trăieşte 
drama Răscumpărătorului divin care nu mai vine sau a trezitorului de conştiinţe, 
coborât pe pământ ca să-i salveze pe oameni20, de care însă nimeni nu are nevoie. 
Ceea ce contemplă el este un accident survenit în regiunile superioare ale Fiinţei ca 
rezultat al unei alegeri dezastruoase făcute de el însuşi, iar conştiinţa alterităţii sale, 
recunoscută ca neant în raport cu parţialitatea sa sensibilă şi foarte concretă, se 
traduce prin credinţa în victoria finală a transascendenţei sale ilustrată de imaginea 
sfârşitului Istoriei21 şi nimicirea cosmosului, ceea ce asigură credibilitatea  
eschatonului. 

Ignoranţa şi cunoaşterea caracteristice pentru două tipuri de ontologie a 
realităţii reduse se revelează în amintirea cuplului excentric născut probabil din 
legenda lui Faust, arhetipul magicianului refuzat de cunoaştere, completat de 
conştiinţa vinovatului expiator, salvat în versiunea sa cea mai reuşită de imaginea 
lui Sisif fericit22. Ca obiect al unui discurs asupra realităţii reduse, fiinţa parţială 
din propriul său univers are revelaţia că obiectele sunt pretexte, reflexe, ecrane fără 
valoare prin ele însele şi fără altă misiune decât aceea de a o face să se piardă în 
labirintul lor, sau de a-i da ocazia să se recunoască, în timp ce le fabrică, drept 
fiinţă generică. 

Obiectualizată printre atâtea mulţimi de alte obiecte şi deci fără temei în 
propriul său sine, deşi la început i se oferise posibilitatea de a exista natural, ca în 
platonica cetate a porcilor, sau într-un lux pe care nu şi l-a putut permite, fiinţa 
parţială se contemplă ca esenţă a unei ficţiuni produse de un spirit superior, ce i-a 

 
16 Aristotel, Fizica, trad. N.I. Barbu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1966,  200 b – 201 a,  

p. 57-58. 
17 Iov, I, 21. 
18 Martin Heidegger, Despre esenţa temeiului, în: Repere pe drumul gândirii,   

p. 112. 
19 J.P. Sartre, Baudelaire, trad. de Marcel Petrişor, Bucureşti, Editura pentru Litera-

tură Universală, 1969, p. 23. 
20 Mircea Eliade, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, trad. de Cezar Baltag, 

Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986, vol. 2, p. 360. 
21 Louis Arenilla, La fin de l’histoire, în: „Diogène”, nr. 79, 1972, p. 27. 
22 Albert Camus, Le mythe de Sisyphe, Paris, Gallimard, 1942, p. 166. 



insuflat – dar pentru ce motiv? – boare de viaţă, în care totul este trucat, pentru că 
totul este artificial şi descifrat. 

Întreaga sa operă este nefericită deoarece este dublată de conştiinţa ficţiunii 
unei ficţiuni. 
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The author tries to deal with the regions (or levels) of the existence, in a personal 

view, sketching the three knowlegeable stages and their characteristic features: the total 
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SALVAREA ŞI APOGEUL METAFIZICII 

 
 

Marin ŢURLEA 
 
 
 
1. Transcendentarismul şi salvarea metafizicii sau cum este posibilă  

metafizica (filosofia) ca ştiinţă (riguroasă) 
 
Hume, în demersul său, ne-a lăsat victime scepticismului pustiitor, despre 

care Kant a spus că este euthanasia raţiunii pure. Cele mai importante convingeri 
fundamentale – convingerea că lumea se conduce după legi cauzale necesare şi 
care permit să cunoaştem ceea ce nu percepem prin inferenţă de la ceea ce 
percepem; convingerea că există permanent obiecte independente de noi; 
convingerea că există un EU constant etc. – nu puteau fi justificate nici prin 
dovezile experienţei şi nici prin raţiune. Empirismul constată, în final, că 
experienţa nu este suficientă pentru justificarea unor astfel de convingeri 
fundamentale, Hume, reprezentantul poate cel mai radical al acestei doctrine, 
subminând idealul leibnizian, împărtăşit şi continuat de Kant, al unei cunoaşteri 
necesare şi universal valabile. După Hume, nu putem dispune decât de o cunoaş-
tere subiectivă, particulară şi contingentă. Concluziile sceptice humeene despre 
cauzalitate erau ruinătoare atât pentru metafizică, cât şi pentru ştiinţă. 

Imm. Kant era fascinat, însă, de marea realizare intelectuală, ştiinţifică a 
epocii, mecanica newtoniană, pe care o considera „o explicaţie unificatoare şi 
completă a universului”, universul întreg fiind, acum, conceput prin prisma unui 
grup de legături. Pentru Kant, opera lui Newton era antidotul în lupta cu scep-
ticismul lui Hume. „Kant credea, scrie J. Shand ([1], p. 183), că mecanica 
newtoniană explica nu o realitate de dincolo de aparenţe, ci aparenţele înseşi; pro-
blema era cum este posibil acest lucru în lumina atacului lui Hume la adresa 
capacităţilor noastre de a justifica, prin intermediul examinării senzaţiilor noastre, 
tipul de legi universale şi necesare pe care le-a propus Newton, ca şi aplicarea unor 
asemenea legi la experienţă. Acest lucru nu putea fi realizat prin intermediul 
filosofiei lui Leibniz, pentru că Hume demonstrase, de asemenea, că mecanismele 
raţiunii pure nu pot produce singure nici o nouă cunoaştere cu privire la ceea ce 
este real; argumentaţia logică pură dezvăluie numai elemente care sunt deja 
conţinute în premisele sale. Capacitatea finită a minţii umane ne poate da impresia 
că apare ceva nou; dar acest ceva este deja acolo; pentru Dumnezeu n-ar avea nici 
un sens să efectueze calcule matematice sau logice sau să joace şah, pentru că El 
cunoaşte dinainte toate consecinţele”. 

Dar analiza humeană a cauzalităţii va avea şi un efect pozitiv asupra lui Kant, 
în sensul că îl „va trezi din somnul său dogmatic” în care era cufundat atunci când, 
în virtutea profundei sale adeziuni la metafizică, folosea şi el, ca şi ceilalţi 
gânditori, necritic conceptele pure ale intelectului. „Lecţia lui Hume” axată pe 
obiecţia la cauzalitate va fi generalizată de Kant la cele 12 categorii ale intelectului 
pur, care vor primi o justificare transcendentală, producând depăşirea scepti-
cismului malefic întru legitimarea legilor ştiinţei şi „salvarea metafizicii”. Kant 
([1], p.180) scrie: „ ... ne putem tot atât de puţin aştepta ca spiritul omenesc să 
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renunţe vreodată cu desăvârşire la cercetările metafizice, precum ne putem aştepta 
ca, de teamă să nu respirăm un aer care nu este curat, să încetăm vreodată a respira. 
Metafizica va exista totdeauna pe lume, mai mult încă, va exista pentru fiecare om 
şi, mai ales, pentru fiecare om care reflectează”. 

Al. Boboc ([1], p. 24) notează, în acest context, o remarcă importantă asupra 
semnificaţiei filosofiei kantiene în faza ei criticist-transcendentală: „Dincolo de o 
înţelegere tradiţională, oarecum afectată de unilateralitate, care lega fapta kantiană 
mai mult de depăşirea dogmatismului raţionalist şi a scepticismului empirist, 
trebuie să desprindem o semnificaţie mai largă a criticismului: «criticismul filo-
sofic». Acesta este o «modalitate de întemeiere a unei epistemologii general-vala-
bile»; conceptul său central rămâne însă, ca şi în Critica raţiunii pure, conceptul de 
cunoaştere, ceea ce înseamnă că criticismul kantian «conţine elemente ale criti-
cismului ştiinţific în genere», aşa cum apare el încă în empirismul şi raţionalismul 
modern şi «se perfectează în condiţiile ştiinţei pozitive»” (sintagmele dintre paran-
tezele « » sunt citări ale lui Al. Boboc din A. Riehl: Der philosophische Kritizism, 
Geschichte und Kritik, Bans I 3., Aufl. A., Kröner, Leipzig, 1924). 

Criticismul este o tendinţă esenţială a culturii moderne. M. Florian ([1], p. 3) 
arată că discernământul critic constituie un aspect constitutiv spiritului nou, este 
conştientizarea şi trăirea contrastului dintre vechi şi nou în cultură. Criticismul 
kantian este orientarea inaugurată de Kant, „conform căreia «critica raţiunii» (de 
fapt, «critica cunoaşterii» (Erkenntniskritik), adică analiza valorii şi a limitelor 
capacităţii cognitive, realizată prin întemeierea teoriei cunoaşterii ca disciplină 
filosofică autonomă, a oricărei dezvoltări teoretico-filosofice constructive”. 

De altfel, însuşi Imm. Kant ([2], p. 13) scria: „Secolul nostru este adevăratul 
secol al criticii, căreia totul trebuie să i se supună”. Dar care este sensul acestei 
critici? „Nu este o critică a cărţilor şi a sistemelor filosofice, ci a capacităţii raţiunii în 
genere, cu privire la toate cunoaşterile la care poate năzui independent de expe-
rienţă; prin urmare, rezolvarea problemei posibilităţii sau imposibilităţii unei 
metafizici în genere şi determinarea atât a izvoarelor, cât şi a  sferei şi limitelor ei, 
toate acestea, în principiu” (Imm. Kant [2]). Critica raţiunii pure, supraintitulată „un 
tratat despre metodă, nu un sistem al ştiinţei însăşi” anunţa o nouă metodă, „schimba 
metoda metafizicii” şi astfel efectua o „revoluţie totală”, „copernicană” în filosofie. 
Această metodă critică, în esenţă o analiză logic-transcendentală, urma să asigure, în 
concepţia lui Kant, autonomia metafizicii (filosofiei), în raport cu ştiinţa, morala, 
religia, arta. H. Rickert [1] scria: „Gândirea critică a lui Kant care deosebeşte şi 
întemeiază a sesizat acţiunea principiului autonomizării şi diferenţierii în cultură”. 

Problema centrală a Criticii raţiunii pure este problema posibilităţii meta-
fizicii, concepută ca o cunoaştere filosofică, care transcende limitele experienţei. O 
astfel de cunoaştere pretinde să fie atât sintetică, cât şi a priori, altfel spus, 
metafizica pretindea că ne oferă adevăruri necesare, „Dumnezeu există”, „Orice 
eveniment are o cauză” sunt aserţiuni de acest tip. În privinţa adevărurilor analitice 
(„Dumnezeu este atotputernic” este un exemplu) el a spus că sunt neproblematice, 
adevărul unor asemenea enunţuri fiind derivat apelând la semnificaţiile termenilor 
şi la consideraţii logice. De aceea, el a considerat că problema este explicaţia 
posibilităţii cunoaşterii sintetice a priori. Kant a crezut că adevărurile matematicii 
sunt sintetic a priori şi, deşi puternic criticat de empiriştii logici (în principal, 
membrii Cercului de la Viena), care au lansat aşa zisa „dizolvare” a sinteticului  
a priori, cercetări recente în logica cuantificării datorate lui Hintikka [1] ne oferă 
un Kant justificat în această problemă. 
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Legat de statutul metafizicii la acea vreme, Kant a dezbătut cunoscuta 
„problemă a antinomiilor”. Mai exact, metafizica, prin natura ei, aspira la gândirea, 
cuprinderea „întregului” (a universului) şi, în această tentativă a ei, raţiunea cade 
inevitabil în antinomii (contradicţii) şi se întâmplă acest lucru ori de câte ori ea 
transcende experienţa. Raţiunea, intrinsec, trebuie să facă acest lucru, deoarece 
metafizica ne propune o concepţie despre lume, care nu se poate construi numai pe 
baza a ceea ce este furnizat de experienţă, adică a unei singure sfere, ce a lui 
„dincoace” (ca să vorbim metaforic, într-un limbaj al topologiei), ci este nevoie, 
pentru aprehensiunea „întregului” univers, de sondarea şi celeilalte sfere (trans-
cendente), cea „dincolo” de experienţă. În acest sens, metafizica pune probleme (la 
care credea şi pretindea că poate oferi răspunsuri): universul are un început în timp, 
o limită în spaţiu, o primă cauză? Cele patru antinomii privesc: finitudinea sau 
infinitudinea în spaţiu şi timp a universului; a doua, divizibilitatea finită sau infinită 
a substanţei; a treia, dacă există sau nu libertate; a patra, dacă există o fiinţă absolut 
necesară sau nu. Fiecare dintre aceste probleme comportă o teză şi o antiteză, care 
reprezintă alternative ce se exclud reciproc şi sunt exhaustive. Un exemplu: să 
luăm prima problemă – finalitatea sau infinitatea universului în spaţiu şi timp. 

Teza: lumea are un început şi este limitată în spaţiu. 
Antiteza: lumea nu are început şi limite în spaţiu, ci este temporal şi spaţial 

infinită. 
Pe o asemenea structură obţinem antinomii şi în legătură cu celelalte trei 

probleme. 
Contradicţiile sau antinomiile apar deoarece este posibil să construim de-

monstraţii valide pentru fiecare dintre cele două poziţii aflate în conflict – teza şi 
antiteza, deşi unii autori constată că este diferită calitatea argumentării, a 
demonstraţiei; pentru Kant, destinul metafizicii este dependent de rezolvarea 
antinomiilor, ca şi de posibilitatea cunoaşterii sintetice a priori. Kant repudiază 
reaua metafizică iluzorie care spera să obţină speculativ cunoaşterea a trei domenii 
de cercetare: Dumnezeu (teologia); sufletul (psihologia), lumea (cosmologia). Kant 
observa că metafizica a atras după sine „amăgirea mereu reînnoită a navigatorului 
aventuros cu speranţe goale, ca şi angajarea acestuia în întreprinderi pe care nu le 
poate niciodată abandona şi pe care, cu toate acestea, este incapabil să le ducă la 
bun sfârşit”. Antinomiile au arătat acest lucru şi Kant vrea să depăşească prin 
filosofia sa „critică” această stare a metafizicii. Pe de altă parte, Hegel va spune 
mai târziu că deducţiile opuse din antinomiile kantiene nu ne indică limitele raţiunii 
umane, ci nevoia unei sinteze care să suprime, să conserve şi să depăşească 
superior „conflictele” cu privire la natura lumii. 

Să remarcăm doi termeni cheie: transcendent şi transcendental. Metafizica 
tradiţională a fost axată pe (şi a făcut abuz de) transcendent, menirea şi vocaţia ei 
excelentă a fost această speranţă şi tentativă de aprehensiune a transcendentului cu 
scopul construirii unei Weltanschaung, unei concepţii despre lume, prilej cu care 
raţiunea a căzut în amintitele antinomii. Celălalt termen, transcendental, care ne-a 
inspirat titlul acestui paragraf, este semnificativ pentru noile dimensiuni ale 
filosofiei, ca filosofie critică. De altfel, filosofia kantiană, cum  însuşi autorul ei a 
numit-o, este idealism transcendental şi foloseşte o metodă transcendentală. 

Noua metodă redimensionează, observă şi Al. Boboc [1], semnificaţia 
termenului transcendental, care, la Kant, nu se mai confundă cu a priori în sens 
medieval (universalitatea şi necesitatea judecăţilor ştiinţei, justificată prin „raţiunea 
pură”, independent de experienţă). La Kant, noul sens al termenului transcendental 
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este acesta: condiţia posibilităţii oricărei cunoştinţe a  priori (universale şi nece-
sare). Kant ([2], p. 59) scrie: „Numesc transcendentală orice cunoaştere care se 
ocupă, în genere, nu de obiecte, ci de modul nostru de cunoaştere a obiectelor, 
întrucât acesta este posibil a priori. Un sistem de astfel de concepte s-ar numi 
filosofie transcendentală”. De altfel, marile părţi ale Criticii raţiunii pure au titluri 
în care este prezent „transcendentalul”: Estetica transcendentală, Analiza transcen-
dentală, Dialectica transcendentală. 

Esenţa doctrinei kantiene (idealismul transcendental) constă în distincţia 
dintre aparenţe sau fenomene şi noumena sau „lucruri în sine”. Pentru Kant, 
cunoaşterea umană este limitată la fenomene, în timp ce „lucrurile în sine” nu sunt 
cognoscibile. „Revoluţia copernicană” făcută de Kant în filosofie a constat într-o 
mare schimbare de perspectivă, şi anume, dacă până la Kant cunoaşterea era 
considerată ca trebuind să se conformeze domeniului obiectelor, Kant va propune 
să gândim obiectele conformându-se modurilor noastre de cunoaştere; termenul 
transcendental este central în întemeierea acestei noi concepţii despre cunoaştere şi 
despre raportul dintre facultăţile noastre cognitive şi obiectul cunoaşterii. La 
nivelul primei facultăţi de cunoaştere, cadrul transcendental este format din spaţiu 
şi timp, concepute ca forme subiective (de intuiţie) ale sensibilităţii umane care 
organizează, structurează fluxul senzorial produs prin afectarea sensibilităţii de 
către „lucrul-în-sine”; mai degrabă, acest material senzorial structurat este oferit 
minţii cunoscătoare şi nu formează realităţi care subzistă în sine ca la Newton sau 
relaţii dintre lucruri self-subzistente, ca la Leibniz. Noua concepţie despre spaţiu 
putea întemeia geometria, credea Kant. Etapa următoare intră în competenţa 
intelectului, al cărui cadru transcendental îl constituie anumite concepte pure sau 
categorii, între cele mai importante sunt substanţa şi cauzalitatea. Ne amintim 
critica făcută de Hume conceptului de cauzalitate şi că acesta îl lăsase fără nici o 
justificare, consecvent empirismului său, şi, cu aceasta, ştiinţa şi filosofia erau 
abandonate scepticismului euthanasic, o concluzie cu care Kant nu a fost de acord. 
El va relua problema cauzalităţii şi, în plus, a încă 11 categorii pe care le va 
justifica, în vederea asigurării unui uz critic al conceptelor intelectului; Kant va 
oferi, ca justificare, o „deducţie transcendentală a categoriilor intelectului, arătate 
acum ca valide cu privire la experienţa posibilă, deoarece sunt condiţii necesare ale 
gândirii empirice a unui obiect; pe această bază, va argumenta în favoarea unui set 
de principii a priori referitoare la natură (suma totală a obiectelor experienţei 
posibile). Printre aceste principii menţionăm: substanţa în natură rămâne constantă, 
permanentă; orice schimbare are o cauză. 

Să observăm o limitare a cunoaşterii impusă de Kant, şi anume, spre deose-
bire de metafizica tradiţională, care se aventura şi se angaja în cunoaşterea lumii 
transcendente (lumii ca noumen, adică „lucrul-în-sine”), filosofia critică transcen-
dentală operează cu un alt concept de lume (univers), care desemnează suma totală 
a fenomenelor (aparenţelor) posibile. Aşadar, o raţiune pusă sub controlul şi 
cenzura experienţei! Problema justificării obiectivităţii şi necesităţii formelor 
intuiţiilor şi a conceptelor pe care le aplicăm lumii este rezolvată prin soluţia 
transcendentală. Filosofia nu mai are funcţia de a cunoaşte natura „realităţii ca 
întreg” sau „în sine”, adică o lume dincolo de modul în care ea ne apare nouă. 
Filosofia critică şi transcendentală ne asigură cunoaşterea formei sau structurii  
a priori a fenomenelor (aparenţelor) în sens kantian, adică a obiectelor experienţei. 
Filosofia nu studiază şi nu poate enunţa legile naturii, ci ea poate studia forma  
a priori necesară şi universală a lumii, aşa cum această lume ne apare nouă (ca 
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fenomen), graţie intervenţiei cadrului transcendental al sensibilităţii şi intelectului, 
adică al minţii umane. Formele a priori pe care filosofia critică le-a descoperit sunt 
aplicabile oricărei aparenţe posibile (aici aparenţă este acelaşi lucru cu fenomen şi 
semnifică „obiecte ale experienţei”, experienţă posibilă sub presupoziţia existenţei 
cadrului transcendental, spaţiul şi timpul ca intuiţii la nivelul sensibilităţii; 
categoriile la nivelul intelectului; un aspect mai special îl constituie ideile raţiunii, 
a treia facultate de cunoaştere). Preocuparea vechii metafizici – cunoaşterea 
transcendentului trebuie părăsită, deoarece problemele ei cu privire la existenţa lui 
Dumnezeu, nemurirea sufletului şi libertatea voinţei nu primesc răspuns prin nici 
un apel la «experienţa posibilă» transcendentală. Dialectica transcendentală a 
Criticii raţiunii pure continuă elaborarea explicaţiei iluziei metafizice. Nu mai 
operăm cu lumea (universul) «lucrurilor-în-sine», ci cu o lume sensibilă, adică o 
lume a experienţei care nu este nici finită, nici infinită şi astfel am scăpat de 
antinomii şi, în plus, este posibil să reconciliem determinismul cauzal operativ în 
natură cu libertatea ca exigenţă a moralităţii. Deşi orice lucru în domeniul aparenţei 
(al fenomenelor şi nu al „lucrurilor-în-sine” în care includem şi acţiunile umane 
este susceptibil de a fi sub incidenţa cauzalităţii, a relaţiilor cauzale, rămâne, totuşi, 
un aspect susceptibil de a fi sub incidenţa cauzalităţii, a relaţiilor cauzale, rămâne, 
totuşi, un aspect semnificativ, şi anume, oamenii ca lucruri în sine, aspect 
conceptibil, sunt liberi; aici cerinţa acestei conceptibilităţi se dovedeşte, pentru 
Kant, suficientă pentru moralitate. 

Prin acest demers transcendental, Kant a crezut că a rezolvat problema: Cum 
este posibilă metafizica ca ştiinţă? şi, pe această cale, a fost „salvată” metafizica, 
dar nu ca ontologie, ci, cum am văzut, ca epistemologie. 

 
2. Apogeul metafizicii în idealismul absolut al lui Hegel 

 
Kant ne-a lăsat o bifurcaţie: lumea fenomenologiei (a aparenţelor) şi lumea 

lucrurilor în sine. Aşadar, kantianismul ne propune o lume bifurcată: lumea ca 
experienţă şi lumea dincolo de experienţă, făcând dificilă o discuţie despre 
realitate, deoarece, după Kant, va trebui să recurgem la un dublu standard: vom 
identifica, în acest sens, caracteristici proprii lumii „fenomenelor”, care nu pot fi 
atribuite lumii „lucrurilor în sine”. Am văzut că filosofia critică a conturat şi fixat 
limite severe pentru cunoaşterea şi înţelegerea filosofică, derivate din faptul că 
acestea din urmă (cunoaşterea şi înţelegerea) sunt subsumate conceptelor, iar 
aplicabilitatea acestora este limitată. Limitele cunoaşterii şi înţelegerii filosofice 
sunt indicate de apariţia antinomiilor, însă am văzut că Hegel vede posibilă 
depăşirea lor printr-o sinteză de care este capabilă raţiunea. 

Hegel, dar nu numai el, şi-a focalizat atenţia asupra „lucrului-în-sine”, 
„responsabil” de mai sus-menţionata „sciziune” a realităţii unice. De ce a postulat 
Kant „lucrul-în-sine” (noumenul) incognoscibil? Ne putem mulţumi cu sensul 
„realităţii” produs de sfera fenomenală? Oricum, conceptul de „lucru în sine” s-a 
dovedit contradictoriu, deşi unii autori, precum J. Shand [1], consideră că criticii 
lui Kant s-au grăbit. Ştim că noţiunea de cauzalitate nu operează în sfera lucrurilor-
în-sine, dar Kant a afirmat că fluxul senzorial neprelucrat al intuiţilor îşi are cauza 
în lucrul în sine, deci contradicţie!, şi totuşi, o categorie i se aplică „lucrului-în-
sine”, şi anume, cea a existenţei, deoarece ştim că există, fapt în contradicţie cu 
aserţiunea că nu i se aplică nici o categorie. Dar dacă „lucrului-în-sine” i se poate 
aplica chiar şi numai această singură categorie, cea a existenţei, înseamnă că el nu 
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mai este incognoscibil, ci cognoscibil, ceea ce contrazice ipoteza kantiană a 
incognoscibilităţii „lucrului-în-sine”. Acest demers conduce la „disoluţia lucrului 
în sine” şi devine principală premisă, cale de construire a idealismului absolut 
hegelian, pregătind un climat filosofic în sensul posibilităţii ca totul să fie 
cognoscibil. Hegel va afirma că această concepţie kantiană despre capacitatea de a 
determina limitele propriei cunoaşteri nu poate fi susţinută. Desigur, se asumă 
distincţia (şi nu confuzia) cognoscibil şi cunoscut: nu orice este cognoscibil este şi 
cunoscut, la un anumit moment. O consecinţă a noii perspective formulată de 
Hegel: nu putem avea o concepţie asupra realităţii în afara cunoaşterii şi, în acest 
sens, pentru a înţelege realitatea, pornim din interiorul cunoaşterii. Dacă am 
eliminat „lucrul-în-sine”, atunci întreaga realitate devine accesibilă conceptual 
(conceptelor), realitatea cognoscibilă conducând, logic, la monism: „Pentru ca uni-
versul să poată fi înţeles ca întreg, totul trebuie să fie explicabil – ceea ce nu este 
acelaşi lucru cu faptul că totul este, de fapt, explicat – şi este acelaşi lucru cu faptul 
ca totul să fie explicabil, universul trebuie presupus ca fiind o entitate independentă 
şi de la sine înţeleasă. Aceasta este Absolutul sau realitatea ca întreg, revelându-se 
pe sine în descrierea conceptuală în întregime adecvată ideii sau conceptului 
Absolut, în care subiectul şi obiectul sunt una într-o minte care se autogândeşte. 
Absolutul este universul sau realitatea ca întreg; pe scurt: totul” (J. Shand [1], 
p.203). Realitatea, universul ca întreg înseamnă că înţelegerea părţilor trimite la 
înţelegerea întregului, ceea ce justifică aserţiunile lui Hegel că „Adevărul este 
întregul!”, iar realitatea ca întreg, accesibilă conceptual (eliminat fiind „lucrul în 
sine”),conduce la o consecinţă hegeliană relevantă: „Tot ce este real este raţional şi 
viceversa”, tărâmul realului şi cel al raţionalului coincid; dacă, la Kant, conceptele 
(categoriile) intelectului se aplicau doar fenomenelor (în sens kantian, mereu!), 
acum conceptele lui Hegel se aplică realităţii întregi. Funcţia filosofiei este 
construirea absolutului, adică să demonstreze că „realitatea ca întreg” este cognos-
cibilă, nimic nu se postulează în afara conceptelor, „drumul dezvoltării concep-
telor” coincide (fiind identic) cu dezvoltarea real-raţional, obiectiv-subiectiv, el 
este actualizarea gândirii care se autogândeşte. După unii, descrierea hegeliană a 
absolutului este susceptibilă de o interpretare deistă, adică ar fi descrierea lui 
Dumnezeu, un element teleologic fiind acum acela că universul se îndreaptă către 
Absolut. Cunoaşterea absolută este cunoaşterea realităţii sau realitatea care se 
cunoaşte pe sine. Dar, Absolutul cunoscându-se pe sine ca totalitate, recunoaşte 
semnificaţia diverselor trepte ale realului, care duc la stadiul final, absolut. Meca-
nismul metamorfozei ideii absolute, principiul filosofiei hegeliene, se conformează 
triadei teză, antiteză şi sinteză. Dezvoltarea dialectică a realităţii către Absolut are 
loc în trei domenii: Logica, Filosofia Naturii şi Filosofia Spiritului. 

Idealismul absolut hegelian este considerat ca o sinteză triadică a platonis-
mului şi kantianismului. Platonismul este o varietate a obiectivismului, care consi-
deră că lumea fizică, materială este inadecvată ontologic pentru adevărurile 
necesare şi universale. Conceptele = adevărurile necesare şi universale sunt rele-
vate pentru un alt tărâm, transcendent (lumea ideilor), aceste adevăruri-concepte 
fiind independente de spirit. „Lumea ideilor” a lui Platon este, în sens kantian, 
lumea „lucrurilor-în-sine”, distinctă de lumea aparenţelor, adică a fenomenelor, la 
care, evident, nu se aplică aceste adevăruri necesare şi universale. Kantianismul 
este o formă de subiectivism (idealism transcendental); conceptele sunt dependente 
de intelect şi se aplică lumii aparenţelor (fenomenelor). Idealismul absolut hegelian 
sintetizează cele două filosofii – platoniciană şi kantiană, conceptele constituind o 
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singură realitate în totalitatea ei. Conceptele, în sens platonician şi kantian, sinte-
tizate hegelian, exprimă esenţa raţională a spiritului, spiritul infinit, singura reali-
tate în totalitatea ei. Conceptele, în sens platonician şi kantian, sintetizate hegelian, 
exprimă esenţa raţională a spiritului, spiritul infinit, singura realitate care există. 
„Spiritul finit participă la spiritul infinit în măsura în care spiritul infinit se 
regăseşte în cel finit, iar aceasta înseamnă în măsura în care spiritele finite sunt în 
acord cu raţionalitatea dialectică a spiritului infinit, adică în măsura în care spiritul 
finit rămâne fidel raţiunii care reprezintă ceea ce este universal şi esenţial în legă-
tură cu spiritul. Astfel, obiectivismul şi subiectivismul şi dihotomia subiect/obiect 
sunt sintetizate şi depăşite în idealismul absolut, în care spiritul infinit şi totalitatea 
realităţii sunt o entitate care se gândeşte pe sine: „Absolutul” (J. Shand [1], p.212). 
Cunoaşterea absolută înseamnă că Absolutul s-a înţeles pe sine în ideea absolută. 
Hegel credea că filosofia lui este punctul culminant, de apogeu, al cunoaşterii de 
sine a Absolutului, dezvoltarea spiritului infinit manifestându-se prin spiritul finit 
al lui Hegel, a cărui expresie este idealismul absolut pe care l-a construit 
speculativ, în cadrul căruia filosofia este „ştiinţa ştiinţelor” cunoaşterea supremă a 
principiilor generale ale „realităţii ca întreg” unic, ştiinţele oferind   detalierea aces-
tui scenariu metafizic aflat sub sceptrul Absolutului. 

 
3. Filosofia ca ştiinţă riguroasă 

 
Un alt proiect important de „salvare” a metafizicii a fost formulat de  

E. Husserl şi a fost definit concis în deviza „filosofia ca ştiinţă riguroasă”. 
Filosofia ştiinţifică, promisă de programul husserlian, este o ştiinţă funda-

mentală, o nouă metafizică, ce semnifică nu numai o fundamentare radicală a noii 
filosofii (ştiinţifice), ci şi fundamentarea ştiinţelor. Se contura o nouă perspectivă 
asupra a ceea ce numim philosophia perennis, dar şi un nou raport al filosofiei cu 
ştiinţele. Era vorba de un început radical, de o schimbare în ambele sensuri (şi 
raporturi): şi în relaţia cu filosofia tradiţională existentă ca metafizică, dar şi în 
relaţia cu ştiinţele. Să ne amintim că, după filosofia absolută a lui Hegel (care, de 
fapt, a reprezentat apogeul metafizicii), a urmat naturalismul, expresie a ştiinţelor 
naturale şi care, cum am văzut, pretindea că a elaborat o nouă filosofie, bazată pe 
ştiinţe. Dar Husserl a dezavuat naturalismul şi a lansat propriul  său program de 
fundamentare a unei filosofii (Philosophie als strenge Wissenschaft) ca ştiinţă 
riguroasă. El asuma radical noul început, o nouă metodă, cea fenomenologică, şi-şi 
propunea să meargă până la rădăcini, adică până la fundamente, legitimitatea şi 
justificarea celorlalte ştiinţe depinzând de fundamentarea obiectivităţii în filosofie. 
Aici Husserl urmează idealul maestrului său, Descartes, care, la vremea sa, formu-
lase idealul unei filosofii ca ştiinţă universală, elaborată printr-o fundamentare 
absolută. Să observăm acest laitmotiv al absolutului, care este atât de specific 
metafizicii! Presupunerea carteziană pentru începuturile absolut clare ale filosofiei, 
ale filosofiei ca „ştiinţa începuturilor veritabile”, a „originilor” este preluată de 
Husserl în perspectiva filosofiei sale fenomenologice. Este vorba de o filosofie care 
pretinde „autodeterminarea cea mai originară şi universală”, care renunţă să mai fie 
doar o creaţie a personalităţilor trecutului. Această nouă filosofie riguroasă „cere 
fenomenologilor să renunţe la a căuta pentru sine idealul unei filosofii proprii şi să 
trăiască pentru o philosophia perennis, deci ca nişte lucrători modeşti în comunitate 
cu ceilalţi oameni” (Husserl [1], p. 140). Paradigma fenomenologică, devenită 
subiacentă acestei filosofii eterne, va lucra pentru aceasta din umbră şi anonim, 
mulţumită să vadă autentica renaştere a unei veritabile metafizici, la al cărei tezaur 
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au contribuit corifeii gândirii: Platon, Aristotel, Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, 
Hegel, iar în zilele noastre, Heidegger. 

Vorbind despre filosofia riguroasă, Husserl [2] scria: „Cunoaşterea filosofică 
este, după Descartes, una fundamentală în mod absolut; ea trebuie să se sprijine pe 
temeiul cunoaşterii nemijlocite şi apodictice, care, în evidenţa ei, exclude orice 
îndoială imaginabilă posibilă [...] pentru el, ca şi pentru oricine vrea cu adevărat să 
devină filosof este inevitabil să se înceapă cu un fel de epoché sceptică radicală, 
care pune sub semnul întrebării universul convingerilor de până acum, împiedică 
de la început orice utilizare a judecăţilor asupra acestora, orice luare de atitudine 
privind valabilitatea sau nevalabilitatea lor. În viaţa sa, fiecare filosof trebuie să 
procedeze o dată aşa, iar dacă nu a făcut-o, trebuie neapărat, chiar dacă-şi are deja 
«filosofia sa», să întreprindă aceasta”. 

Filosofia, ca ştiinţă riguroasă, a fost, în concepţia lui Husserl, legată de posi-
bilitatea concretă a ideii carteziene a unei filosofii ca ştiinţă universală, rezultată 
dintr-o fundamentare absolută. Al. Boboc [1] apreciază că am putea spune că este 
vorba chiar de o „continuare radicală şi universală a Meditaţiilor carteziene sau, 
ceea ce e acelaşi lucru, a unei cunoaşteri de sine absolută, este filosofia ca atare şi 
cuprinde întreaga  ştiinţă responsabilă de sine şi veritabilă”. Şi Husserl foloseşte 
termenul de „filosofie transcendentală”, încetăţenit în vocabularul filosofic de la 
Kant încoace, pentru denumirea generică a filosofiilor universale. Husserl 
precizează că uzul termenului la el este unul „într-un sens foarte larg pentru moti-
vul originar ... anume cel prin care Descartes rămâne acela care conferă sens tutu-
ror filosofiilor moderne [...]. Este motivul reîntoarcerii chestionării către izvoarele 
ultime ale oricărei configuraţii a cunoaşterii [...], acest izvor poartă denumirea de 
Eu-însumi (Ich-selbst) împreună cu toate trăirile mele cognitive reale şi posibile, în 
cele din urmă fiind vorba de viaţa mea concretă în genere”. 

După Descartes, Kant reprezintă momentul semnificativ, cel mai important în 
filosofia modernă şi îndeosebi prin orientarea spre „sensul general al ştiinţifi-
cităţii”, spre care năzuia orice filosofie mai timpurie. Husserl, poate mai aproape de 
Descartes, urmăreşte acelaşi ţel, considerând experienţa directă, câmpul de inves-
tigaţie al unei filosofii metodice de lucru. Termenul de filosofie transcendentală 
desemnează „o temă determinată sau o disciplină” sau/şi „o poziţie filosofică 
determinată faţă de problemele transcendentale”. 

Trebuie să vedem în fenomenologia transcendentală o justificare a „funda-
mentelor ultime”, ceea ce este propriu acestei filosofii fenomenologice (expresie a 
filosofiei ca ştiinţă riguroasă) este acest ideal de „ştiinţificitate” pe care îl revendică  
aceasta nu este în continuitate cu ştiinţele, cu ştiinţele, cu axiomatica lor şi cu 
interpretarea lor funcţională. Este o discontinuitate între demersul transcendental de 
fundare şi travaliul intern propriu fiecărei ştiinţe în vederea asigurării propriilor ei 
fundamente. Cu toate acestea, el a avertizat asupra importanţei modelului prestabilit al 
unei mathesis universalis în justificare fenomenologică, dar a sesizat că orice 
„justificare ultimă” trimite la o altă ordine, iar fundarea este de ordinul intuiţiei. 
Incapacitatea internă a acestei limite, prin apel la filosofie, este comentată de Husserl 
astfel: „Toate descoperirile şi invenţiile specialiştilor se mişcă în cadrul unui a priori 
absolut de depăşit, care nu se poate ivi din doctrinele lor, ci numai pornind de la intuiţia 
fenomenologică. A sesiza în mod ştiinţific aceasta constituie o temă particulară a 
filosofiei şi nu a ştiinţelor dogmatice”. Husserl arată că metoda, în ştiinţe, este 
determinată de esenţa universală a obiectivităţii şi în desfăşurarea aceasta suntem 
conduşi la ontologie, adică la filosofie (Die Phänomenologie und die Wissenschaften). 
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THE SAVING AND THE CLIMAX OF METAPHYSICS 
 

ABSTRACT 
 
• Kant and the skepticism as „euthanasia” of pure reason. The empiricism and 

Hume’s skepticism in the analysis of causality; hapless conclusions for both sciences and 
philosophies. 

• The notion of causality and its transcendental foundation. 
• The problem of the critique of pure reason is the problem of the metaphysics as a 

science. 
• The problem of the synthetic a priori. 
• The traditional metaphysics as a view of the world. The philosophy between „trans-

cendent” and „transcendental”. 
• The criticism and the transcendental philosophy of Imm. Kant. The transcendental 

deduction (justification of intellect’s categories or the moral of human critique of the 
causality). The philosophy as an epistemology. 

• The climax of the metaphysics and Hegel; the theoretical „dissolution” of „der 
dinge an sich”. The Absolute. 

• The transcendental philosophy as husserlian phenomenology; philosophy „als 
strenge wissenschaft”; beyond the naturalism. 
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Istoria filosofiei 
 

PSIHOLOGIA NEAMULUI ROMÂNESC ÎN CONSTRUCŢIA  
LUI C. RĂDULESCU-MOTRU, REVIZUITĂ ŞI ADĂUGITĂ 

 
 

Gh. Al. CAZAN 
 
 
 
La un an de la apariţia Etnicului românesc, C. Rădulescu-Motru a început să 

scrie un jurnal1, important şi din perspectiva modului în care a rejudecat, după 
încercările anterioare, psihologia poporului român. Va trebui să ne oprim asupra 
acestui aspect pentru că adnotările sale din anii 1943-1952 sunt un document de 
importanţă excepţională atât pentru cunoaşterea psihologiei autorului lor, cât şi a 
ideilor lui din urmă despre propria-i filosofie, implicaţiile morale ale acestor adno-
tări privind democraţia americană şi societate. 

Jurnalul este, de asemenea, un document extrem de important şi pentru că, 
prin el, ajungem să ştim care anume a fost reacţia politică şi emoţională a unui 
mare intelectual român, cu convingeri conservatoare, la evenimentele desfăşurate 
cu puţin înainte şi la primii opt ani după actul de la 23 august 1944, care, cum se 
ştie, a împărţit România secolului al XX-lea în două jumătăţi profund diferite. 
Înainte de a intra în universul ultimelor consideraţii ale lui Motru despre psihologia 
neamului românesc, resimţim nevoia să subliniem  o idee care ni se pare că poate fi 
apreciată ca adevăr al vieţii câtorva dintre creatorii de marcă din varii sfere ale 
complexului socio-politic şi cultural românesc. 

Unii dintre aceştia trăiesc schimbările social-politice mai mult sau mai puţin 
importante, trecerile de la un tip la altul al vieţii sociale prin revoluţii sau ca urmare 
a unor războaie, ca prăbuşiri definitive ale lumii sau ca un salt înapoi al omenirii la 
timpuri revolute. 

Lipsa coincidenţei dintre valorile dezvoltate de aceşti creatori cu valorile 
timpului pe cale de a se instaura a fost cauza generatoare a perceperii vremurilor „noi” 
ca negare a culturii şi a civilizaţiei, a tuturor adevărurilor şi, în consecinţă, ca sfârşit al 
istoriei sau, în cel mai bun caz, al istoriei poporului căruia îi aparţin. O seamă de 
intelectuali, îndeosebi din domeniul filosofiei, au dat valorilor operei lor sensul 
adevărurilor universale şi al adevărurilor poporului din care ei veneau. Aşa încât, logica 
trăirii pierderii valorilor operei lor ca sfârşit al istoriei este lesne de înţeles. 

În situaţia specifică a României anilor 1943-1952, Motru a trăit şi scris 
judecând tot ce se petrecea în viaţa ţării şi a oamenilor prin prisma concepţiei sale 
despre societatea românească „veritabilă”, despre „adevărata” formă de stat, despre 
relaţiile politice dintre partidele existente. Judecăţile sale de valoare se explică, 
fireşte, şi prin mai vechea sa reprezentare despre cultura şi psihologia românilor. 
Numai că vechea sa reprezentare despre defectele psihologiei românilor ia proporţii 
uriaşe, năduful filosofului şi omului politic revărsându-se fără încetare asupra 
românilor. Ideile nu sunt, în marea lor majoritate, întru totul noi, dar o anume nou-
tate se poate constata în privinţa proporţiilor şi nuanţelor lor, de unde nu trebuie să 
                                                 

1 Constantin Rădulescu-Motru, Revizuiri şi adăugiri, vol. 1-8, Editura „Floarea 
Darurilor”, Bucureşti, 1996-2001. 
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se înţeleagă că ar fi vorba despre absenţa oricăror urme de noutate în câmpul 
judecăţilor despre psihologia neamului românesc. 

 
A. Incursiune în fenomenologia speranţei şi a disperării.  

Dar românii unde au fost? 
 
Pentru a nu atenua în nici un fel ideile şi reprezentările lui C. Rădulescu-

Motru referitoare la psihologia neamului românesc – expresia de neam românesc 
este frecvent  şi frumos folosită de el – vom recurge la un procedeu asemănător cu 
acela al colajului. Vom reproduce, deci, câteva dintre textele sale pe care le 
considerăm ca fiind cele mai semnificative,  în sensul la care ne-am referit mai 
înainte, respectând, cât se va putea, chiar şi cronologia lor. 

1. În 15 martie 1944, el scria că este preocupat, în ultimele zile, de gândul „de 
a scrie un studiu despre specificul românesc în lumea europeană”. Nu a reuşit să 
întocmească un asemenea studiu, pe care îl aprecia ca fiind o continuare a 
numeroaselor sale studii făcute până atunci cu privire la psihologia poporului 
român. În martie 1944, nota că experienţa pe care a dobândit-o este de natură să-l 
ducă la „rezultate cu mult mai importante decât cele obţinute până acum”. Iată şi 
rezultatele la care se referă el: „În primul rând, experienţa m-a învăţat că europenii 
nu se diferenţiază între ei prin însuşiri primare sufleteşti, ci prin nuanţele pe care le 
înfăţişează însuşirile primare. Bunăoară, românul nu se deosebeşte de orice alt 
european prin aceea că este egoist mai mult sau mai puţin ca europeanul în genere, 
ci prin nuanţa prin care el înfăţişează egoismul său. Românul, când este egoist (şi 
sunt destui români egoişti), nu vrea ca egoismul său să fie cunoscut de lume. 
Totuşi, acelaşi român, dacă este bogat, ţine ca bogăţia sa să fie cunoscută de toată 
lumea. În Europa Occidentală, bogaţii care fac paradă de bogăţia lor sunt arătaţi cu 
degetul; în România nu mai sunt arătaţi cu degetul fiindcă aici toţi bogaţii fac 
paradă cu bogăţia lor”... 

C. Rădulescu-Motru scrie în continuare: „Românul vrea să apară ca bogat, dăruit 
de ceruri, nu ca bogat în urma muncii sale proprii sau stăruinţelor sale proprii. Este 
aceasta o caracteristică de oriental? Nu, fiindcă orientalii nu sunt toţi aşa. Evreii şi 
japonezii par cu totul altfel. Trebuie, prin urmare, să fie o caracteristică specifică 
anumitor neamuri, indiferent de situaţia lor geografică, Occident sau Orient”. 

Iar mai departe: „Cu un cuvânt, specificul nu trebuie căutat în prezenţa, sau 
absenţa unei însuşiri sufleteşti elementare, deoarece toate popoarele europene sunt 
la fel în ceea ce priveşte constituţia elementară (S.U.S.) şi trebuie căutat în nuanţele 
cu care se prezintă însuşirile”. 

Una dintre însuşirile principale este inteligenţa. Deci, constata C. Rădulescu-
Motru, inteligenţa nu este o însuşire specifică unui popor, ci nuanţa ei, gradul ei de 
dezvoltare vădit şi rolul revenit limbajului, care poate fi un rol foarte mic (la 
animale), unul redus şi subordonat în cazul „geniului inventator”, sau unul foarte 
mare cu inteligenţă medie. 

Totodată, constată şi apreciază: „A descoperi spre ce fel de gândire are un 
popor predilecţie este cu mult mai important decât a descoperi dacă poporul are 
memorie, imaginaţie sau judecată logică, căci toate aceste din urmă însuşiri le are 
fiecare popor, dar nu existenţa sau gradul lor este de importanţă, ci de importanţă 
este nuanţa pe care o are împerecherea lor”.2 

 
2 Ibidem, p. 92-93. 
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2. C. Rădulescu-Motru se afla în 15 aprilie 1944 la Bucureşti. Americanii 
bombardau Capitala ţării, iar armatele sovietice înaintau spre graniţele ei. Ce fac 
românii în aceste condiţii? Răspunsul său este: „Românul este obişnuit cu împreju-
rările grele. N-are curaj să intre în ele, dar o dată intrat le suportă cu resemnare. Nu 
le doreşte deloc. Dimpotrivă, orice greutate îl sperie. Dar o dată ce i-o aşezi pe 
umeri, trăieşte cu ea, ca şi cum a avut-o de la naştere”3. 

În 18 aprilie, C. Rădulescu-Motru mai spera ca victoria militară şi politică să fie 
de partea Axei. El se gândea la imensele erori ale statului (şi, fireşte, ale politicienilor 
(români) faţă de problema Basarabiei, constituind un adevăr care nu ar mai trebui să fie 
discutat pentru că este evident, constând într-un defect capital al românului.4  

Iată defectul: „Românul este prea plin de individualitatea lui, este egocentrist. 
Acest defect îl opreşte de a face în politică operă de continuare. Românul trebuie să 
înceapă. El nu poate sfârşi ceea ce a început un altul...”. 

Pe lângă acest defect de egocentrist se mai adaugă şi lipsa de persistenţă. 
Românului îi place să înceapă de la el un lucru, şi lucrul odată început, el îl vrea 
terminat cât mai repede. Două aspecte capitale pentru politica externă a unui stat... 

Căci în materie de politică externă este la noi tendinţa să se scrie numai în 
termenii naţionalismului juridic. Întrucât, sociologul, etnologul, geograful etc., în 
tradiţia noastră nu sunt pentru a orienta şi a face educaţia publicului, ci pentru a 
aţâţa sentimentele de preamărire. 

În 19 aprilie, acelaşi an, C. Rădulescu-Motru scria previzionar câteva rânduri 
care, deşi nu se referă la psihologia românilor, cuprind nişte idei care ne privesc, ca 
români, ceea ce ne-a determinat să le reproducem: „În locul luptei dintre zeităţi, 
vom avea pe viitor lupta dintre maşinile de război. În locul fricii mascate sub 
prestigiul Divinităţii, vom avea pe viitor frica nemascată, frica brută. Va câştiga 
omenirea ceva din această schimbare? Desigur, şi încă foarte mult. Atunci va 
deveni evidentă fiecărui om lipsa de progres realizat de omenire în cursul vieţii sale 
istorice de până acum, atunci va începe a se face deplină lumină în faţa conştiinţei 
omeneşti. Când popoarele se vor vedea păzite de escadrile de bombardiere, pe care 
vor funcţiona negri tocmiţi cu plata de plutocraţi, atunci o mare scârbă va cuprinde 
pe om de fiinţa sa proprie şi-l va aduce să se trezească. Nu sunt în măsură să prevăd 
ce se va întâmpla după această trezire; dacă ei îi va urma o perioadă de îmblânzire 
sau de o nouă ferocitate. În orice caz, omul va vedea mai limpede înaintea sa”.5 

 
3. Suntem în prima zi a lui octombrie 1944. C. Rădulescu-Motru luase masa 

cu I. Petrovici, filosoful, fost ministru al culturii. La trei zile distanţă, el pune în 
pagină gândurile sale despre chestiunea israelită în România, spunându-şi că 
evenimentele recente îi confirmă vechea sa idee din 1900, când în „Noua Revistă 
Română”, într-un studiu intitulat Către un nou ideal şi o nouă umilinţă avertiza că 
antisemitismul unora oferă prilejul forţelor străine de a se amesteca în afacerile 
statului român şi că românii se împătimesc de tentaţie. Iată textul său: „S-a făcut 
din evrei o clasă de cetăţeni în afară de scutul legilor (în anii interbelici, sub 
influenţa rasismului, a nazismului – n.ns. Gh.Al.C.). Şi li s-a luat dreptul de a avea 
proprietăţi, nu numai rurale, dar şi urbane, au fost scoşi copii lor din şcolile 
statului; li s-au impus obligaţii jignitoare de muncă şi chiar de port. Ca justificare a 

 
3 Ibidem 
4 Ibidem, p.126 
5 Ibidem, p.134 



 

 48

                                                

acestor măsuri au servit cunoscutele afirmaţii ale propagandei antisemite ... Între 
1941 şi 1944 evreii au fost deposedaţi de moşii şi de case, prin decrete-lege, în tot 
cuprinsul Ţării Româneşti. Apoi, tot prin decrete legi au fost scoşi din şcoli, din 
funcţii publice, aproape din întreaga organizaţie a statului. A fi evreu a însemnat, în 
anii 1941-1944, mai rău decât a fi duşman, a însemnat a fi un om stigmatizat de la 
naştere cu toate scăderile fizice şi sufleteşti: o fiinţă de ocară. Bineînţeles, în 
acelaşi timp cu înjosirea evreului a fost ridicarea în mândrie a românului. A venit 
vremea, îşi putea zice în sfârşit acesta, ca spoliatorii şi cămătarii să-şi primească 
pedeapsa. Cu realizarea idealului antisemit, românul a ajuns stăpân în casa lui. 

Şi iată că, în a doua jumătate a anului 1944, la 13 august, lucrurile se întorc 
pe dos. Evreul este iarăşi cetăţean întreg, ba încă un cetăţean mai de frunte decât 
românul în statul român ! Moşiile şi casele i se redau. Copii revin în şcoli. Evreii 
daţi afară din funcţiile publice vin la loc, primind şi salarii pe timpul cât au fost 
scoşi (istoria se repetă, de pildă ţărăniştii, liberalii etc. – n.ns. Gh.Al.C.) şi, ca o 
culme a culmilor, evreii ajung să formeze azi, în opinia acelora care dispun de 
soarta României, elementul de ordine şi progres al vieţii statului român. În „Liga 
patrioţilor”, în blocul „Adevăraţilor patrioţi”, în primele rânduri ale democraţilor, 
stau astăzi evreii, iar nu românii! Acuzaţiile aduse până ieri evreilor s-au uitat. Ei 
nu mai sunt spoliatori şi cămătari. Ei nu mai sunt fiinţe stigmatizate cu toate 
scăderile fizice şi morale. Dimpotrivă, sunt oameni de progres, pe care se va 
sprijini în viitor încrederea Europei faţă de România” ... 

Acum (1944 – n.ns. Gh.Al.C.) trebuie să constat că experienţa antisemitis-
mului a zdruncinat din temelie însuşi respectul de noi înşine, fără de care nu poate 
să existe încredere în neamul românesc. Nu cunosc nici un caz de popor care să fi 
trecut prin aşa dureroasă umilinţă. Şi toată această umilinţă, din ce cauză? Din- 
tr-una singură. Uşurinţa românului de a maimuţări pe străini. Uşurinţa de a fi după 
bătaia vântului: când umanitarist, când rasist, când democrat, când totalitar, când 
de stânga, când de dreapta...”.6 

 
4. Iată un text scris, după ce, la 1 decembrie 1944, când apăruse un comunicat 

al Ministerului Educaţiei Naţionale în care erau considerate ca dăunătoare educaţiei 
şcolare manualele semnate de Gr. Alexianu, Ion Sângiorgiu, I. Petrovici, Traian 
Brăileanu, Eugen Chirnoagă, D. Caracostea, Gr. Fortu, C. Gerota, Petru P. Ionescu, 
Ion Băncilă, S. Mehedinţi, C. Giurea, D. Ionescu-Buzău, E. Oteteleşanu, P. P. Panaitescu, 
Paul Papadopol, N. I. Herescu, N. I. Şerban, Alexandru Marcu, Dragoş Protopopescu, 
Arhimandritul Scriban, I. Lupaş, Gh. Obreja – Iaşi, R. K. Klein, C. H. Nicolescu, 
Const. Kiriţescu, M. David şi, bineînţeles, C. Rădulescu-Motru: „În virtuţile nea-
mului românesc, cultura primită şi profesiunea mea m-au adus să cred în ele, 
altminteri n-aş fi avut persistenţa să lucrez mai bine de cincizeci de ani pe terenul 
educaţiei; dar vai! Ce pot face, în contra dovezilor date de experienţă? Nu cumva 
persistenţa mea pe terenul educaţiei a fost zadarnică? N-am fost eu un simplu 
nebun, voind să altoiesc o ramură pe un trunchi de mărăcine sălbatic? Personalism 
şi vocaţie la un neam care se pleacă ori de câte ori capul îi este ameninţat de sabie? 
Neamul românesc a avut în trecut eroi şi martiri. Dar ce folos a tras el din pildele 
date de aceşti eroi şi martiri? Nici un folos. A continuat viaţa plecată de mai 
înainte. Pildele eroilor şi ale martirilor nu s-au altoit pe sufletul său, pentru ca să 
dea roadele aşteptate. Eroii şi martirii i-au rămas de poveste, nu de îndemn la 

 
6 Ibidem, p.301-302 
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faptă”... Motru exemplifică, în continuare, cu asasinarea mişelească a lui N. Iorga, 
care nu a stârnit decât indignarea „din gură” a românilor, în general, a 
intelectualilor, în special. 

 
5. Gânduri ale disperării şi consideraţii, totuşi, în strict acord cu altele 

asemănătoare, altădată formulate: „A fi coadă de topor ştie toată lumea în România 
că însemnează a fi unealtă în mâna propriului tău duşman. Dacă acest înţeles este 
aşa de răspândit în Ţara Românească, alta nu poate fi cauza decât că poporul român 
a suferit foarte mult după urma cozilor de topor! Întotdeauna duşmanii neamului 
românesc şi-au găsit unelte credincioase în chiar fiii acestuia! Compoziţia prea 
eterogenă în elemente etnice a condamnat acest neam a fi bogat în cozi de topor”.7 

Textul este, realmente, deprimant, ideile lui sunt dureros de adevărate. Motru 
stăruie asupra explicaţiei cauzale a fenomenului „cozi de topor” la români, printre 
români şi în dauna românilor: „Compoziţia eterogenă a fondului etnic românesc 
cred că nu este de ajuns ca explicare. Sunt şi alte popoare formate din amestecătură 
de rase şi, totuşi, ele nu sunt în cazul poporului român. Cred, de aceea. că la com-
poziţia eterogenă a fondului etnic trebuie să adăugăm şi o predispoziţie specială a 
sufletului românesc. Şi aceasta este, după cum am menţionat în alte ocaziuni, 
predispoziţia la mimetism a românului”. 

6. Text scris în 15 septembrie 1946, unul dintre textele imensei suferinţe 
sufleteşti a lui C. Rădulescu-Motru în faţa spectacolului oferit, zilnic, de politicienii 
români, când se apropiau alegerile: „Suntem un neam de adunături. Şi de adunătură 
din ce în ce mai pestriţă, vom rămâne de aici înainte”8. Mai înainte, scrisese că 
suntem Ein Grenz Wolk (un neam de hotar). 

În faţa evenimentelor istorice pe care Motru le trăia ca teroare a istoriei nu 
ezita să scrie alte rânduri de sancţionare, necenzurate, a poporului român: „Ce 
popor fără vlagă. Românul nu are nici o încredere în el însuşi. Anii îndelungaţi de 
iobăgie prin care a trecut l-a adus să fie o turmă supusă la orice stăpân”9?. Şi 
adaugă, pe urmele lui G. Panu, „ţară păcătoasă”. 

 
7. În 1947, adnotaţiile lui Motru referitoare la psihologia românilor capătă, 

vizibil, un accentuat caracter dramatic. Prăbuşirea statului român i se părea totală, 
vechile valori politice distruse şi înlocuite cu valori consumabile. Averea lui Motru 
se topea în noul context, filosoful era ameninţat de orbire, îl paşte gândul 
sinuciderii, pe care nu-l poate săvârşi, îi lipsesc banii de medicamente, lui, care, în 
cursul anilor, nu a trecut prin umilinţa provocată de mizeria materială. Se simte din 
ce în ce mai mult ameninţat în toate laturile vieţii. Înconjurat de privelişti cărora le 
modifică statura şi în funcţie de propriile sale dureri, Motru nu renunţa, totuşi, în 
condiţiile date, la activitatea filosofică şi psihologică şi, în context, la observarea şi 
cercetarea psihologiei neamului românesc. Iată câteva dintre textele din 1947, pe 
această temă, aşa cum se găsesc ele în ultimul volum din Revizuiri şi adăugiri. La  
9 aprilie 1947, el nota: 

„Regimul comunist, în experienţa românească, a ajuns să fie un regim de 
exploatare, mai rău ca oricare alt sistem politic. Trebuie să recunosc însă că la 

 
7 Ibidem, p.235-237 
8 Ibidem, p.320 
9 Ibidem, p.341 
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această situaţie s-a ajuns nu numai din intenţia stăpânilor de la Moscova, ci şi din 
nenorocita de constituţie a sufletului românesc. Având la originea lui o prea mare 
varietate rasială (!), acest suflet n-a avut parte de o educaţie morală. Biserica 
creştină n-a fost pentru el o educatoare. Autoritatea politică încă şi mai puţin. 
Egoismul animalic şi lubricitatea maimuţărească, ce sunt atavice în fiece suflet 
omenesc, la poporul român au avut o deplină libertate de dezvoltare, neîntâlnind 
prea multă piedică prin cultura morală religioasă. Sufletul românesc a fost un câmp 
lăsat în paragină. De ce ne mirăm astăzi când îl vedem acoperit de buruieni 
sălbatice?”3 

 
8. La 18 iunie 1947 scrie un text fulminant, incriminatoriu pe o idee mai 

veche, din care transcriem: 
„Ţara Românească, ca multe alte ţări de altfel, este ţara zvonurilor şi a 

minciunilor. Faptul nu trebuie să-l punem pe seama lipsei de cinste a poporului 
român. El este inerent treptei de evoluţie psihologică a omenirii în genere. 

Cuvântul, înainte de a fi un simbol al gândirii logice, este un complex de 
sunete asociat unei stări sufleteşti, de preferinţă unei stări afective... El ajunge să 
corespundă adevărului logic, târziu numai, atunci când omul a pus stăpânire pe 
raţionament: adică controlează prin raţionament dacă cuvântul corespunde sau nu 
cu starea sufletească cu care este asociat... 

Mare parte din români n-au ajuns pe treapta evoluţiei de la care începe 
controlul cuvântului. De aceea, mulţi români când vorbesc nu fac afirmaţii logice 
garantate prin raţionament, ci-şi completează stările lor proprii sufleteşti prin 
complexe de sunete legate între ele în mod instinctiv. Aşa se explică zvonurile şi 
minciunile care circulă în ţara noastră”.4 

 
9. În 25 iunie acelaşi an, pornind de la o situaţie absolut particulară, îşi 

aminteşte de vorbele lui Ion Minulescu: „Suntem nişte ticăloşi, domnule Brătianu” 
şi scrie, generalizând la extrem: „Ţară bogată în caractere slabe, adică anume 
pregătită să fie cucerită de ruşi”.5 

 
10. Şi în 10 august, la aflarea veştii că Iuliu Maniu este supus torturilor, grav 

bolnav şi în pericol de moarte: „Ce viitor se poate clădi pe un suflet aşa ricos ca 
acela al poporului român? Până ca acest suflet să izbutească a goni de la el frica, va 
trebui o oţelire a lui în mulţi ani de suferinţă şi umilinţă”.6 

 
11. Şi, o aproape ultimă notaţie din Jurnal, datând din 28 decembrie 1947: 

„N-am crezut să ajung a trăi într-o epocă în care să se realizeze ceea ce Nietzsche 
numea Die Unverthung aller Werthe. Am început cu credinţa că România este 
santinela de răsărit a civilizaţiei europene şi astăzi sfârşesc în mijlocul unei mulţimi 
de români terorizaţi, cărora li se impune credinţa că patria lor este santinela dinspre 
apus a civilizaţiei moscovite... Viaţa românească a rupt-o cu trecutul. Ea nu este un 
şir de comemorări prin care să-şi întreţină continuitatea, ci un şir de învârteli: la 

 
3 Revizuiri şi adăugiri, V, p.70. 
4 Ibidem, p. 139. 
5 Ibidem, p. 146. 
6 Ibidem, p. 193. 
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dreapta un secol, la stânga alt secol, după cum poruncesc împrejurările. Ce amărâtă 
bătrâneţe mi-a hărăzit Dumnezeu!”.7 

B. Educaţia ca necesitate absolută 
 
Se pare că analiza datelor reproduse ar fi de prisos. Ele nu implică dificultăţi 

teoretice deosebite. Şi totuşi, ne vom îngădui să atragem atenţia asupra câtorva 
dintre aprecierile lui C. Rădulescu-Motru pe care le considerăm de valoare conclu-
sivă, atât în sensul operei, al personalismului energetic, îndeosebi, cât şi, apăsăm 
sublinierea, în sensul vieţii gânditorului aflată în amurgul  ei. 

O primă idee, relevantă sperăm, atât pentru operă cât şi pentru viaţă:  
C. Rădulescu-Motru, văzut de o anume interpretare ca o fiinţă cameleonică, gata 
oricând să-şi schimbe convingerile şi comportarea în funcţie de împrejurările vieţii 
exterioare, rămâne – în ciuda presiunilor pe care a trebuit să le îndure, unele dintre 
ele venite chiar din partea unor apropiaţi – consecvent sieşi, credincios ideilor pe 
care le-a pus în operă şi despre care a sperat că vor fi folositoare societăţii 
româneşti, în general, şi în special, şcolii şi instituţiilor cu funcţii educative. 

C. Rădulescu-Motru a specificat adeseori şi fără rezerve că studiile sale de 
cercetare a psihologiei neamului românesc au avut ca scop analiza obiectivă a 
fenomenului, iar nu slăvirea necondiţionată a poporului, deci practicarea patrio-
tismului demagogic. 

În iunie 1947, într-o pagină autobiografică pe care o transcriem, el notează: 
„N-am ştiut să-mi linguşesc neamul. Nu l-am împodobit îndeajuns cu însuşiri alese, 
dimpotrivă, adesea l-am arătat aşa precum sincer credeam că este cu adevărat. Un 
scriitor oportunist, adică mlădios la suflet, ar fi făcut cu totul altfel. Un scriitor 
oportunist este totdeauna optimist în ceea ce priveşte însuşirile şi viitorul neamului 
său. Căci optimismul nu aduce după sine un risc”.8 

 
* 

*      *  
Maiorescian fără ezitare în ordinea înţelegerii necesităţii critice ca factor al 

progresului societăţii româneşti, C. Rădulescu-Motru avea să definească, în 
primăvara lui 1944, felul în care a înţeles şi efectuat critica pe parcursul vieţii sale. 
Iată ce nota în acest sens: „Eu consider critica între cele mai eficace mijloace de 
educaţie; pe când lauda, între cele mai puţin eficace. Mulţi cred dimpotrivă. 
Aceasta o ştiu, dar nu eu, ci ei sunt greşiţi. Lauda nu foloseşte decât talentelor 
reale, şi acestea sunt puţine: talentele reale şi prin critică sunt ajutate. Pe cei fără 
talent, şi aceştia formează majoritatea, lauda îi nenoroceşte. prostul când este lăudat 
nu se îndeamnă să fie mai cuminte, ci se îndeamnă la lenevie”. Iar ceva mai jos, 
adăuga: „Critica totdeauna este arma progresului, pe când lauda este arma 
tradiţionalismului9. Bineînţeles, există o măsură peste care nu trebuie să se treacă. 
A critica cu orice preţ este tot aşa de rău, ca şi lauda cu orice preţ”. Şi, în fine, 
„Critica este pentru cultura unui popor ceea ce este altoiul pentru viţa de vie. Când 

 
7 Ibidem, p. 295. 
8 Revizuiri şi adăugiri, V, p. 141. 
9 Afirmaţia poate să treacă, fie şi pentru un cunoscător al gândirii lui Motru, ca una 

curioasă, de vreme ce el s-a autodefinit ca adept, ba chiar ca teoretician al conservatoris-
mului, care este, în felul său, şi un tradiţionalism. Să se observe, însă, că Motru a fost 
tradiţionalist doar în anume privinţe, altfel el a criticat dur înţepeneala, fixismul tradiţiona-
lismul necritic, şablonard, declasator, neaoşist. 
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altoiul este nobil şi este bine prins, atunci el transformă viţa. Aşa şi critica, pentru 
cultură”.10 

Adevărurile sale despre psihologia neamului românesc nu sunt nici pe 
departe măgulitoare. A scrie că în psihologia neamului tău sunt dominante imitaţia, 
absenţa opiniei personale, supunerea la tradiţie, că în aceeaşi psihologie trece ca 
adevăr ideea „capul plecat, sabia nu-l taie”, că românul (ţăranul, de fapt), aşteaptă 
totul de la fecunditatea naturii, fără să încerce lucrarea naturii, că românul ştie de 
frică, sau că la români nu există subiectivitate, că românii sunt un neam care se 
pleacă, ori că duşmanii neamului românesc şi-au găsit unelte credincioase în chiar 
fiii acestuia, sau să scrii, în singurătate, este drept, dar sperând că gândurile tale vor 
ajunge cândva să fie citite, să scrii, deci, aceste rânduri: „Doamne. Doamne! Ce 
adunături de secături şi de suflete servile mai cuprinde şi ţara noastră”11, înseamnă 
că s-a dat cunoştinţei nu numai funcţia ei gnoseologică, ci şi o puternică încăr-
cătură emoţională, amândouă, funcţii şi încărcături, fiind puse într-o sinteză peste 
tot prezentă şi ea, în opera lui C. Rădulescu-Motru, care vizează nevoia depăşirii 
printr-o organizare socială, pe care o considera raţională, a defectelor poporului 
român, atât de vehement determinate. 

Coloratura subiectivă şi de clasă nu lipsesc din scrisul lui C. Rădulescu-Motru 
despre psihologia poporului român. A le nega, sub pretextul că în asemenea demer-
suri recursul la determinativul de clasă ar fi inoperant sau, mai rău, o reminiscenţă 
a metodologiei marxiste, care împiedică cercetarea ştiinţifică a fenomenului, este 
un joc naiv al unui tip al conştiinţei pentru care viaţa socială trece ca o realitate 
compactă, bloc omogen de interese etc. 

Cele două note la care ne-am referit ne îndeamnă să ne întrebăm, încă o dată, 
dacă imaginea furnizată de C. Rădulescu-Motru este sau nu adevărată. 

În ceea ce ne priveşte, comparând-o cu alte scrieri despre psihologia popo-
rului român, dar şi cu experienţele prin care am trecut, am spune că, deşi el gene-
ralizează enorm experienţa sa personală, unele dintre constatările sale sunt, nea-
părat, valide, păstrându-şi, dureros, prospeţimea şi azi, la aproape jumătate de veac 
de la moartea gânditorului şi la distanţă de mai mult de nouă decenii de la începutul 
studiului său asupra psihologiei românilor. 

Între acestea am socoti imitaţia, care a ajuns să ia forme ridicole până şi la 
nivelul limbajului, comportamentul jalnic în acord cu formula nerostită „capul 
plecat sabia nu-l taie”, evidente, cu deosebire la nivelul unor grupări politice. 

Realul socio-politic confirmă, nu ca o trăsătură generală a poporului român, 
dar ca una cu o considerabilă cuprindere, pe cea a existenţei „cozilor de topor” sau, 
pe cealaltă, şi ea de răspândire deloc neglijabilă a firii schimbătoare şi a schimbării 
opiniilor unora (nu puţini) după bătaia vântului politic şi în funcţie de slujbele şi 
funcţiile pe care ei le speră, ca urmare a clamării ataşamentului lor faţă de diferite 
forţe aflate la cârma lumii sau a ţării sau şi a unora şi a celorlalte. 

Rămân valabile consideraţiile filosofului despre politicianism, ca viciu funda-
mental al politicii din România. Ni se pare că rămâne un adevăr faptul că în 
politică, în războaie, în general (excepţiile confirmă regula) guralivii, netrebnicii, 
eşuaţii altor încercări, demagogii, oamenii incapabili să respecte idealul clamat în 
faţa mulţimilor etc. trec în prim plan. 

 
10 Revizuiri şi adăugiri, II, p. 94-95. 
11 Revizuiri şi adăugiri, II, 1919, p. 355. 
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C. Rădulescu-Motru a criticat, cu dreptate legitimată de cunoaşterea nemij-
locită, discrepanţa existentă între psihologia afirmată şi psihologia reală la nivelul 
celor care practică exerciţiul conducerii vieţii politice, culturale, educative, fapt 
care se perpetuează. 

Poporul român nu este, prin zestrea sa psihologică, nici mai bun, nici mai rău 
decât alte popoare, dar zestrea psihologică are un caracter istoric şi social. 

Orice om are senzaţii, emoţii, atenţie, voinţă, inteligenţă etc. Ele se manifestă, 
însă, într-un mediu dat, natural şi social. Manifestarea fondului general-uman în 
cadre date este factorul care, cum a observat şi C. Rădulescu-Motru, generează 
deosebirile între popoare. De aici rezultă importanţa covârşitoare a educării 
psihologiei poporului, una dintre cele mai complexe dintre toate misiile factorului 
de conducere a vieţii sociale, a instituţiilor statului, ale celor apţi să săvârşească 
raţional şi naţional, educaţia omului. 

Nefiind eterne şi nici fenomene ale naturii sau supranaturale, defectele 
neamului românesc pot fi, o dată cunoscute ştiinţific, supuse acţiunii diminuării lor 
printr-o activitate educativă care să opereze, mai întâi, asupra cauzelor obiective şi 
subiective care le produc. 

Principalul factor educativ îl constituie mediul social. El generează frica, imi-
taţia, absenţa opiniei critice personale faţă de social, de partid etc., etc., lipsa 
curajului, acceptarea a ceea ce este ca şi când ar fi o fatalitate. Ideea că educatorul 
însuşi trebuie să fie educat rămâne ca una de importanţă fundamentală pentru 
societatea românească. Mijloacele de educare a educatorului sunt variate. Istoria a 
demonstrat că, în rândul lor, se numără şi cele care au ca implicaţie schimbarea de 
esenţă a mediului social. 

 
 

LA PSYCHLOGIE DU PEUPLE ROMAIN CHEZ C. RĂDULESCU-MOTRU, 
REVUE ET COMPLÉTÉE 

 
RÉSUMÉ 

 
Dans son dernière livre, Revizuiri şi Adăugiri, une sorte de journal tenu entre  

1943-1952, le philosophe roumain Constantin Rădulescu-Motru reviens et développe le 
thème concernant les traites psychologiques des roumains. Ses constatations ont une 
actualité même pour les débats d’aujourd’hui sur le rapport avec des autres peuples et 
nationalités.            
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NATURA VALORII ÎN CONCEPŢIA LUI PETRE ANDREI 

 
 

                                                      Ioan N. ROŞCA 
 
 
 
În principala sa lucrare axiologică, Filosofia valorii, susţinută ca teză de 

doctorat în 1918, dar apărută postum, în 1945, Petre Andrei (1891-1940) a realizat 
o sinteză a orientărilor axiologice de până atunci şi, totodată, o depăşire a carac-
terului unilateral al acestora, axiologia sa putând fi apreciată ca o teorie complexă 
şi echilibrată, a cărei originalitate poate fi încă explorată şi valorificată. 

Una din problemele cheie dezbătute şi soluţionate de Petre Andrei într-o 
perspectivă înnoitoare este şi cea referitoare la natura (esenţa) valorii. Într-adevăr, 
„noţiunea valorii e o noţiune fundamentală pentru filosofie”1, deoarece, aşa cum 
argumenta şi axiologul român, filosofia oferă nu numai o explicaţie, ci şi o apre-
ciere a realităţii. 

Concepţia lui Petre Andrei despre natura valorii este un corolar al explicaţiei 
date de el genezei valorii. În această privinţă, el polemizează cu teoriile care con-
cep valorile ca dependente fie numai de subiect, fie numai de obiect şi pe care le 
numeşte teorii psihologice, considerând că acestea proiectează o viziune relativistă 
şi, finalmente, subiectivistă asupra valorilor. Mai detaliat, el împarte aceste teorii în 
trei grupe: 1) teorii personaliste (susţinute de Kreibig, Krueger, Th. Lipps, Ehrenfels, 
Windelband, Schmoller, Simmel, ş.a.), 2) teorii materialiste (afirmate de Meyer, 
Münsterberg, Heyn, Höffding, Höffler) şi 3) teoria simţirii intenţionale (elaborată 
de Max Scheler). 

Teoriile personaliste consideră că valoarea depinde numai de subiect, şi 
anume: fie de sentiment, fie de voinţă. De aceea, ele concep valoarea ca „fenomen 
pur subiectiv”, ca „funcţie psihică ocazionată de trebuinţe şi tendinţe pur subiec-
tive”, ca „reacţie subiectivă la senzaţia sau reprezentarea unui lucru”2. Aceste teorii 
susţin că toate fenomenele depind de subiectivitatea umană. 

Teoriile materialiste consideră că valoarea depinde numai de obiect, 
identificând-o cu o însuşire inerentă lucrurilor şi independentă de recunoaşterea şi 
judecata noastră, şi anume cu acea proprietate a obiectelor care, cum spunea 
Höffding, procură o satisfacţie imediată sau este un mijloc de procurare a satis-
facţiei. Deşi pun valoarea în dependenţă exclusivă de obiect, aceste teorii se 
încadrează în cele psihologice, pentru că afirmă că obiectul are valoare numai dacă 
produce în subiect o stare psihică, un sentiment al valorii sau o dorinţă a acestuia. 
Spre deosebire de concepţiile personaliste, cele materialiste susţin că fenomenele 
subiective depind de realitatea externă, obiectivă. 

 
1 Petre Andrei, Filosofia valorii, în Opere sociologice, vol. I, Editura Academiei, 

1973, p. 168. 
2 Ibidem, p. 175. 
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Teoria simţirii intenţionale afirmată de Scheler consideră că simţirea umană 
este intenţională, adică orientată a priori, şi că valorile sunt calităţi care apar într-o 
simţire intenţională. Admiţând că simţirea presupune o ordine, o legislaţie aprio-
rică, Max Scheer conchide că există o ordine de valori independentă de alcătuirea 
subiectului psihic şi de schimbarea istorică a bunurilor exterioare. 

Petre Andrei îndreptăţeşte întrucâtva fiecare din cele trei orientări, dar le va 
supune şi criticii. El apreciază personalismul şi materialismul pentru ideea 
importanţei subiectului şi, respectiv, a rolului obiectului în constituirea valorii, dar 
le obiectează faptul că, la limită, absolutizează subiectul şi, respectiv, obiectul. Din 
teoria simţirii intenţionale reţine ideea unei dispoziţii psihice spre valoare, dar 
respinge teza că această dispoziţie ar fi calitativă, adică ar imprima chiar şi calita-
tea, felul specific, sau însuşirile valorilor, ceea ce ar echivala, din nou, cu absolu-
tizarea rolului subiectului. 

În urma analizei concepţiilor psihologice, P. Andrei conchide că „valoarea nu 
e un atribut nici al subiectului, nici al obiectului, ci (e) o relaţie funcţională a 
amândurora”.3 

Referitor la rolul axiologic al subiectului, Petre Andrei  susţine că subiectul 
are o dispoziţie psihică spre valoare, dar precizează că dispoziţia respectivă se 
actualizează numai în relaţia ei cu obiectul. Pentru a determina natura acestei 
dispoziţii şi, deci, natura valorii, el revine la analiza concepţiilor personaliste: a 
celor emoţionaliste şi a celor voluntariste. 

Emoţionalismul (reprezentat de Paulsen, Simmel, Kreibig, Schmoller, 
Windelband, Rickert ş.a.) consideră că sentimentul este baza valorii, iar volun-
tarismul (exprimat de Ehrenfels, Friedrich von Wieser, Krueger, Rudolf Eisler, 
Richter, Frischeisen-Köhler) afirmă că valoarea se întemeiază pe voinţă. 

Emoţionaliştii pleacă de la premisa că raportul dintre subiect şi lucruri este 
în mod primordial afectiv. Astfel, ei consideră că, în funcţie de trebuinţele sale, 
începând cu cele biologice şi continuând cu cele determinate de societate, orice 
subiect are faţă de obiectele la care se raportează un sentiment de plăcere sau de 
durere, de aprobare sau de dezaprobare, sentiment care ar prevala faţă de 
elementele intelectuale sau volitive. În consecinţă, ei vor întemeia valoarea pe 
sentiment. În acest sens, Simmel, bunăoară, afirmă că valoarea este „un sentiment 
originar – de care legăm reprezentări”. Dintre emoţionalişti, Schmoller admite o 
concomitenţă între elementele afective şi cele cognitive, afirmând că orice impresie 
sau reprezentare e legată de anumite sentimente de plăcere sau neplăcere, iar 
Meinong susţine chiar că unele sentimente de valoare sunt cauzate, nu de obiecte 
exterioare, ci, în lipsa acestora, de judecata despre un obiect absent, astfel că 
sentimentele pot fi sau ale reprezentării, sau ale judecăţii. Tot el consideră că orice 
conţinut emoţional are şi un filon volitiv, astfel că valoarea rezultă dintr-o anumită 
combinaţie între sentiment şi dorinţă. 

Voluntariştii întemeiază valoarea pe voinţă pornind de la considerentul că, la 
obiectele cărora le atribuie valoare, omul se raportează nu numai prin sentiment, ca 
stare pasivă, ci şi, mai profund, prin dorinţă ca element activ-volitiv, şi anume: fie 
prin dorinţa de a poseda obiectele respective, fie prin dorinţa ca ele să existe. În 
consecinţă, unii voluntarişti (ca Wundt, Frischeisen-Köhler, sau H. Richter, sau 
Herman Schwarz) au conceput valoarea ca scop dorit de voinţă. În general, 
voluntariştii au gândit că voinţa primează în raport cu sentimentele şi actele logice. 

 
3 Ibidem, p. 177. 
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Totuşi, unii voluntarişti, ca Hermann Cohen şi H. Münsterberg, au susţinut că 
valoarea este produsă nu de orice voinţă, ci doar de voinţa pură, adică independentă 
de motive şi mobile sensibile, personale, dar călăuzită de adevăr şi, deci, de raţiune. 

În aprecierea celor două orientări şi, mai larg, a rolului jucat în constituirea 
valorii de principalele elemente sau facultăţi sufleteşti (senzaţia, gândirea, sentimentul, 
voinţa), Petre Andrei pleacă de la considerentul că „din punct de vede-re psihologic 
între funcţiunile fundamentale nu este vreun raport de reducere cauzală”4. El susţine că 
la geneza valorii concură toate facultăţile sufleteşti. Plecând de la datele psihologiei din 
acel timp, îndeosebi de la psihologia lui W. Wundt, nu mai consideră că unele facultăţi 
sufleteşti ar fi reductibile la altele, dar admite o anumită dependenţă a sentimentului 
faţă de senzaţie şi gândire şi a voinţei faţă de sentiment şi, implicit, de gândire. În acest 
sens, afirmă, pe de o parte, că „se ştie din psihologie că orice sentiment are ca supoziţie 
necesară o reprezentare; se poate totuşi ca un sentiment să aibă ca supoziţie o 
judecată”5, iar pe de altă parte, că „voinţa realizează valori determinate de sentiment”, 
astfel că „intensitatea dorinţei de realizare a unei valori depinde de sentimentul 
valorii”6. În lumina cunoştinţelor psihologice amintite, apreciază că „dintre cele două 
mari concepţii opuse, concepţia emoţionalistă e ceva mai largă şi cuprinde oarecum pe 
cea voluntaristă”7, dar adaugă critic că ambele sunt unilaterale. Aşadar, nu acceptă nici 
emoţionalismul, un motiv fiind acela, deja menţionat, că sentimentul nu e originar. „Pe 
lângă aceasta”, adaugă el, „nu se poate admite în mod absolut sentimentul ca bază a 
valorii, căci nu orice sentiment indică şi o valoare”, ci, aşa cum susţinea Meinong, pe 
care îl invocă aprobativ, valoarea e imanentă „numai sentimentelor reprezentative, 
adică numai acelora prin care subiectul ia o atitudine faţă de reprezentare, numai ace-
lora care întovărăşesc o judecată”8. Concluzia sa, care susţine conlucrarea axiologică a 
principalelor facultăţi sufleteşti, va fi următoarea: „După noi, valoarea e o dispoziţie 
inerentă spiritului, care are ca formă fenome-nală de manifestare raportul funcţional 
al unui subiect cu un obiect, obiectul fiind un motiv pentru actualizarea dispoziţiei 
psihice de valoare. Natura acestei dispoziţii psihice a fenomenului valorii nu se poate 
reduce numai la sentiment şi voinţă, căci ea e un complex sufletesc în care intră toate 
elementele psihice. Noi credem că fenomenul valorii e un sentiment ce întovărăşeşte 
o judecată şi care caută să concretizeze obiectul său sub forma unui scop”.9 

Din definiţia dată, ca şi din consideraţiile lui Petre Andrei privind raportul 
dintre facultăţile subiectivităţii umane, rezultă că, prin natura lor, valorile nu sunt 
nici exclusiv afective, nici exclusiv volitive şi, deci, independente de gândire, ci 
unifică toate cele trei laturi ale subiectivităţii umane pe fondul determinant al 
gândirii. Valorile presupun sentimente şi deziderate (voliţiuni), dar nu oricare, ci 
sentimente care apar pe temeiul gândirii şi voliţiuni care se înalţă pe sentimentele 
de valoare şi, implicit, pe gândire. De aceea, referindu-se la concepţia lui Petre 
Andrei despre natura valorii, Marin Aiftincă opina: „Ni se pare că tocmai acest 
element intelectual, fără a fi exclusivist, devine, în ultimă instanţă, centrul 
gravitaţional al teoriei axiologice elaborată de Petre Andrei, ceea ce îl deosebeşte 

 
  4 Ibidem, p. 186. 
  5 Ibidem, p. 180. 
  6 Ibidem, p. 187. 
  7 Ibidem, p. 186. 
  8 Ibidem, p. 186-187. 
  9 Ibidem, p. 188. 
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de filosofia kantiană şi neokantiană şi lărgeşte perspectiva raţionalistă în filosofia 
contemporană a valorilor”.10 

Prin concepţia sa, potrivit căreia, în geneza şi natura valorilor elementul 
intelectual este primordial sau, cum s-a spus, „centru gravitaţional”, Petre Andrei 
nu numai că nu exclude prezenţa elementelor neraţionale, ci, mai mult, abia astfel 
le acordă acestora adevărata lor demnitate valorică. El se distinge de psihologism 
nu prin negarea fondului psihologic al valorii, ci prin punerea acestuia în depen-
denţă de judecată, ceea ce înseamnă nu o depreciere, ci, dimpotrivă, o înnobilare a 
psihologicului, înţeles ca sentimente şi voliţiuni luminoase, cu caracter de genera-
litate şi stabilitate. De altfel, aşa cum menţionează însuşi Petre Andrei, şi alţi cer-
cetători, între care şi neokatienii H. Münsterberg şi H. Rickert, au căutat să atribuie 
valorii un temei non-psihologic, inclusiv logic, dar n-au reuşit să parvină la o 
concepţie unitară, lipsită de oscilaţii şi ambiguităţi. 

Plasând sentimentele (şi dorinţele) cele mai importante în sfera generalităţii şi 
necesităţii, Petre Andrei le atribuie, ca şi principiilor logice, caracter aprioric. În 
acest sens, el afirmă că „toate aceste sentimente ce întovărăşesc procesele gândii şi 
ale cunoaşterii sunt sentimente logice, adevăraţi pionieri ai cunoştinţei întrucât ele 
premerg cunoaşterii”11. Astfel de sentimente, exemplifică el, sunt cele de plăcere, 
de neplăcere, de contrarietate, de necesitate etc. Precizarea amintită privind 
sentimentele respective este foarte importantă pentru că, de vreme ce ele premerg 
cunoaşterii fiind apriorice, rezultă că ele premerg şi procesului de constituire a 
valorii. Prin urmare, aceste sentimente „reprezentative” sunt secundare numai faţă 
de principiile logice, dar nu şi în raport cu valorile. Sentimentele „reprezentative” 
constituie un element indispensabil atât al constituirii, cât şi al naturii valorilor. 
Valorile nu se pot ivi şi nu pot fiinţa numai sub forma unor judecăţi asupra 
realităţii, ci presupun şi o evaluare afectivă a acesteia. În această privinţă, nu 
trebuie confundat planul strict logic cu cel valoric, de exemplu adevărul logic cu 
valoarea de adevăr. În realitate, adevărul logic-formal este totuna cu structura 
logică a adevărului, iar aceasta se impune minţii noastre fie că o conştientizăm, fie 
că nu, în timp ce adevărul ca valoare presupune atitudinea noastră apreciativă faţă 
de adevărul logic-formal şi, deci, un ataşament total, nu numai intelectual, ci şi, în 
primul rând, afectiv, căci, prin natura sa, preţuirea a ceva este de ordin sentimental. 
Petre Andrei ajunge la aceeaşi concluzie şi în legătură cu voinţa, pe care o 
consideră activă în cea mai mare măsură în instituirea valorilor morale şi în genere 
în procesul valorificării. El va preciza că este vorba de o voinţă raţională şi, deci, 
degajată de mobiluri empirice, relative. 

Sintetizând, consideraţiile lui Petre Andrei cu privire la rolul axiologic al 
funcţiunilor sufleteşti ne permit să apreciem că perspectiva sa asupra naturii valorii 
cuprinde atât un fundal logicist, prin considerarea caracterului originar al 
elementului intelectual, cât şi un primplan care îmbină emoţionalismul apriorist cu 
voluntarismul apriorist, prin faptul că admite caracterul aprioric şi al acelor 
elemente afective sau volitive care constituie premise necesare ale instituirii şi 
fiinţării valorii. Dacă facem abstracţie de fundal, atunci putem spune că, la Petre 
Andrei, prin natura lor, valorile fuzionează sentimentele şi dorinţele cele mai 
generale şi statornice, „raţionale”. Numai în ultimă instanţă valorile „gravitează” în 

 
10 Marin Aiftincă, Valoare şi valorizare, Editura Academiei, Bucureşti, 1994, p. 178. 
11 Petre Andrei, Filosofia valorii, în op.cit., p. 238. 
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jurul elementului intelectual; în primă instanţă, ele pivotează în jurul elementelor 
psihologice constante, care, prin natura lor, nici nu se reduc la elementele logice, 
nici nu dezic principiile gândirii. 

Dacă, în cele din urmă, elementele logice ale valorii primează, nu rezultă că 
ele sunt întotdeauna şi predominante. Aşa cum arată Petre Andrei, logicul preva-
lează în valorile teoretice, dar este copleşit de psihologic în valorile sociale. În 
prima parte a lucrării sale Filosofia valorii, el a analizat valorile teoretice, iar în cea 
de a doua parte, valorile sociale. În prima parte, a insistat asupra faptului că nu e 
posibilă o logică a valorii fără o psihologie a valorii, iar în cea de a doua, a 
subliniat că nu există nici o psihologie a valorii fără o logică a valorii. De aceea, 
deşi, aşa cum remarca Alexandru Boboc, cel puţin în prima parte a lucrării sale, 
„autorul Filosofiei valorii rămâne, oarecum, ca şi Rickert, mai mult la discutarea 
valorilor teoretice decât a valorii în genere”12, totuşi, prin caracterizarea valorii 
teoretice ca entitate complexă, el a indicat elementele constitutive oricărei valori. 

Ulterior, sub influenţa emoţionalismului lui Max Scheler, D.D.Roşca şi 
Tudor Vianu au înţeles valorile ca entităţi afective, primul susţinând chiar că orice 
proces logic este predeterminat afectiv, iar cel de-a doilea afirmând doar ireduc-
tibilitatea actelor sufleteşti şi faptul că „valoarea urmează dorinţei”13. Dar perspec-
tiva lui Petre Andrei despre acordul dintre logic şi psihologic (emoţional şi volitiv) 
rămâne, prin echilibrul ei, mai adecvată. În raport cu diferitele orientări din timpul 
său, dar şi cu unele din cele ulterioare, în problema genezei valorilor el are meritul 
de a fi accentuat la fel de puternic atât premisele lor subiective, cât şi pe cele 
obiective (sociale), iar în privinţa naturii valorii – de a fi depăşit logicismul şi 
psihologismul, susţinând că orice valoare are, în ultimă instanţă, un substrat logic, 
dar, în concordanţă cu acesta şi fără să se reducă la el, fuzionează elemente logice, 
afective şi volitive, şi anume – numai ca elemente general-umane. Concluzia amin-
tită poate fi coroborată cu remarca potrivit căreia „Petre Andrei susţine psihologia 
valorii fără psihologism şi logica valorii fără obiectualism, ambele corelate cu o 
sociologie a valorii, care urmăreşte realizarea valorilor în viaţa socială”14. Pentru 
aceeaşi concluzie ni se pare relevantă şi aprecierea conform căreia critica psiholo-
gismului „poate fi privită ca replica pe teren axiologic a criticii pe care Husserl o 
făcuse psihologismului şi normativismului din logică şi teoria cunoaşterii”, astfel 
că lucrarea Filosofia valorii realizată de Petre Andrei este „tot aşa de importantă 
pentru progresul acestei noi discipline cum au fost Cercetările logice ale lui 
Husserl pentru evoluţia logicii şi a metodologiei moderne”.15 

 
 
 
 
 
 

 
12 Alexandru Boboc, Valoarea în orizontul logicii şi sociologiei valorilor. Contribu-

ţia lui Petre Andrei la întemeieea filosofiei moderne a valorilor, în „Analele Universităţii 
Bucureşti”, seria Filosofie, 1986, p. 22. 

13 Tudor Vianu, Introducere în teoria valorilor întemeiată pe observaţia conştiinţei, 
în Opere, vol. 8, Bucureşti, Editura Minerva, 1979, p. 73. 

14 Marin Aiftincă, op.cit., p. 182. 
15 Alexandru Boboc, op.cit., p. 22. 
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LA NATURE DE LA VALEUR DANS LA CONCEPTION DE PETRE ANDREI 
 

RÉSUMÉ 
 
Dans son œuvre La philosophie de la valeur, élaborée en 1918, mais parue en 1945, 

le philosophe roumain Petre Andrei (1891-1940) soutient que la valeur ne dépend pas ni 
seulement d’objet, ni seulement de sujet, mais se constitue comme „une relation fonc-
tionnelle des deux”. En ce qui concerne l’apport du sujet, Petre Andrei affirme expres-
sément que „la valeur est une disposition inhérente à l’esprit” et que „le phénomène de la 
valeur est un sentiment qui accompagne un jugement et qui cherche à concrétiser son objet 
sous la forme d’un but”. De cette acception et aussi d’autres affirmations du philosophe, 
l’auteur de cette étude conclue que Petre Andrei a conçu la nature de la valeur comme unité 
des plus élevés éléments intellectuels, émotifs et volitifs, qui surgissent sur le fond aprio-
rique des lois et structures logiques. Ainsi, la conception de Petre Andrei sur la nature de la 
valeur est plus avancée que les théories objectivistes et celles psychologistes de son temps 
et, aussi, très suggestive pour les recherches axiologiques actuelles. 
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LUCIAN BLAGA DESPRE BUDDHISM. DE LA SAMSĀRA LA NIRVĀNA 
                                                                                                  
 

Mircea ITU 
 
 
 
Deşi nu era un indianist de formaţie, totuşi Lucian Blaga a cunoscut în 

profunzime spiritualitatea indiană şi a înţeles că această cunoaştere nu înseamnă 
fascinaţie exotică, ci reîntoarcere la adâncimile propriei sale culturi, la fondul 
străvechi indo-european de cultură şi civilizaţie. 

Sergiu Al-George, oprindu-se asupra arhetipurilor culturale ale României 
(Brâncuşi, Eliade, Blaga şi Eminescu) şi a raporturilor lor cu spiritualitatea inzilor, 
în capodopera sa Arhaic şi universal. India în conştiinţa culturală românească, 
susţine că: „Blaga nu a fost un indianist, ci s-a ocupat de India în limitele unei 
informaţii de ordin general, chiar dacă în aceasta a pus un accent afectiv 
suplimentar”1. Totuşi, Lucian Blaga depăşeşte sfera informaţiilor de tip general 
prin judecăţile sale de valoare, părerile personale, interpretările competente legate 
de cultura indiană. Toate acestea sunt argumente de ordin formativ, nu informativ 
şi pot fi desprinse din întreaga operă a filosofului, de la Trilogia cunoaşterii, 
Trilogia culturii, Trilogia valorilor, Trilogia cosmologică, mergând până la Cursul 
de filosofia religiei şi Eseuri. De altfel, în afara valoroasei analize despre teoria 
metaforicului la Blaga, hermeneutica lui Sergiu Al-George este sumară în capitolul 
dedicat Poetului luminii, criticul omiţând aspecte fundamentale pentru indianitatea 
lui Blaga, ca şi exprimarea acesteia în poezie şi dramaturgie. 

Dacă Eminescu a fost mai mult preocupat de buddhism, iar Eliade de Yoga, 
Blaga se apropie sufleteşte mai degrabă de Vedānta şi are mari afinităţi cu 
Śankarācārya, mentorul acestei şcoli filosofice şi cel mai ilustru reprezentant al 
filosofiei indiene. Am ales tema buddhismului în viziunea lui Lucian Blaga pentru 
a îndrepta unele greşeli şi a aprecia câteva originale şi corecte puncte de vedere ale 
filosofului român legate de acest subiect. Ne oprim în cercetarea noastră asupra a 
două cărţi, Trilogia valorilor, capitolul De la Indra la Nirvāna şi Cursul de filo-
sofia religiei, capitolul dedicat buddhismului, dar şi acela despre samsāra. 

Trei mari capcane primejduiesc hermeneutica buddhistă în general: 1) ateis-
mul buddhist; 2) buddhismul – o filosofie, nu o religie; 3) nihilismul buddist. 

1) Lucian Blaga atinge prima atunci când abordează buddhismul ca o religie 
fără Dumnezeu. Ateismul, în mod absolut, înseamnă ignoranţă, căci nihil sine Deo 
(nimic fără Dumnezeu), iar Buddha are statut de zeu, chiar Dumnezeu în buddism. 
Prezenţa sacrului infirmă ipoteza ateismului buddhist. 

2) Filosoful din Lancrăm insistă asupra caracterului pronunţat etic al bud-
dhismului. Pentru a susţine ideea că buddismul este o religie aduce argumente ca: 
trăirea religioasă, soteriologia, mitul reîncarnării şi mitologia (pantheonul buddhist 
de zei şi demoni). 

 
1 Al-George, Sergiu, Arhaic şi universal. India în conştiinţa culturală românească, 

Bucureşti, Editura Eminescu, 1981, p. 263. 
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3) Teoria vacuităţii în buddhism este bine înţeleasă de filosoful român. Golul 
metafizic nu semnifică nihilism, dispreţ faţă de totalitate şi valorizare a nimicului, 
ci zona zero de echilibru, vidul universal. Nimicul buddhist, potrivit lui Blaga, nu e 
un concept abstract sau o pură speculaţie, ci se substituie plinului din hinduism, 
ţine locul totului divin. Vidul absolut are, aşadar, o funcţie religioasă. Filosoful 
român se dovedeşte un bun cunoscător şi interpret al śūnyavāda (doctrinei despre 
vid) în buddhism: „(…) acest neant are, pentru sentimentul religios, toate atributele 
sacrului, fiind resimţit ca un extraordinar mirum. Dacă nu ţinem seama de acest 
lucru, buddhismul ne  face impresia unui nihilism morbid. Dar vidul neantal este la 
misticii buddhişti o ideogramă, un simplu semn sau un simbol al acestui cu totul 
altceva (Das ganz Andere, le tout autre)”.2 

Lucian Blaga subliniază valoarea şi importanţa textelor upanişadice, din care 
se inspiră atât şcolile de filosofie ortodoxe ale hinduismului (darśana), cât şi cele 
heterodoxe, cum ar fi: buddhismul şi jainismul. Pentru comentatorul român, Upanişad 
reprezintă o culme, astfel încât tot ceea ce urmează dele nu sporeşte interesul 
cititorilor. 

Buddhismul este văzut din două unghiuri: a) fenomen religios colectiv; b) 
fenomen religios paradoxal. Caracterul paradoxal are drept argument lipsa ideii de 
divinitate. Cu toate acestea, în buddhismul Mahāyāna (al marii căi) Buddha este 
văzut ca Dumnezeu, iar această formă este mai răspândită, a devenit panasiatică, 
faţă de buddhismul Hināyāna (al micii căi), pentru care Buddha este un mare 
înţelept. De altfel, în Dicţionar al religiilor este fixată diferenţa dintre „ o tendinţă 
antropică şi o tendinţă transcendentală. Prima accentuează dimensiunea umană a 
întemeietorului religios, cealaltă dimensiunea lui divină”3. Mai curând vorbim de 
realism critic decât de „pozitivism practic” în buddhism ca rezistenţă faţă de spe-
culaţia metafizică upanişadică. Nuanţa este importantă pentru a nu devia inter-
pretarea spre o disciplină străină spiritualităţii indice, pozitivismul, chiar dacă 
Blaga remarcă faptul că nu s-a ajuns la disoluţia religiei în buddhism, ca în 
pozitivismul european. Pe de altă parte, metafizica şi mistica sunt discipline funda-
mentale în buddhism, iar ele nu se împacă nicidecum cu pozitivismul. 

După ce prezintă sumar unele aspecte legate de biografia lui Buddha, herme-
neutul român îl aşează alături de ceilalţi profeţi, fără a-i cita, însă, pe toţi. Apoi, 
accentuează ideile durerii şi eliberării. Nonsubstanţialitatea, nonexistenţa sufletului, 
transmigrarea (în buddhism nu este vorba de metensomatoză, deoarece nu există 
credinţa în suflet), vidul universal (înlocuirea lui „horror vacui” cu „amor 
vacui”), lanţul cauzalităţii, teoria originii dependente, devenirea şi efemeritatea 
sunt alte chestiuni de doctrină buddhistă abordate de cercetător4. Însă, el nu epui-
zează toate aspectele, iar comentariul său este adesea succint în ceea ce priveşte 
buddhismul. Când vorbeşte de „nimicirea setei de viaţă”5, ar  fi fost bine să explice 
ceea ce înţelege indianul prin abhiniveśa (voinţa de a trăi), căci nu viaţa e atacată, 
ci existenţa profană, cu scopul mutării accentului pe viaţă spirituală şi mântuire. 

Conceptul samsāra are o importanţă majoră în filosofiile Indiei, desemnând 
lumea profană prin complementaritate cu universul sacrului, dar, totodată, ciclul 

 
2 Blaga, Lucian, Curs de filosofia religiei, Editura Fronde, Alba-Iulia 1994, p. 228. 
3 Eliade, Mircea, Culianu, Ioan Petru, Dicţionar al religiilor, Editura Humanitas, 

Bucureşti, 1993, p. 71. 
4 Blaga, Lucian, op.cit., p. 37. 
5 Blaga, Lucian, op.cit., p. 38. 
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reîncarnărilor de sub imperiul căruia omul trebuie să iasă pentru a se mântui. 
Termenul sanscrit samsāra provine de la cuvântul sansarana, ce înseamnă „pere-
grinarea prin mai multe vieţi”. Este un rău în sine, scopul fiind prevenirea oricărei 
reîncarnări, transcenderea limitelor condiţiei umane înspre eliberarea supremă şi 
nemurire. Deosebirea dintre perisabil şi peren o exprima poetic Mihai Eminescu în 
finalul poemului Luceafărul prin expresiile „cercul strâmt”, asociat semantic cu 
samsāra şi „lumea mea”, a geniului, amintind de nirvāna în filosofia buddhistă. 

Despre doctrina samsāra Lucian Blaga se pronunţă în mai multe rânduri în 
opera sa filosofică. Fără a face o inventariere a lor, ne preocupă mai degrabă 
înţelesurile conceptului, sensul de bază potrivit viziunii filosofului român din 
Lancrăm. În studiul Religie şi spirit (1942) integrat în Trilogia valorilor, Lucian 
Blaga prezintă samsāra ca mit al reîncarnării. Este vorba de amplul capitol de 
indologie intitulat De la Indra la Nirvāna. Termenul sanscrit samsāra reaminteşte 
de sensurile de „peregrinare” şi „rătăcire”. El desemnează cercul naşterilor, morţi-
lor şi renaşterilor, călătoria misterioasă prin mai multe vieţi şi manifestări ale 
fiinţei. Acest ciclu al transmigrărilor dinamizează sufletele, care rătăcesc prin 
diferite forme de viaţă, într-o mişcare centrifugă spre eliberare. Este o metenso-
matoză, aşa cum sublinia Ioan Petru Culianu6, şi nu o metempsihoză, căci nu 
psihicul, ci sufletul transmigrează, cele două fiind diferite conform soteriologiei 
indiene. Forţa karmică animă această mişcare. Karma (acţiunea) condiţionează 
transmigrarea. Astfel, în funcţie de acţiunile din viaţa prezentă renaşterea va fi într-un 
regn superior sau nu, cel al fantomelor fiind cel mai de jos potrivit buddhismului. 

Trupul moare, dar sufletul niciodată. Însă, în buddhism nu se poate vorbi de o 
transmigrare a sufletului din pricina lui anātmavāda (doctrina nonexistenţei 
sufletului), ci de un alt tip de trecere dintr-o formă de viaţă într-alta. Viaţa, 
principiul care animă existenţa nu dispare nicicând, ci reapare, se manifestă din nou 
într-un alt corp. Există o continuitate perenă, în ciuda încetării pasagere a suflului 
vital în cazurile particulare. Experienţele câştigate nu se pierd conform cu doctrina 
indică. Informaţii biologice, dar nu numai de această factură, trec de la o generaţie 
la alta, conform ştiinţei. J.C. Chaterjee arată, în acest sens, că: „Orice lucru, ca 
formă, va dispărea; ca forţă sau viaţă va continua a fi. (…) Forma se sfărâmă şi 
viaţa persistă. Astfel e ideea fundamentală pe care se bazează doctrina Reîn-
carnării”7. Mediul, locul, sexul, regnul pot fi diferite în reîncarnare, dar se 
păstrează întotdeauna experienţele acumulate în existenţa anterioară. Accentul este 
pus pe legătura dintre existenţe, pe principiul vital. Perioada dintre două reîntrupări 
variază în funcţie de conduita din existenţa prezentă. La fel şi caracteristicile 
viitoarei existenţe. Legea universală a reîncarnării mărturiseşte în legătură cu 
naşterea şi moartea persoanei, faţă de continuitatea şi nemurirea speciei. 

Ciclul tramsmigrărilor este obositor şi numai aparent prelungit la nesfârşit, 
„pe calea morţii şi a renaşterii”, cum se spune în Bhagavad Gitā8, cheia fiind 
ieşirea din el şi eliberarea, dobândirea nemuririi. Pentru a sublinia importanţa 
mitului samsaric în spiritualitatea indiană, Lucian Blaga exagerează considerându-l 
chiar mai însemnat decât ideea divinităţii: „mai important şi mai statornic decât 

 
6 Culianu, Ioan Petru, Mircea Eliade, Editura Nemira, Bucureşti, 1995, p. 77. 
7 Chaterjee, J.C., Filosofia esoterică a Indiei, tradusă din limba engleză, Editura 

Porto-Franco, Galaţi, 1991, p. 45. 
8 Bhagavad Gitā IX, 3. 
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chiar ideea Divinităţii”9. Mai interesant de reţinut, însă, este constatarea făcută de 
filosoful român că perspectiva este răsturnată potrivit acestei doctrine a inzilor. 
Astfel, bunătatea şi răutatea nu vin din interiorul omului, ci faptele bune îl fac pe 
om bun, în vreme ce faptele rele – rău. Modelul moral de conduită exemplară îşi 
pune pecetea asupra reîncarnării. O conduită virtuoasă creează un caracter desă-
vârşit şi conduce la o renaştere într-un regn superior, cel mai de sus fiind cel uman. 
Cu toate acestea, Lucian Blaga consideră că nu trebuie exacerbată latura etic-
justiţiară în hermeneutica doctrinei reîncarnării. Nu o putere exterioară dictează 
felul reîntrupării într-o judecată de apoi, printr-o pedepsire sau răsplătire a omului 
în conformitate cu faptele săvârşite în viaţă. Pe lângă semnificaţia etică, samsāra, 
intuieşte filosoful român, are un adânc sens magic. În plus, Lucian Blaga aduce un 
argument solid, evidenţiind că samsāra nu reprezintă cel mai de preţ bun dobândit, 
ci un rău în sine. Sensul este al prevenirii reîncarnărilor succesive. Aşadar, idealul 
este întreruperea ciclului, transcenderea lui, însă aceasta se realizează prin 
cunoaştere, meditaţie, asceză sau tehnici spirituale. Ieşirea din cercul samsaric este 
urmată de eliberare (mokşa) sau de accedere în tărâmul sacru al echilibrului perfect 
şi al libertăţii absolute, nirvāna. 

În Curs de filosofia religiei, Lucian Blaga rezervă un capitol distinct doctrinei 
samsāra, numită, din titlul studiului „doctrina reîncarnării sufletului”10. Aceasta 
este doar una dintre semnificaţiile termenului sanscrit. În buddhism există credinţa 
nonexistenţei sufletului, cum am arătat, explicată prin faptul că sinele este agregat 
al impermanenţei, al proceselor trupeşti şi mentale, iar lumea este lipsită de 
substanţă, aflată în permanentă transformare. Demonstraţia lui Buddha este simplă 
şi convingătoare, chiar dacă nu toţi o împărtăşim: tot ceea ce există este supus 
suferinţei, sufletul, nefiind rob al durerii, deci nu există. Dacă filosofia vedantină 
are afinităţi cu filosofia lui Parmenide, cea buddhistă are filosofia lui Heraclit. Se 
cuvine făcută distincţia între reîncarnare şi transmigrarea sufletului. Viziunea 
despre karma (acţiune) diferă şi ea în hinduism faţă de buddhism. Pentru bud-
dhism, de pildă, karma este legea faptei, principiu guvernator al lumii şi se bazează 
pe teoria originii dependente. Pe de altă parte, karma este înţeleasă atât ca destin, 
ca putere exterioară omului, cât şi ca faptă, ca acţiune a sa care determină renaş-
terea. În viziunea Vedānta, cel ce gândeşte şi cel ce face, cel ce beneficiază şi cel 
ce suferă de pe urma unei acţiuni (karma) este unul şi acelaşi. 

Lucian Blaga urmăreşte prezenţa ideii samsāra în literatura indiană de 
specialitate, precizând că, după textele vedice şi brahmanice, ea capătă contur în 
cele upanişadice. Cu privire la sensul de bază al doctrinei samsarice, de peregrinare 
prin mai multe vieţi, filosoful român se exprimă într-o formulă metaforică: 
„Moartea înseamnă deci a pleca de pe pământ în împărăţia sufletelor, dar şi a pleca 
din împărăţia sufletelor iarăşi pe pământ”11. Blaga vorbeşte de o a doua moarte, dar 
nu în sens iniţiatic şi nici prin raportare la credinţa în a doua naştere, întotdeauna 
spirituală, în sanscrită dvija însemnând „născut a doua oară”. Referinţa este la 
cantitativ, nu la simbolic, însă, când autorul scrie: „sufletele celor morţi, care pot 
muri pentru a doua oară” şi când se întreabă: „ce se alege în fond de sufletele 

 
9 Blaga, Lucian, op. cit., p. 29. 
10 Blaga, Lucian, op. cit., p. 29. 
11 Blaga, Lucian, ibid., p. 29. 
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morţilor, care mor a doua oară, acolo în împărăţia lor?”12. Este sugerat aici ciclul 
continuu de naşteri, morţi şi renaşteri pe care îl traversează sufletele dintr-o 
existenţă în alta în căutarea eliberării. 

Lucian Blaga, în analiza doctrinei samsarice, subliniază semnificaţiile, 
specificul ei şi tipurile de reîncarnare, condiţionate de faptele săvârşite în existenţa 
prezentă. Sensul etic i se pare de mare adâncime. De asemenea, pune accentul pe 
valenţa negativă acordată de inzi acestei doctrine, întrucât: „Supremul bine consistă 
nu într-o reîncarnare superioară, ci în prevenirea oricărei reîncarnări. Samsāra este 
un rău în sine”.13 

Lucian Blaga insistă asupra interpretării psihologice a mitului samsarei în 
Trilogia culturii, studiul Geneza metaforei şi sensul culturii, capitolul intitulat 
Aspectele fundamentale ale creaţiei culturale. Pe de altă parte, filosoful român, cu 
privire la orizontul spaţial şi accentul axiologic al sufletului indic distinge două 
posibilităţi complementare: a) indul îşi dilată eul până la a deveni eul întregii lumi; 
b) indul îşi multiplică eul, închipuind legea reâncarnării14. Prima idee se struc-
turează pe înălţime, pe verticală şi reprezintă scopul vieţii omului (identitatea 
supremă dintre sinele individual şi sinele universal), în timp ce a doua – pe 
lungime, pe orizontală şi reprezintă cauza existenţei umane (creaţia diversificată în 
multitudinea de nume şi forme). În samsāra Blaga vede o formă de manifestare a 
orizontului spaţial infinit specific inzilor. El originează surprinzător mitul samsaric 
în setea nemărginită a individului de prelungire a vieţii sale ad infinitum, în setea 
de absolut, de nemurire. Iniţial, omul caută ca viaţa lui să fie cât mai lungă, tinzând 
spre infinit, pentru a deveni, în final, infinită. Tot astfel cum prakŗti (materia) 
conţine un imbold teleologic, aşa cum nota Mircea Eliade15, şi conduce la puruşa 
(spirit) în Sāmkhya-Yoga, la fel samsāra îndeamnă spre mokşa, spre nirvāna. 
Lucian Blaga vorbeşte de „ocolul Samsārei”, subliniind direcţia spre care merge 
învăţătura soteriologiilor Indiei: propunerea unor căi de evadare din cercul 
samsaric, pentru a accede în nemurire şi a obţine eliberarea supremă, mântuirea. 

Nirvāņa etimologic înseamnă, în limba sanscrită, nir = fără, vāna = voinţă. 
Ea este văzută corect de Lucian Blaga ca sinteză a buddhismului, prin comparaţie 
cu Brahman, sinteza hinduismului upanişadic. Interpretarea acestui concept esenţial 
buddhist ca stare este corectă, iar ca sacru este sublimă. Lucian Blaga oferă mai 
multe explicaţii ale termenului nirvāna: „stare de desăvârşire”, „încetarea flăcării 
personalităţii”, „o stare în care omul trebuie să ajungă încă în viaţă fiind, pentru ca 
apoi, murind, să nu se mai reîncarneze”, „o nimicire a setei de viaţă” şi „experienţa 
lăuntrică a golului metafizic”16.Nirvāna, scopul vieţii, este o realitate metafizică 
pentru om, enstaza mistică, beatitudinea supremă. Este împăcarea cu sine şi cu 
ceilalţi, pacea eternă, paradisul. Ca şi Dumnezeu, nu poate fi închisă în definiţii, în 
cuvinte, este tăcerea. De altfel, Buddha a preferat să nu se exprime în legătură cu 
nirvāna, ci să păstreze tăcerea. 

 
12 Blaga, Lucian, ibid., p. 29. 
13 Blaga, Lucian, ibid., p. 30. 
14 Blaga, Lucian, Opere IX, Trilogia culturii, Editura Minerva, Bucureşti, 1985, p. 147. 
15 Eliade, Mircea, Introducere în filosofia Sāmkhya, în Revista de filosofie, Bucureşti, 

1930, p. 153. 
16 Blaga, Lucian, Curs de filosofia religiei, p. 38-39. 
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BLAGA ABOUT BUDDHISM. FROM SAMSĀRA TO NIRVĀNA 

 
ABSTRACT 

 
Lucian Blaga, probably the most genuine Romanian philosopher, had a good and 

profound knowledge of Indian culture and spirituality. He used to call Shankara, the mentor 
of Advaita Vedanta school of Hindu philosophy, known by his original hermeneutics of the 
sacred texts for Hinduism, ”the greatest metaphysical spirit of all times”. On the other hand, 
Blaga wrote on Buddhism, naming it a paradoxical religious phenomenon. He presented the 
buddhist doctrine, insisting on the idea of suffering (du:kha), on the concept of samsara, 
defined as the peregrination through many existences, an important step, expressed by the 
extent of the ego, towards redemption. Moreover, Blaga gave an excellent explanation of 
nirvana as ”the sacred”. He also understood correctly the theory of the nothingness 
(shunyavada) in Buddhism, built up on the identity between the vacuum and the whole, and 
not implying at all a pessimistic view. At the same time the Romanian philosopher makes 
the mistake of seeing the Buddhism as ”the religion without God”. According to the saying 
nihil sine Deo, atheism is just ignorance, but we try to emphasize the image of Buddha as 
God, which characterizes Mahayana school of Buddhism in a good deal. In Lucian Blaga’s 
opinion the Buddhism is highly important and cannot be ignored or put aside in works of 
history or philosophy of religion. 
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PROBLEMA ISTORISMULUI ÎN NEOHEGELIANISMUL ITALIAN 
 
                                                                                                   

Sergiu BĂLAN 
 
 
 
1. O cercetare generală a istoriei filosofiei italiene ar putea dezvălui, dincolo 

de multitudinea aspectelor particulare, o trăsătură specifică a acesteia, şi anume un 
fenomen de discontinuitate, de alternanţă a perioadelor  creative, de afirmare origi-
nală, cu altele de latenţă sau chiar de reflux.1 

Astfel, au existat perioade în care gânditorii italieni, prin creaţiile lor, repre-
zentau avangarda cugetării filosofice europene, punându-şi amprenta asupra între-
gii creaţii spirituale occidentale, dar şi altele în care filosofia italiană a fost doar o 
reluare a unor curente şi concepţii elaborate în alte ţări. 

Între momentele caracterizate de o mai redusă efervescenţă creatoare, istoricii 
filosofiei peninsulare enumeră perioada medievală, secolul al XVII-lea, ilumi-
nismul de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, precum şi a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea (când gândirea italiană se dezvoltă sub influenţa hegelianismului – 
Spaventa – şi kantianismului – Fiorentini).2 

Pe de altă parte, cugetarea filosofică italiană a cunoscut şi perioade de maxi-
mă originalitate şi creativitate, precum Renaşterea, prima jumătate a secolului al 
XVIII-lea (prin Giambattista Vico), Il Risorgimento şi neohegelianismul (Croce şi 
Gentile). Aceste momente reprezintă încercări reuşite de emancipare a filosofiei 
italiene şi de afirmare a unui caracter naţional al acesteia, prin distanţarea, şi uneori 
plasarea pe poziţii critice şi adeseori adverse în raport cu gândirea europeană a 
respectivei perioade. 

Obiectul lucrării de faţă îl constituie neohegelianismul italian sub aspectul 
contribuţiilor reprezentanţilor săi la domeniul filosofiei istoriei şi în special la 
problematica istorismului în cadrul acestui curent. În ceea ce priveşte trăsăturile 
generale ale orientării menţionate, desigur că filosofi precum Benedetto Croce şi, 
în special, Giovanni Gentile stau sub influenţa lui Hegel. Atunci însă, când este 
vorba de filosofia istoriei, şi mai ales de istorism, se poate afirma că gânditorul care 
a marcat cel mai mult neohegelianismul italian – în special istorismul croceean – 
este Giambattista Vico, ale cărui idei referitoare la statutul privilegiat al cunoaşterii 
de tip istoric se regăsesc în concepţia lui Croce. La aceasta trebuie adăugat faptul 
că şi Hegel pare să fi preluat anumite elemente din gândirea lui Vico, astfel încât 
acesta are şi o influenţă indirectă asupra neohegelienilor italieni. Cu alte cuvinte, în 
contextul filosofiei neohegeliene a istoriei, gândirea italiană se reîntoarce, prin 
mijlocirea lui Hegel, la surse care se găsesc în sine însăşi. Este, deci necesară o 
scurtă prezentare a  acestor surse. 

 
1 Cf. Simion Ghiţă, Evoluţia filosofiei italiene în relaţiile ei cu filosofia europeană, în 

„Revista de filosofie”, tomul XXXIX, nr.5, 1992, p. 445-471. 
2 Vezi E. Garin, Storia della  filosofia italiana, Piccolo Biblioteca Einaudi, Torino, 

1966, E. Namer,  La philosophie italienne, Segers, Paris, 1970. 
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2. Giambattista Vico (1668-1744), a marcat emanciparea de cartezianism a 
filosofiei italiene şi a fost unul dintre precursorii filosofiei istoriei, a teoriei culturii 
şi a esteticii moderne, aducând în câmpul reflecţiei filosofice teme noi, precum 
devenirea şi evoluţia3. El este, în opinia lui Heinz Horn, primul gânditor care „în 
cercul de cultură occidental, a promovat istoria umană ca obiect şi ca problemă a 
filosofiei”, iniţiind o „metafizică a speciei omeneşti”.4 

În lucrarea sa cea mai importantă, Principi di una scienza nuova d’intorno 
alla comune natura delle nazioni (1725,  reeditată într-o formă revizuită în 1744)5, 
Vico îl critică pe Descartes pentru reducerea interesului filosofic la ideile clare şi 
distincte, ceea ce înseamnă neglijarea altor facultăţi ale gândirii, precum 
imaginaţia. După Vico, ideile clare şi distincte permit certificarea existenţei subiec-
tului, dar nu pot fi punct de  plecare al nici unei ştiinţe. El contestă posibilitatea 
oricărei metafizici care s-ar preocupa de descoperirea cauzelor ultime ale existen-
ţei, deoarece cunoaşterea acestora nu este accesibilă oamenilor, ci numai 
„Dumnezeu singur o posedă, întrucât lumea aceasta el a făcut-o”6. Oamenii pot 
cunoaşte doar evenimentele ce au loc „în lumea civilizaţiei, a cărei ştiinţă pot s-o 
dobândească, întrucât lumea respectivă ei au făcut-o”.7 

Prin urmare, cunoaşterea umană are acces doar la domeniul faptelor 
individuale, care sunt prin esenţă istorice, iar adevărurile descoperite sunt despre 
înseşi faptele acestea: verum et factum convertuntur. Conversiunea lui verum cu 
factum este posibilă doar în istorie, astfel că filosofia istoriei este singura filosofie 
cu putinţă, deoarece numai aici gândirea umană poate opera fără greşeală8. Această 
idee, după care cunoaşterea istorică – id est Scienza nuova – este singura posibilă, 
este cunoaşterea prin excelenţă, reprezintă momentul naşterii istorismului, şi va fi 
preluată şi dezvoltată pe larg de către Croce. 

Conform Autobiografiei sale9, G.Vico a fost influenţat semnificativ de către 
Platon şi Tacit, fapt ce-l conduce către o concepţie centrată pe „imanentizarea, 
psihologizarea şi istoricizarea ideilor platonice”10, după care nu se poate vorbi de 
existenţa unei naturi umane generice imuabile (ca în cartezianism), ci de diverse 
tipuri de oameni, caracterizate de diverse tipuri de gândire, istoriceşte determinate. 

Pornind de la această teorie a „tipurilor”, Vico edifică o teorie a ciclurilor 
istorice, după care istoria umană nu e liniară, ci se desfăşoară după o schemă 
ciclică în trei timpi. Filosofia istoriei este un studiu explicativ al acestor cicluri, şi 
nu doar o simplă erudiţie (numită de Vico „filologie”), însă se bazează pe aceasta. 
Istoria omenirii prezintă, prin urmare, trei „vârste”: vârsta zeilor (când toate 
evenimentele se petrec sub auspiciile divinităţilor, autonomia omului fiind nulă), 
vârsta eroilor (când divinităţile se antropomorfizează, apărând eroii de tipul celor 
homerici, iar autonomia omului sporeşte) şi vârsta oamenilor, (când natura umană 

 
 3 E. Papu, Vico, în Istoria filosofiei moderne. De la Renaştere până la Kant, Socie-

tatea Română de Filosofie, Bucureşti, 1937, pp. 522-530. 
 4 H. Horn, Die Geschichtsphilosophie Ernst von Lasaulx’, în „Zeitschrift für Kultur-

philosophie”, Bd. 3, 1936. 
 5 G. Vico, Ştiinţa Nouă, trad. rom. N. Façon, Editura Univers, Bucureşti, 1973. 
 6 Ibidem, § 331, p. 209. 
 7 Ibidem. 
 8 E. Papu, op.cit., p. 526. 
 9 G. Vico, Autobiografia, în op. cit., p. 47-112. 
10 E. Papu, op. cit., p. 525. 
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este în deplinătatea posibilităţilor sale de cunoaştere şi exprimare)11. Fiecărei vârste 
îi corespunde câte un limbaj specific (respectiv hieroglific, simbolic şi epistolar), o 
jurisprudenţă specifică (respectiv teologia mistică, aequitas civilis şi aequitas 
naturalis), o formă de guvernământ (statul teocratic, statul aristocratic şi statul 
democratic) şi o trăsătură psihică dominantă (pietatea, iritabilitatea şi caracterul 
„oficios”, adică civilizat). 

Pentru scopurile lucrării de faţă, mai importante sunt însă elementele din 
gândirea lui Vico ce vor fi reluate şi dezvoltate de către Croce: ideea după care 
obiectul de studiu al ştiinţei îl pot constitui doar faptele individuale, distincţia 
dintre filologie şi ştiinţa istorică (ce va deveni la Croce distincţia dintre cronică şi 
istorie), conceperea naturii umane ca istoriceşte determinată (şi nu imuabilă, ca în 
raţionalism) şi statutul privilegiat al cunoaşterii istorice, care devine singura cu 
pretenţii justificate de legitimitate. 

 
În ceea ce priveşte neohegelianismul italian, reprezentanţii săi cei mai de 

seamă sunt, după cum se ştie, Giovanni Gentile şi Benedetto Croce. Sub aspectul 
problematicii istorismului, Gentile prezintă un interes mai redus, astfel că ne vom 
ocupa cu precădere de concepţia lui Croce. Despre filosofia croceană a istoriei s-a 
spus uneori că reprezintă un „istoricism”12, însă ea este, după cum arată şi  
F.L. Mueller, un istorism absolut, caracterizat de „abandonarea transcendenţei”, care 
nu admite existenţa vreunui dat independent de om, „ci numai forme fundamentale 
de activitate spirituală (estetică, logică, economică şi etică), activitate a cărei auto-
conştiinţă o constituie tocmai filosofia”13. Vom prezenta, în continuare, pe larg 
trăsăturile istorismului absolut crocean, ocupându-ne mai ales de problematica 
istoriei, de aceea a filosofiei şi de raportul dintre aceste modalităţi ale spiritului. 

 
3. Una dintre trăsăturile generale ale istorismului este faptul că acordă istoriei 

primatul în raport cu orice altă modalitate de cunoaştere. Sub acest aspect, diferenţa 
ce există între concepţia lui Croce şi aceea a lui Gentile asupra acestui raport reiese 
cu claritate din polemica ce a avut loc între cei doi, începând cu anul 1906. 

Polemica debutează o dată cu recenzia făcută de către Gentile lucrării lui 
Windelband Die Philosophie im Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts14, în care 
filosoful italian enunţă teza identităţii dintre filosofie şi istoria filosofiei.Ulterior, 
într-un alt articol, Gentile arată că fiecare concepţie filosofică presupune istoria 
filosofiei, iar fiecare istoric al filosofiei are în spate o concepţie filosofică, ceea ce 
înseamnă că fiecare creaţie filosofică este parte a istoriei filosofiei, dar şi că orice 
creaţie nouă presupune cunoaşterea istoriei filosofiei.15 

Gânditorul italian vorbeşte despre trei faze ale naşterii oricărei concepţii 
filosofice noi: o primă etapă, în care cineva are doar o idee vagă asupra filosofiei, 
urmată de o a doua etapă, în care ajunge să cunoască ideile unui anumit filosof, şi 

 
11 Vide  G.Vico, op.cit., p. 449 sq. 
12 Cf., inter alia, D.D. Roberts,  Benedetto Croce and the Uses of Historicism, 

University of California Press, 1987, A. Tilgher, Critica dello Storicismo, Guanda Editore, 
1935. 

13 F.L. Mueller, La pensée contemporaine en Italie et l’influence de Hegel, Geneve, 
1941, p. 156-176. 

14 Publicată în „La Critica”, V, 1907, p. 146-151. 
15 G.Gentile, Il circolo della filosofia e della storia della filosofia, în „La Critica”, 

VII, 1909, p. 143-149. 
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de o a treia, în care critică aceste idei, constituindu-şi astfel propria sa doctrină. 
Gentile numeşte această ultimă fază „momentul istorico-filosofic”, accentuând 
asupra unităţii celor trei etape, ce constituie un singur proces.16 

În replică, Benedetto Croce consideră că Gentile greşeşte prin aceea că nu 
distinge etapa istorică de aceea filosofică. După Croce, istoria şi filosofia reprezintă 
două domenii distincte ale spiritului, iar procesul amintit îşi are finalul nu în 
filosofie, ci în istorie, şi anume într-o a patra fază, atunci când concepţia filosofică 
nouă este valorizată din punct de vedere istoric.17 

Acelaşi punct de vedere îl exprimă Croce şi în Lineamenti di una logica, 
apărută în 1905, unde introduce în discuţie şi o a treia formă a spiritului, şi anume 
arta. Astfel, arta şi filosofia reprezintă două forme diferite ale experienţei: arta 
surprinde aspectele individuale ale existenţei, în timp ce filosofia elaborează con-
cepte universale. Sinteza dintre cele două modalităţi de raportare la real o face  
judecata istorică, ce conţine în sine atât individualul, cât şi universalul, fiind, din 
acest motiv, cea mai concretă formă de cunoaştere. De aici mai rezultă anteriori-
tatea logică a artei şi filosofiei în raport cu istoria, care nu le determină evoluţia în 
nici un fel.18 

Gentile a replicat arătând că atunci când citim o lucrare filosofică, intrăm deja 
într-un dialog cu autorul, ceea ce înseamnă că momentul istoric (reconstrucţia în 
minte a gândirii pe care o studiem) coincide cu cel filosofic.19 

După opinia lui Croce, însă, atunci când studiem un autor (de pildă, pe 
Platon) nu putem realmente judeca ideile lui. Acest lucru se poate face numai 
printr-o judecată singulară, în care intuiţia de la baza gândirii lui Platon este sinte-
tizată cu un concept general pe care ni-l procură filosofia. Dacă ne lipseşte acea 
intuiţie, nu putem judeca o concepţie ce aparţine trecutului.20 

La rândul său, Gentile consideră că acea intuiţie nu ne poate fi dată în nici un 
alt mod decât prin cunoaşterea circumstanţelor individuale în care se naşte o 
anumită concepţie filosofică. Aceasta înseamnă o cunoaştere istorică, esenţială 
deoarece nici o doctrină filosofică nu apare în abstract, ci în împrejurări concrete. 
Este posibil, consideră el, să înţelegem în abstract ideile lui Platon,  însă nu şi 
adevărata lor semnificaţie. Prin urmare, filosofia nu este posibilă fără a fi în acelaşi 
timp o  reconstrucţie a istoriei filosofiei. Filosofia şi istoria ei sunt, deci, identice.21 

În 1909, Croce publică o a doua ediţie din Logica sa, în a cărei a treia 
secţiune tratează despre identitatea dintre istorie şi filosofie. Pare, deci, că ar fi fost 
convins de argumentele lui Gentile, însă modul său de a concepe această identitate 
este radical diferit. Am văzut că în prima ediţie el gândea istoria ca pe o sinteză de 
intuitiv şi conceptual. Prin urmare, istoria conţine şi presupune filosofia. Acum va 
spune, însă, că filosofia presupune, la rândul ei, istoria. Aceasta deoarece orice 
judecată de factură filosofică se naşte ca răspuns la o anumită întrebare, care este 
istorică, prin natura sa (adică determinată istoriceşte)22. Această idee o pregăteşte 

 
16 Idem, Lettere a Benedetto Croce, Firenze, Sansoni, 1974, p. 337-339. 
17 B.Croce, Lettere a Giovanni Gentile, Milano, Mondadori, 1981, p. 216-218. 
18 Idem, Lineamenti di una logica comme scienza del concetto puro, Neapole, Gianni, 

1905, p. 57-58, 91. 
19 G. Gentile, op.cit., p. 338-339. 
20 B.Croce, op.cit., p. 219-220. 
21 G. Gentile, op. cit., p. 348-349. 
22 B. Croce, Logica comme scienza del concetto puro, ed. V, Bari, Laterza, 1928,  

p. 126-128. 
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pe aceea exprimată în Teoria e storia della storiografia, ce reprezintă ultimul 
cuvânt al lui Croce, după care gândirea istorică este începutul şi finalul întregii 
gândiri, iar filosofia este doar o metodologie a istoriei23. Vom reveni pentru a 
examina mai detaliat aceste chestiuni în cele ce urmează. 

În ceea ce-l priveşte pe Gentile, el a rămas consecvent ideii sale, după care 
filosofia reprezintă fundamentul oricărei gândiri. Reconstituind concepţia unui 
filosof din trecut, spre a o cunoaşte, construim prin aceasta propria noastră 
doctrină. Această perspectivă a stat la baza conceperii de către Gentile a spiritului 
ca act pur. Conform acestei viziuni, realitatea nu e altceva decât gândire în acţiune, 
pensiero pensato, şi poate deveni reală din nou atunci când redevine gândire în 
acţiune, adică atunci când regândim gândirea trecută24. Acest proces dialectic are 
două faze: în prima, repetăm gândirea trecută, regândind-o ca şi când ne-ar 
aparţine, şi astfel o actualizăm. În cea de-a doua gândirea trecută e absorbită de 
propria noastră gândire în acţiune, şi capătă astfel o nouă obiectivitate. Prin urmare, 
filosofia este istorie, dar este, în acelaşi timp, depăşirea ei, motiv pentru care, 
pentru Gentile, istoria filosofiei devine însăşi istoria  universală.25 

Avem de-a face, prin urmare, cu două modalităţi de a concepe identitatea 
dintre istorie şi filosofie: „În versiunea lui Croce, istoria reprezintă începutul şi 
sfârşitul întregii gândiri, iar filosofia este concepută ca un aspect al istoriei. În ver-
siunea lui Gentile, pe de altă parte, filosofia este  începutul şi sfârşitul întregii 
gândiri, iar istoria este văzută doar ca un aspect al filosofiei”26. Putem deci vorbi 
despre concepţia lui Gentile ca despre un istorism moderat, care păstează filosofiei 
un loc privilegiat, în timp ce Croce este un istorist radical, ce afirmă primatul abso-
lut al istoriei. Vom arăta în continuare, pe larg, cum argumentează această idee. 

 
4. Gândirea lui Croce nu reprezintă, după cum el însuşi mărturisea, un sistem, 

ci doar o serie de sistemazioni, fapt ce exprimă convingerea sa că nu poate exista o 
filosofie definitiv încheiată27. În opinia lui David D. Roberts, concepţia filosofică a 
lui Croce prezintă trei componente fundamentale: „mai întâi, imanentismul radical, 
sau anti-transcendenţa; în al doilea rând o formă relativ mundană de idealism 
filosofic; şi, în al treilea rând, un accent pe istoricitatea radicală a lucrurilor”.28 

Imanentismul consistă dintr-un refuz al filosofului italian de a admite 
existenţa altei lumi decât a celei umane, istorice, idee preluată de la Vico, ceea ce-l 
determină să elimine orice transcendenţă din modelul său ontologic. El adoptă un 
limbaj idealist, vorbind despre existenţa unui „spirit”, care însă nu e altceva decât 
spiritul uman individual, şi corelatul său, spiritul uman în genere, care nu pot fi 
concepute separat, ci doar într-o relaţie dialectică. Pentru acest motiv se vorbeşte 
despre un „idealism mundan” al lui Croce. În fine, ideea de istoricitate radicală a 
lucrurilor este, iarăşi, de influenţă vichiană, şi înseamnă reducerea lumii la lumea 
istorică, aceea creată de oameni, în care importanţă pentru cunoaştere nu are decât 

 
23 Idem, Teoria e storia della storiografia, ed.VI, Bari, Laterza, 1948, p.136-151. 
24 G. Gentile, La riforma della dialletica hegeliana, Firenze, Sansoni, 1975, p. 183-196.  
25 Ibidem. 
26 R. Peters, Croce, Gentile and Collingwood on the Relation between History and 

Philosophy, în Philosophy, History and Civilization. Interdiscipinary Perspectives on 
R.G.Collingwood, University of Wales Press, Cardiff, 1995. 

27 B. Croce, Pratica, p. 405-406. 
28 D.D. Roberts, op.cit., p. 57. 
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individualul. Între aceste linii directoare se dezvoltă istorismul radical al lui Croce, 
care are în centru, cum am văzut, problema statutului cunoaşterii istorice şi raportul 
ei cu filosofia. 

Un prim moment al acestei evoluţii îl constituie un eseu din 189329, în care 
filosoful italian, preluând o idee a lui Windelband, contestă faptul că istoria este o 
ştiinţă. Croce distinge arta (care e o viziune intuitivă asupra realităţii) de ştiinţă 
(care este cunoaşterea generalului). La rândul său, istoria este preocupată de faptele 
individuale concrete, narează faptele aşa cum s-au petrecut, fără a indica vreo 
cauză a lor. Ceea ce se numeşte îndeobşte căutarea cauzelor este doar o privire mai 
atentă asupra relaţiilor individuale dintre fapte. Totuşi, istoria nu e o ştiinţă 
descriptivă, ceea ce ar însemna o contradicţie în termeni: ea nu caută să-şi înţeleagă 
obiectul, ci doar îl contemplează. Acelaşi lucru, însă, îl face şi arta: intuieşte şi 
reprezintă individualul, astfel că între artă şi istorie există o identitate în ceea ce 
priveşte demersul. 

Istoria este, însă, un gen special de artă: ea nu doar redă ceea ce vede, ci 
afirmă şi că acest lucru este adevărat: arta narează doar posibilul, pe când istoria 
redă un gen special de posibil, care este şi real. Prin urmare, istoria este domeniul 
artei întrucât narează posibilul, dar depăşeşte acest domeniu în măsura în care se 
ocupă de real, distingându-l de simplul posibil. 

Distincţia aceasta nu se poate face la nivelul simplei intuiţii, unde se află arta, 
întrucât doar gândirea o poate opera, astfel încât istoria are nevoie de o gândire 
conceptuală, de tip filosofic. 

Această idee îl conduce pe Croce la concluzia că o clarificare a distincţiei 
dintre posibil şi real, dintre individual şi general, înseamnă totodată lămurirea 
distincţiei dintre istorie şi filosofie. Filosofia germană a istoriei (Dilthey, de pildă) 
nu a reuşit să clarifice în mod satisfăcător modul în care este posibilă istoria ca 
ştiinţă a individualului, astfel încât a rămas la ideea că ştiinţele naturii şi cele ale 
spiritului se găsesc într-un fel de paralelism30. Scopul lui Croce este, însă, tocmai 
de a distinge net istoria de ştiinţele naturii, de a elimina orice idee de continuitate 
între natură şi istorie. 

El încearcă acest lucru şi în Estetica sa (apărută în 1902), unde reia ideea de 
mai sus, arătând că, spre deosebire de ştiinţă, „istoria nu caută legi şi nu făureşte 
concepte; nu induce şi nu deduce; este îndreptată ad narrandum, non ad demons-
trandum; nu construieşte universalii şi abstracţii, ci înşiră intuiţii. Acesta este dome-
niul ei, adică individuum omnimode determinatum, care este şi domeniul artei”.31 

Modul în care se poate realiza distincţia dintre real şi posibil se va lămuri în 
Lineamenti di una logica (1905 şi ediţia revăzută din 1909), întrucât numai logica 
poate distinge adevărul de fals, deci istoria de artă. 

În general, afirmă Croce, se consideră că există două feluri de judecăţi: 
universale şi individuale. Judecăţile universale redau idei, fiind acele cunoştinţe a 
priori (Kant), vérités de raison (Leibniz) relaţii între idei (Hume). Judecăţile 
individuale se referă la stări de fapt individuale, fiind numite şi judecăţi empirice 
(Kant), vérités de fait (Leibniz) sau relaţii între fapte (Hume). 

 
29 B. Croce, La storia ridotta sotto il concetto generale dell’Arte, în Primi Saggi, 

Bari, 1919. 
30 Cf. R.G.Collingwood, The Idea of History, Oxford, Clarendon Press, 1951, p. 193. 
31 B. Croce, Estetica privită ca ştiinţă a expresiei şi lingvistică generală, trad. rom. 

D. Trancă, Edit. Univers, 1970, p. 99-100. 
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Această distincţie este, însă, greşită, consideră filosoful italian. A distinge 
adevărurile raţionale de cele care se referă la existenţa individualelor înseamnă a 
spune, pe de o parte, că existenţa individualelor nu e raţională şi, pe de altă parte, 
că adevărurile universale nu se concretizează niciodată în situaţii reale. Urmează că 
nu există două feluri de judecăţi, ci numai o singură categorie, care le  uneşte pe 
cele două. Este vorba de judecăţile istorice, care sunt atât individuale, întrucât se 
referă la o stare de lucruri individuală, cât şi universale, întrucât fac acest lucru 
utilizând predicate exprimate prin concepte universale. 

După Croce, chiar cea mai abstractă judecată conţine în sine un element isto-
ric (un „acesta”, „aici”, „acum”), întrucât a fost formulată de un gânditor concret, 
aflat în istorie, pentru a rezolva o problemă concretă. Pe de altă parte, faptul 
individual se exprimă în judecată, al cărei predicat e un concept, care se prezintă 
minţii sub forma unei idei universale, ce are o definiţie. 

Avem, deci o singură categorie de judecăţi valide, cele istorice, care au un 
subiect individual, dar un predicat universal. Dacă arta intuieşte individualul, 
istoria îl aprehendează şi îl judecă, astfel încât universalitatea gândirii, caracterul ei 
aprioric este prezent în istorie sub forma predicatului judecăţii istorice. Istoricul 
este un gânditor, prin aceea că descoperă sensul predicatelor şi le atribuie unor 
indivizi, însă a descoperi sensul conceptelor este o activitate filosofică, astfel încât 
filosofia devine o parte a gândirii istorice. 

Funcţia filosofiei este, prin urmare, aceea de a elucida sensul conceptelor care 
funcţionează ca predicate ale judecăţilor istorice. 

La rândul lor, ştiinţele naturale se deosebesc şi mai radical faţă de istorie şi 
filosofie întrucât, după opinia gânditorului italian, ele nu reprezintă cunoaştere, ci 
instrumente de acţiune. În timp ce conceptele filosofice sunt funcţii universale şi 
necesare (a le afirma înseamnă că gândirea se gândeşte pe sine), conceptele ştiinţei 
sunt arbitrare, întrucât nu au necesitate. Există două feluri de concepte ştiinţifice: 
empirice (de ex., conceptul de mamifer), care exprimă gruparea arbitrară a unor 
obiecte şi abstracte (de ex., conceptul de dreaptă) pentru care nu există nici o 
instanţiere reală, singurul lucru pe care-l pot face oamenii de ştiinţă fiind să deducă 
toate consecinţele lor în mod ipotetic. Conceptele ştiinţifice nu sunt nici adevăruri, 
nici erori, ci pseudo-concepte, sau ficţiuni conceptuale (idee similară ficţiona-
lismului lui H. Vaihinger). Întreaga ştiinţă nu e nimic altceva decât gândire în pseu-
do-concepte, ce are un scop practic – manipularea obiectelor – şi nu unul cognitiv. 

Mai mult decât atât, natura ca obiect al acestor ştiinţe, nu există în realitate, 
consideră Croce. Ceea ce există este doar o succesiune de fapte individuale, cog-
noscibile istoric, asupra cărora omul de ştiinţă aplică pseudo-concepte şi obţine 
astfel natura. 

Toate faptele individuale reprezintă concretizări ale conceptelor (filosofice)             
într-un anumit loc şi timp. Ele pot fi cunoscute fie aşa cum sunt (prin cunoaşterea 
istorică), fie prin pseudo-concepte, caz în care se ajunge în final la o serie de 
prescripţii utile. Natura este, prin urmare, atât reală (întrucât e o succesiune de 
evenimente istorice pe care le observăm), cât şi ireală (în măsura în care se prezintă 
ca un sistem de legi şi pseudo-concepte). 

În această situaţie, istoria nu mai este diferită faţă de ştiinţele naturii printr-o 
simplă opoziţie, ci devine cunoaşterea reală a evenimentelor, singura cunoaştere a 
acestora. Spre deosebire de cunoaşterea ştiinţifică a evenimentelor, ce înseamnă de 
fapt o clasificare a lor din exterior, cunoaşterea istorică este una din interior, care se 
realizează prin transpunerea subiectului în acestea, astfel încât evenimentele lipsite 
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de interioritate nu au caracter istoric. Istoria îşi reprezintă acele fapte pe care ştiinţa 
are rolul de a le rearanja în funcţie de pseudo-conceptele sale. De aceea, spune 
Croce, istoria trebuie să fie completă atunci când ştiinţa abia îşi începe demersul. 

În ceea ce priveşte filosofia, ea rămâne o parte a gândirii istorice, o 
metodologie, ce are rolul de a clarifica conceptele generale. 

Această idee constituie substanţa lucrării ce marchează arcul de boltă al 
filosofiei croceene a istoriei, Teoria e storia della storiografia (1917).32 

Ducând mai departe ideea primatului absolut al istoriei, Croce (influenţat de 
către Gentile) arată aici că întreaga istorie este istorie contemporană, în sensul că ea 
reprezintă autocunoaşterea spiritului viu: evenimentele istorice există numai în 
măsura în care istoricul, în baza datelor pe care le deţine, retrăieşte un anumit 
trecut. Acest trecut există, astfel, în mintea istoricului numai în măsura în care 
avem date despre el, istoria fiind experienţa noastră prezentă despre acesta. 

În acest sens distinge Croce între istorie şi cronică, preluând distincţia lui 
Vico, între ştiinţa istorică şi „filologie”. Cronica este redarea pe baza erudiţiei, a 
citării autorităţilor, e o „păstrare a relicvelor şi dovezilor trecutului”, ce intră în 
sarcina arhivarilor. Istoria autentică se bazează pe dovezi, însă implică şi criticism, 
interpretare, retrăire a evenimentelor. Istoria devine cronică atunci când cel ce-o 
relatează nu poate retrăi experienţa personajelor sale; cronica este astfel, după 
expresia lui Croce, „cadavrul istoriei, din care spiritul a dispărut”. Există şi perico-
lul căderii în extrema cealaltă, a istoriei poetice sau romantice, care greşeşte printr-
un exces de trăire şi, în loc să aibă drept scop redarea adevărului, se transformă în 
expresia sentimentelor personale ale autorului în raport cu evenimentele redate. 
Istoria autentică, concluzionează Croce, este aceea care spune, retrăind evenimen-
tele, numai ceea ce dovezile o constrâng să spună. 

 
În încheiere, trebuie menţionat un fapt destul de greu de înţeles, anume acela 

că, deşi Croce a fost considerat un gânditor cu o influenţă asupra culturii italiene 
comparabilă cu aceea a lui Goethe asupra celei germane, ideile sale din domeniul 
filosofiei istoriei au avut prea puţin ecou în rândul istoricilor de profesie, dar şi al 
filosofilor din Italia. Aceasta deoarece „el a fost un filosof care a subordonat filo-
sofia istoriei şi un teoretician al istoriei ale cărui recomandări au fost considerate 
demodate de majoritatea istoricilor”33. Astfel încât, ecourile istorismului crocean 
au fost mai mari în afara spaţiului cultural italian, dacă ar fi să amintim doar pe 
R.G.Collingwood, care a preluat ideea istoriei scrise prin re-actualizarea (re-
enactement) trecutului, sau pe Gadamer, la care regăsim ideea trecutului încorporat 
în prezent, redată în conceptul de istoricitate (Geschichtlichkeit), preluată prin 
intermediul aceluiaşi filosof britanic, şi care avea să devină unul dintre motivele 
centrale ale hermeneuticii. 

 
 
 
 
 
 

 
32 B. Croce, Teoria e storia della storiografia, Bari, 1917, publicată mai întâi în 

Germania, sub titlul Zur Theorie und Geschichte der Historiographie, Tübingen, 1915. 
33 D.D. Roberts, op.cit., p. 19. 
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THE PROBLEM OF HYSTORICISM IN ITALIAN NEO-HEGELIANISM 

 
ABSTRACT 

 
The aim of this article is to present the contributions of the Italian neo-hegelianism in 

the field of philosophy of history; it is especially concerned with the problem of historism 
in this context.  I tried to emphasize the fact that the very source of the philosophy of 
history is the work of an Italian modern thinker, namely Giambattista Vico, whose ideas 
may have been inspiring for Hegel himself. An important part of the paper is dedicated to 
the dispute Croce versus Gentile, concerning the relation between historical and 
philosophical thinking. That helped me to point out the main different meanings of 
historism in the context of italian neo-hegelianism. 
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INFLUENŢELE FILOSOFIEI LUI H. BERGSON 
 
 

                                                             Andrei CÁRPENEANU 
 
 
 
Primele opere ale Henri Bergson, Eseu asupra datelor imediate ale conştiinţei 

(1889) şi Materie şi memorie (1896) au avut asupra publicului un efect pe care 
Louis Lavelle1 îl descrie ca fiind aproape de emoţia religioasă; filosofia berg-
soniană se baza pe purificarea experienţei de imixtiunea experienţei practice, 
pentru a prinde acele „date pure” care să pună într-o lumină nouă deopotrivă 
domeniul cunoaşterii interiorităţii cât şi pe cel al cunoaşterii lumii obiective. În 
prima sa carte această metodă a fost aplicată în sfera conştiinţei psihologice, 
izbutind astfel să găsească o rezolvare originală a problemei libertăţii. În cea de a 
doua, Materie şi memorie, a aplicat-o cunoaşterii asupra materiei, prin intermediul 
ei aflând o soluţie a problemei relaţiei corp-spirit. În această filosofie nouă „se 
vădea în mod explicit revolta omului modern împotriva spiritului Greciei ce a 
dominat gândirea europeană. Lumea noastră reclama un astfel de sistem, succesul 
său nefiind prin urmare surprinzător”.2 

„Istoria evoluţiei vieţii ne arată în facultatea de a înţelege o anexă a facultăţii 
de a lucra, o adaptare din ce în ce mai precisă, mai complexă şi mai mlădioasă a 
conştiinţelor fiinţelor vii la condiţiile de viaţă în care sunt puse”3. Izvorul iluziilor 
filosofiei se afla în afirmarea rolului speculativ al percepţiei; aceasta nu reprezintă 
propriu-zis o conştiinţă, cu rol de contemplare dezinteresată a realului, ci este 
instrumentul acţiunii noastre. Acest utilitarism al trebuinţelor vitale în conştiinţa 
noastră îl găsim pretutindeni, în toate operaţiile şi facultăţile. În toate analizele 
modului intelectual de cunoaştere, Bergson caută să desprindă ceea ce el numeşte, 
cu un termen pregnant, „prejudecăţile acţiunii”. Noi fracţionăm realitatea pentru a 
facilita acţiunea şi limbajul, parcelăm existenţa fără a urma liniile interioare ale 
structurii lucrurilor. „Inteligenţa omenească nu este deloc aceea pe care ne-o arată 
Platon în alegoria peşterii. Nu are ca funcţiune nici să privească cum trec umbrele 
zadarnice, nici să contemple, întorcându-se cu spatele, astrul strălucitor. Are alt-
ceva de făcut. Înjugaţi, ca nişte boi de plug, la o sarcină grea, simţim jocul muşchi-
lor şi articulaţiilor noastre, greutatea plugului şi rezistenţa pământului: a lucra şi a 
se şti lucrând, a intra în contact cu realitatea şi chiar a o trăi în măsura în care 
interesează munca ce facem şi brazda pe care o săpăm, iată funcţiunea inteligenţei 
omeneşti”.4 

După modelul duratei concrete, filosoful francez concepe întreaga realitate; 
dacă prejudecăţile intelectualiste sunt învinse, în locul unei reprezentări concep-

 
1 Lavelle, L., La pensée religieuse de Henri Bergson în „Études bergsoniennes”, 

Presses Universitaires de France, 1942, p. 24. 
2 Russell, Bertrand, Western philosophical thought London, 1968, p. 583. 
3 Bergson, H., Evoluţia creatoare, Iaşi, Institutul European, 1998, p. 245. 
4 Ibidem, p. 280. 
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tuale, exterioare a existenţei, vom putea, prin metoda intuitivă, să pătrundem însăşi 
viaţa interioară a devenirii universale. În Evoluţia creatoare, filosofia lui se împli-
neşte, creşte ca un organism viu, fără mari contradicţii interioare şi fără curente 
divergente. 

Primul discipol al filosofului duratei pure şi intuiţionismului a fost Eduard Le 
Roy, care „încă din 1900 considera momentul Bergson o revoluţie în gândire, 
prima oară în epistemologie, apoi în filosofie şi teologie. Cea dintâi şedinţă a 
Societăţii Franceze de Filosofie a constat într-o dezbatere a unei lucrări ce l-a avut 
drept autor pe Le Roy, în care se demonstra că faptul ştiinţific nu are valoare 
obiectivă; cea de a doua a fost consacrată paralelismului psiho-fiziologic, Le Roy 
fiind unul din interlocutorii lui Bergson”.5 

Generaţia care avea douăzeci de ani în 1900 a fost privilegiată să îl întâl-
nească pe Bergson la Collège de France, impactul cu gândirea marelui filosof 
având urmări fecunde. Îi putem menţiona pe Jacques Chevalier, Etienne Gilson şi 
Jean Baruzi printre tinerii săi discipoli. Chevalier este în principal cunoscut ca 
istoric al filosofiei şi gânditor catolic. Dar ceea ce îl face pe el unic este marea 
atenţie acordată cunoaşterii individualului. El vede în munca artistului intuiţia suplă 
nonconceptuală, în opoziţie cu schematizarea conceptuală preconizată de cunoaş-
terea ştiinţifică. În Ideea şi realul, Chevalier încearcă să concilieze realismul sco-
lastic şi idealismul platonician. Realitatea este Idee, aşa cum a considerat Platon, 
însă Ideile nu sunt simple reprezentări făurite de om, ci au ca izvor pe Dumnezeu. 

Jean Baruzi a aplicat intuţionismul bergsonian în psihologie şi în istoria 
religiilor, domeniu în care a excelat, urmându-l pe Loisy la Collège de France. 
Lucrarea sa Saint Jean de la Croix et le problème de l’expérience mystique, din 
1924, a stârnit protestele crâncene ale neotomiştilor deoarece cartea nu se mai baza 
pe tradiţia hagiografică, ci propunea un studiu direct al manuscriselor. De la 
Bergson, Baruzi reţine sensul pe care îl da acesta concretului şi valoarea pe care o 
are cunoaşterea directă, neintermediată (evidenţiind negativ modelul de cunoaştere 
mediată practicat de Biserica Catolică). În privinţa lui Etienne Gilson, „acesta 
declara că vocaţia sa de istoric al filosofiei a descoperit-o după ce l-a întâlnit pe 
Bergson. Grija pentru un contact cât mai direct cu textele şi efortul de a redescoperi 
experienţa concretă, vie, pe care acele texte se bazează sunt „lecţiile” pe care 
Gilson le-a reţinut de la Bergson”6. Discipolul marelui filosof francez se opune, ca 
şi Baruzi, dogmatismului neotomist predominant în epocă, materializându-şi punc-
tele de vedere într-o mare lucrare închinată filosofiei medievale. Pentru Gilson, 
istoricul are un rol central în opera de cunoaştere a realităţii, în crearea unei 
filosofii vii. Însă în eseurile lui despre artă, biologie, cunoaştere, Etienne Gilson are 
o poziţie mai curând apropiată de dogmatismul aristotelic, decât de spiritul operei 
lui Bergson. 

Gilles Deleuze a fost un „bergsonist” original, el încercând să concilieze, 
aruncând în creuzetul filosofiei sale apa şi focul, liniştea interioară a lui Bergson 
laolaltă cu dramatismul conceptelor neitzscheene. El preia de la Bergson noţiunea 
de multiplicitate calitativă, interpretată în maniera proprie sub forma unei 
„explozii”. Deleuze înţelege bergsonismul ca un monism al realităţii, care face 
posibilă înţelegerea boom-ului diversităţii infinite a fenomenelor. 

 
5 Vieillard, Baron, Bergson et le bergsonisme, Paris, Armand Colin, 1999, p. 103. 
6 Ibidem, p. 124. 
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Bergson a avut adversari care i-au criticat cu înverşunare sistemul, fapt care  
l-a mâhnit profund pe filosoful francez. Unii dintre cei mai hotărâţi au fost Julien 
Benda, spirit tributar iluminismului şi Jacques Maritain, neotomist, discipol al lui 
Jean de Saint-Thomas. Criticile lui Benda sunt cele mai grosolane. Filosofia lui 
Bergson este pentru el un iraţionalism deghizat în scientism. Pe de o parte, se afla 
dorinţa ca ştiinţa să devină obiectivă, iar pe de altă parte, Bergson îşi doreşte să se 
plaseze în absolut, fără a mai trece cu răbdare prin etapele efortului raţional. 
„Conceptul de intuiţie este învăluit de echivoc: el îmbină sensul legitim al  unei 
cunoaşteri intuitive bazată pe efortul intelectual cu un sens deviat şi dăunător, acela 
al cunoaşterii vieţii prin ea însăşi”7. Bergson „predă” omul celor mai nedemne 
instincte ale vieţii. Gândirea sa nu este decât răzbunarea instinctului şi a medio-
crităţii pe inteligenţă. Însă critica încrâncenată a lui Benda nu atinge fondul gândirii 
lui Bergson, nefiind decât o caricatură polemică fără valoare filosofică. 

Critica lui Jacques Maritain se plasează la un alt nivel pentru că se 
fundamentează pe lectura completă şi fără prejudecăţi a operei bergsoniene. Poziţia 
lui Maritain este o critică a duratei în numele substanţialităţii fiinţei. Astfel, 
experienţa duratei personale ca melodie interioară se revarsă asupra existenţei pure, 
nemijlocite şi implicit asupra intuiţiei metafizice a fiinţei. Bergson n-a mers până la 
capăt, abandonând fiinţa în numele schimbării. Maritain respinge, de asemenea, 
critica conceptului, iar intuiţia bergsoniană, ca unitate a voinţei şi a cunoaşterii este 
considerată de el nu supra-intelectuală, ci infra-intelectuală. Intenţia lui Bergson a 
fost, crede Maritain, de a reinstaura viaţa spirituală, însă doctrina nu a realizat decât 
sacrificarea fiinţei şi inteligenţei: „gândul său nu s-a putut nutri din lumina lui 
Dumnezeu, chiar dacă Bergson respinge ateismul”8, concluzionează Maritain. 

Bertrand Russell, filosof şi logician englez ce a exercitat o mare influenţă 
asupra  „Cercului de la Viena”, se ocupă de Bergson în lucrarea sa Western philo-
sophical thought. Russell considera că gândirea bergsoniană l-a influenţat mult pe 
W. James şi Whitehead, însă ea şi-a găsit ecouri şi în domenii ce nu au avut 
legătură cu filosofia. Un teoretician al acţiunii politice, Georges Sorel, vehement 
avocat al sindicalismului şi autorul cărţii Reflecţii asupra violenţei, foloseşte 
iraţionalismul bergsonian „pentru a justifica o mişcare revoluţionară muncitorească 
ce nu avea un scop bine definit”9. Până la urmă, spune  filosoful englez, Sorel a 
renunţat la sindicalism şi a devenit un fervent regalist. 

Russell arată că Bergson nu îşi dublează părerile cu o argumentaţie solidă, ci 
se bazează exclusiv pe puterea lor de fascinaţie şi pe şarmul stilului fără cusur. Ca 
un veritabil „agent publicitar” el pune accentul pe imagini pitoreşti şi pe aparenta 
desluşire a unor fapte obscure. „Numărul comparaţiilor folosite pentru descrierea 
Vieţii depăşeşte cu mult numărul comparaţiilor găsite în operele tuturor poeţilor 
citiţi de mine. Viaţa este ca o bombă organică ce explodează, fragmentele rezultate 
constituindu-se, de asemenea, în proiectile vii, gata să se dividă. Viaţa se arată în 
plenitudinea sa ca un imens talaz care, pornind de la centru, se împrăştie concentric 
în exterior. Apogeul este obţinut atunci când viaţa este comparată cu atacul 
cavaleriei”.10 

 
 7 Ibidem, p. 230. 
 8 Ibidem, p. 231. 
 9 Russell, Bertrand, Western philosophical thought, p. 590. 
10 Ibidem, p. 584. 
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Însă un critic rezervat, care se simte mai mult un spectator al teatrului vieţii, 
va fi de părere că raţionamentul său calm şi prudent este incompatibil unui demers 
cum este cel bergsonian. Atunci când gândirea este considerată un simplu 
instrument al acţiunii, făurită pentru a putea evita obstacolele şi a ne adapta, putem 
fi înclinaţi să credem că o astfel de teorie „e mai degrabă potrivită unui ofiţer de 
cavalerie decât unui filosof al cărui domeniu este totuşi cugetarea”11. În tumultul 
asurzitor al mişcării perpetue, muzica şoptită a raţiunii nu îşi mai are rostul, nu mai 
este timp pentru contemplarea dezinteresată în vederea atingerii absolutului. 

Punctul de vedere al filosofiei analitice, care preconizează o analiză a lim-
bajului, opus speculaţiei metafizice, este prezent în critica filosofului englez. El 
afirmă că numai un cititor superficial nu-şi poate da seama că Bergson prefera 
accentul pe erorile tradiţionale în ce priveşte matematica, omiţând intenţionat 
opiniile mai moderne ce constituie, de fapt, noul fundament al acestei ştiinţe. „În 
secolul XVIII şi la începutul secolului XIX, calculul infinitezimal, deşi bine 
dezvoltat ca metodă, era încă sub imperiul erorilor şi al confuziei. Hegel şi disci-
polii săi le-au evidenţiat pentru a le folosi în încercarea de a demonstra că mate-
matica se contrazice pe sine. Acest model de gândire a devenit obişnuit pentru toţi 
filosofii, chiar şi după ce matematicienii au înlăturat toate dificultăţile ştiinţei lor”.12 

O analiză a limbajului, a formulărilor bergsoniene este întreprinsă cu subtili-
tate de Russell. Atunci când gânditorul francez afirma că trecutul este ceea ce 
încetează a mai fi activ, iar prezentul este ceea ce continuă să acţioneze, Bergson se 
înşeală (ca de altfel în toată demonstraţia sa asupra duratei), ţinând cont, fără să îşi 
dea seama, de timpul matematic comun. Fără acesta, spune Russell, afirmaţiile lui 
nu au sens. Pentru o persoană care nu ar avea noţiunea trecutului ca fiind „ceva” 
exterior prezentului, cuvântul „a încetat” nu ar avea semnificaţie. Definiţia lui 
Bergson nu este un model de precizie, având o structură circulară. 

Citatul: „actualitatea percepţiei noastre rezidă în activitatea ei, în mişcarea ce 
o continuă şi nu în creşterea intensităţii sale: trecutul nu mai este decât ideea, în 
timp ce prezentul este ideo-motor” – clarifica faptul că atunci când Bergson vor-
beşte de trecut, el se referă de fapt la memoria imediată a trecutului. Atunci când a 
existat, trecutul a fost la fel de dinamic ca şi prezentul acum, iar dacă Bergson ar 
avea dreptate, momentul actual ar trebui să fie unic în istoria dinamismului univer-
sal. Adevăratul trecut nu se poate amesteca cu prezentul, concluzionează Russell. 

Trebuie făcută o distincţie clară între adversarii şi criticii lui Bergson, printre 
care se numărau şi filosofii Gaston Bachelard şi Merleau-Ponty. Primul este în 
special cunoscut ca filosof al ştiinţei şi teoretician al poeziei. Reflecţiile sale despre 
ştiinţă sunt de sorginte idealistă, el arătând că faptul ştiinţific nu este dat, ci este un 
construct, făurit în special prin respingerea prejudecăţilor anterioare şi a obsta-
colelor epistemologice, în asemenea măsură încât tot progresul ştiinţific constă în 
ridicarea către un punct de vedere superior faţă de cel propus în teoriile precedente. 
Bachelard propune o teorie discontinuă a timpului pe care o expune în Dialectica 
duratei. Discontinuitatea timpului se bazează pe diversitatea momentelor din care 
este compus, timpul reprezentând o succesiune de astfel de momente diferite. 
Bergson se înşeală invocând continuitatea conştiinţei noastre. Durata nu este un dat 
imediat, ci o construcţie dialectică ce presupune alteritate. Bachelard dezvoltă teo-

 
11 Ibidem, p. 586. 
12 Ibidem, p. 583. 
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ria unei dialectici a duratei aplicabilă în ştiinţă şi în artă (relevând importanţa 
ritmului care disciplinează şi conservă diversitatea de energii). 

Critica bergsonismului este mai mult aparentă, pentru că durata pură  nu are 
nimic de-a face un flux omogen, constituind dimpotrivă o izbucnire a noului, un 
salt înainte al conştiinţei sub presiunea trecutului. Punctul de vedere al lui Merleau-
Ponty asupra operei lui Bergson schimbă radical cursul gândirii lui. „Chiar el 
regreta ca profesorii săi de la universitate (în special Leon Brunschvicq) nu s-au 
nutrit din filosofia bergsoniană, care, în acel moment,  deja distinsese tranşant între 
intelect şi intuiţie, concepuse percepţia ca sinteză între suflet şi corp”13. Bergson 
este pentru Merleau-Ponty un Heraclit modern, care crede că esenţa timpului 
constă în curgere, devenire şi care nu a înţeles intenţionalitatea structurii conş-
tiinţei, exagerând importanţa acţiunii. Merleau-Ponty concepe timpul ca desfăşu-
rare a vieţii conştiinţei. 

Timpul este un instrument incomod; până la Einstein toţi fizicienii au preferat 
să îl evite adoptând metoda cantitativă matematică, care este spaţială prin 
excelenţă, eliminând cu desăvârşire durata. „În concepţia populară trecător şi fals 
sunt sinonime. Cuvântul efemer are un înţeles peiorativ. Pentru noi timpul este o 
non-valoare, fiindcă nu suntem deprinşi cu el. Nu-l putem utiliza adecvat făcând 
din el un instrument docil de acţiune aşa cum este spaţiul, cucerit şi asimilat 
definitiv de geometru, pentru că nu am lucrat îndeajuns cu el”.14  

Influenţa gândirii lui Bergson s-a resimţit cel mai mult printre filosofii 
francezi, însă ecourile concepţiilor sale au pătruns de asemenea în S.U.A. şi Marea 
Britanie, în special în operele lui William James, George Santayana şi Alfred Notrh 
Whitehead, celălalt mare metafizician al „procesului” din secolul XX.15 

William James, exponentul de bază al pragmatismului, crede că acele adevă-
ruri pe care trebuie să le cunoaştem în mod necesar sunt adevărurile simţite şi trăite 
înainte de a fi fost gândite. Definiţia pe care James o dă adevărului face corp 
comun cu concepţia lui despre realitate. „Dacă realitatea nu este universul 
economic şi sistematic pe care şi-l reprezintă cu uşurătate logica noastră, dacă nu 
este susţinută de o armătură de intelectualitate, atunci adevărul de ordin intelectual 
e o invenţie omenească ce are ca efect utilizarea realităţii, nu pătrunderea ei. Iar 
dacă realitatea nu formează un ansamblu, dacă e multiplă şi mobilă, făcută din 
curente ce se întretaie, atunci adevărul ce se naşte din contactul cu unul din aceste 
curente, adevăr simţit înainte de-a fi conceput, este mai capabil să capteze şi să 
înmagazineze realitatea însăşi decât adevărul numai gândit”.16 

A.N. Whitehead (1861-1947) a formulat o concepţie numită „organicism”; 
filosofia sa organică îşi propunea constituirea unui sistem coerent, logic, de idei 
necesare în termenii cărora să poată fi interpretat orice fapt al experienţei. Reintro-
ducând consideraţiile ontologice şi epistemologice în filosofia ştiinţei, Whitehead 
depăşeşte perspectiva filosofiei analitice (de care fusese preocupat mai ales la 
începutul activităţii sale, colaborând cu B. Russell la Principia Mathematica”). 

Forţa impulsului dat de opera lui Bergson încă nu a dispărut, deşi criticile 
uneori ridicole la adresa sistemului său au fost pe măsura popularităţii acestuia. 

 
13 Vieillard, Baron, Bergson et le bergsonisme, p. 235. 
14 Ralea, Mihail, Ipoteze şi precizări în ştiinţa sufletului. Ştiinţe psihologice, Bucu-

reşti, I. Văcărescu, 1926, p. 38. 
15 Encyclopedia Britannica. 
16 Bergson, H., Introducere în metafizică, Iaşi, Institutul European, 1998, p. 144. 
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Problema timpului se află încă în centrul filosofiei moderne, însă nu se mai 
limitează la caracterul temporal al conştiinţei. Miza filosofiei bergsoniene este de a 
demonstra că toţi gândim în durată: „Problema care se pune filosofului de azi nu 
este dacă împărtăşeşte sau nu ideile lui Bergson, ci care este viitorul metafizicii în 
direcţia în care a plasat-o filosoful francez”.17 

 
 
 

THE INFLUENCES OF BERGSON’S PHILOSOPHY 
 

ABSTRACT 
 
Bergson had a considerable effect upon his countrymen’s way of thinking; he also 

influenced William James and Whitehead. The French philosopher marks a difference 
between the concept of time and the inner experience of time: the first one can be analyzed 
in the same manner as the concept of space (by means of the intellect), but ”the real time” 
can only be experienced as duration and apprehended through intuition. 

Bergson’s view upon evolution, of life’s vast vital impulse was eclipsed by the recent 
discoveries in molecular genetics. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 Vieillard, Baron, Bergson et le bergsonisme, p. 350. 
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CARACTERUL PROFETIC AL NIHILISMULUI NIETZSCHEEAN 
 
 

                                                    Ciprian ENEA 
 
 
 
Opera lui Nietzsche, bulversatoare şi reformatoare în plan teoretic, a semănat 

în mintea germanilor conştiinţa unei naţiuni cu o potenţă fantastică. Critica pe care 
o face filosoful societăţii în care trăia este pe cât de dură, pe atât de penetrantă. 
Ideile sale, îmbrăcate în cele din urmă în limbajul accesibil al unui personaj de talia 
lui Zarathustra, au pătruns până şi în sufletul germanilor nefamiliarizaţi cu lectura. 
Nietzsche, prin vehemenţa ideilor şi prin forma în care au fost ele expuse, în 
special către finalul vieţii sale, a imprimat operei lui un caracter popular. Nu 
întâmplător, în prima jumătate a secolului al XX-lea. Aşa grăit-a Zarathustra 
ajunsese, după Biblie şi scrierile lui Goethe, cartea de căpătâi a soldatului german. 
Măiestria artistică şi capacitatea lui Nietzsche de a se folosi de metaforă ori de 
comparaţie ca de două arme subtile şi extrem de eficiente au ajutat gândul 
filosofului să-şi găsească un loc rapid în mintea semenilor săi. El s-a folosit de 
orgoliul germanului ca de un bici rafinat şi pervers; a ştiut să semene în sufletul 
neamţului său un arbore cu două feluri de fructe. Unele dintre acestea îi amărau 
sufletul cu otrava criticii şi a potopului de batjocură revărsat asupra-i de către 
filosof. Altele, însă, lăudau calităţile marelui blond, îl dedulceau cu concesia 
originii sale ariene şi, lucrul cel mai important, îi făgăduiau voinţa de putere. 

În acest vis de mărire, în această promisiune făcută semenilor săi, am putea 
spune că încep să se întrezărească germenii profetismului nietzscheean. Căci ce 
putea fi mai frumos pentru un popor decât promisiunile lui Zarathustra: „S-a dus 
tristeţea cea şovăitoare a primăverii mele! Topită-i răutatea fulgilor de nea din 
iunie! Vară am devenit, şi – amiază – a verii. O vară sus pe culmi cu reci izvoare şi 
liniştea preafericită: veniţi, prieteni, ca liniştea să fie şi mai liniştită! Căci iată – aici 
e culmea noastră – şi patria; aici noi ne aflăm prea sus, iar panta este prea dreaptă 
pentru mişei şi setea lor … În arborele viitorului o să ne facem cuibul; şi vulturii ne 
vor aduce nouă, celor singuri, hrană în pliscurile lor!”11 

Nietzsche ştie să gâdile coardele cele mai sensibile ale spiritului german; el 
face să vibreze şi să se înfioare până şi pe cel mai religios compatriot al său. Franţa, 
aflată în conflict cu imperiul lui Bismarck, este preamărită şi preaslăvită uneori cu 
o consecvenţă diabolică. Nietzsche ne lasă impresia unui eschimos care-şi hrăneşte 
câinii. El îşi manifestă în mod excesiv şi cu şiretenie dragostea pentru animalul 
care conduce sania, pentru a stârni invidia „colegilor de jug”. Astfel că aceştia îl 
vor pismui şi fugări necontenit în hamuri pe favoritul stăpânului. Din ura celorlalţi 
pentru cel mai bun şi mai iubit se naşte forţa care imprimă saniei o viteză 
superioară. Cam aşa procedează şi Nietzsche prin opera sa, aţâţându-i pe germani 
împotriva francezilor şi, ulterior, pe europeni împotriva asiaticilor. 

Este un lucru neîndoios că Nietzsche îşi iubea poporul, cum aproape la fel de 
sigur putem să afirmăm că el recunoştea valorile culturii europene, începând încă 
din antichitate. Fenomenul care se petrece aici este similar celui în care, decretând 
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moartea lui Dumnezeu, filosoful nu face altceva decât să-l învie pe acesta în 
conştiinţa semenilor săi. Prin negare, Nietzsche reconfirmă şi redeşteaptă valorile 
amorţite ale Europei. Este o strategie pe care o aplică atât Europei în raport cu 
celelalte continente, cât mai ales germanilor în raport cu Europa. Critica adusă 
societăţii germane este declarată de Nietzsche ca fiind una constructivă. El nu 
doreşte să apară în faţa oamenilor ca un demolator absolut, ci ca un constructor 
total care, pentru a făuri o lume nouă, are nevoie să radă iniţial totul, începând de la 
temeliile cele mai adânci. 

Planul lui Nietzsche de revigorare spirituală este atât de ambiţios, încât 
porneşte de la începuturile erei noastre. El crede că toate relele care stau în calea 
supraomului şi a împlinirii voinţei de putere a acestuia se trag de la evrei. Evreii 
sunt cei care, datorită propriilor slăbiciuni, au întemeiat o morală a sclavilor, 
morala milei creştine: „Jidovii sunt poporul cel mai de seamă din istoria universală 
fiindcă, puşi în faţa problemei de a fi sau a nu fi, ei au preferat, cu limpeziciune de 
vederi neliniştitoare, să existe cu orice preţ, acest preţ era falsificarea radicală a tot 
ceea ce este fire, firesc, realitate, atât ca lume lăuntrică şi ca lume exterioară. Ei se 
baricadară împotriva tuturor condiţiilor ce îngăduiau până acum unui popor să 
vieţuiască, ei creară o idee contrară condiţiilor fireşti, – au reîntors, una după alta 
religia, cultul, morala, istoria, psihologia, pentru a face într-un chip iremediabil 
contrariul de ceea ce era fireasca lor valoare”10. 

Evreii sunt percepuţi drept poporul „cel mai fatal” din câte a văzut vreodată 
istoria universală. Ei sunt acuzaţi de către Nietzsche că au falsificat şi confiscat 
întregul cod de norme şi de morale adevărate ale omenirii. Filosoful german afirma 
despre evrei că aceştia sunt cauza tuturor decadenţelor majore ale umanităţii. 

În contrapondere cu poporul evreu se află barbarii, care trăiesc din plin 
bucuria eliberării de orice constrângere socială, care îşi varsă în ţinuturile lor 
sălbatice toată tensiunea acumulată în temniţa comunităţii. Aceşti oameni se 
reîntorc la ceea ce Nietzsche numea „nevinovăţia conştiinţei de fiară”. Ei nu sunt 
altceva decât nişte fiinţe care: „se reîntorc la nevinovăţia conştiinţei de fiară, ca 
monştri jubilând care ies poate dintr-o cumplită înşiruire de crime, incendieri, 
violuri, schingiuiri, cu o exuberanţă şi un echilibru sufletesc ca şi cum nu ar fi fost 
vorba decât despre o şotie studenţească… În străfundul tuturor acestor rase nobile 
este imposibil să nu recunoşti fiara, splendida bestie blondă hoinărind pofticioasă 
în căutarea prăzii şi a biruinţei…”13. Aceste rase nobile sunt întruchipate, de-a 
lungul istoriei, de aristocraţia romană, arabă, germană, japoneză sau de către vikin-
gii scandinavi ori de eroii lui Homer. Cultura superioară a acestor „rase nobile” 
conştientizează cu mândrie, în accepţiunea lui Nietzsche, barbarismele săvârşite. 
Nietzsche afirmă că neîncrederea pe care o stârneşte poporul german atunci când 
ajunge la putere (referirea este făcută la cea de-a doua jumătate a secolului XIX-
lea) „mai este încă ecoul târziu al acelei groaze inextingibile cu care Europa a 
primit vreme de veacuri dezlănţuirea blondei bestii germanice…”13. 

Nietzsche afirmă că toate aceste aristocraţii superioare au avut un dispreţ 
profund pentru oamenii slabi. Revenind la evrei, el îi percepe ca fiind o „scursură” 
a Romei antice” „Roma vedea în evrei ceva împotriva firii însăşi, un monstru aflat 
la antipodul ei…”13. 

Dar consideraţiile profund antisemite ale lui Nietzsche nu se opresc la nivelul 
istoriei, la nivelul teoriilor. El dă amploare maximă urii sale în momentul în care 
face referiri înjositoare la evreii timpului său. Dacă până la un anumit punct 
scrierile sale se situează în planul gândirii, ele se socializează, se actualizează 
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atunci când Nietzsche îşi ia drept repere evreii zilelor lui. Filosoful face referire la 
oameni fără nume, pe care are prilejul să-i întâlnească; pe care poate să-i persecute 
fizic, să-i batjocorească la modul propriu: „Că bine este să se pună mănuşi atunci 
când se citeşte Noul Testament. Vecinătatea atâtor necurăţii aproape că te obligă la 
asta. Să cercetăm pe «primii creştini», întrucâtva la fel cu jidovii polonezi: amândoi 
miros urât”10. 

Cu siguranţă că Nietzsche era însă un spirit prea delicat şi prea rafinat pentru 
a transpune în faptă ura sa faţă de evrei, cu detaşarea „bestiei blonde”. El se situa 
doar pe poziţiile teoreticianului; trăirile sale cele mai profunde se consumau doar în 
planul ideilor. Dar, nu putem să nu remarcăm faptul că nu doar  „jidovii polonezi” 
aveau un corespondent în lumea reală a personajelor – subiecte întâlnite în scrierile 
lui Nietzsche. Chiar dacă filozoful german nu a fost contemporan cu Napoleon, 
personalitatea marelui împărat francez continua încă să bântuie secolul. Omul 
Napoleon reprezenta cu siguranţă în conştiinţa lui Nietzsche un personaj cu mult 
mai viu decât Pericle sau Iulius Caesar. Filosoful se simţea mai solidar cu Napoleon 
decât cu anticii. Lui Pericle sau Caesar nu li se cunoştea cu precizie nici măcar 
chipul. Despre trăsăturile lor îi vorbeau filosofului doar piatra impersonală şi rece a 
statuilor. Aşa cum subliniază Ernst Bertram: „Când trebuie să vorbească despre 
Napoleon, Nietzsche manifestă o veneraţie în care prea des se fac simţite accentele 
pindarice. N-a vorbit aşa de nici un om din lumea post-antică. «Evenimentul de 
căpetenie al ultimului mileniu este apariţia lui Napoleon»; «Napoleon, primul şi cel 
mai exemplar om al epocii mai noi»; «istoria faptelor lui Napoleon este aproape 
istoria marilor împliniri pe care le-a înregistrat acest secol prin oamenii şi 
momentele sale cele mai importante»…2. 

Dar, ca un om ce suferea pentru „starea bolnavă” în care se găseau cultura şi, 
după părerea sa, întreaga societate germană, este de presupus că Nietzsche dorea 
înălţarea unui supraom din rândul poporului său. Întrebarea pe care şi-au pus-o cel 
mai des generaţiile post-nietzscheene în legătură cu celebrul filosof german, 
credem noi, a fost următoarea: „I-a jucat istoria o farsă urâtă lui Nietzsche sau 
profetismul său a prins să se împlinească faptic o dată cu Hitler?”. Dacă Nietzsche 
s-ar fi născut cu o sută de ani mai târziu ar fi avut puterea să preaslăvească un tiran 
de nenumărate ori mai mare decât Napoleon, o bestie blondă cu un apetit de sânge 
aşa cum n-a mai cunoscut niciodată întreaga istorie umană? Ar fi făcut Nietzsche 
reverenţe graţioase şi umile în faţa lui Hitler, dăruindu-i tocuri de armă cu motive 
ariene frumos încrustate pe piele de evreu? Sau i-ar fi înfipt Führer-ului un cuţit în 
ceafă, pe la spate? Aceasta este una dintre marile dileme ale  nihilismului 
nietzscheean şi a întregii opere a filosofului german. O dilemă ce avea să marcheze 
în modul cel mai profund secolul XX. 

Ne propunem să realizăm o întoarcere în timp cu aproximativ o sută de ani. 
Aşa cum afirmă Jeanne Hersch, în ultimii ani ai vieţii sale Nietzsche a avut parte de 
o izolare totală, atât la nivelul vieţii personale, cât şi în ceea ce priveşte receptarea 
sa culturală. La 15 ani de la moartea lui Nietzsche a avut loc primul război 
mondial, soldat cu 110 milioane de morţi (după John R. Barber). Cifra victimelor 
era la vremea aceea imposibil de imaginat. Tot atunci omenirea a cunoscut 
atrocităţile bombardamentelor aeriene, dar mai ales pe cele ale armelor chimice. 
Acest dezastru fusese provocat în special de Germania. Aspectul cu pricina însă n-a 
implicat numele lui Nietzsche mai mult decât pe cel al altor gânditori care îşi 
manifestaseră adeziunea faţă de „imperiul prusac izbăvitor” sau faţă de „armata 
germană legiuitoare”. Nietzsche avea să iasă cu adevărat din „conul de umbră” abia 
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după sfârşitul războiului. Între 1918-1922 Spengler elaborează Declinul 
Occidentului. Aşa cum susţine Alexandru Boboc, Spengler (urmat apoi de Blaga) 
va dezvolta conceptul de stil cultural introdus în sfera filosofiei de către Nietzsche. 
Dar, o dată cu problema stilului, în opera lui Spengler renaşte şi problema 
„spiritului prusac” secondată de ideea de superioritate rasială. Filosofia lui 
Nietzsche câştigă noi poziţii extrem de solide în rândul gânditorilor germani o dată 
cu apariţia existenţialismului heideggerian. Graţie conjuncturii interne şi externe 
nefaste în care se afla Europa acelor timpuri, graniţa dintre sfera gândului şi cea a 
acţiunii propriu-zise era extrem de subţire. Cu alte cuvinte, germanii ajunseseră să 
considere că a gândi înseamnă a acţiona. Pe acest fundal, în care „filosofia vieţii” 
era mai populară ca oricând, antisemitismul lui Nietzsche, „voinţa de putere” şi 
crezul într-un conducător care să împlinească „destinul divin” al naţiei germane a 
încolţit în mintea unui număr impresionant de cetăţeni germani. Astfel s-a născut 
nazismul care l-a aruncat în fruntea imperiului pe Hitler. 

Aici trebuie să lămurim un lucru. Nietzsche nu a fost nici fascist, nici nazist. 
Dimpotrivă, Nietzsche era un duşman declarat al socialiştilor (nazist = „… membru 
al Partidului Naţional-Socialist German creat de Hitler”; fascism = „Ideologie 
apărută în Europa după primul război mondial, care a stat la baza unor partide de 
extremă dreaptă, caracterizându-se prin naţionalist extremist, misticism, violenţă, 
demagogie socială etc….” – DEX, ediţia a II-a, Editura Univers Enciclopedic, 
Bucureşti, 1996). Una dintre cauzele care l-au făcut pe Nietzsche atât de popular 
printre germanii de rând a fost tocmai virulenţa şi rafinamentul metodic folosite, 
pentru ca filosoful să îşi exprime în cărţile sale antisemitismul. 

Pentru a înţelege mai bine rolul pe care l-au jucat ideile lui Nietzsche în 
Europa anilor 1920-1945, trebuie să comparăm „bilanţurile” macabre ale celor 
două războaie mondiale. În primul au murit 110 milioane de oameni. În cel de-al 
doilea „doar” 65 de milioane (dintre care 45 de milioane în Europa) – după John R. 
Barber. Aşadar, numărul victimelor din primul război mondial este aproape dublu 
faţă de numărul vieţilor omeneşti pierdute în cel de-a doilea război mondial. Cu 
siguranţă, secolul XX va marca peste sute şi sute de ani conştiinţa omenirii prin 
prisma celui de-al doilea război mondial. Nu atât numărul soldaţilor morţi pe 
câmpul de luptă sau al civililor pieriţi în bombardamente a şocat  şi va şoca 
publicul larg, cât mai ales prigonirea evreilor şi exterminarea lor metodică. 
Christian Delacampagne afirmă că:  „… în ajunul celui de-al doilea război mon-
dial, comunitatea evreiască din Germania era una dintre cele mai bine asimilate din 
Europa, atât din punct de vedere cultural cât şi social. Datorită gradului ridicat de 
educaţie şi «progresismului» care o caracterizează începând cu epoca lui Moses 
Mendelssohn (1729-1786), această comunitate joacă un rol esenţial în viaţa ţării 
căreia i-a dăruit, de la Heine la Marx şi la Einstein, câteva dintre personalităţile 
reprezentative din domeniul artelor, al literelor şi ştiinţelor”16. Acest lucru însă nu 
i-a împiedicat pe nazişti ca din 10 milioane de evrei ce trăiau în Europa să 
extermine circa 6 milioane. În 1945 mai supravieţuiau doar 10% din copiii evreilor 
europeni născuţi puţin înainte de război sau în timpul războiului. Pe de altă parte, 
ţările ocupate de germani au refuzat să-şi dea cetăţenii, pe post de victime sigure pe 
mâna naziştilor. Însăşi Italia fascistă şi-a salvat majoritatea cetăţenilor evrei. În 
concluzie, Nietzsche nu poate fi acuzat de fascism ori nazism. El reprezintă însă 
încununarea teoretizării unui antisemitism de cea mai joasă speţă, „desăvârşit” prin 
punerea sa în faptă de către Hitler. După anii ’50, spinoasa problemă a antisemitis-
mului nietzscheean, generator de holocaust, a fost cumva rezolvată. 
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Colegii săi de breaslă, filosofii, au sărit în număr mare în ajutorul lui, scoţând 
pe interval problemele de interpretare, chestiunile stilistice, receptarea greşită de 
către minţile bolnave ş.a.m.d. În paranteză fie spus, Nietzsche, dacă trăia, cu 
siguranţă ar fi respins sprijinul filosofilor din principiu; nu îi permitea morala sa de 
stăpân. Iată cum ia apărarea Jeanne Hersch filosofului german. Voinţa de putere şi 
supraomul promovaţi de către Nietzsche ca fiind încununarea filosofiei sale presu-
puneau o depăşire continuă a condiţiei umane, o nemulţumire permanentă a omului 
faţă de sine însuşi. Or, spune Hersch, această devenire include depăşirea stadiului 
de fiinţă superioară a rasei ariene în comparaţie cu rasa iudaică. Da, specificăm noi, 
depăşirea însă, de care vorbeşte Hersch, presupune cu necesitate şi trecerea prin 
„faza Hitler”. 

S-au împlinit, o dată cu Hitler, cu Stalin sau cu alţi autori de genocide şi mai 
sângeroase, „profeţiile” lui Nietzsche? Cu siguranţă că, în stadiul în care se află 
acum, omenirea, toţi cei care au o minte sănătoasă vor socoti că rareori pe pământ 
au fost personaje atât de rele precum tiranii mai sus amintiţi. 

Dar oare nu cumva blestemul profeţiei lui Nietzsche ne va urmări de-a lungul 
istoriei? Acesta a afirmat că va fi înţeles abia peste 500 de ani de la moartea sa. Să 
fi fost cel de-al doilea război mondial şi regimurile comuniste din Uniunea 
Sovietică şi din China doar trepte spre îndeplinirea acestei profeţii? Să-şi râdă în 
barbă Nietzsche, din ceruri, văzând cum spiritul bestiei îl încearcă pe om tot mai 
des şi-l îndreaptă către o profeţie a genocidului, cu zâmbetul pe buze, doar de 
dragul ideii de supraom? Sunt întrebări care nu numai că ne înfioară, dar care ne 
stârnesc şi ne întorc pe dos cele mai intime şi mai ascunse măruntaie ale sufletului 
nostru. 

Efectele produse de antisemitismul lui Nietzsche ne-au arătat şi cealaltă faţă a 
filosofiei. Să aibă nevoie oare spiritul uman în largul său circuit de devenire a 
gândului-în-sine drept gând-pentru-sine (aşa cum susţinea Hegel) de astfel de 
ipostaze sângeroase? Să funcţioneze în cadrul gândirii universale acea lege a 
compensaţiei care generează aceeaşi cantitate de urât, cât frumos se află în ea însăşi 
şi invers? 
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PROPHETICAL FEATURE OF NIETZSCHEEAN NIHILISM 
 

ABSTRACT 
 
Nietzsche’s philosophy is bright in its human liberation aspect (made possible 

through culture and sentiment) from which all prejudices of theoretical thinking are pushed 
away. Nevertheless, Nietzsche’s philosophy is also stained by gloomy questions concerning 
the role played by his teachings in the jews persecution during World War II. Moreover, the 
German philosopher’s vehemence in praising ”the unleashed blonde beast always thirsty for 
blood”, is proof enough for his pragmatic beliefs. Perhaps the Antichrist or Thus Zarathustra 
Spoke are destined to be understood by a man of action that will be born five hundred years 
after these writings were conceived. 
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„Filosofia lui Spinoza este obiectivarea filosofiei cartesiene în forma 

adevărului absolut, caracterizează Hegel doctrina spinozistă. Gândul simplu al 
idealismului spinozist este: ceea ce e adevărat este numai o unică substanţă ale 
cărei atribute sunt gândirea şi întinderea (natura), şi această unitate absolută este 
reală, este realitatea, numai ea este Dumnezeu”.1 Deosebindu-se de monismul 
creaţionist transpus într-un dualism substanţialism al lui Descartes, potrivit căruia 
Dumnezeu este substanţa supremă, dar totodată creatorul substanţelor secundare, 
res extensa şi res cogitans, independente una de alta şi explicând fiecare lumii dis-
tincte, cea a fenomenelor fizice, respectiv lumea psihică, Benedict Spinoza afirmă 
un monism panteist, unica substanţă existentă şi în acelaşi timp răspunzătoare 
direct atât de existenţele lumii fizice, cât şi de cele ale lumii psihice, reprezentând-
o Dumnezeu.2 Spre a-şi expune concepţia filosofică Spinoza foloseşte un mijloc 
propriu intelectului, metoda geometrică, dintr-o serie de adevăruri evidente (axio-
me şi definiţii) derivându-se adevărurile secundare demonstrabile (teoreme). 

Ideea de substanţă se află în centrul preocupărilor raţionaliştilor. Astfel, 
Descartes observă că „atunci când concepem substanţa, concepem doar ceva ce 
există în aşa fel încât n-are nevoie decât de sine pentru a exista”3. După părerea lui 
John Cottingham întreaga metafizică a lui Spinoza ar putea fi văzută ca o meditaţie 
pe marginea acestui singur gând al lui Descartes: independenţa absolută a subs-
tanţei (şi deci, a lui Dumnezeu)4. Această caracteristică fundamentală a substanţei 
fusese sesizată încă de Aristotel, în gândirea Stagiritului substanţa fiind întotdeauna 
subiect al diferitelor predicate, dar niciodată predicat al vreunui subiect. 

Modalitatea în care Spinoza „construieşte” ideea de Dumnezeu poate fi 
urmărită prin analiza Definiţiilor părţii întâi a Eticii, Despre Dumnezeu. Ca urmare, 
prima Definiţie are în vedere tocmai acea caracteristică definitorie pentru subs-
tanţă, independenţă sau propria sa cauză. „Prin cauza sa înţeleg ceva a cărui esenţă 
îi include existenţă sau a cărui natură nu poate fi concepută decât ca existenţă”5. 
Din această definiţie rezultă că acel „ceva” a cărui existenţă este cuprinsă în esenţa 
sa include în sine însuşi atât cauza cât şi efectul, existând prin sine şi nu prin 

 
1 G.W.F. Hegel, Prelegeri de istorie a filosofiei, vol. II, Bucureşti, Editura Acade-

miei, 1964, p. 439. 
2 Ioan N.Roşca, Filosofie modernă, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 

1999, p. 120 şi pp. 155-159. 
3 René Descartes, Principiile filosofiei, I, 51, Bucureşti, Editura IRI, 2000, p. 103. 
4 John Cottingham, Raţionaliştii: Descartes, Spinoza, Leibniz, Bucureşti, Editura 

Humanitas, 1998, p. 122. 
5 Spinoza, Etica, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, p. 5, Definiţii, I. 
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altceva6. Altfel spus, ceea ce există prin sine este cauza infinită. Prin cea de-a doua 
Definiţie este introdus un concept deosebit de important în ceea ce priveşte 
semnificaţia dată de către Spinoza substanţelor secundare carteziene, întinderea şi 
cugetarea. Deocamdată, diferenţierea spinozismului faţă de cartezianism se 
manifestă doar prin „retrogradarea” celor două de la „nivelul” substanţei la cel al 
„lucrului infinit în genul său”. Totodată, se menţine separarea netă în ceea ce 
priveşte raportul dintre corpuri şi gânduri. „Astfel, o gândire este mărginită de altă 
gândire. Dar corpul nu este mărginit de gândire, nici gândirea de corp”.7 

Următoarele trei Definiţii prezintă noţiunile fundamentale ale concepţiei 
spinoziste despre Dumnezeu, anume acelea de substanţă, atribut, şi mod. Ceea ce în 
prima Definiţie era caracterizat prin cauza sa sau cauză infinită este identificat prin 
Definiţia III cu substanţa, „adică acel lucru al cărui concept nu are nevoie de 
conceptul altui lucru, din care să trebuiască să fie format”. Atributul constituie 
„inovaţia teoretică” a lui Spinoza prin care cele două substanţe secundare conce-
pute separat de către Descartes sunt puse în relaţie, întinderea şi cugetarea deve-
nind atribute ale substanţe divine unice şi infinite8. Există oarecum o similitudine a 
atributelor spinoziene cu categoriile aristoteliene, cu deosebirea că, în timp ce 
numărul categoriilor era finit, atributele substanţei sunt infinite. Infinitul atributelor 
însă exprimă infinitul caracteristic unui gen, cum sunt întinderea sau cugetarea spre 
exemplu, distingându-se de infinitul substanţei care este absolut. Al treilea concept 
fundamental, cel de mod, este înţeles ca reprezentând „schimbările substanţei, (...) 
ceva care se află în altceva, prin care este conceput”9. Modurile sunt aşadar 
lucrările realităţii, supuse naşterii şi pierderii, în concordanţă cu faptul că existenţa 
li se datorează unei cauze exterioare lor. 

Putem spune că cele trei concepte, substanţa, atributele şi modurile, cores-
pund unor „structuri” ontologice dispuse pe trei niveluri, în care substanţa consti-
tuie infinitul absolut, atributele corespund infinitelor limitate (infinitele în genul 
lor, cum le-a denumit Spinoza); iar modurile semnifică finiturile infinite, infinitatea 
existenţelor realităţii. Din „întrepătrunderea” acestor trei „structuri” se naşte con-
ceptul („sistemic”) de Dumnezeu, care nu este altceva decât substanţa infinită 
alcătuită dintr-o infinitate de atribute din care decurg o infinitate de moduri ale 
substanţei, deci ale naturii divine. 

Dumnezeu este aşadar natura întreagă şi, în acelaşi timp, cauza primă a tutu-
ror lucrurilor din natură. „Tot ce există se găseşte în Dumnezeu şi nimic nu poate 
nici să existe, nici să fie conceput fără Dumnezeu”, demonstrează Spinoza10. Or 
această „teoremă” contravine creaţionismului cartezian, ca şi doctrinei creştine a 
Dumnezeului demiurgic, fapt relevat şi de Mircea Florian. „Natura este o mani-
festare a lui Dumnezeu şi se află chiar în el. Dumnezeu nu creează natura din afară, 
printr-un act de voinţă, cum socotea Descartes şi creştinismul, ci natura decurge, 
după legi necesare, dar chiar esenţa divină. Dumnezeu este totuna cu natura; 
Dumnezeu este cauza lăuntrică a naturii.”11 

 
 6 Ibidem, p. 6, Axiome, I, II, III. 
 7 Ibidem, p. 5, Definiţii, II. 
 8 Gh. Al. Cazan, Introducere în filosofie, Bucureşti, Editura Actami, 1999, pp. 382-383. 
 9 Spinoza, op. cit., p. 5, Definiţii, V. 
10 Ibidem, Partea întâi, Prop. XV, p. 17. 
11 Mircea Florian, Îndrumare în filosofie, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1992, p. 267. 
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Prin cuvintele lui Mircea Florian am anticipat puţin ultimul pas pe care îl face 
Spinoza în desăvârşirea conceperii ideii de Dumnezeu în cadrul sistemului său 
filosofic. Iar acest ultim pas constă în afirmarea caracterului necesar al divinităţii. 
„Dumnezeu lucrează numai după legile naturii sale şi neconstrâns de nimeni”12. 
Existând din necesitatea naturii sale, Dumnezeu este singura cauză liberă capabilă a 
se determina de la sine să lucreze şi, în acelaşi timp, determinată în raport cu toate 
lucrurile existente în natură, unde „nimic nu este contingent, ci toate sunt 
determinate să existe şi să acţioneze într-un anumit fel, din necesitatea naturii lui 
Dumnezeu”13. Intelectul şi voinţa, calităţi specific umane, nu aparţin lui Dumnezeu; 
pentru natura divină intelectul, voinţa şi necesitatea sunt acelaşi lucru. Cauzalitatea 
logică (deducţia) este echivalentă cu cauzalitatea ontologică. Aşa cum din natura 
triunghiului derivă ideea că cele trei unghiuri ale sale sunt egale cu două unghiuri 
drepte, tot astfel, din natura infinită a substanţei divine decurge în chip necesar, şi 
întotdeauna cu aceeaşi necesitate, o infinitate de lucruri. Prin urmare, „lucrurile n-
au putut să fie produse de Dumnezeu nici în alt chip, nici în altă ordine decât în 
aceea în care au fost produse”.14 

 
În urma celor spuse până acum se poate afirma că, în cadrul doctrinei 

spinoziste, ideea de Dumnezeu echivalează cu o construcţie sistemică ontologico-
deductivă, în cadrul căreia din substanţa supremă cu o infinitate de atribute se 
deduc (cu necesitate) modurile în număr infinit, moduri ce nu sunt însă exterioare 
lui Dumnezeu, ci sunt incluse în natura divină. 

Cât priveşte demonstrarea existenţei lui Dumnezeu, în cadrul sistemului 
spinozist argumentul ontologic (construit de Anselm şi reformulat de către Descartes) 
se reduce la o simplă deducţie logică realizabilă pe diverse căi. Se pot construi 
astfel mai multe demonstraţii ale existenţei lui Dumnezeu. Iată trei posibilităţi, 
considerându-se bineînţeles definiţiile şi axiomele amintite mai sus: 

– demonstraţie prin deducţie directă: esenţa lui Dumnezeu include existenţa 
sa; dar natura divină are caracter necesar; deci, existenţa divină este necesară; 

– demonstraţie prin reducere la absurd: presupunem existenţa lui Dumnezeu 
ca imposibilă; atunci aceasta trebuie să rezulte cu necesitate din natura divină; dar 
natura lui Dumnezeu nu este contradictorie; prin urmare, existenţa lui Dumnezeu 
este necesară; 

– demonstraţie prin contrapoziţie: presupunem că imposibilitatea existenţei 
lui Dumnezeu rezultă cu necesitate din natura divină; aceasta înseamnă că natura 
divină este contradictorie, şi nu necesară, ceea ce este fals; aşadar, natura lui 
Dumnezeu are caracter necesar, deci Dumnezeu există cu necesitate. 

Se observă, fără îndoială, trivialitatea demonstraţiilor spinoziste ale existenţei 
lui Dumnezeu. Spinoza nu este chinuit de îndoială carteziană. Pentru el, atât filo-
sofia, cât şi geometria, folosesc aceleaşi tipuri de demonstraţie şi, pornind de la 
axiome, se deduce matematic întreaga lume. Ordinea lumii spinoziste este, citându-l 
pe Mircea Florian, „o teoremă matematică, care îşi dezvoltă cu necesitate conse-
cinţele lăuntrice”. 

 
 

12 Spinoza, op. cit., Partea întâi, Prop. XVII, p. 22. 
13 Ibidem, Partea întâi, Prop. XXIX, p. 33. 
14 Ibidem, Partea întâi, Prop. XXXIII, p. 36. 
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NOTION OF GOD – AS A ONTOLOGICAL DEDUCTIVE SYSTEM  
IN SPINOZA’S DOCTRINE  

 
ABSTRACT 

 
This paper tries to reinterpret the notion of God as it is defined in Spinoza’s doctrine 

from the formal logical perspective. 
Starting from the essential property of substance, the absolute autonomy regarding 

any external cause, which was formulated first by Aristotle, then by Descartes, Benedict 
Spinoza builds a deductive anthological system, in which supreme substance is the only 
axiom of the system, attributes of substance are the definitions of the system, and modes of 
substance are the theorems of the system. Evidently, following necessary rules, the 
deduction of the theorems into the system is obtained starting from the independent axiom 
and the definitions. This whole system makes up God’s notion. 

Therefore, God is the whole nature and, at the same time, God is the first cause of all 
things of the nature. God does not create the things of the nature, but the nature is included 
into God’s essence.  

Thus being conceived God necessarily has to exist. 
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Logică şi epistemologie 
 
REGULILE METODOLOGICE ŞI ADEVĂRUL APROXIMATIV  

ÎN ŞTIINŢELE FACTUALE 
 

 
Acsinte DOBRE 

 
 
 
În multe dintre orientările epistemiologice contemporane de la neopozitivism 

sau raţionalismul critic al lui Popper, până la istorismul lui Kuhn sau la anarhismul 
metodologic al lui Feyerabend – pentru a nu aminti decât pe unele dintre cele mai 
notorii – controversele asupra statutului şi rolului regulilor metodologice, ca 
propoziţii normative sunt mereu prezente şi suscită noi abordări şi noi interogaţii. 

În urma controverselor de idei şi principii dintre K. Popper şi Th. Kuhn s-au 
elaborat studii pe linia ascensiunii unei viziuni epistemologice postempiriste a 
ştiinţei, ceea ce a zdruncinat autoritatea prozitivismului logic, respectiv a concep-
ţiei despre limbajul quasirigid al unei ştiinţe unificate. 

Putem privi cunoaşterea, inclusiv cea ştiinţifică, desfăşurându-se, în bună 
măsură, prin ample procese de învăţare şi dezvăţare, de rezolvare de probleme, la 
care subiecţii ce învaţă iau parte în mod activ creativ, urmând însă şi anumite 
norme şi prescripţii. Într-un asemenea context, învăţarea va fi înţeleasă ca trecerea 
de la o interpretare I1 a unei probleme (în sens larg), la o altă interpretare I2, a 
aceleaşi probleme, astfel încât subiecţii ce învaţă, sporind cunoaşterea, pot explica, 
în lumina celei de a doua interpretări I2, de ce prima interpretare este mai limitată 
sau chiar falsă (1, p. 37). Potrivit lui J. Piaget şi a continuatorilor din şcoala sa de 
epistemiologie genetică, în procesul ireversibil de învăţare apare o ierarhie de 
niveluri (sau stadii) distincte ale învăţării, în care fiecare nivel specific se constituie 
ca echilibru relativ, homeostatic, al acţiunilor şi operaţiilor; operaţiile devin, la 
niveluri ulterioare, mai complexe, mai generale, până ce se ridică la o organizare cu 
reversibilitate completă. Învăţarea în sens larg, ca proces multiplu structurat se 
bazează pe constituirea unor mecanisme psihosociale, incluzând şi norme de 
metodă, corelate cu stimul specific fiecăruia dintre nivelurile amintite (cum ar fi: 
deplasările, amânări, accelerări şi mai ale interiorizarea de pattern-uri ale acţiunilor 
instrumentale, sociale şi discursive). 

Există în viziunea de mai sus o fecundă continuitate cu raţionalismul metodo-
logic al lui Durkheim, sintetizat în prefaţa la ediţia I-a a Regulilor sale astfel: „Prin-
cipalul nostru obiectiv este de a extinde raţionalismul ştiinţific la conduita ome-
nească, arătând că, considerată în trecut, ea este reductibilă la raporturi de la cauză 
la efect, pe care o operaţie nu mai puţin raţională o poate transforma apoi în reguli 
de acţiune pentru viitor”. (2, p. 38). 

O înţelegere constructiv-convenţionalistă asupra normelor de metodă, ce-şi 
propune să depăşească interpretările psihologiste întâlnim la K. Popper; acesta le 
abordează ca pe nişte convenţii imaginative menite să regleze „jocul” – ştiinţă 
empirică şi să alcătuiască, în ansamblu, un sistem al „logicii cercetării”. În respec-
tivul sistem se va institui o metaregulă, ca normă de decizie asupra celorlalte; 
anume că oricare dintre acestea din urmă trebuie să fie concepută şi utilizată astfel 
încât să nu fie împiedicată o eventuală falsificare a enunţurilor de investigare 
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empirică (ce vor apărea, astfel, demarcate drept ştiinţifice). Fără a aştepta dezvă-
luiri profunde de la regulile metodologice, Popper remarcă, totuşi, că ele ne ajută în 
multe cazuri să clarificăm dimensiunea logică a cunoaşterii ştiinţifice, de pildă prin 
descoperirea şi depăşirea contradicţiilor. 

Un contra-argument ce evidenţiază limite ale constructivismului metodologic 
şi logic din filosofia ştiinţei îl oferă prezenţa indubitabilă a anomaliilor (în sensul 
lui Kuhn), în evoluţia ştiinţelor. Anomaliile indică, pregnant, că lumea cercetată de 
savanţi nu are o structură determinată în mod pur logic – nici doar în mod social şi 
conceptual – de către paradigme sau teorii construite imaginativ şi dezvoltate raţio-
nal de cercetători. 

Există, după Popper, o înrudire strânsă între unele enunţuri filosofice – ca de 
exemplu, principiul cauzalităţii – şi reguli metodologice importante ale ştiinţei. 
Principiul cauzalităţii ar fi un fel de proiecţie metafizică a unor reguli curente din 
munca cercetătorului în ştiinţele empirice şi anume: „a nu înceta căutarea legilor, a 
unui sistem teoretic unitar şi a nu abandona încercările de a explica, cauzal, orice 
eveniment pe care îl putem descrie” (3, p. 98). 

Criticând tratarea oarecum puristă a metodologiei în aşa-zisul joc-ştiinţă de 
către convenţionalism, P.K. Feyerabend sublinia valabilitatea restrânsă, localizată 
(poate excesiv), a respectivelor norme metodologice. Ipostazierea metodei ar părea, 
pentru că „nimeni nu se preocupă (...) de faptul dacă activitatea cerută de reguli 
este posibilă din punct de vedere psihologic, fizic, istoric etc., ci sunt comparate, 
într-o nepăsare senină, reguli cu alte reguli şi se face din sistemul de reguli ce iese 
învingător în această luptă abstractă, baza ştiinţei”. (4, p. 316). Fiind în dezacord cu 
izolarea metodologică a ştiinţei (de ex., în cadrul lumii a treia popperiene), Feyerabend 
remarcă, în schimb, ancorarea ei istorică multiplă (invocând, între altele, exemplul 
apariţiei dificile a teoriei heliocentrice a lui Copernic, în astronomia secolului al 
XVI-lea). Aşadar, ştiinţa şi-a dovedit soliditatea şi progresul „în mediul complex al 
istoriei naturii şi societăţii şi nu sub clopotele fără aer ale metodologiilor” (5, p. 322). 

Th. Kuhn corelează regulile metodologice mai ales cu tradiţiile de ştiinţă 
normală, configurate prin paradigme de cercetare şi implicând rezolvarea de aşa-
zise puzzles. În situaţiile de dispută explicativă, când cercetătorii nu sunt de acord 
în privinţa rezolvării unor probleme fundamentale ale domeniului lor, precizarea 
regulilor metodologice capătă o însemnătate pe care nu o avea anterior. Deşi 
dependente de paradigmă (mulţimea de desfăşurări repetate, cvasistandard, ale 
diferitelor legi şi teorii, în aplicaţiile lor conceptuale, observaţionale şi instrumen-
tale, dintr-o anumită disciplină), regulile metodologice s-ar situa, după Kuhn, la un 
alt nivel. Delimitarea acestor reguli cere o investigare istorico-metodologică nouă, 
de comparare a paradigmelor comunităţii, ca şi a altor demersuri ale cercetării. 

În cercetarea curentă propriu-zisă, savanţii nu urmează – arată acelaşi Kuhn – 
vreo mulţime completă de reguli, ci „lucrează după modele dobândite prin educaţie 
şi prin asimilarea ulterioară a literaturii de specialitate”; paradigmele se dovedesc 
astfel „mai constrângătoare şi mai complete decât orice mulţime de reguli pentru 
cercetare, care ar putea fi, în mod echivoc, abstrasă din ele” (6, p. 90), chiar dacă 
aceleaşi paradigme ghidează cercetarea nu numai prin modelare directă, cu aspecte 
tacite, ci şi prin reguli abstrase, explicite. Feyerabend a relativizat şi a restrâns şi 
mai mult rolul normelor metodologice în ştiinţă, considerând că orice regulă pe 
care am urmări s-o impunem acesteia, ar avea – din cauze istorice, sociologice, 
psihologice – consecinţe indezirabile. Punând accentul, prea apăsat poate, pe 
dependenţa regulilor din ştiinţe, faţă de contexte psihologice şi socio-istorice, cel 
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ce a scris polemic „Contra Metodei” va susţine că „regulile metodologice trebuie 
adaptate împrejurărilor şi mereu reinventate; ceea ce măreşte libertatea, demnitatea 
umană şi şansele de succes” (7, p. 323). 

O interpretare mai obiectivă a statului regulilor în ştiinţele empirice, din 
perspectiva realismului actual, perspectivă distinctă şi opusă atât neopozitivis-
mului, cât şi constructivismului convenţionalist, întâlnim într-un stadiu amplu al 
epistemologului american Richard Boyd (8, pp. 215-255). În perspectiva realistă 
promovată de Boyd (care constituie, după el, curentul principal al epistemiologiei), 
nu se mai investighează adevărul în termeni ai normelor a priori; în schimb, se va 
identifica drept raţional-corectă acea metodologie, care, ca o chestiune de fapt în 
evoluţia ştiinţelor, furnizează căi efective către adevărul aproximativ. 

În prezent, pornind de la procese complexe de creştere a cunoaşterii în ştiinţa 
contemporană, atât adepţii realismului ştiinţific, cât şi oponenţii săi în plan filosofic 
sunt de acord, în mare, că metodele practicării ştiinţelor sunt, instrumental vorbind, 
demne de încredere. Ca oponenţi ai realismului ştiinţific, neoempiriştii neagă 
posibilitatea cunoaşterii în plan teoretic a „inobservabilelor”. În schimb, realiştii 
vor argumenta că numai prin acceptarea cunoaşterii teoretice aproximative a ade-
vărului – vizând şi inobservabilele – putem explica adecvat siguranţa instrumen-
tală, necontestată, a metodelor ştiinţifice, care sunt, în bună măsură, dependente de teorii.  

Comparativ cu relativismul lui Feyerabend, ce minimalizează regulile meto-
dologice vizate de epistemologie – în raport cu practica ştiinţelor – R. Boyd promo-
vează o aşa-zisă epistemiologie naturalizată şi extinde unele reguli şi proceduri (de 
exemplu, reguli de definire a unor genuri), la domeniul conceptelor şi mai generale 
ale epistemiologiei şi filosofiei ştiinţei. 

Prelungind critica lui Locke a definiţiilor convenţionale ale genurilor (de 
exemplu, pentru substanţele chimice), Boyd va sublinia cum, numai când astfel de 
genuri (proprietăţi, relaţii) sunt vizate prin definiţii mai curând naturale (realiste), 
decât convenţionale, putem înţelege succesul teoriilor aproximativ adevărate şi al 
regulilor metodologice şi instrumentale dependente de teorii. De la definiţiile natu-
rale ale termenilor ştiinţifici se poate face o extindere pentru o abordare „natura-
listă” a unor metaconcepte epistemologice, precum referinţa, accesul epistemic ş.a. 
Pe o asemenea direcţie de interpretare s-au situat şi S. Kripke (în Naming and 
Necessity) sau H. Putnam (în The Meaning of Meaning). Referinţa unui termen va 
fi astfel stabilită prin conexiuni cauzale corespunzătoare între utilizarea unui 
termen şi instanţierile servindu-i ca referent. Modalităţile conexiunilor cauzale, ce 
sunt relevante pentru referinţă sunt cele care asigură gradele de încredere ale con-
vingerilor, inclusiv pentru cele din cercetarea ştiinţifică. 

Pentru o mai precisă caracterizare „naturalistă” a referinţei vom spune că un 
termen t referă în raport cu un gen g (proprietate, relaţie), tocmai prin existenţa 
mecanismelor cauzale a căror tendinţă este de a produce în timp faptul că aceea ce 
este predicat prin termenul t, va fi aproximativ adevărat despre genul g. Altfel spus, 
termenul t referă în raport cu g, (pentru cazuri nedegenerate, cum sunt clasele 
nevide), tocmai prin aceea că uzul social-coordonat al lui t furnizează accesul 
epistemic semnificant la g şi nu la alte genuri (proprietăţi etc.). O asemenea 
înţelegere „naturalistă” a relaţiei de referinţă permite să aprofundăm ideea creşterii 
cunoaşterii aproximative în ştiinţă prin mecanismul de depăşire a referinţei parţiale. 
Astfel, adesea în ştiinţă uzul unui termen (de exemplu, cel de „particulă 
elementară”, în fizică sau în chimie) poate permite accesul epistemic la mai mult 
decât un gen (diferite proprietăţi, relaţii din chimie sau din microfizică, în exemplul 



 

 96

dat), dar cunoaşterea de moment, din respectivul domeniu, poate fi insuficientă 
pentru noi spre a recunoaşte această situaţie complexă. Vom avea, aşadar, doar o 
înţelegere despre cum apare un anumit gen, (de exemplu, atomul), care în fapt 
combină informaţii despre mai multe genuri distincte, din chimie, din microfizică.  
O asemenea situaţie referenţială era numită de H. Field denotaţie parţială. Ea va 
duce eventual la o revizuire a utilizării limbajului ştiinţific, spre a elimina 
asemenea ambiguităţi, prin ceea ce s-a numit rafinarea denotaţională.  

O parte importantă a cunoaşterii ştiinţifice aproximative este – în viziunea 
realistă – cea reprezentată de un corp de enunţuri conţinând cel puţin un termen a 
cărui denotaţie este parţială; cea ce este afirmat prin acel termen în respectivele 
enunţuri constituie aproximări, fecunde din punct de vedere metodologic, ale 
adevărului despre una sau mai multe din denotaţiile parţiale considerate separat. 
Perfecţionarea în aproximarea cunoaşterii, pentru situaţii precum cea tocmai 
amintită – cu impact asupra dinamicii teoriilor şi a regulilor de metodă – va consta 
în descoperirea de ambiguităţi şi în rafinarea denotaţională ce urmează, de regulă, 
în asemenea situaţii cognitive. 

Metodologia realistă mai nouă a ştiinţelor empirice se delimitează de viziu-
nea epistemiologică tradiţională, dominată de fundaţionalism excesiv şi de aprio-
rism. Cunoaşterea ştiinţifică demnă de încredere nu mai este văzută ca obligatoriu 
bazată pe credinţe fundaţionale, având o poziţie privilegiată epistemic. Se renunţă 
atât la un fundaţionalism al premiselor (ce pretinde că întreaga cunoaştere este 
justificabilă pe baza unui nucleu, constituit a priori, de convingeri fundaţionale), 
cât şi la un fundaţionalism al inferenţei. Acesta din urmă pretinde că principiile de 
justificare a inferenţei sunt reductibile la alte câteva, a priori justificabile, şi a căror 
aplicare ar fi a priori verificabilă. După acelaşi R. Boyd, toate principiile metodo-
logic semnificante ale inferenţelor inductive din ştiinţe sunt profund dependente de 
teorie; astfel, ele vor constitui un ghid robust spre adevăr, numai pentru că teoriile 
de background, de care depind sunt (aproximativ) adevărate. Asemenea principii de 
inferenţă inductivă nu sunt reductibile la alte regulii mai de bază, a căror siguranţă 
(în ghidarea spre adevăr) ar fi independentă, chipurile, de adevărul teoriilor ante-
rioare (de background). 

Deoarece nu există reguli ale inferenţei non-deductive, justificabile a priori, 
rămâne o chestiune a posteriori, dacă o asemenea inferenţă este justificabilă, iar 
epistemiologia ştiinţelor empirice va apărea, din această perspectivă, ca o 
metaştiinţă empirică, dominată de o contingenţă radicală. 

În controversele cu neoempirismul pozitivist sau cu constructivismul conven-
ţionalist asupra statutului metodelor fecunde în ştiinţă, realismul ştiinţific actual 
utilizează adevărul aproximativ al teoriilor de background şi nu un adevăr pur, 
corelat cu o structură bivalentă rigidă, ce ar aparţine respectivelor teorii. 

Un mecanism definiţional utilizat în edificarea adevărului aproximativ – şi pe 
această bază, chiar a regulilor ulterioare de metodă – vizează definirea termenilor 
generali drept mănunchi dinamic, hemeostatic, de proprietăţi. Înmănuncherea 
homeostatică contigentă, în cadrul proceselor naturale, a unor proprietăţi formând 
familia F, este vizată cognitiv printr-un termen general t, ce va fi aplicat acelor 
lucruri (procese) în care apar, uzual, cele mai multe dintre proprietăţi din F. 
Aşadar, toate sau cea mai mare parte din însuşirile mănunchiului homeostatic F, 
împreună cu unele din mecanismele subiacente, ce susţin hemeostaza, stau la baza 
definiţiei naturale a lui t. Chiar dacă se invocă ansamblul de fapte relevante şi de 
teorii admise în domeniu, rămâne o anumită vaguitate extensională, cu privire la 
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sfera termenului t. Aşadar, deşi mănunchiul homeostatic reglat, de proprietăţi, ce 
serveşte pentru a defini naturalist pe t nu este individualizat extensional, se va 
realiza totuşi o individualizare după pattern-ul unui obiect procesual din istorie. 
Respectiv, prin anumite schimbări în timp (eventual, în spaţiu) în mănunchiul de 
proprietăţi şi în mecanismele homeostatice cauzale de susţinere se păstrează o 
constanţă relativă a mănunchiului în ansamblu şi deci, identitatea definiţională 
(relativă) a termenului t. 

Urmărirea istoricităţii condiţiilor de individualizare pentru mănunchiul de 
proprietăţi vizat, permite a arăta cum se desfăşoară demersul inductiv şi explicativ, 
ce conferă semnificaţie termenilor generali, precum t. De exemplu, utilizarea 
adecvată a termenilor vizând specii biologice distincte, în demersuri de inducţie şi 
explicaţie ale cunoaşterii biologice, depinde de urmărirea unor trăsături morfolo-
gice, fiziologice şi de comportament ale membrilor speciilor în cauză, chiar dacă 
aceste trăsături sunt împărtăşite imperfect şi aflate într-un dinamism homeostatic, 
la nivelul populaţiei (respectiv al indivizilor) fiecărei specii. După datele biologiei 
evoluţioniste, pentru speciile cu reproducerea sexuală, schimbul de material 
genetic, într-un cadru mai larg al populaţiei, apare ca esenţial pentru unitatea 
homeostatică a altor proprietăţi definitorii ale speciei şi deci pentru definirea 
speciei însăşi. Mănunchiul de proprietăţi şi mecanismele homeostatice ce definesc 
o specie vor trebui să fie individualizate non-extensional, ca şi o entitate socio-
istorică procesuală (ceea ce arată cât de simplificatoare şi inadecvată ar fi utilizarea 
doar a inducţiei prin simplă enumerare, în astfel de cazuri). 

Realismul ştiinţific modern admite, aşadar, chiar şi când nu este vorba de o 
denotaţie parţială (în sensul precizat anterior), o anumită nuanţare a bivalenţei 
adevăr-fals din ştiinţă, tocmai prin asemenea definiţii şi explicaţii ce utilizează 
mănunchiul homeostatic de proprietăţi, neindividualizat extensional (ca în cazul 
definirii speciei biologice). Se dezvăluie astfel drept instrumente legitime, din punct 
de vedere realist, pentru creşterea cunoaşterii aproximative, practici metodologico-
lingvistice ce erau anterior considerate, din perspectivă empirist-pozitivistă, ca 
infirmări ale realismului, în privinţa definirii termenilor-genuri naturale. 

Potrivit lui R. Boyd, procedeul metodologico-lingvistic al definirii terme-
nilor-genuri naturale prin mănunchi homeostatic de proprietăţi poate să fie adecvat 
extins pentru o mai limpede formulare a unor teze epistemologice realiste de bază. 
Se va putea astfel ajunge la o înţelegere a cunoaşterii şi a proceselor referenţiale, de 
o manieră analogă. Astfel, relaţia „X cunoaşte (ştie) y” va putea fi regândită 
definiţional prin procedeul mănunchiului homeostatic de proprietăţi adecvate. De 
asemenea, explicaţia din perspectivă realistă pentru robusteţea metodelor ştiinţifice 
din ştiinţele empirice va putea fi delimitată mai bine, drept o componentă crucială 
într-o definiţie a raţionalităţii ştiinţei, ca unitate homeostatică de caracteristici. 
Raţionalitatea ştiinţifică se manifestă mai ales prin două trăsături importante; mai 
întâi prin prezenţa fundamentală a demersurilor logic-raţionale în gândirea cercetă-
torilor; apoi, prin succesele remarcabile ale gândirii cercetătoare, în înţelegerea şi 
predicţia fenomenelor naturale. Întrucât fundaţionalismul apriorist sau convenţio-
nalist rămâne greu sutenabil, în măsura în care nu dispune de suport ştiinţifico-isto-
ric convingător, urmează că a doua trăsătură a raţionalităţii ştiinţifice nu decurge 
logic din prima şi avem nevoie de o viziune realistă pentru a înţelege de ce şi când 
cele două trăsături apar strâns legate împreună. 

Dacă recunoaştem, în manieră realistă, că cele două trăsături ce apar pe un 
fundament cauzal comun, putem adânci această linie explicativă. Se poate degaja 
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din istoria ştiinţelor, cum reguli metodologice dintr-o subdisciplină particulară, 
sunt conturate nu numai pe baza rezultatelor teoretice de background din cadrul 
acelei subdiscipline, ci şi pe baza unor rezultate din alte subdiscipline şi chiar din 
discipline distincte. Este nevoie de a explica posibilitatea ca norme metodologice 
determinate de un astfel de evantai larg de teorii să poată fi unificate suficient, spre 
a fi un ghid practic pentru cercetarea ştiinţifică ulterioară, de succes. 

De asemenea, întâlnim discipline care s-au dezvoltat, în mare, independent, 
pentru ca la un stadiu matur al lor să fie capabile de cooperare şi integrare inter-
disciplinară, prin teoriile şi mai ales prin metodologiile lor (de exemplu, metodo-
logii structuraliste comune în lingvistică, psihologie, antropologie culturală). 
Raţionalitatea ştiinţifică va putea să fie astfel explicată, în perspectivă realistă, prin 
echilibru dinamic, homeostatic, între variate componente ale metodologiei ştiin-
ţifice, inclusiv cele amintite mai sus. 

O viziune realistă mai articulată în adâncime, presupune nu numai o teorie a 
accesului epistemic subordonată admiterii unui domeniu – esenţial inobservabil – 
ca independent de subiect; ea va încorpora o asemenea teorie premergătoare într-o 
construcţie filosofică extinsă, respectiv o concepţie epistemiologică, semantică şi 
pragmatică vizând o întreagă tradiţie de cercetare şi de construcţie a ştiinţelor. 

Explicitarea în manieră realistă a raţionalităţii ştiinţifice permite şi o mai 
clară conturare epistemologică a statutului regulilor metodologice. Regulile, struc-
turate şi ierarhizate în programe, metode şi suprametode, nu pot fi corelate direct 
cu evenimente individuale, nerepetabile, ci cu structuri homeostatice şi tendinţe 
generale, ce se întreţes cu detaliile strict particulare. Cum preciza încă Durkheim, 
„adevărata metodă experimentală caută mai curând a substitui faptelor de rând (...), 
fapte hotărâtoare sau cruciale, care prin ele însele şi independent de numărul lor au 
o valoare şi un interes ştiinţific; mai ales procedăm astfel când este vorba să 
construim genuri şi specii, căci a face inventarul tuturor caracterelor ce aparţin unui 
individ e imposibil (orice individ e un infinit şi, ca atare, inepuizabil)” (9, p. 124). 

S-a remarcat că raţionalismul metodologic excesiv-constructivist acordă 
atenţie tendinţelor şi ideilor generale, dar manifestă o relativă indiferenţă pentru 
detalii; în schimb, metodologia neoempiristă pozitivistă îşi centrează atenţia pe 
detalii, minimalizând termenii generali (10, p. 22). 

Viziunea metodologico-epistemologică dezvoltată mai sus (între alţii, de R. 
Boyd) reuşeşte, în bună măsură, o mediere, o sinteză între cele două orientări 
metodologice de bază amintite, cu depăşirea unora dintre limitele fiecăreia, 
considerată separat. 
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LES RÈGLES MÉTHODOLOGIQUES ET LA VÉRITÉ APPROXIMATIVE  

DANS LES SCIENCES EMPIRIQUES 
 

RÉSUMÉ 
 
Dans biens des orientations épistémologiques contemporaines depuis le néopositi-

visme, le conventionnalisme et le rationalisme critique de Popper jusqu’à l’historisme de 
Kuhn ou „l’anarchisme” méthodologique de Feyerabend, on maintient les controverses sur 
le statut et le rôle des règles méthodologique, y compris sur le rapport de ces règles avec la 
vérité. La présente étude apporte une série de nouveaux arguments pour une position 
réaliste-scientifique, opposée au conventionnalisme subjectiviste, concernant le problème 
de l’efficacité des règles méthodologiques et leur indispensable liaison avec les vérités des 
sciences empiriques. 

Le réalisme scientifique moderne admettra une certaine nuance dans la bivalence 
vrai-faux, entre autres, par des modalités de définitions et d’explications qui utilisent la voie 
du faisceau (cluster) homéostatique de propriétés, faisceau non-individualisé de manière 
extensionnelle. 

On verra ainsi apparaître, comme des instruments légitimes du point de vue réaliste, 
en vue d’accroître la vérité approximative, les pratiques méthodologico-linguistiques invo-
quées antérieurement comme des infirmations du réalisme (par les antiréalistes).  
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NOI FUNDAMENTE PENTRU LOGICA DEONTICĂ 

                                                                               
 

Cornel POPA 
 
 
 
Formularea normelor şi luarea deciziilor au nevoie, în opinia noastră, de o 

dublă întemeiere: una acţional ontologică şi alta axiologică. Un obiectiv asumat de 
un decident sau o obligaţie a unui agent trebuie să fie, mai întâi fezabil(ă) sau acţio-
nal accesibilă agenţilor executanţi din starea iniţială considerată şi în al doilea rând 
trebuie să fie dezirabil(ă) şi să maximizeze utilitatea dobândită de către agenţi. 

Ne propunem în studiul de faţă să fundamentăm logică deontică pe teoria 
modalităţilor acţionale sau a posibilului uman relativizat la situaţii umane şi la 
abilităţile agenţilor şi pe logica acceptării ca teorie a judecăţilor de valoare accep-
tate de un agent, un grup sau o comunitate. 

Teoria închegată de noi se articulează ca o construcţie pe trei niveluri. 
La primul nivel ne ocupăm de structura şi dinamica conduitelor umane, de 

stări iniţiale şi stări terminale, de stări scop şi stări obligaţii asumate sau impuse 
unor agenţi, precum şi de secvenţele sau programele prin care pot fi acestea 
realizate. Pentru a descrie abilităţile agenţilor introducem, la acest prim nivel un 
alfabet de acte elementare, asociate unor agenţi individuali sau colectivi şi 
reprezentăm pe arbori etichetaţi sau pe automate nedeterministe conduitele posibile 
ale agenţilor şi pe mulţimea T a frunzelor arborilor ideile de scop stare şi obligaţie 
stare precum şi noţiunile de scop sau obligaţie generică redată printr-o mulţime de 
stări terminale şi o descripţie sau model. Fiecărui agent individual îi asociem ca 
stare iniţială rădăcina unui arbore şi un arbore sau un automat. Conduitele vor fi des-
crise ca secvenţe de acte prin care pot fi atinse unele stări scop sau stări obligaţie. 

La cel de al doilea nivel introducem două specii de operatori deontici unii 
definiţi pe Agenţi × Situaţii × Conduite, alţii pe Agenţi × Situaţii. În primul caz 
vom avea de a face cu obligaţia de a urma o conduită: În cel de al doilea, cu 
obligaţia de a atinge o stare posibilă viitoare. Definim, totodată, un număr de legi 
care descriu relaţiile dintre aceste două specii de obligaţii. 

Modelul conceput dă seama de dimensiunea dinamică sau diacronică a 
conduitelor umane şi de dimensiunea sincronică a acestora. Prima este redată prin 
compunerea secvenţială, iar cea de a doua prin compunerea în paralel. Încorporăm 
în logica acţiunii operaţiile de planificare şi programare a acţiunilor complexe, ca 
şi pe acelea de execuţie efectivă sau performanţă şi comparăm execuţia efectivă cu 
programele anterior stabilite. Definim pe această bază conceptele de eficacitate şi 
legalitate, precum şi datele şi duratele acţiunilor umane compuse pe care le 
calculăm printr-un mecanism inductiv. 

Folosim în construcţia noastră unele rezultate din logica dianmică creată de 
W. Pratt [26], dezvoltată de K. Segerberg [27], David Harel [3] şi aplicată prima 
dată la teoria normelor de J.J.Ch. Meyer [7]. 

Cel de al treilea nivel priveşte întemeierea axiologică a teoriilor logico-
deontice. În acest tip de fundamentare folosim o variantă a noastră de logică a 
acceptărilor [17, 18] înţeleasă ca teorie logică a judecăţilor de valoare. 
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În sfârşit, vom lua în considerare într-un studiu viitor posibilitatea întemeierii 
logicii deontice pe conceptul logic-modal de putere politică definit de noi în ultimii 
10 ani şi pe idea de pretenţie sau cerinţă formulată de un agent puternic. 

În primul capitol susţinem teza că logica deontică trebuie fundată pe teoria 
modalităţilor acţionale şi pe capacităţile performative ale agenţilor de referinţă. 

În capitolul al doilea prezentăm un nou paradox în logica deontică standard 
legat de utilizarea legii comutativităţii pentru descrierea secvenţelor de acte şi 
arătăm că într-o logică deontică dinamică acesta poate fi evitat. Enumerăm totodată 
un număr de legi ale logicii deontice dinamice care dau seama de compunerea 
actelor în serie şi în paralel şi de exigenţele actelor de decizie. 

În capitolul al treilea definim o semantică pe arbori pentru logica dinamică a 
acţiunilor şi pentru logica deontică introducând agenţi înzestraţi cu abilităţi, scopuri 
şi conduite eficace care duc la atingerea sau eşuarea scopurilor asumate şi care 
acţionează într-un mediu normat de acţiune. Pentru fiecare operator deontic şi pentru 
fiecare formă de compunere în serie, paralel sau alegere sunt date interpretări 
semantice pe arbori model. 

În capitolul al patrulea prezentăm un număr de scheme de inferenţe în logica 
acţiunii cu interpretări pe arbori şi în logica deontică dinamică şi definim două 
tipuri de scheme de inferenţă în logica acţiunii: o clasă de scheme care trece de la 
conduite marcate deontic pe stări sau rezultate şi conchide asupra unor conduite 
obligatorii, interzise sau permise şi alta care face tranziţia inversă de la evaluarea 
deontică a conduitelor la evaluarea deontică a stărilor. 

În al cincilea capitol prezentăm succint logica acceptării ca o versiune de 
teorie logică a judecăţilor de valoare. 

În al şaselea capitol prezentăm două căi alternative de întemeiere axiologică a 
logicii deontice dinamice pe logica acceptării, tot aşa cum teoria normelor poate fi 
fundată pe teoria valorilor. 

 
1. Logica deontică şi modalităţile acţionale 

 
Logica deontică este o teorie modală despre evaluarea normativă a actelor şi 

conduitelor umane. Nu putem dobândi o reprezentare corectă a exigeneţlor norma-
tive faţă de actele şi conduitele umane, dacă nu precizăm mai întâi statutul ontic şi 
modal al acţiunilor umane. 

Cu două decenii în urmă, în lucrarea noastră Teoria acţiunii şi logica formală 
(Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984), am deosebit mai multe specii de 
modalităţi: logice, fizice, acţionale, epistemice, doxastice, deontice, teleologice, 
axiologice etc. şi am arătat, încă de pe atunci, că modalităţile deontice presupun pe  
cele acţionale şi se întemeiază pe acestea. [21, 27-35, 258-291, 467-476]. 

O(x, p) ⊃ Ma(x, p)              (Ma = este acţional posibil) 
Pentru ca un agent x să poată obliga alt agent y să execute o acţiune al cărei 

beneficiar este el sau o comunitate reprezentată de el, trebuie, mai întâi, sub raport 
fizic-material şi uman abilitar ca acţiunea să fie fezabilă sau accesibilă acestuia, 
mai exact, acţional posibilă, nu doar în genere pentru specia umană ci pentru exe-
cutantul vizat, cu abilităţile şi competenţa operaţională deţinută de acesta şi, în al 
doilea rând, trebuie ca agentul imperator sau instituitor de normă să fie mai puter-
nic decât cel căruia i se adresează norma. Puterea relativă a doi agenţi nu vizează 
doar sensul primar de forţă fizică, ci statutul social al agenţilor şi capacitatea lor 
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mutuală de a se influenţa unul pe altul. Puterea este capcitatea unui agent de a 
influenţa atitudinile şi conduitele semenilor săi. 

Teoria logică a posibilului acţional este încă în faza sa incipientă. Cea mai 
importantă realizare formală a sa  este logica dinamică creată de Pratt, interpretată 
de K.Segerberg ca teorie despre acţiunile umane. Paşi decisivi au făcut în această 
direcţie, după opinia noastră, J.J. Ch. Meyer care a regândit logica deontică în 
termenii logicii dinamice şi Mihai Barbuceanu în Agents That Work in Harmony, 
AAAI, 1998, care a cercetat propagarea constrângerilor, a introdus noţiunea de cost 
al unei încălcări, a definit un algoritm al propagărilor deontice şi un planificator de 
acţiuni raţionale într-un mediu normativ neconsistent. 

Logica deontică trebuie, în opinia noastră, să aibă ca infrastructură logica 
modalităţilor acţionale. De-a-lungul anilor am propus mai multe versiuni despre 
teoria posibilului acţional [Popa, 1983, 1984, 1985, 1986, 1992]. 

Cu un an sau doi în urmă am formulat un program de „pragmatizare a logi-
cilor modale” în care vizam regândirea mai multor sisteme clasice sau mai recente 
de logică modală aletică din perspectiva unei teorii a modalităţilor acţionale. 
Despre acest program am discutat, între alţii, cu profesorul Melvin Fitting cu 
prilejul unor conferinţe ţinute de către acesta în România. Cred şi în prezent că un 
astfel de program este de natură să sporească eficacitatea logicilor modale în 
construcţia de modele aplicabile în ştiinţele socio-umane şi în programele de 
inteligenţă artificială. 

Ce înseamnă, de fapt, pragmatizarea logicii modale? 
Mai întâi, introducerea de drept în logica modal acţională a  agenţilor şi luarea 

serios în considerare a caracteristicilor acestora şi a funcţiilor lor în comunicare, 
decizie, planificare sau programare, execuţie sau coduită efectivă şi în evaluarea 
după criterii bine determinate a acesteia. Între caracteristici sunt enumerate: auto-
nomia, iniţiativa, reactivitatea, mobilitatea, comunicarea, învăţarea, evaluarea, veri-
dicitatea, inferenţa, raţionalitatea. 

În al doilea rând, introducerea conceptului de stare sau situaţie acţională şi 
conectarea acestuia cu semantica sistemelor logico-modale cu agenţi. O situaţie 
acţională o putem descrie, la limită, printr-o listă de atomi instanţiaţi sau propoziţii 
descriptive adevărate despre acea stare. Într-un program logic lista de atomi 
instanţiaţi va coincide cu datele factuale. 

Trecerea de la o situaţie acţională la o altă situaţie acţională se realizează         
printr-o conduită efectivă sau execuţie  a unui program. Conduitele efective pot fi 
descrise prin formule bine formate de logică dinamică de forma [π]p sau < π > p, 
unde programul π va sta pentru conduita preconizată sau pentru conduita efectivă 
sau actul performativ, execuţia. 

Este tentantă şi o logică dinamică ternară pe stări sau situaţii acţionale cu 
operatori de forma: s1[π] s2,  s1< π > s2 care se citesc: „Din starea s1 caracterizată 
prin descripţiile din lista1 se ajunge întotdeauna prin programul π la o stare s2 
caracterizată de descripţiile din lista2”, unde lista1 şi lista2 sunt modele ale 
situaţiilor s1 şi s2. Un astfel de sistem logic a fost propus prin anii 70 de C.A.R. 
Hoare [5, 576-580]. 

Trebuie să distingem între conduita preconizată într-un program şi conduita 
efectivă sau execuţia unui program sau îndeplinirea unui plan. La fel vom distinge 
între starea asumată ca scop şi starea atinsă efectiv prin executarea unei conduite.  
Starea preconizată sau considerată înainte de acţiune şi starea atinsă după 
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conduita efectivă pot coincide sau pot diferi. Măsura coincidenţei lor dă gradul de 
eficacitate a acţiunii agentului. 

Variabila p din formulele [π]p sau < π>p descrie complet sau parţial starea 
rezultat la care se ajunge prin programul sau conduita π. 

Un alt aspect major al pragmatizării unei logici modale va fi dat de atribuirea 
către fiecare agent aflat într-o situaţie acţională a unor abilităţi sau conduite 
posibile pe  care acesta le poate executa în acea situaţie. Aceste abilităţi le-am 
descris în cadrul unor automate nedeterministe ca drumuri etichetate într-un graf 
care legau clase de stări iniţiale şi clase de stări terminale pe care erau definite 
stările scop ale agenţilor sau stările obligaţii ce le erau impuse printr-un sistem de 
norme. Modelul pe automate nedeterministe a fost implementat de noi împreună cu 
profesoara Adina Magda Florea într-un program Prolog [16 pp. 33-53]. 

Modelul este apt de a ţine seama de datele şi duratele acţiunilor ca şi de 
costurile acestora şi de valoarea globală a produsului sau serviciului prestat şi, în 
ultimă instanţă, de eficienţa sau profitul acţiunii. Calcularea acestora a putut fi 
modelată şi implementată în Prolog printr-un mecanism inductiv. 

Modelul dă seama de fezabilitatea unui proiect sau de statutul său modal acţio-
nal, precum şi de accesibilitatea scopurilor şi obligaţiilor şi de consistenţa lor mutuală. 

În cadrul lui sunt definite şi conceptele de legalitate şi ilegalitate precum şi 
conceptele de eficacitate şi eroare practică precum şi cel de eficienţă economică. 

Conceptul de abilitate este un concept major, căci el dă seama de posibilul 
acţional instanţiat la nivelul unui agent individual sau colectiv. 

În rezumat, pragmatizarea unei teorii logico-modale reclamă determinarea 
ontologiei acelei teorii, raportarea ei la o teorie a posibilului prin acţiunea umană. 
Aceasta poate beneficia de unele rezultate esenţiale obţinute în logicile modale. 
Pragmatizarea introduce agenţi, situaţii acţionale, deschideri operaţionale, rezultate 
sau stări accesibile, stări scop, stări obligaţii, date şi durate, conduite considerate şi 
conduite îndeplinite, căi şi metode de evaluare a conduitelor preconizate şi a celor 
executate, compararea acestora şi tragerea unor concluzii privind eficacitatea, 
erorile practice, eficienţa, legalitatea sau ilegalitatea. 

Vom admite, deci, că logica deontică presupune teoria posibilului acţional şi 
că este din mai multe puncte de vedere preferabil să dezvoltăm logica deontică ca o 
supraetajare a logicii dinamice. 

 
2. Un nou paradox în logica deontică 

 
Dacă u şi t descriu acte sau conduite (secvenţe de acte) formula wrightiană 

clasică O(u∧t) poate genera confuzii. În logica propoziţiilor conjuncţia este 
comutativă, i.e.(u∧t) ≡ (t∧u). Prin regula substituirii echivalentelor, RE, şi regula 
derivată α ≡ β ⇒ Oα ≡ Oβ putem obţine din axiomele logicii deontice standard 
teorema O(u∧t) ≡ O(t∧u) care este, evident, contra-intuitivă. Putem admite ca 
obligatorie succesiunea de acte „a murit şi l-a îngropat”, dar nu putem admite, cu 
aceiaşi îndreptăţire, obligaţia succesiunii de acte „l-a îngropat şi a murit” şi nu 
putem admite din punctul de vedere al bunului simţ moral sau normativ echivalenţa 
deontică O(u∧t) ≡ O(t∧u). 

Acest fapt contra-intuitiv l-am putea eticheta ca un nou paradox în logica 
deontică clasică, dacă numărul acestora n-ar fi şi aşa destul de mare. 

Evitarea acestui paradox poate fi realizată prin introducerea unei relaţii de 
ordine pe mulţimea actelor umane şi definirea conduitelor ca secvenţe de acte 
elementare. 
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3. Logica deontică dinamică 
 
Introducerea secvenţelor de acte într-o teorie logico-deontică şi definirea ope-

ratorilor deontici interdicţie, permisiune, obligaţie în raport cu relaţiile de suc-
cesiune serială, paralelă sau de alegere sau opţiune echivalează cu o reconstrucţie 
profundă a logicii deontice. Meritul acestei reconstrucţii revine logicianului  
J.J.Ch. Meyer. 

Acesta a folosit în lucrarea sa novatoare [7] trei relaţii de compunere a acţiu-
nilor: 1. secvenţială notată prin ; 2. paralelă notată prin &. şi 3. de alegere nedeter-
minată, notată prin semnul reuniunii ∪. 

Reproducem după Mihai Barbuceanu [2] 10 teoreme care descriu proprie-
tăţile operatorilor deontici în raport cu aceste forme de compunere a actelor umane: 

1.F (α; β) ≡ [α]Fβ 
O secvenţă α; β este interzisă, dacă şi numai dacă, după orice executare a 

primei acţiuni restul acţiunilor sunt interzise. 
Unui şofer, de  exemplu, îi este interzisă secvenţa de acte „beau zdravăn” şi 

apoi „mă urc la volan”. La fel, nu este lăudată conduita unui individ care intră în 
biserică, fluieră şi dansează. În orice comunitate şi în orice instituţie sunt secvenţe 
de acte care nu pot fi urmate de cineva fără ca autorul lor să fie dezavuat şi apoi 
pedepsit. 

2. F(α ∪ β) ≡ Fα ∧Fβ 
O alegere dintr-o mulţime de alternative este interzisă, dacă şi numai dacă, 

sunt interzise toate alternativele. 
Alegerea are loc într-o situaţie acţională prezentă în care agentul trebuie să ia 

o decizie în privinţa conduitei sale viitoare. Decidentul trebuie, în acea situaţie, să 
exploreze alternativele de conduită, consecinţele economice şi sociale ale acestora, 
dezirabilitatea şi valoarea stărilor accesibile, ţinând seama, totodată, de abilităţile şi 
mijloacele de care dispune. 

Putem, evident, analiza şi deciziile luate de cineva în trecut, dar nu le putem 
anula. Le putem doar dezavua pe temeiuri de ordin ştiinţific, tehnic sau pe temeiuri 
de ordin moral sau juridic. 

Următoarea regulă se referă la acţiunile făcute în paralel şi la relaţiile lor cu 
interdicţia. 

3. (Fα∨Fβ) ⊃ F(α&β) 
Dacă este interzisă una dintre componentele unei compuneri paralele este 

interzisă compunerea paralelă însăşi. 
Execuţia în paralel este posibilă numai între acţiuni permise. 
Într-un proiect ingineresc putem propune ca două acţiuni să fie efectuate în 

paralel, numai dacă ambele sunt posibile şi permise în condiţiile date. 
Un agent poate executa două acţiuni simultane. Un interpret de muzică uşoa-

ră poate cânta şi dansa în acelaşi timp. Petru se poate plimba şi fuma în acelaşi 
timp. Echipa 1 poate face acţiunea u1, în timp ce echipa 2 face acţiunea u2 (dacă 
acestea sunt mutual compatibile. Cineva nu poate fuma alături de o persoană ce 
spală cu neofalină!). 

4. O(α;β) ≡ (Oα∧[α]Oβ) 
O secvenţă de acţiuni este obligatorie, dacă şi numai dacă, este obligatorie 

prima acţiune şi după executarea acesteia este obligatoriu restul secvenţei. 
Obligaţia secvenţială cere, mai întâi, ca primul act să fie fezabil sau acţional 

accesibil executantului şi în plus, să-i fie impus de un factor de putere sau ca acesta 
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să se simtă interior atras de rezultatul imaginat al actului (autoobligare sau angajare 
teleologică). Mai departe, fiecare stare rezultat atinsă, trebuie să fie, sub raport 
ontic, punct de plecare pentru actul următor şi în plus, sub raport normativ, acesta 
să-i fie impus ca o obligaţie. 

Obligaţia serială este descriptibilă printr-o inducţie matematică, printr-un 
algoritm sau o procedură. 

5. (Oα∨Oβ) ⊃ O(α∪β) 
Dacă una dintre componentele unei alegeri este obligatorie, atunci alegerea 

însăşi este obligatorie. 
Simbolul ∪ anunţă o alegere sau o decizie. Prezenţa unei obligaţii pentru un 

agent conformist aflat într-o situaţie de decizie îi anulează iniţiativa sau libertatea 
de acţiune. El are de ales doar între a-şi respecta obligaţia impusă de sistemul de 
norme şi a evita astfel o eventuală sancţiune şi a-şi încălca obligaţia şi a pune pe 
prim plan scopurile şi interesele proprii. Multe situaţii sau noduri de decizie evocă 
în mintea decidentului conflicte între aspiraţiile şi dorinţele proprii şi cerinţele 
ordonate de legiuitor sau alcătuitorul regulamentului pe care trebuie să-l respecte. 
Cândva am descris astfel de situaţii cu ajutorul noţiunilor de conflict teleodeontic şi 
concordanţă teledeontică. Pentru cercetarea acestora avem nevoie de sisteme 
modale mixte. 

6. O(α&β) ≡ (Oα ∧ Oβ) 
O compunere în paralel a două acte sau a două conduite este obligatorie, 

dacă şi numai dacă, toate componentele ei sunt obligatorii. 
Compunerea paralelă descrie executarea simultană a unor secvenţe de acte. O 

compunere paralelă este obligatorie, dacă fiecare dintre actele executate simultan 
sunt obligatorii. De exemplu, un medic poate prescrie unui pacient, alături de 
tratamentul medicamentos, un anumit regim de viaţă. 

Formula 6 este net distinctă de cunoscuta axiomă wrightiană despre distribu-
tivitatea functorului O faţă de conjuncţie, O(p∧q) ≡ (Op∧Oq). În formula 6 simbo-
lul & stă pentru legarea în paralel a actelor umane şi nu pentru semnul conjuncţiei, 
redat şi de Mihai Barbuceanu, ca şi de către noi, prin simbolul ∧. 

7. P(α;β) ≡ <α>Pβ 
O secvenţă este permisă, dacă şi numai dacă, există un mod de a executa 

prima acţiune şi după care restul secvenţei este permisă. 
Formula <α>p se citeşte: „Este posibil să se obţină prin executarea conduitei 

α starea p”. Ea descrie atingerea unui rezultat printr-o procedură sau conduită dată 
şi ţine de ceea ce noi numim logica modalităţilor acţionale. În trecut, în sistemele 
propuse, noi am redat <α>p prin formula M(α, p) sau prin M(x, α, p) = „Este 
posibil pentru x să ajungă prin coduita α într-o stare ce satisface p”. În alte 
încercări am simţit nevoia să specific şi starea de start şi am folosit formule de 
forma M(q, α, p) = „Este posibilă să treci din q prin α în p” sau L(q, α, p) = „În 
mod necesar din q se trece prin α în p”. Ultima formulă descrie schema unei direc-
tive practice de forma: „Pentru a trece din q în p, trebuie să execuţi secvenţa α”. 

Evident, <α>p este mai slabă decât [α]p şi este implicată de către aceasta. 
8. P(α∪β) ≡ (Pα∨Pβ) 
O alegere (choice) este permisă, dacă şi numai dacă, este permisă cel puţin 

una dintre componentele ei. 
Alegerea unei alternative are loc, desigur, după criterii specifice fiecărui 

domeniu şi fiecărui agent decident, după interesele, cunoştinţele şi valorile la care 
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aderă acesta. Alegerea unei alternative echivalează cu fixarea unui scop (angajare 
teleologică) sau luarea unei decizii. 

Fiecare nod de decizie are un număr de alternative accesibile unui agent în 
funcţie de abilităţile şi informaţiile pe care le deţine acesta. Noi am numit cândva 
aceste alternative „deschidere  operaţională” a agentului x în situaţia q. 

9. P(α&β) ⊃ (Pα∧Pβ) 
Dacă o compunere în paralel este permisă, atunci sunt permise toate compo-

nentele ei. 
Altfel spus dacă o compunere în paralel (sau în acelaşi timp CP) conţine o 

acţiune sau o secvenţă nepermisă, atunci întreaga compunere în paralel este 
nepermisă sau interzisă. Un măr putred strică întregul coş!. 

10. (O(α∪β)∧Fα ∧ Pβ)⊃Oβ 
Dacă o alegere este obligatorie şi o componentă din două este interzisă şi 

cealaltă este permisă, atunci cea permisă este obligatorie. 
Vom încheia observând că logica deontică trebuie întemeiată pe o teorie for-

mală a posibilului acţional relativizat la agenţi, situaţii acţionale de start şi termi-
nale, stări iniţiale, stări scop, stări obligaţie, stări rezultat al unor acte comporta-
mentale considerate, proiectate sau realizate. Ea mai trebuie întemeiată şi pe o teo-
rie a abilităţilor umane şi pe distincţia esenţială dintre conceperea sau considerarea 
unui program şi execuţia sau îndeplinirea acestuia. Vom vedea mai departe, că 
putem găsi şi alte întemeieri pentru introducerea operatorilor deontici „Este 
obligatoriu să…” sau „Trebuie să …”, „Este interzis să …” sau „Trebuie să nu 
faci…”. Ne vom referi într-un capitol următor la axiologia formală. 

 
4. O semantică a logicii deontice dinamice pe arbori etichetaţi 

 
Putem asocia logicii deontice dinamice o interpretare sau un model pe teoria 

arborilor etichetaţi. Prezentăm întâi o listă de componente şi o descriere intuitivă în 
termeni de limbaj comun şi apoi trecem la definirea riguroasă a teoriei semantice 
pe care o propunem. 

 
4.1. Explicaţii preliminare informale 

 
1. Acţiunile elementare a,b,c, … vor fi redate ca etichete ale unor arce. 

Alfabetul actelor elementare îl vom nota prin A = ⎨a, b, c, d, …, v, w⎬ 
2. Fiecărui agent ag1, ag2, … îi vom asocia un subalfabet de acţiuni 

elementare. Mulţimea agenţilor va fi notată prin Ag = ⎨ag1, ag2, …, agn ⎬ 
3. Abilitatea unui agent x, Ab(x), va consta din mulţimea cuvintelor scrise cu 

acest alfabet. 
4. Conduitele sale permise vor fi selectate din mulţimea secvenţelor ce nu 

contrazic definiţiile operatorilor deontici, interdicţie, permisiune şi obligaţie şi 
care-i descriu statutul şi atribuţiile într-o organizaţie. 

5. Nodurile vor desemna stări sau situaţii acţionale s1, s2, … sn sau rezultate 
ale parcurgerii unor drumuri. Mulţimea stărilor o vom nota prin S. 

6. Fiecărei stări sau situaţii acţionale putem să-i asociem un model constând 
dintr-o listă de atomi predicativi instanţiaţi sau dintr-o listă de literali din logica 
propoziţiilor. 

7. Etichetele unor drumuri vor descrie secvenţe de acte sau conduite. 
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8. Conduitele vor fi redate prin litere mici din alfabetul elen ca: α, β, χ, δ, λ, 
μ, π, θ, ρ, σ sau, pentru comoditate, prin literele u, s,v, cu sau fără indici inferiori şi 
vor fi privite ca nişte programe de acţiune. Fiecare literă grecească va reda de fapt 
o secvenţă de litere mici latine ce desemnează acte elementare de conduită. Literele 
greceşti sau literele latine s,t,u, v vor putea fi cuprinse între paranteze drepte de 
forma [α], [u] sau ascuţite de forma <β>, <s> şi urmate de o variabilă 
propoziţională p, q, r, … sau de o formulă deontică de forma Fp, Pq. Formula [α]p 
va fi o formulă de logică dinamică cu semnificaţia că după orice execuţia a 
conduitei α se  va ajunge la o stare în care formula q va fi adevărată. Ea descrie 
necesitatea în logica dinamică. Formula <β>q descrie posibilul logic dinamic cu 
înţelesul particular că cel puţin o dată după executarea conduitei β se ajunge la o 
stare în care p este adevărată. 

9. Formula p din [α]p descrie efectul sau rezultatul executării de către un 
agent a conduitei α. Vom vedea mai departe că această distincţie este utilă pentru 
formularea unor scheme de inferenţă despre legătura dintre scopuri şi mijloace. 
Conduitele pot fi văzute ca mijloace de a atinge scopuri sau de a-ţi realiza 
obligaţiile definite pe stări. 

10. Un nod în care poate ajunge prin conduita sa un agent şi din care pleacă 
mai multe drumuri va fi un nod de decizie sau de alegere. Drumurile ce pleacă din 
acelaşi nod vor descrie deschiderea operaţională a agentului în acea situaţie. 
Cardinalul asociat mulţimii drumurilor de plecare din nod descrie de fapt numărul 
alternativelor de conduită. 

11. Două conduite care pleacă din acelaşi nod vor putea fi interpretate ca 
fiind legate în paralel sau având duratele de execuţie parţial intersectate. 

12. Dacă toate rădăcinile arborilor vor aparţine unei mulţimi iniţiale I şi toate 
nodurile de pe „frunze” vor fi plasate într-o mulţime terminală T şi vom asocia 
fiecărui agent un arbore cu rădăcina în I şi vom defini o funcţie de angajare 
teleologică de forma: τ: Ag × I → T2, atunci vom putea descrie asumarea de către 
agenţi a scopurilor generice şi aplica la modelul pe arbori teleologica noastră cu 
agenţi. În plus, vom putea dezvolta o teorie a raporturilor scop mijloc. 

13. Acelaşi model va putea fi interpretat şi ca un automat nedeterminist în 
spiritul teoriei prezentate de noi în [16] 

14. Compunerea în serie a două conduite revine la juxtapunerea a două 
segmente dintr-un drum complet din arbore sau din automat. 

Punctele de mai sus redau caracteristicile generale ale teoriei semantice pe 
care dorim să o construim. Dincolo de aceste relatări intuitive începe construcţia 
tehnică propriu zisă. Aceasta va consta, pe de o parte, din reactivarea unor 
cunoştinţe de teoria grafurilor şi în particular de teoria arborilor etichetaţi, de teoria 
automatelor nedeterministe, a gramaticilor generative şi a limbajelor formale, căci 
va trebui să definim unele noţiuni specifice ca cele de rădăcină, frunză, drum 
complet, sub-cuvânt, prefix, sufix, inducţia pe secvenţe sau conduite etc. Pe de altă 
parte, va trebui să definim conceptul de model într-un astfel de arbore şi de formulă 
de logică dinamică deontică adevărată într-un arbore T. 

Cum în logică dinamică deontică intervin trei forme de compunere a 
secvenţelor, în serie notată prin ;, în paralel notată prin & şi de alegere sau decizie 
notată prin ∪, va trebui să propunem definiţii semantice pentru adevărul unor 
formule obţinute prin aceste operaţii şi pentru operatorii deontici care le prefixează. 

Mai departe va trebui să definim noţiunile de realizabilitate, infirmabilitate, 
validitate şi contradicţie, ca să pentru conceptul de consecinţă semantică. 
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4.2. Grafuri etichetate şi cuvinte 
 
Începem prin câteva definiţii preliminare de teoria grafurilor. 
Fie T un arbore. Numim rădăcină a unui arbore un nod sau stare ce le 

precede pe toate celelalte din arbore. 
root (s0, T) ≡ ∀s (s ∈S: s0 < s)                                  (d1) 
Numim drum complet în arborele T un drum care începe în s0 şi se termină pe 

frunze. Admiţând că lucrăm cu mai mulţi arbori simultan şi că aceştia sunt aşezaţi 
orizontal cu rădăcina la stânga şi frunzele la dreapta, vom include în mulţimea 
iniţială a unui automat I toate rădăcinile arborilor şi într-o mulţime terminală T 
toate nodurile frunzelor. Vocabularul de intrare în automat va fi reprezentat de 
alfabetul de acte elementare A. Funcţia de tranziţie va fi definită pe produsul 
cartezian S × A cu valori în S: S × A →S. Într-o primă etapă, când nu suntem 
interesaţi de actele de comunicare dintre agenţi, nu vom defini o funcţie de ieşire. 
Automatul va rămâne doar un acceptor. În [16] am folosit un şir de acceptoare 
nedeterministe pe care le-am făcut, pe rând, apte de a descrie datele şi duratele, 
scopurile şi obligaţiile, conduitele posibile şi conduitele efective, conduitele eficace 
şi erorile practice, conduitele legale şi cele ilegale etc. 

Fie μ un drum, cp un simbol predicativ pentru drum complet (complete path). 
Atunci scriem: 

cp(μ) ≡ (begin(μ) = s0) ∧ end (μ)∈ T                  (d2) 
Dăm trei definiţii ce ţin de teoria limbajelor formale în sensul gramaticilor 

generative, dar care ne vor fi de folos în demonstrarea unor teoreme. Definim 
termenii de sub-cuvânt, prefix şi sufix. 

Evident, termenii de mai sus au interpretări în teoria conduitelor umane şi ne 
vor servi, în acelaşi timp pentru demostraţia prin inducţie a unor teoreme. 

Dsc.          sw(v,u) ≡ ∃ s∃t/svt = u              (d3) 
Dpref        pref(s,u) ≡ ∃t/st = u                                 (d4) 
Dsuf          suf(m,u) ≡ ∃ s/ sm = u                            (d5) 
Prefixele şi sufixele sunt cazuri limită de sub-cuvinte. Prefixul este un sub-

cuvânt iniţial care nu are un precedent şi sufixul este un sub-cuvânt terminal care 
nu are succesor. Sub-cuvântul corespunde unei sub-conduite. 

Definim, în continuare, pe structura de arbore, compunerile în serie, în paralel 
şi operaţia de alegere, un analog dinamic al deciziilor din management. 

 
4.3. Semantica pe arbori a compunerii actelor în serie, paralel şi a alegerilor 

 
Fie T un arbore etichetat pe post de structură de model. 
DS1. Spunem că formulele u;t sunt o compunere în serie în arborele T a 

conduitelor u şi t, dacă şi numai dacă: 1. Există în T un drum complet μ care are 
eticheta m; 2. În m există un sub-cuvânt s care are pe u ca prefix şi pe t ca sufix. 
Simbolic: 

T ⏐= u;t ⇔ ∃ μ[cp(μ) ∧ (lab(μ) = m) ∧ sw(s,m) ∧ pref(u,s) ∧ suf (t, s) ∧ ut = m] 
În formula de mai sus am folosit convenţiile: cp = complete path; lab = label 

(etichetă); sw = subword; pref = prefix; suf = sufix 
DS2. Spunem că două secvenţe u şi t din arborele T sunt compuse în paralel, 

dacă şi numai dacă, există în T două drumuri complete μ1 şi μ2 având etichetele m1 
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şi m2 care au un prefix comun pe m3 astfel încât m3 compus în serie cu u este un 
sub-cuvânt în m1 şi m3 compus în serie cu t este un sub-cuvânt în m2. Simbolic: 

T ⏐= par(u,t) ⇔ ∃μ1∃μ2[cp(μ1) ∧ cp(μ2) ∧ (lab(μ1) = m1) ∧ (lab(μ2) = 
m2)∧pref(m3,m1) ∧ pref(m3,m2) ∧sw(m3;u,m1) ∧ sw (m3;t, m2)]  

Definiţiile de mai sus a secvenţelor compuse în serie şi în paralel poate să 
pară unor cititori contorsionată. Ele şi sunt astfel, căci ne-am reţinut de la intro-
ducerea în definiţii a numelor nodurilor. Definiţiile sunt date la nivelul etichetelor 
şi nu la nivelul drumurilor. La nivelul drumurilor ne-am fi sprijinit pe idea de nod 
de scindare din care pleacă două drumuri. Într-o logică dinamică ternară cu opera-
tori de forma s1[π]s2, s1<π>s2, definiţiile compunerilor în serie şi în paralel vor 
deveni mult mai simple şi mai intuitive. Sugerăm cititorului, ca un exerciţiu ins-
tructiv, construirea acestor definiţii. 

Propunem acum o interpretare pe arbori a actelor de decizie sau alegere 
făcută de un agent într-o stare sau situaţie acţională. 

Noi distingem două clase de decizii: decizii de scop şi decizii procedurale, de 
program sau conduită. Deciziile de scop constau în alegerea de către agentul deci-
dent a unei stări terminale acţional posibile ce satisface aspiraţiile şi exigenţele 
valorice ale acestuia. Deciziile procedurale constau în explorarea şi alegerea unei 
metode de a atinge o stare ţintă anterior fixată. 

În lucrarea de faţă ne vom ocupa numai de deciziile procedurale care ţin de 
logica dinamică. De teoria deciziilor de stare sau a angajărilor teleologice ne-am 
ocupat pe larg în sistemele noastre teleologice [9-13] 

DS3. Spunem că un agent x, aflat într-o situaţie acţională s face o alegere 
între o mulţime de conduite [m1,…, mn], dacă şi numai dacă: 

1. situaţia s este începutul drumurilor [μ1,μ2,…,μn],i.e. 
    begin(s)[μ1,μ2,…,μn], 
2. Pentru un drum μi mi este eticheta drumului μi şi desemnează o conduită 

sau un program, iar mulţimea etichetelor drumurilor ce încep în s descrie 
conduitele accesibile direct din s. 

    ∪mi=lab(μi)            I ≤ i ≤ n 
3. Agentul x are în situaţia s ca scop starea descrisă de propoziţia p; 
    goal(x,s,p) 
4. Există în mulţimea conduitelor [m1,m2, …,mn] o conduită mi pe care 

agentul x o poate executa care se încheie cu atingerea stării scop ce satisface 
propoziţia p; 

∃mj(mj∈∪mi ∧ Ma(x,s,mj) ∧ [mj]p) 
5. Executarea de către x a conduitei mj este legală, dacă şi numai dacă, orice 

stare rezultată din execuţia conduitei mj este legală;i.e. 
legal(x, mj) = ∀w ((w∈S ∧ do(x, mj)) ∧ [, mj]w) ⊃ legal(x, w)         (d6) 

iar conceptul de legalitate a unei stări atinse se defineşte ca în lucrările noastre mai 
vechi prin referire la interdicţiile şi obligaţiile ce revin unui agent şi la conduitele 
efective ale acestuia [21-24]. 

Un agent poate avea o conduită ilegală pentru că a săvârşit o secvenţă de acte 
ce duce la o stare rezultat ce-i este interzisă. În acest caz el a săvârşit infracţiunea 
de a fi executat ceva ce-i este interzis. Încălcarea unei prohibiţii este o ilegalitate. 

IL1(x,w) ≡ F(x,w) ∧ Do (x,u) ∧[u]w                                                  (d7) 
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O altă specie de ilegalitate de stare provine din faptul că un agent nu a săvâr-
şit tot ceea ce trebuia să săvârşească astfel încât să asigure cu orice preţ atingerea 
unei stări rezultat ce-i era impusă ca obligatorie. Neatingerea unei stări rezultat, 
accesibile ţie prin abilităţile de care dispui şi la care erai obligat să ajungi este o 
specie de conduită ilegală. Ca agent executiv ţi se poate reproşa numai neexecu-
tarea unei conduite pe care o puteai executa, erai obligat să o execuţi, dar tu nu ai 
executat-o. 

I L2(x,w) ≡ ∃u(u ∈ Ab(x) ∧ [u]w ∧-Do(x,u)                                     (d8) 
Putem acum defini conduita legală ca o conduită diferită de ambele specii de 

conduite ilegale 
legal_rezult(x,w) ≡ - (IL1(x,w) ∨ IL2(x,w))                                       (d9) 
 
Revenim acum la definirea alegerii sau a actului de decizie. 
DS3# Spunem că un agent x, aflat într-o situaţie acţională s face o alegere în 

o mulţime de conduite [m1, …,mn], dacă şi numai dacă: 
Simbolic: 
T|= ch (x, s, [m1,m2,…,mn]) ⇔ 
              1.  begin(s,[μ1,μ2, …, μn]); 
              2.  ∪mi = ∪lab(μi)                        (1 ≤ i ≤ n); 
              3.  goal(x, s, p); 
              4.  ∃ mj (mj∈[m1, m2, …, mn] ∧Ma(x, s, mj) ∧ [mj]w; 
              5.  legal (x,w) 

Definiţiile DS1-DS3 şi DS3# explică în semantica pe arbori compunerea se-
rială a actelor şi compunerea lor în paralel. Explică, la fel, alegerea sau decizia. Ele 
propun regândirea semanticii logicii dinamice în vecinătatea teoriei acţiunii. Com-
punerea în paralel dă seama în opinia noastră de acte desfăşurate simultan de către 
agenţi diferiţi sau chiar de acelaşi agent. În ele nu apar explicit operatori deontici, 
ci doar agenţi, situaţii acţionale, abilităţi şi scopuri ale agenţilor, conduite sau pro-
grame şi operatori de logică modală şi stări rezultate din executarea unor conduite. 

 
4.4. Semantica pe arbori a logicii deontice dinamice 

 
Pasul următor constă în captarea operatorilor deontici dinamici în semantica 

definită pe arbori. 
Procedăm aceasta de introducerea unui procedeu inductiv. 
Fie u = a1; a2; a3;…; an o secvenţă de acte. Pentru facilitarea inducţie 

matematice, ca în Prolog, scindăm orice secvenţă în primul element al secvenţei 
sau „capul” secvenţei şi în „restul” sau „coada” acesteia. Scriem aceasta sub forma: 
h(u); q(u). Coada se scindează şi ea în capul cozii, h(q(u)) şi în coada cozii, q(q(u)). 
Cum însă cardinalul lui u este un număr finit, să zicem n, după n astfel de scindări, 
ajungem să considerăm drept „cap” ultimul element din secvenţa u şi drept coadă 
mulţimea vidă de elemente. Convenim să notăm conduita vidă prin η. 

Să presupunem acum că are loc pentru un agent executiv oarecare obligaţia 
de a înfăptui secvenţa u, Ou. Prin acelaşi procedeu, vom putea conchide că, dacă 
este obligatorie pentru un agent întreaga secvenţă, atunci este obligatoriu pentru 
acesta primul act sau „capul” şi după aceea este obligatoriu pentru el „coada”. 
Procedeul se repetă, până ce vom conchide că este obligatoriu ultimul element şi 
după aceea ultima coadă a acestuia mulţimea vidă ce are cardinalul 0. 
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Dacă u = a1; a2;…;an şi este obligatoriu u, i.e. are loc Ou, atunci va avea loc 
echivalenţa: 

Ou ≡ Oh(u); Oq(u)                                                       (d10) 
Cum însă h(u) = a1 şi q(u) = a2;a3;…; an putem scrie în loc de (d10): 
Ou ≡ Oa1; O(a2; a3;….;an)                                            (d11) 
După fiecare nouă scindare apare un nou cap marcat de operatorul O. În cele 

din urmă obţinem formula: 
O(u1; u2;…; un) ≡ Oa1; Oa2; Oa3;….;Oan)                    (d12) 
Dar (d12) este analoga deontic-dinamică a unei bine cunoscute formule de 

logică deontică clasică luată de Georg von Wright ca axiomă în cel de al doilea 
sistem axiomatic de logică deontică standard. Deosebirea dintre (d12) şi axioma lui 
von Wright rezidă în faptul că în (d12) nu mai apare explicit operatorul ∧, cum 
apare acesta în teoria wrightiană, locul lui fiind luat de conectivul serial ;, care este 
de fapt relaţia binară succesor imediat astfel că a1; a2 se poate citi: „Succesorul lui 
a1 este a2”. Logica deontică dinamică face uz de o relaţie de succesiune  şi nu de 
operaţia conjuncţie. În logica deontică dinamică întemeiată pe o relaţie de ordine 
nu poate apare un paradox de tipul celui semnalat de noi în capitolul 2 pe care l-am 
numit paradox al comutativităţii conjuncţiei. 

Putem acum să definim în semantica pe arbori operatorii deontici dinamici 
pentru compunerile în serie, în paralel şi pentru actele de decizie sau alegere. 

DOS. Spunem că o secvenţă de acte este obligatorie într-un arbore model T, 
simbolic T|=O(u;t), dacă şi numai dacă: 

1. T|= u;t 
2. T╞ O(u;t)≡ (Ou; Ot) 
3. T╞ [u;t]p ⊃ (Op ⊃O(u;t)) 
Condiţia 1 postulează o condiţie ce ţine de infrastructura logicii deontice 

dinamice, de teoria posibilului acţional: secvenţele de acte sau conduitele u şi t tre-
buie să fie compuse în serie în arborele T (vezi definiţia DS1). 

Condiţia 2 reduce o obligaţie serială la obligaţia în ordine a fiecărei compo-
nente din serie şi invers. 

Condiţia 3 spune că dacă o stare rezultat a unei compuneri de conduite este 
obligatorie, atunci este obligatorie şi compunerea de conduite ce duce la acea stare 
rezultat. Dacă este acceptată o obligaţie de stare trebuie să fie acceptată şi o con-
duită ce duce la acea obligaţie de stare.  

DPS. Spunem că o secvenţă de acte compuse în serie este permisă într-un 
arbore model T, simbolic T╞ P(u;t), dacă şi numai dacă: 

1. T╞ u;t 
2. T╞ P(u;t) ≡ (Pu; Pt) 
3. T╞ P[u;t] ⊃ (∀v(sw(s; u; t) ∧ [v]q)⊃ Pq) 
Primele două condiţii din definiţia DPS sunt similare primelor două din 

definiţia DOS de mai sus. 
Condiţia 3 afirmă că dacă este permisă o compunere serială a două conduite, 

atunci trebuie să fie permise toate stările rezultat obţinute ca urmare a execuţiei 
unei sub-conduite din conduita compusă. Cerinţa 3 descrie un transfer de la permi-
siunile de conduite sau sub-conduite la permisiunile de stări rezultat. 

DFS. Spunem că o secvenţă de acte compuse în serie este interzisă într-un 
arbore model T, simbolic T╞ F(u;t), dacă şi numai dacă: 
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1. T╞ u;t 
2. T╞ F(u;t) ≡ Pu; Ft 
3. T╞∀v[(sw(v; u; t) ⊃ (Fv ⊃ F(u;t))] 

Obs.1. Interdicţiile, ca şi obligaţiile şi permisiunile se definesc pe mulţimea 
conduitelor acţional posibile. Nu are sens să interzici cuiva o acţiune care oricum 
acesta nu o poate executa. 

Obs.2. O compunere în serie este interzisă, dacă şi numai dacă, are un subcu-
vânt acţional interzis. 

Obs.3. O compunere secvenţială de conduite este interzisă dacă are o sub-con-
duită interzisă. 

Definiţiile DOS, DPS şi DFS introduc semantica logicii deontice secvenţiale 
sau a compunerii în serie a conduitelor. 

Nu am introdus în construcţia noastră semantică agenţii, scopurile şi abilită-
ţile lor, ci ne-am limitat, deocamdată, la operatorii deontici ce determină conduite 
şi numai în trecere am menţionat legăturile acestora cu obligaţiile, interdicţiile sau 
permisiunile de stări rezultat. 

Pasul următor va consta în definirea operatorilor deontici pentru conduitele 
desfăşurate în paralel. 

DPO. Spunem că două secvenţe de acte compuse în paralel sunt obligatorii 
într-un arbore model T, simbolic T╞ O(u &t), dacă şi numai dacă: 

1. T╞ par (u,t)                   (sau o notaţie alternativă T╞ u&t) 
2. T╞ O(u&t) ≡ Ou&Ot 
3. T╞ [u]p ⊃ (Op ⊃ O(u)) 
4. T╞ [t]p ⊃ (Op ⊃ O(t) 

Obs.1. Condiţia 1 este o condiţie preliminară la nivelul posibilului acţional. 
Obs.2. Obligaţia de a executa în paralel două secvenţe este tot una cu obliga-

ţia de a executa în acelaşi timp secvenţa u şi secvenţa t. 
Obs.3. Condiţiile 3 şi 4 stipulează că dacă este obligatorie starea terminală a 

unei secvenţe de acte este obligatorie secvenţa însăşi. 
Obs.4. Compunerea în paralel descrie secvenţe de acte dintr-un plan preconi-

zate a fi executate simultan de către acelaşi agent sau de către agenţi diferiţi. 
Expresia „În timp ce ag1 face u, ag2 face t”. 

Obs.5. Vom distinge între preconizarea sau prevederea executării în paralel a 
două secvenţe de acte şi execuţia simultană a acestora. 

Obs.6. Este important de observat că două secvenţe prevăzute într-un plan ca 
executabile în acelaşi timp pot fi realizate uneori de către acelaşi agent şi în acelaşi 
loc sau de către agenţi diferiţi şi în locuri diferite. Simultaneitatea nu presupune în 
mod necesar şi coincidenţa sau vecinătatea spaţială. 

DPF. Spunem că două secvenţe de acte compuse în paralel sunt interzise 
într-un arbore model T, simbolic T╞ F(u&t), dacă şi numai dacă: 

1. T╞ par (u,t)               (sau o notaţie alternativă T╞ u&t) 
2. T╞ (Fu ∨ Ft) ⊃ F(u&t) 
3. T╞ [u]p ⊃ (Fp ⊃ F(u&t)) 
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Obs.1. Posibilitatea acţională a compunerii în paralel a două secvenţe de acte 
este o precondiţie pentru trecerea la promulgarea interdicţiilor, căci este un nonsens 
să interzici cuiva ceea ce acesta nu poate orişicum face. Dănilă Prepeleac spunea că 
se abţine să arunce cu buzduganul în Lună de teamă ca unii locuitori ai Lunii de 
profesie fierari să nu i-l reţină acolo. Ca să te abţii de la ceva sau să-ţi interzică 
cineva să faci ceva, trebuie mai întâi să poţi face acel lucru. 

Obs.2. Dacă una dintre conduitele preconizată a fi executată în paralel cu 
altele este interzisă atunci va fi interzisă întreaga compunere în paralel. 

Obs.3. Dacă o stare rezultată dintr-o conduită este interzisă, atunci este 
interzisă acea conduită şi odată cu aceasta va fi interzisă orice compunere în paralel 
ce conţine acea conduită. 

 
DPP. Spunem că două secvenţe de acte compuse în paralel sunt permise într-

un arbore model T, simbolic T╞ P(u&t), dacă şi numai dacă: 

1. T╞ par(u,t)                      (sau o notaţie alternativă T╞ u & t) 
2. T╞ P(u&t) ⊃ (Pu ∧Pt) 
3. T╞ ( [u]p∧ [t]q) ⊃ (P(u&t) ⊃ P(p&q)) 

Obs.1. Pentru a putea norma ca permise anumite conduite compuse în paralel 
trebuie mai întâi ca acestea să fie accesibile unor agenţi sau fezabile. După 
terminologia noastră acţional posibile. 

Obs.2. Dacă este permis să executăm două secvenţe de acte în paralel, atunci 
este permisă fiecare dintre ele luată individual şi este adevărată conjuncţia acestor 
conduite permise. 

Obs.3. Dacă două secvenţe de acte sau conduite au ca stări terminale două 
stări în care sunt adevărate propoziţiile p şi q, atunci este permisă compunerea în 
paralel a celor două stări rezultat descrise de p şi q. 

 
Pentru a încheia construcţia noastră semantică trebuie să combinăm 

operatorul alegerii ∪ sau ch(x,s,u) cu operatorii deontici dinamici O, F şi P. 

DCO. Spunem că o alegere făcută de un agent conformist x într-o situaţie s 
între opţiunile [u1, u2,…,un] este obligatorie într-un arbore model T, dacă şi numai 
dacă: 

1. T╞ ch (x,s, [m1, m2,…,mn])     (sau T╞ ch(x,s,[u1∪u2∪…∪un]) 
2. T╞ O(x,s,[u1∪u2 ∪…∪un] ≡ ∃ ui(ui∈[u1∪u2∪….∪un] ∧ O(x,s,ui)) 

Obs.1. Prima condiţie ţine de întemeierea deciziei pe teoria posibilului 
acţional. Agentul decident x trebuie să se afle într-un nod sau situaţie s de bifurcare 
sau la „răscruce de drumuri”. Aceste drumuri trebuie să fie etichetate cu acte 
elementare pe care agentul le poate executa (aparţin abilităţii acestuia). Mulţimea 
de conduite alternative [u1∪u2∪…∪un] constituie ceea ce noi numeam odinioară 
deschiderea sa operaţională. La capătul fiecăreia dintre conduite există stări 
terminale mai mult sau mai puţin dezirabile pe care agentul le poate evalua după 
propriile sale criterii sau după criteriile organizaţiei pe care o reprezintă. Putem 
defini un cardinal al deschiderii operaţionale pe care o are agentul x în situaţia s. 

Obs.2. Condiţia 2 afirmă că o alegere este obligatorie pentru un agent x, dacă 
şi numai dacă, în situaţia s începe o conduită pe care agentul x este obligat să o 
urmeze. Se acceptă opinia că agentul x este un adept al respectării legilor sau un 
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conformist. Prezenţa unei obligaţii pentru un agent conformist într-un nod de 
decizie îi anulează libertatea de opţiune. 

DCF. Spunem că o alegere făcută de un agent conformist x într-o situaţie s 
între opţiunile [u1, u2….un] este interzisă într-un arbore model T, dacă şi numai 
dacă: 

1. T╞ ch(x,s, [m1,m2,…,mn]        (sau T╞ ch(x,s,[u1∪u2∪ …∪un]) 
2. T╞ F(x,s,[u1∪u2∪…∪un] ≡ ∀ui(ui∈[u1∪u2∪ …∪ un] ⊃ F(x,s,ui)) 
3. (|[m1, m2, …,mn] | = n ∧ |mi: F(x,s,mi)| = p) ⊃ | [mj:P(x,s,mj]| = n-p 

Obs.1. Şi interdicţiile au un sens numai într-un spaţiu de alternative de 
conduite accesibile agentului. 

Obs.2. O alegere într-o situaţie s este blocată sau interzisă, dacă şi numai 
dacă, sunt interzise toate conduitele alternative. Aceasta reprezintă o eroare de 
legiferare. Un membru al unei comunităţi trebuie să aibă în orice situaţie acţională 
o conduită accesibilă, chiar dacă aceasta îi este mai puţin convenabilă. 

Obs. 3. Dacă agentul x are în situaţia s de ales între n conduite alternative 
(cardinalul deschiderilor operaţionale este n) şi dintre acestea sunt interzise p 
(cardinalul conduitelor interzise este p), atunci numărul conduitelor eligibile va fi 
de n-p. Am folosit în 3 noţiunea de cardinal al unor mulţimi. Orice interdicţie a 
unei conduite diminuează spaţiul de opţiune cu o alternativă. 

DCP. Spunem că o alegere făcută de un agent conformist x într-o situaţie s 
între opţiunile [u1,u2,…un] este permisă într-un arbore model T, dacă şi numai 
dacă: 

1. T╞ ch(x,s,[m1,m2…,mn])    (sau T╞ ch (x,s,[u1∪u2∪…∪un]) 
2. T╞ P(x,s,[m1, m2,…,mn]) ≡ P(x,s,m1) ∨ P(x,s,m2) ∨ …      ∨ P(x,s,mn) 
3. T╞ Free(x,s [m1, m2,…,mn]) ≡ P(x,s,m1) ∧ P(x,s,m2) ∧… ∧ P(x,s,mn) 
 
Obs.1. Permisiunea unui agent x aflat într-o situaţie acţională s de a alege 

dintre n conduite este definită într-un spaţiu de conduite accesibile acestuia. 
Obs.2. O alegere a unui agent x aflat într-o situaţie s este permisă, dacă şi 

numai dacă, este permisă cel puţin o alternativă, i.e. nu-i sunt interzise toate alter-
nativele. 

Obs.3. Un agent x aflat într-o situaţie s în care i se deschid n alternative sau n 
opţiuni este liber să aleagă pe oricare dintre alternative, dacă şi numai dacă, îi 
sunt permise toate alternativele. 
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NEW FOUNDATIONS FOR DEONTIC LOGICS 
 

ABSTRACT 
 
Deontic logics is a logical theory for moral, juridical or other kinds of norms created 

by G.H. von Wright in 1951. 
In our opinion, deontic logics is in need for new foundations. The first kind of foun-

dation concerns his ontological status. The second kind of foundation is an axiological one. 
Deontic logics cannot be based directly on aletic or physical modalities as necessity, 

possibility and so on, as tried forty years ago Stig Kanger or A.R. Anderson. Obli-gations, 
interdictions or permissions can be founded on a theory of actional possibility for individual 
human beings or other species of agents in determined spatial and temporal conditions. 
J.J.Ch. Meyer’s deontic dynamic logics [7] is a step in a good direction. We are searching 
for a more pragmatic deontic logics making use of different classes of agents, ac-tionnal 
situations, dates, time intervals, status and roles, knowledge bases, goals and programs. 

We have proposed in this direction a semantic  foundeel on trees for dynamic logic 
and for deontic dynamic logic, as well as for a logical theory of goals, programs and effect-
tiveness and legal or illegal behavior. We make a sharp distinction between an assumed 
goal and actual performance achieving a goal. In this way we make difference between 
conceiving a program and performing it. The first is an intelectual or a rational mental act; 
the second is a material physical and social one. Effectiveness is agent’s capability to make 
its results to coincide with its asuusumed goal. Profitability is a financial metrical concept 
which supposes benefit. I have used an alphabet of elementary actions and labeled arches in 
order to describe several kind of composed actions, in series, in parallel or choices as well 
as agents abilities and agent’s actual behavior. These devices allowed us to describe value 
judgments for agent’s behavior. 

The second kind of foundation for deontic logic is a new theory of value judgments, 
which I have called logics of acceptances [17,18]. I have considered trivalent, pentavalent 
or n-valent systems for logics of acceptances, as well as modal ones. Ten axiomatic normal 
systems were proposed for logics of acceptances. Other mixed modal systems involving 
logic of acceptances were considered. 

We say that an interdiction imposed for a given type of agents to achieve a generic 
state by a legislative power, e.g. the Parliament, is founded from the point of view of our 
logic of acceptance if all (our first version) or majority (our second version) of his 
countrymen reject any behavior leading to the incriminated generic state. I have done 
similar definitions for obligations and permissions. Rejection is a derived concept in the 
logics of acceptance. 
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IDEALISMUL BERKELEYAN 
 

 
Dumitru GHEORGHIU 

 
 
 

1. Un argument al lui Berkeley pentru idealism 
 
După cum se ştie, George Berkeley profesa un idealism radical. Esenţa 

concepţiei sale este redată succint în următorul pasaj din Principles of Human 
Knowledge (1710), secţiunea a 6-a: 

 
(…) toate cerurile şi abundenţa pământului, cu un cuvânt, toate acele lucruri care 

formează ordinea puternică a lumii, nu au o subzistenţă în afară de suflet. (…) existenţa lor 
constă în a fi percepute şi cunoscute; cât timp, deci, aceste lucruri nu sunt efectiv percepute 
de minte sau nu există în mintea mea sau în mintea altor fiinţe create, ele nu au deloc o 
existenţă sau există în mintea unor fiinţe oarecare eterne. 

 
După cum reiese din acest pasaj, Berkeley susţinea că ceea ce nu este perceput nu 
există sau, altfel spus, un lucru există întrucât este perceput. Urmând uzanţele, 
vom numi această aserţiune „teza idealismului lui Berkeley”. 

Berkeley a formulat, în principal, două argumente prin care intenţiona să 
apere teza idealismului. Mai întâi, Berkeley susţinea că orice obiect fizic este doar 
o colecţie de calităţi sensibile şi că orice calitate sensibilă este o idee; prin urmare, 
orice obiect fizic este o colecţie de idei. Întrucât nici o idee nu poate exista neper-
cepută, nici un obiect fizic nu poate exista neperceput. Cel de-al doilea argument, 
aşa-numitul „argument principal” (the Master Argument), apare în lucrarea menţio-
nată mai sus în secţiunile 22 şi 23 şi este reluat în Three Dialogues Between Hylas 
and Philonous (1713). În cele ce urmează, vom analiza acest argument în formu-
larea din Principles of Human Knowledge. Pentru înlesnirea referirilor ulterioare, 
pasajele componente sunt numerotate: 

 
(i) Este suficient numai să-ţi analizezi propriile gânduri şi să încerci a stabili dacă 

este posibil ca un sunet, o figură sau o culoare să existe în afară de suflet sau nepercepute. 
Această încercare uşoară îţi va arăta că ceea ce vrei să susţii este o evidentă contrazicere. 
(…) Dacă poţi concepe ca o substanţă întinsă şi mişcătoare sau, în general, ca o idee 
oarecare sau altceva asemănător unei idei să existe altfel decât într-un suflet care o percepe, 
atunci socotesc cauza mea pierdută. 

(ii) Vei întâmpina că nimic nu este mai uşor decât a-ţi reprezenta arbori, de pildă într-
un parc, sau cărţi într-un dulap, fără ca o persoană să le vadă de fapt. 

(iii) (…) ceea ce nu înseamnă deloc că vezi posibilitatea de a considera obiectele 
gândurilor tale ca existând în afară de sufletul tău; pentru a dovedi aceasta este necesar să le 
concepi ca existând negândite, ceea ce este o evidentă contrazicere. 

 
Dificultatea de a analiza argumentul ca atare rezidă, între altele, în expunerea 

sa informală, în maniera unor replici adresate unui interlocutor imaginar. Formali-
zarea acestui argument, întreprinsă în continuare, arată că nu este vorba despre un 
sofism, aşa cum susţin unii comentatori, probabil influenţaţi de opinia lui Bertrand 
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Russell, formulată în lucrarea sa, A History of Western Philosophy (1945), dar nici 
despre un argument direct în favoarea tezei idealismului lui Berkeley, aşa cum 
susţin alţi comentatori.1 

 
2. O reconstrucţie logică a argumentului lui Berkeley 

 
Înainte de a trece la formalizarea propriu-zisă a argumentului sunt necesare 

câteva observaţii preliminare. 
În lucrările lui Berkeley este vorba atât despre percepere, cât şi despre conce-

pere, reprezentare şi gândire. Deşi diferenţele dintre aceste noţiuni sunt remarcabile, 
după cum arată psihologia contemporană, Berkeley le tratează de multe ori indistinct. 
Totuşi, argumentul avut în vedere aici apare ca depinzând de distincţia dintre perce-
pere, pe de o parte, şi concepere, reprezentare şi gândire, pe de altă parte. Ca atare, vom 
reţine în cele ce urmează doar distincţia dintre percepere şi concepere.2 

Berkeley utilizează verbul „a concepe” atât predicativ – x este conceput –, cât 
şi propoziţional – se concepe că sau se concepe că este posibil ca. În continuare, 
vom nota predicatul cu C şi operatorul propoziţional cu K, citind aceste simboluri, 
respectiv, „este conceput” şi „se concepe că”3. De asemenea, vom folosi simbolul 
predicativ P, pe care îl vom citi „este perceput”. De notat că cele două verbe au fost 
puse la diateza pasivă, deoarece agentul particular care concepe sau percepe este 
irelevant pentru argumentul în discuţie; aceasta înseamnă că predicatele respective 
pot fi considerate ca fiind monadice. 

Argumentul apare ca un argument prin reducere la contradicţie, problema 
pusă de Berkeley fiind dacă se poate concepe că există ceva care nu este perceput 
(i). Interlocutorul său imaginar pare să pretindă că se poate concepe aşa ceva (ii); 
vom reda această pretenţie prin formula  

(1)    K∃x∼Px  
Contradicţia la care se presupune că duce (1) este „cel puţin ceva care este 

deopotrivă conceput şi neconceput” (iii), adică  
(2)    ∃x (Cx & ∼Cx)  

Cum s-ar putea obţine (2)? Fiind cuantificată existenţial, formula (2) s-ar 
putea obţine prin generalizare existenţială din  

(3)    Ca & ∼Ca,  
unde a este un obiect a cărui natură nu este importantă: un arbore, o carte etc., con-
form (ii). Fiind vorba despre o conjuncţie, trebuie mai întâi să se obţină membrii săi, 

 
1 Formalizarea argumentului lui Berkeley pe care o întreprindem aici este inspirată de 

sugestiile de formalizare ale lui Graham Priest, expuse în cartea sa, Beyond the limits of 
thought, Cambridge University Press, 1995, dar nu preia integral supoziţiile lui G. Priest şi, 
în orice caz, se îndepărtează radical de concluziile sale. G. Priest analizează argumentul 
principal în formularea din Three Dialogues Between Hylas and Philonous. 

2 G. Priest decide să ignore distincţia dintre percepere şi concepere, considerând că 
nimic din argument nu depinde de această distincţie. 

3 G. Priest arată că modalitatea posibil nu apare în mod esenţial în argument: 
„Berkeley, ca şi mulţi alţii, lua «conceput ca fiind posibil» ca echivalent cu «conceput». 
Evident, dacă o stare de lucruri este concepută ca fiind posibilă, atunci se concepe acea 
stare de lucruri. Berkeley considera că şi reciproca are loc” (Op. cit., p. 67). 
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după care se poate aplica regula adjuncţiei. Primul membru al conjuncţiei (3)  
s-ar putea obţine printr-un modus ponens. Mai întâi, să notăm că dacă se concepe că 
un obiect a are o proprietate F, atunci, evident, obiectul a este conceput, în simboluri: 

KFa ⊃ Ca („axioma conceperii”)  
În particular, dacă se concepe că obiectul a este neperceput, atunci obiectul a este 
conceput. Altfel spus, o instanţă a axiomei conceperii este  

(4)    K∼Pa ⊃ Ca  
Acum, dacă am avea antecedentul acestui condiţional, K∼Pa, am putea detaşa 

consecventul, Ca. Antecedentul condiţionalului (4) pare a fi o specificare a formulei 
(1). Aici sunt două observaţii de făcut. Mai întâi, K∃x∼Px – „se concepe că există ceva 
care este neperceput” – nu implică logic K∼Pa – „se concepe că obiectul (particular) a 
este neperceput” –, căci din existenţa a cel puţin unui obiect neperceput nu putem trage 
în mod valid concluzia că a este acel obiect (deşi implicaţia reciprocă are loc). În aceste 
condiţii, am putea lua în considerare o aplicare a regulii specificării existenţiale, 
însoţită, evident, de restricţiile corespunzătoare. Să observăm, însă, că specificarea 
existenţială se aplică unei linii întregi dintr-o deducţie, numai dacă linia respectivă 
constă dintr-o formulă cuantificată existenţial, i.e. dintr-o formulă de forma ∃xA[x], or 
nu acesta este cazul formulei (1). Ca atare, antecedentul condiţionalului (4) nu poate fi 
obţinut printr-o aplicare directă a specificării existenţiale. Cum poate fi completată 
această lacună a argumentului? Deocamdată să lăsăm la o parte această problemă şi să 
vedem cum s-ar putea obţine cel de-al doilea membru al conjuncţiei (3), ∼Ca. 

Să observăm că acest membru al conjuncţiei (3) nu poate fi obţinut prin modus 
ponens în aceeaşi manieră în care, dacă am completa lacuna menţionată mai sus, s-ar 
putea obţine Ca pe baza formulei (1), căci ar trebui să se admită că dacă se concepe 
că un obiect a are o proprietate F, atunci obiectul a este neconceput, în simboluri:   

KFa ⊃ ∼Ca,  
ceea ce este fals (e.g. „Dacă se concepe că Luna este albastră, atunci Luna este 
neconcepută”). În particular, este fals că dacă se concepe că un obiect a este neper-
ceput, atunci obiectul a este neconceput:  

K∼Pa ⊃ ∼Ca  
(e.g. „Dacă se concepe că centrul Pământului este neperceput, atunci centrul Pământu-
lui este neconceput”). Cum se poate completa această a doua lacună a argumentului? 

Pentru a găsi o modalitate de a completa această lacună, să ne întoarcem la 
obiectul a, a cărui natură, după cum am văzut, nu este importantă. Formalizarea 
raţionării despre un obiect de un anumit gen, ales arbitrar, poate face apel la 
operatorul descripţiei, notat cu litera grecească ι („iota”). Astfel, dacă există 
obiecte care au proprietatea F, atunci expresia ιxFx („acel x care are proprietatea 
F”) se referă la unul dintre ele, fără să putem preciza la care anume4. O astfel de 
semantică satisface prima axiomă a lui Hilbert:  

∃xFx ⊃ F(ιxFx) 
 

4 E. g., dacă scriem „ιx Munte x”, atunci această expresie se referă la un munte, dar nu la 
unul determinat, ci la unul oarecare. Despre descripţiile de acest fel se spune că sunt indefinite. 
Prin contrast, dacă scriem „ιx Cel mai înalt munte de pe pământ x”, atunci această expresie se 
referă la un munte determinat (Everest). Despre descripţiile de acest al doilea fel se spune că 
sunt definite, în sensul că fac apel la o proprietate definitorie pentru un singur obiect. 
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(„dacă există cel puţin un x care este F, atunci acel x care este F este F”). În 
particular, dacă există cel puţin un x care nu este conceput, atunci acel x care nu 
este conceput nu este conceput. Altfel spus, o instanţă a axiomei lui Hilbert este:  

∃x∼Cx ⊃ ∼C(ιx∼Cx)  
Dată fiind această instanţă de axiomă, putem acum să identificăm obiectul a cu 
ιx∼Cx  Sub această supoziţie, instanţa axiomei lui Hilbert devine: . 

(5) ∃x∼Cx ⊃ ∼Ca  
Să notăm că formula (5) exprimă un adevăr care nu poate fi asumat în general, ci 
numai sub supoziţia menţionată, astfel că aici apare un punct slab, dar inevitabil, al 
argumentului lui Berkeley, cel puţin în reconstrucţia propusă. 

Pentru a detaşa consecventul condiţionalului (5), trebuie presupus antece-
dentul său:  

(6) ∃x∼Cx,  
ceea ce înseamnă „există cel puţin ceva care este neconceput”. Este clar că interlo-
cutorul imaginar al lui Berkeley admite existenţa lucrurilor în afara minţii, adică 
neconcepute, deci se poate accepta (6) ca premisă a argumentului. Ca atare, din (5) 
şi din (6), prin modus ponens, se poate obţine cel de-al doilea membru al con-
juncţiei (3), ∼Ca. 

Să revenim acum la prima lacună: cum se poate trece de la formula (1) la 
K∼Pa, pentru a obţine primul membru al conjuncţiei (3), Ca? Luând pe Fx în 
axioma lui Hilbert ca fiind ∼Px, obţinem instanţa  

∃x∼Px ⊃ ∼P(ιx∼Px)  
Dată fiind această instanţă de axiomă, singura posibilitate de a continua pentru a 
completa prima lacună este să identificăm obiectul a cu acel x care nu este 
perceput, i.e. cu ιx∼Px. Sub această supoziţie, instanţa de mai sus devine:  

(7) ∃x∼Px ⊃ ∼Pa  
Să notăm şi de această dată că (7) exprimă un adevăr care nu poate fi asumat în 
general, ci numai sub supoziţia menţionată, astfel că aici apare un al doilea punct 
slab al argumentului. 

În continuare, pentru a completa prima lacună, trebuie să asumăm principiul 
prefixării, conform căruia operatorul K prefixează antecedentul şi consecventul 
oricărei implicaţii logice:  

Dacă ├ α ⊃ β, atunci ├ Kα ⊃ Kβ  
(„Dacă α implică logic β, atunci conceperea lui α implică logic conceperea lui β”). 
Principiul prefixării apare în toate sistemele logice standard, cu operatori episte-
mici sau doxastici5. Acum, prefixând antecedentul şi consecventul formulei (7) cu 
operatorul K, obţinem: 

 
5 Acest principiu presupune o idealizare a agentului care concepe (cunoaşte, crede 

etc.), fiind o condiţie prea tare de raţionalitate. În cazul operatorului K, agentul apare ca tră-
gând toate consecinţele logice ale concepţiilor sale. Cu alte cuvinte, dacă agentul concepe 
antecedentul α al unei implicaţii logice, atunci, ipso facto, agentul concepe şi consecventul 
β al acelei implicaţii. G. Priest observă că idealizarea agentului nu pare a fi o problemă în 
cazul argumentului principal, deoarece Berkeley pare a-şi conduce interlocutorul, dacă nu 
prin toate consecinţele logice ale concepţiilor sale, măcar prin cele relevante. 
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(8)    K∃x∼Px ⊃ K∼Pa,  
iar din (8) şi din (1), prin modus ponens, detaşăm pe K∼Pa, care, împreună cu (4), 
tot prin modus ponens, dă Ca, primul membru al conjuncţiei (3). 

Să reţinem că (3) decurge din premisa (1) împreună cu premisa (6), deci de-
curge şi din conjuncţia celor două premise. 

Concentrat, seria de paşi prin care se obţine contradicţia (2) este următoarea: 
 
1. ∃x∼Px ⊃ ∼Pa axiomă 
2. K∃x∼Px ⊃ K∼Pa 1, pr. prefixării 
3. K∃x∼Px  premisă 
4. K∼Pa  2,3, modus ponens 
5. K∼Pa ⊃ Ca  axiomă 
6. Ca   4,5, modus ponens 
7. ∃x∼Cx ⊃ ∼Ca axiomă 
8. ∃x∼Cx  premisă 
9. ∼Ca   7,8, modus ponens 
10. Ca & ∼Ca  6,9, adjuncţie 
11. ∃x (Cx & ∼Cx) 10, generalizare existenţială 

 
3. Concluzii 

 
Ce intenţiona să dovedească Berkeley prin argumentul principal şi ce dove-

deşte, de fapt, acest argument în reconstrucţia logică propusă aici? 
În Principles of Human Knowledge, Berkeley pornea de la pretenţia unui 

interlocutor imaginar, conform căreia se poate concepe că există ceva neperceput şi 
intenţiona să arate că din această pretenţie decurge o contradicţie, aşa încât 
pretenţia interlocutorului său poate fi respinsă ca falsă:  

(a)    ∼K∃x∼Px  
(„Este fals că se poate concepe că există ceva care nu este perceput”). 

Mai întâi, să observăm că Berkeley nu intenţiona să formuleze un argument 
direct în favoarea idealismului său, aşa cum susţin unii comentatori. Teza idealis-
mului lui Berkeley, ceea ce nu este perceput nu există, poate fi redată simbolic, în 
notaţiile folosite aici, ca  

(b)    ∼∃x∼Px  
sau, echivalent, ca  

(c)    ∀xPx  
Obţinerea concluziei (a) ar fi fost, totuşi, foarte importantă, deoarece ar fi arătat că 
negaţia tezei idealismului lui Berkeley, în simboluri ∼∼∃x∼Px sau, echivalent, 
∃x∼Px, nu se poate concepe. 

Ce dovedeşte, de fapt, argumentul? După cum am văzut, contradicţia este 
obţinută din două premise, (1) şi (6), deci este obţinută din conjuncţia lor, i.e. din  

K∃x∼Px & ∃x∼Cx  
Ca atare, reducerea la contradicţie poartă asupra acestei conjuncţii, dovedindu-i 
falsitatea:    

∼(K∃x∼Px & ∃x∼Cx)  
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sau, echivalent,  
(c)    ∼K∃x∼Px ∨ ∀xCx,  

în cuvinte: „Nu se poate concepe că există ceva neperceput sau orice este conce-
put”. Acum, pe de o parte, această disjuncţie este foarte aproape de următoarea 
formulare a lui Berkeley, menţionată la început: 

 
(…) cât timp, deci, aceste lucruri nu sunt efectiv percepute de minte sau nu există în 

mintea mea sau în mintea altor fiinţe create, ele nu au deloc o existenţă sau există în mintea 
unor fiinţe oarecare eterne. 

 
Pe de altă parte, din punct de vedere berkeleyan, ∀xCx – „Orice este conceput” – 
este foarte aproape de (c) – „Orice este perceput” – şi există cel puţin o cale pe care 
se poate obţine concluzia ∀xCx. 

Mai întâi, să notăm că formula (1) nu mai poate fi folosită pentru ca, împre-
ună cu disjuncţia (c), să se obţină ∀xCx prin regula „silogismului disjunctiv”, deoa-
rece formula (1) a fost folosită ca supoziţie pentru a obţine contradicţia ∃x(Cx & ∼Cx), 
după care a fost „descărcată”. Putem, însă, să luăm argumentul reconstruit până la 
linia 7 inclusiv şi să continuăm după cum urmează: 

 
1. ∃x∼Px ⊃ ∼Pa  axiomă 
2. K∃x∼Px ⊃ K∼Pa 1, pr. prefixării 
3. K∃x∼Px               premisă 
4. K∼Pa   2,3, modus ponens 
5. K∼Pa ⊃ Ca  axiomă 
6. Ca   4,5, modus ponens 
7. ∃x∼Cx ⊃ ∼Ca  axiomă 
8'. ∼∃x∼Cx               6, 7, modus tollens 
9'. ∀xCx   8', transformarea cuantorilor 
 
Această ultimă deducţie poate fi interpretată ca şi cum Berkeley i-ar spune 

interlocutorului său următoarele: „Tu pretinzi că se poate concepe că există ceva 
care nu este perceput; ei bine, de aici rezultă că orice este conceput”. 

În fine, o ultimă remarcă privind calitatea reconstrucţiei logice a argumen-
tului principal şi, implicit, privind calitatea argumentului principal. Deşi argumen-
tul reconstruit apare ca fiind valid, concludenţa sa este discutabilă6, deoarece atât 
identificarea lui a cu ιx∼Cx, cât şi identificarea lui a cu ιx∼Px nu pot fi asumate în 
general, astfel că tratarea aserţiunilor redate de formulele (5) şi (7) ca teze logice 
este discutabilă. 

 
 
 
 
 
 
 

 
6 Amintim că un argument concludent este un argument deductiv care este valid şi 

are premise adevărate; dacă un argument deductiv nu îndeplineşte cel puţin una dintre 
aceste două condiţii, atunci argumentul respectiv este neconcludent. 
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BERKELEYAN IDEALISM 

 
ABSTRACT 

 
It is known that Berkeley’s idealism was of a very strong kind. He claimed that 

nothing which is not itself a mind exists, unless it is perceived. Berkeley advanced a 
number of arguments for his idealism. In this study, we give a logical analysis of 
Berkeley’s so called Master Argument, as it was formulated in Principles of Human 
Knowledge. This analysis shows that Berkeley’s argument is not a sophism, as some 
commentators held, and that it is not a direct argument for Berkeley’s thesis, as some other 
commentators held. Moreover, we show that there is a discrepancy between what Berkeley 
wanted to prove and what, in fact, it is proven. 
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ARGUMENTAREA MODERNĂ ŞI POSTMODERNISMUL 
                                   
 

                                                                 G.G. CONSTANDACHE 
 
 
 
Sub acest titlu vom înscrie câteva consideraţii prilejuite de provocările 

postmoderniste, utilizând sinteza ingenioasă a lui Calvi O. Schrag, care evidenţiază 
astfel câteva trăsături presupuse a fi definitorii: „Filosofia postmodernă este anti-
fundaţionistă, fără încredere în teorie şi suspicioasă cu privire la cerinţele univer-
sale ale raţiunii” (Resursele raţionalităţii, Editura Ştiinţifică, 1999, p. 46). Am spus 
că avem în vedere o sinteză ingenioasă, deoarece nu se poate susţine că există vreo 
direcţie sau tendinţă majoră, unică sau dominantă, printre multiplele expresii 
disciplinare ale postmodernismului filosofic. Multitudinea de tranziţii conceptuale 
sau metaforice îl caracterizează mai curând ca pe un ansamblu de atitudini şi prac-
tici discursive. Ne vom întreba, împreună cu C. O. Scharg (profesor emerit la Purdue 
University), dacă, încercând să radicalizeze modernul, „discursul postmodernist nu 
celebrează mai degrabă dezacordul decât consensul, mai degrabă diferenţa decât 
asemănarea, mai degrabă eterogenitatea decât solidaritatea” (idem, p. 49). 

 
1. Întemeiere şi argumentare 

 
„Argument” este un termen deseori folosit în limbajul curent, cel puţin tot 

atât de des cât se întâlneşte argumentarea ca efort de susţinere sau întărire a unei 
atitudini propoziţionale. Argumentarea se consideră mai puţin riguroasă (sau cu 
alte cerinţe, mai slabe) decât demonstraţia (în sensul ei strict, matematică sau 
logică). Sau, aşa cum arată Herbert Schnädelbach, „vom avea de a face cu o 
întemeiere în sens restrâns numai atunci când sunt aduse temeiuri pentru a ţine 
pretenţia de valabilitate a unei aserţiuni în vreme ce întemeiere în sens larg trebuie 
considerată recurgerea la temeiuri şi acolo unde este vorba de problematizarea, 
corecţia, critica ori respingerea unor astfel de pretenţii de valabilitate. Aici, în loc 
de întemeiere e preferabil să folosim expresia argumentare”(Filosofie, curs de 
bază, Editura Ştiinţifică, 1999, p. 544; în colab. cu E. Martens). 

Totuşi, orice argumentare presupune o probă sau dovadă (de unde provine 
formularea a proba sau a dovedi pentru a sprijini acceptarea sau respingerea unei 
concepţii sau idei. Din acest motiv, s-a format obişnuinţa să se considere 
argumentul ca probă sau dovadă a fi tot una (identic) cu raţionamentul, de cele mai 
multe ori concret. Numai în matematici s-a specificat argumentul, de exemplu, ca 
fiind variabila independentă a unei funcţii, iar după acest model (Gottlib Frege), în 
logica matematică a apărut argumentul şi forma (sau funcţia) propoziţională în 
locul subiectului şi predicatului din silogistică. Cine rămâne la definiţia clasică şi 
priveşte logica drept teorie a gândirii corecte îşi asumă nu numai riscul de a o 
confunda cu psihologia. „Chiar dacă, definind-o astfel, se gândeşte numai la regu-
lile corectitudinii, dar nu şi la realizarea efectivă a corectitudinii, se poate întâmpla 
să se treacă cu vederea faptul că această corectitudine depinde, în multe cazuri, nu 
doar de relaţiile de implicaţie dintre formele gândurilor sau enunţurilor noastre, ci 
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şi de conţinutul acestora. Tocmai de aceea, logica formală singură nu este în 
situaţia să formuleze toate condiţiile corectitudinii gândirii noastre şi tocmai de 
aceea nu trebuie să i se pretindă aceasta”. Supralicitarea formei sau limbajului a 
fost astfel ironizată de poetul-metafizician Lucian Blaga: „În ierarhia existenţei, 
spiritul este situat între cuvinte şi sintaxă – el domină cuvintele, dar e dominat de 
sintaxă”(Elanul insulei, Editura Dacia, Cluj, 1977, p. 28). 

În ceea ce priveşte argumentarea, ca întemeiere cu sens larg, amintim că, 
după cum a arătat C.O. Schrag, „raţionalitatea transversală … are momente 
intercalate de discernământ evaluativ, articulare interactivă şi dezvăluire incursivă” 
(p. 74, loc. cit.). Pe scurt, pretenţiile raţiunii rămân salutare, chiar dacă nu mai 
beneficiază de garanţiile metafizice tradiţionale sau epistemologice clasice. Avem 
în vedere, împreună cu C.O. Schrag, „perspectiva verticală de sus în jos (dinspre un 
punct transcendent şi al esenţelor anistorice) sau de jos în sus (dintr-un punct 
transcendental, logic a priori şi, de asemenea, în condiţii anistorice)” (p. 249). Un 
alt fel de a sublinia că forma nu se poate rupe cu totul de conţinut este să remarcăm 
despre limitele lumii noastre că se leagă direct de ansamblul propoziţiilor pe care le 
dovedim ca adevărate. Într-adevăr, cum scrie Stanley Cavell: „Centrarea pe propo-
ziţii face cunoaşterea să apară ca o sumă a propoziţiilor adevărate şi, prin urmare, 
stabileşte că limitele cunoaşterii umane coincid cu extinderea la care au ajuns 
propoziţiile adevărate despre lume” (The Claim of Reason, Oxford U.P., NY, 1979, 
p. 16). Acest autor evidenţiază în acest mod necesitatea de a explicita circums-
tanţele diferite în care noi arătăm că ceva „constă în” sau că ceva „se consideră a fi 
ca”. Numai în aceste condiţii, criteriile raţiunii (pretenţiile ei, cum spun postmo-
dernii) sunt criterii de judecată bazate pe ideea discriminării sau a separării, a 
identificării însă cu ajutorul diferenţelor. 

 
2. Sens şi consens prin discurs 

 
Jürgen Habermas1 consideră discursul ca o intervenţie (în dezbatere) şi îl 

caracterizează prin trei aspecte: 1. utilizarea argumentelor; 2. raportarea la stări de 
fapt; 3. urmărirea, ca scop, a unei înţelegeri reciproce (între părţile ce participă la 
dezbatere). Cu alte cuvinte, discursul este o formă de comunicare bazată pe argu-
mente. Habermas precizează că stările de fapt au alt statut decât obiectele: „Cu 
obiectele trăiesc experienţe, stările de fapt le afirm doar”. În plus, mai diferenţiază 
contextul acţiunii relativ la discurs. Contextul acţiunii evoluează în cadrul dat al 
unei înţelegeri despre lume şi viaţă considerată drept ceva de la sine înţeles, cadru 
în care ne efectuăm experienţele şi apoi le schimbăm între noi sub formă de 
informaţii. De aici, urmează că în discurs, această formă de comunicare ce folo-
seşte argumente, nu se face schimb de informaţii, ci de argumente. Aceste argu-
mente sunt utilizate pentru justificarea (sau respingerea cerinţelor de valabilitate 
devenite problematice. După cum subliniază Jean-François Lyotard: „Argumentaţia 
necesară pentru acceptarea unui enunţ ştiinţific este subordonată unei prime 
acceptări ( în realitate constant înnoită, în virtutea principiului de recursivitate) a 
regulilor care fixează modul de argumentare” (Condiţia postmodernă, Editura 
Babel, Bucureşti, 1993, p.76). 

 
1 J. Habermas, Teorii ale adevărului, în Cunoaştere şi comunicare, 1983, Editura 

Politică, Bucureşti. 
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Pentru Habermas, când afirmăm ceva, avem pretenţia că enunţul pe care îl 
afirmăm, este adevărat. Cu alte cuvinte, adevărul nu este altceva decât o pretenţie 
de valabilitate pe care o asociem enunţurilor adevărate luând ca reper judecata 
tuturor semenilor cu care am putea avea vreodată o discuţie. Deci, „adevărul se 
referă la promisiunea de a obţine un consens rezonabil”. Flexibilitatea metodelor şi 
pluralitatea limbajelor cunoaşterii, caracterul ei de joc pragmatic, sunt asigurate de 
un contract presupus a exista între parteneri. Aşa se explică şi diferenţierea a două 
tipuri de proces în cunoaştere: „Unul corespunzând unei noi mutări (unei noi 
argumentări) în cadrul regulilor stabilite, iar celălalt inventării de noi reguli, deci 
unei schimbări de joc”(p. 77, loc. cit.). 

Din acest motiv, Habermas numeşte logica discursului o logică pragmatică – 
ea studiază caracteristicile formale pentru contextele argumentării. El subliniază că 
sfârşitul unui discurs, încheierea sau concluzia, nu se pot determina printr-o 
constrângere logică sau empirică, ci numai de „puterea argumentului superior”, pe 
care o numeşte şi „motivaţie raţională”. Este ilustrativă „poziţia intermediară a 
argumentelor filosofice între argumentele empirice şi cele analitice”, cum se 
exprimă H. Schnädelbach (Filosofie, 1999, p. 555). Mai precis, argumentarea nu 
trebuie considerată ca un şir de propoziţii, ci ca o unitate de acte de vorbire (în 
sensul dat acestora de Austin şi Searl) aceastea fiind entităţile de bază ale comu-
nicării. Însă comunicarea, fiind o înţelegere privind obiectele, ea nu apare decât în 
condiţiile metacomunicării concomitente şi anume a unei înţelegeri pe planul 
intersubiectivităţii despre sensul exact al comunicării (sens pragmatic Predicatele 
de bază ale sistemului verbal ales orientează decizia, stabilind cu ce fel de cauze şi 
motive, respectiv cu ce categorii de legi şi norme se poate pune în legătură feno-
menul descris. După Gilles Deleuze şi Felix Guattari, „ceea ce depinde de o liberă 
activitate creatoare este totodată ceea ce se afirmă pe sine, în mod independent şi 
cu necesitate, iar ceea ce este cel mai subiectiv va fi şi cel mai obiectiv” (Ce este 
filosofia? Editura Pandora, Târgovişte, 1998, p. 15). 

În ultimă instanţă, un argument îşi obţine puterea generatoare de consens din 
îndreptăţirea trecerii de la o constatare la o teză cu caracter de lege ( principiul 
inducţiei sau al generalizării, respectiv al universalizării). Mai precis, apare cerinţa 
ca problemele practice, după J. Habermas, să fie clarificate tocmai prin consensul 
tuturor celor implicaţi sau al celor potenţial implicaţi. Cerinţa este, desigur, 
inspirată de conceptul lui Chaïm Perelman2 despre „auditoriul universal”. În aceste 
condiţii, conştiinţa morală postconvenţională ar trebui să conducă la o nouă înţele-
gere a pretenţiilor normative de valabilitate: recunoaşterea acestor pretenţii fiind 
„expresia unui acord liber – pe cât posibil – obţinut prin argumente între toţi cei 
afectaţi de o normă”. Cu alte cuvinte, trebuie să distingem între normele valabile 
social, recunoscute faptic, şi cele demne de a fi ascultate, urmate. 

 
3. Jocuri de limbaj: cel descriptiv şi cel prescriptiv 

 
J. F. Lyotard evidenţiază două versiuni majore pentru ceea ce el numeşte 

povestiri de legitimare: una cu precădere politică, iar cealaltă cu precădere filosofică. 
„Prima este cea care prezintă umanitatea ca erou al libertăţii … O dată cu cealaltă, 
relaţia dintre ştiinţă, naţiune şi stat dă naştere unei elaborări total diferite  (Condiţia 

 
2 Ch. Perelman, Raţionalitate şi Justiţie în Raţionalitate, limbaj, decizie, (coord. G.G. 

Constandache) 1994, Editura Tehnică, Bucureşti. 
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postmodernă, p. 59-60). Pe scurt, problema este de a legitima nu numai enunţuri 
denotative, considerate adevărate, …ci şi enunţuri prescriptive, considerate juste. Mai 
precis, unitatea acestor două tipuri de discurs presupune nu numai „dobândirea de 
cunoştinţe de către indivizi, ci şi formarea unui subiect deplin legitimat (îndreptăţit) 
al cunoaşterii şi al societăţii” (p. 61, loc. cit.). În acest fel, cunoaşterea nu mai rămâne 
subiect, ci se pune în slujba subiectului. Altfel spus, cunoaşterea îşi asigură legiti-
mitatea permiţând (asigurând calea) moralităţii să devină realitate. Ceea ce s-a numit 
funcţie critică a cunoaşterii se pune în serviciul scopurilor numite de subiectul practic 
sau agentul reprezentat prin colectivitatea autonomă. 

Teoriile postmoderne ar putea fi considerate ca tentative de eludare a dis-
cursului raţional prin proclamarea sfârşitului oricărui metadiscurs unitar, atot-
cuprinzător, şi prin încercarea de a sparge prin decodificare teoriile discursive 
tradiţionale, ce se raportează la un cod unitar, comun. Modelele de orientare sunt 
acum procesele maşinale (automate), iar exprimarea sau textul nu se mai îndreaptă 
spre un scop anume (de exemplu, consensul), ci semnifică o producţie pură. Cu alte 
cuvinte, se cere transmisă doar impresia unei „activităţi fără autor” (Gilles 
Deleuze)3. Distrugerea aclamată de postmoderni a tuturor povestirilor, referinţelor 
şi finalităţilor, antrenează nu doar pierderea sensului, ci conduce la dispariţia cre-
dinţei într-o lume adevărată, originară, într-o lume „în sine ” (J. Baudrillard)4. 
Lumea devine acum o simplă fabulă, o simplă interpretare, iar religia, arta, ştiinţa, 
istoria nu sunt decât variante ale fabulei (P. Klossowski)5. Sau, aşa cum scriu 
Deleuze şi Guattari: nişte Haoide, adică fiice ale haosului ce ne înconjoară, totuşi 
„forme de gândire sau de creaţie” (Ce este filosofia?, p. 208). 

Este adevărat că permanent „simţim nevoia să ne sprijinim afirmaţiile pe 
temeiuri ce se deosebesc substanţial de aceste afirmaţii” (Filosofie, sub red. 
Schnädelbach şi Martens, p. 55). Pentru post-moderni, ideile se pot asocia numai ca 
imagini şi se pot ordona numai ca abstracţii. Iar pentru a putea ajunge la concept 
trebuie să depăşim imaginile artei, dar şi abstracţiile ştiinţei. Numai astfel s-ar 
putea ajunge „cât mai repede posibil la obiecte mentale determinabile ca entităţi 
reale” (Deleuze şi Guattari, loc. cit., p. 207). Dacă ne extidem domeniul de refe-
rinţă se va putea spune împreună cu autorii cursului de bază (Filosofie, 1999): „În 
aproape toate domeniile pretindem ca argumentaţia să fie corectă logic, dar toto-
dată să fie şi substanţială” (nonanalitică). Cu alte cuvinte, împrumutate postmoder-
nilor, „trebuie să ne folosim de ficţiuni şi abstracţii, dar numai atât cât este strict 
necesar pentru a accede la un plan în care trecem de la o entitate reală la alta şi 
procedăm prin construcţie de concepte” (Deleuze şi Guattari, loc. cit., p. 207). 

Aşadar, limitele logicii formale (ca standard clasic de raţionalitate) în 
fundamentarea teoriei argumentării devin evidente, dacă ne amintim că validitatea 
argumentelor bazate numai pe corectitudine formală are ca un corolar esenţial 
faptul că întreaga argumentare devine astfel pur şi simplu analitică. După cum se 
exprima, în mod sugestiv, Lucian Blaga: „Cei care nu ştiu să pună în concluzie 
oleacă de substanţă ce nu se găseşte în premise – să lase ştiinţa în pace (Elanul 
insulei, p. 181). 

 
3 G. Deleuze, Anti-Ödipus, (în colab. cu F. Guattari) Frankfurt am Main, 1974. 
4 J. Baudrillard, Agonie des Realen, Berlin, 1978. 
5 P. Klossowski, Un si funeste désir, Paris, 1963. 
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4. Reinventarea filosofiei 
 
Oricine a avut vreodată curiozitatea să se oprească la marginea unor săpături 

arheologice a fost surprins de straturile diverse ce se lasă admirate deasupra unor 
vestigii de civilizaţie, care odinioară erau la suprafaţă. Dacă prelungim în 
imaginaţie această experienţă vizuală, ar trebui să surprindem straturi tot mai 
adânci, care în cele din urmă, ne spun savanţii geologi specialişti în geografia 
fizică, acoperă focul din centrul globului terestru, ce alimentează vulcanii activi şi 
explică, cel puţin parţial, cutremurele. Pe scurt, straturi de civilizaţie istorică 
acoperă straturi de istorie naturală… Iar focul presupus în miezul Terrei stă 
mărturie pentru începuturile când s-a format dintr-o explozie Universul nostru, ce 
include şi Soarele. 

Într-adevăr, într-un mod asemănător, noi oamenii suntem rezultatele unor 
sedimente, iar conştiinţa sau formele culturii noastre manifestă efecte ale existenţei 
noastre istorice. Nu ne putem dezice de istorie, aşa cum nu ne putem eschiva să ne 
recunoaştem părinţii naturali, oricât am fi de îndatoraţi altor influenţe. Dar 
imaginaţia cultivată permite numeroase exerciţii, mai mult sau mai puţin în afara 
realităţii, adică lângă sau chiar dincolo de ea. Să pornim împreună cu G. Deleuze şi 
F. Guattari de la întrebarea: „Ce ar însemna gândirea, dacă ea nu s-ar confrunta 
neîncetat cu cosmosul ?” (p. 207). Această formulă clasică, această problemă tradi-
ţională a filosofiei, este în amănunţime reevaluată. Tot ce ni se concede, funda-
mental, este că „nu ar putea exista puţină ordine în idei, dacă nu ar exista şi în 
lucruri sau în stările de lucruri, ca un fel anti-haos obiectiv” (p. 200). După cum 
scria Lucian Blaga, „om de cultură, om cult, este acela care cu puterile sale sau cu 
puterile altora transformă mereu haosul în cosmos” (Elanul insulei, Dacia, 1977,  
p. 196). De fapt, încercarea cea mai importantă este formulată astfel, de autori: 
„Filosofia, ştiinţa şi arta ne cer să destrămăm constelaţia de opinii şi să ne aruncăm 
în haos” (p. 201). 

Problemele clasice ale filosofiei, aceea a existenţei (deci a universului uman), 
apoi a cunoaşterii, îndeosebi a ştiinţei (inclusiv despre om), iar în cele din urmă 
problema valorilor (necesară oricărei pedagogii), reapar totuşi, sub forma „inedită” 
a postmodernismului. Astfel, „haosul are trei fiice, în funcţie de planul care îl între-
taie: sunt Haoidele – arta, ştiinţa şi filosofia – ca forme de gândire sau de creaţie. 
Se numesc Haoide realităţile produse în planurile care întretaie haosul” (p. 208). 
Problema Creaţiei a fost mai de mult secularizată, adusă la scara umană, aşadar nu 
este nimic surprinzător în explicaţia: „Ceea ce ţine de creaţie sunt varietăţile 
estetice sau variabilele ştiinţifice, care survin într-un plan capabil să întretaie 
variabilitatea haotică” (p. 206). În cel de al treilea caz, „nu mai este vorba de 
varietatea sensibilă (a artei), nici de variabila funcţională (a ştiinţei), ci de variaţia 
conceptuală ce apare în filosofie” (idem). Aşadar, la rândul său, „filosofia se luptă 
cu haosul ca abis nediferenţiat sau ocean al neasemănării”(ibidem). Într-adevăr, 
scria Constatin Noica, „ce este lumea – stăruie gândirea – decât miracolul 
identiţăţii, al câtorva identităţi în sânul oarbelor indistincţii?” (Douăzeci şi şapte 
trepte ale realului, Editura ştiinţifică, 1969, p. 21). 

Între opinii (prejudecăţi) şi haos, iată se desfăşoară teatrul luptei şi creaţiei 
pentru om. Dar omul trebuie, se pare, dat oarecum deoparte, trebuie depăşit: 
„Creierul este cel care gândeşte, nu omul; omul fiind doar o cristalizare cerebrală” 
(p. 209). Tulburătoarea întrebare privind problema relaţiei dintre om şi lume, apoi 
cea a relaţiei minte-creier, sunt reformulate, pentru o reinventare de soluţie: 
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„Filosofia, ştiinţa, arta nu sunt obiecte mentale ale unui creier obiectivat, ci acele 
trei aspecte sub care creierul devine subiect” (p. 210). Deşi creierul pare să fie cel 
care „spune Eu”, după cum se exprimă G. Deleuze şi F. Guattari, acest Eu este, pur 
şi simplu, un altul. Cu alte cuvinte, „acest Eu nu este doar eu cred al creierului ca 
filosofie, ci este şi eu simt al creierului ca artă” ( p. 211). Atunci, toate lucrurile nu 
sunt decât „elemente ale materiei, pe care le contemplăm prin senzaţie” (p. 212). 

După cum scria Nicolae Iorga, „filosof se cheamă un om care şi-a făcut o 
specialitate din ceea ce poate înlocui înţelepciunea la cine nu e înţelept” (Cugetări, 
Editura tineretului, 1968, p. 62). Atunci, dacă – aşa cum consideră Deleuze şi 
Guattari – „filosofia nu contemplă, nu reflectează, nu comunică, deşi ea are con-
cepte de creat pentru aceste acţiuni sau pasiuni”(p. 10), ne vine în minte întrebarea 
– la ce bun filosofia? Pentru autorii cărţii în discuţie, ambiţia este minimală: 
„Cerem puţină ordine numai, ca să ne protejăm de haos”(p. 200). Într-adevăr, „ 
lupta împo-triva haosului nu este posibilă fără o oarecare afinitate cu duşmanul” (p. 
202))). Sau, aşa cum scria L. Blaga, este vorba de o identificare nedorită: 
Adversarul care îţi este o obsesie a devenit o parte din tine” (loc. cit., p. 38). 

Autorii insistă: „Nu vrem să spunem doar că arta trebuie să ne formeze, să ne 
trezească, să ne înveţe să simţim, pe noi cei care nu suntem artişti – iar filosofia să 
ne înveţe să gândim, sau ştiinţa să cunoaştem. Astfel de pedagogii nu sunt posibile 
decât dacă fiecare disciplină în parte întreţine un raport esenţial cu Negaţia care o 
vizează” (p. 218). Noi credem că aici e vorba despre Critică, dar şi despre Meta-
teorie. Textul este mai eliptic aici, dar nu întâmplător: „Filosofia are nevoie de o 
nonfilosofie, care să o înţeleagă, de o înţelegere nonfilosofică, aşa cum arta are 
nevoie de nonartă, iar ştiinţa de nonştiinţă” (p. 219). Iată deci o carte pentru erudiţii 
începători, care au răbdare cu noutăţile, sau dimpotrivă, pentru începătorii erudiţi, 
care au încă sfială de a  spune, de a riposta – nimic nou sub soarele postmodernis-
mului: materialism şi relativism, empirism şi subiectivism… Aşa cum se exprimă 
cu îndreptăţire traducătorul în Postfaţă: „Întrebarea Ce este filosofia îşi află 
răspunsul în răstimpul scurs între ştergerea unei vechi imagini a gândirii (imaginea 
tradiţională) şi schiţarea alteia noi” (p. 226). Deci, să nu fim prea pretenţioşi. După 
cum recunosc autorii în discuţie, „oamenii construiesc fără încetare o umbrelă care-i 
protejează, pe interiorul căreia trasează constelaţii şi îşi înscriu convenţiile sau 
opiniile; doar poetul, artistul, deschide o fantă în această umbrelă, destramă 
constelaţiile pentru a lăsa liberă trecere unei adieri de haos şi pentru a prinde într-o 
lumină subită o viziune care apare prin fantă.*** 

 
5. Postmodernism raţional 

 
Profesor emerit de filosofie al Universităţii din Purdue (SUA) şi laureat al 

premiului George Ade, domnul C.O. Scharg a studiat la Colegiul din Bethel şi la 
Universitatea din Yale. După specializarea cu Martin Heidegger la Heidelberg a 
continuat aprofundarea studiilor la Oxford şi Louvain. A fost un timp aistentul 
marelui filosof şi teolog Paul Tillich. După ce a obţinut licenţa în filosofie la 
Harvard a predat cursuri de filosofie la Universităţile din Harvard, Illinois, Indiana 
şi Purdue, unde mai activează încă. 

 
*** Ce este filosofia ? de Gilles Deleuze şi Félix Guattari, Editura Pandora, 

Târgovişte, 1999 (Traducere şi Postfaţă de Magdalena Mărculescu – Cojocea). 
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Profesorul C.O. Scharg a vizitat ţara noastră cu ocazia participării sale la 
Colocviul Internaţional de la Mangalia Lucian Blaga şi filosofia stilurilor cultu-
rale, din septembrie 1995. 

Editura Ştiinţifică a lansat la ultima ediţie a Târgului de Carte Gaudeamus, în 
noua colecţie „Biblioteca de Ştiinţe”, volumul Resursele raţionalităţii (1999). 
Cuvântul introductiv şi îngrijirea ediţiei aparţin doamnei dr. Angela Botez, de la 
Institutul de Filosofie al Academiei Române, care semnează traducerea împreună 
cu doamna Argentina Firuţă. Textul beneficiază de o Prefaţă la ediţia românească 
oferită de autorul însuşi, C. O. Scharg, unde se apreciază semnificaţia „antinomiei 
transfigurate” (conceptul lui Lucian Blaga) în contextul postmodernismului filo-
sofic actual. 

Avem în faţă lucrarea densă a unui autor, care nu se sfieşte să mulţumească 
studenţilor săi pentru concluziile „descoperite în cadrul cursurilor şi discuţiilor din 
seminar”. Mai mult decât atât, el nu uită să-şi recunoască datoriile faţă de criticii 
exigenţi, care au contribuit la „stabilirea scopului acestei cărţi”. Promptitudinea 
replicilor sale de sudenţi şi faţă de public, îndeosebi faţă de „criticii exigenţi”, este 
numai una dintre explicaţiile audienţei deosebite de care se bucură domul Calvin 
Otto Scharg (George Ade, Distinguished Professor, Purdue University, USA). 
Lucrarea dedicată „rolului şi resurselor raţiunii” amplifică perspectiva anterior 
prezentată despre „textura şi dinamica practicii” (Comunicative Praxis and the 
Space of Subjectivity, 1986). Amplele ramificaţii ale corelaţiilor raţionalităţii cu 
acţiunea în diversele domenii de activitate au fost expuse de această dată în 
legătură cu problema semnificaţiei raţiunii/raţionalităţii pentru „retorica şi etica 
răspunsului potrivit”. Cu alte cuvinte, în ce mod stabilirea celor adecvate discursu-
lui şi acţiunilor noastre presupune referinţa la cerinţele raţiunii? 

Expert în fenomenologie, existenţialism, hermeneutică şi postmodernism, 
profesorul Calvin O. Scharg este membru al mai multor societăţi filosofice inter-
naţionale şi al unor colegii de redactare a revistelor de specialitate. Editează revista 
trimestrială de filosofie internaţională Man and World (Omul şi Lumea). A publicat 
numeroase studii şi cărţi dintre care menţionăm: Existence and Freedom (Existenţă 
şi Libertate, 1961), Experience and Being (Experienţă şi Fiinţă, 1969), Radical 
Reflection and the Origin of the Human Science (Reflecţia radicală şi originea 
ştiinţelor umane, 1980), Communicative Praxis and the Space of Subjectivity (Acti-
vitatea de comunicare şi spaţiul subiectivăţii, 1987), The Resources of Rationality: 
a Response to the Post Modern Challenge (Resursele raţionalităţii: un răspuns pro-
vocării postmoderniste, 1992), Philosophical Papers (Scrieri Filosofice); Betwixt 
and Between, 1994. 

Contextul discuţiei angajate pentru a elucida resursele raţionalităţii presu-
pune situarea deschisă faţă de „lupta dintre titanii modernităţii şi opozanţii lor post-
modernişti”. Aflăm cu plăcută surpriză că domnul Scharg depăşeşte antinomia 
dintre logosul antic (perspectiva metafizică) şi logosul modernilor (considerat 
îndeosebi epistemic) printr-o deplasare într-un „alt plan, unde gândirea – pe diago-
nală – intră în joc, reconfigurând logosul din universal în transversal” (p. 21). 
Aşadar, deşi raţionalitatea elaborată printr-o gândire transversală pune sub semnul 
întrebării cerinţa clasică a universalităţii şi necesităţii, nu repudiază „cerinţa raţiunii 
în sine”. 

Această gândire transversală, reprezentând conceptul original pe care îl dato-
răm autorului discutat, face posibilă convergenţa în afara coincidenţei, concordanţa 
într-o asemănare imperfectă şi armonizarea nelipsită de disonanţe. Dinamica 
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transversală motivează raţionalitatea ca efort salutar de supravieţuire în cadrul 
practicii comunicative. Mai precis, această dinamică a raţionalităţii transversale 
presupune „convergenţă fără coincidenţă, interacţiune fără sinteză, preluare fără 
totalizare şi unificare permiţând diferenţa” (p. 242). 

Pledoaria modernităţii pentru unitatea cunoaşterii, întemeiată pe o logică a 
identităţii şi universalităţii, se confruntă astăzi cu o filosofie a diferenţei, bazată pe 
pluralitate şi incomensurabilitate. 

Provocarea postmodernismului înseamnă şi evidenţierea unui nou istorism, 
dar această provocare cumulează deja „un amestec de portrete” unde logosul este 
dispreţuit în favoarea pluralităţii şi paralogiei, adică acceptând indecidabilitatea şi 
indeterminările. Pe scurt, depăşirea crizei la sfârşitul de secol XX  presupune 
conştientizarea opoziţiei în cadrul căreia „afirmarea identităţii, a universalităţii şi 
necesităţii se află în tensiune continuă cu valorizarea postmodernă a diferenţei, 
particularităţilor şi contigenţei”. Profesorul Scharg a încercat să elimine formali-
zarea timpului şi a spaţiului ca structuri abstracte, fără viaţă, ale conceptualizării şi 
a propus „o coordonată existenţială a timpului şi spaţiului”, unde acestea sunt 
înţelese ca forme ale orizontului vieţii, ce amprentează defăşurarea concretă a 
percepţiei şi personificării. Mai explicit, „configuraţia socio-istorică precede punc-
tele episodice ale prezentului conştiinţei, iar constituirea instituţională antedatează 
constituirea fenomenologică / transcendentală a eului” (p. 248). Prin descrierea 
conexiunii spaţio-temporale în inima practicii comunicative şi a manifestărilor ei 
„instituţionale şi sociale”, autorul dovedeşte că „practicile socio-istorice îşi ex-
primă interdependenţa şi asamblarea prin forţa jocului transversal al criticii, 
articulării şi revelării praxiale” (cele trei resurse majore ale raţiunii). 

Ca şi altă dată, de exemplu în disputa dintre antici şi moderni, avem astăzi 
indiciul clar al unei modificări semnificative a mentalităţilor, a formelor raţiunii şi 
a culturilor: rămâne să fie descoperită şi de această dată cauza profundă a crizei. 
Dar se pare că explicaţia rezidă tot în falimentul istoriei, adică în pierderea 
încrederii faţă de trecut… Ca şi cum doar prezentul apare ca sigur. Numai că a 
dispărut o nuanţă. Atunci filosofii erau incriminaţi pentru faptul că „doreau să 
înţeleagă totul prin activitatea raţiunii oamenilor, fără să ţină seama de iluminaţia 
credinţei în divinitate” (Paul Hazard, Criza culturii europene). 

De altfel, aşa cum se afirmă tot mai des, problema este: unde se limitează 
înţelegerea şi întemeierea? În fond, avem de răspuns la întrebarea: dacă la baza 
tuturor celor spuse sau gândite se află persoana întâi, singular sau plural. După 
interpretarea lui Th. Nagel, „pentru a fi raţionali, trebuie să ne asumăm responsa-
bilitatea pentru ideile noastre, negând în acelaşi timp că ele ar fi doar expresia 
punctului nostru de vedere particular” (Ultimul cuvânt, Ed. All, 1998, p. 21). 

Este clar că Heidegger s-a preocupat mult de actualitatea temei privind 
„sfîrşitul filosofiei” (vedeţi îndeosebi: Martin Heidegger, The End of Philosophy/ 
Sfârşitul filosofiei, trad. Joan Stambaugh; New York; Harper & Row Publisher, 
1973) şi mai recent tematica a primit variate expresii în limbajul academic. Ni se 
recomanda în special colecţia de eseuri cu titlul After Philosophy: End of Transfor-
mation?/ După Filosofie: Sfârşitul Transformării?, Kenneth Baynes, James 
Bohman, and Thomas McCarthy, eds. (Cambridge) The MIT Press, 1987. Prima 
ediţie a acestei lucrări s-a epuizat la numai trei luni după apariţie. 

Recomandăm bibliografia existentă în româneşte: J.F. Lyotard, Condiţia 
PostModernă Ed. Babel, 1993 şi J. Habermas, Cunoaştere şi comunicare, Ed. 
Politică, 1983. 
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Notă: Primele trei paragrafe reprezintă un rezumat al comunicării susţinute la Sesiu-
nea ştiinţifică din mai 2000, a Comitetului Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii. 
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ABSTRACT 
 
The postmodern celebration of plurality, multiplicity, heterogeneity, paralogy, and 

incommensurability makes the task of finding a place for the claims of reason particularly 
demanding. The transversality of communicative practices, whereby different assemblages 
of discourse and action are seen at times to link up with and other times to contrast with 
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requirement to make adjustments in responding to an alterity from which there is no escape. 
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PRAXIOLOGIA FORMALĂ ŞI  LOGICA ACŢIUNII, SUPORT TEORETIC 

AL CONSTRUIRII UNOR SISTEME EXPERT 
 
 

                                                                                 Ofelia VASILESCU 
 
 
 

1. Introducere 
 
Praxiologia sau teoria generală a acţiunilor eficiente s-a născut ca o disciplină 

filosofică şi logico-metodologică din reflecţia sistematică asupra statutului activi-
tăţilor umane. 

Obiectivul pe care praxiologia şi l-a asumat a fost să construiască un aparat 
conceptual unitar şi un limbaj corespunzător prin care să poată descrie şi califica 
din punct de vedere al eficienţei toate tipurile de activităţi umane, oferind norme şi 
criterii pentru raţionalizarea şi sporirea eficienţei. Kotarbinski [1976] vede praxio-
logia sub un dublu aspect ca o teorie descriptivă despre trăsăturile generale ale acti-
vităţilor umane, ca „o gramatică a acţiunii”, şi ca ansamblu de prescripţii sau reco-
mandări pozitive şi negative privind condiţiile eficienţei acţiunilor umane, ca o 
praxiologie normativă. Un rol în formarea şi precizarea conceptelor praxiologiei 
revine logicii şi metodologiei cât şi a unor capitole din matematica modernă cum ar 
fi teoria deciziei, cercetări operaţionale, programare liniară şi teoria sistemelor. 
Constituită ca o teorie descriptivă, analitică de enunţuri logice despre natura şi con-
diţiile acţiunii eficiente, praxiologia îşi va exercita influenţa metodologică-norma-
tivă asupra proiectării şi desfăşurării activităţilor umane, a modalităţilor de optimi-
zare şi sporire a eficienţei activităţilor particulare. 

Cornel Popa [1986] aprofundează abordarea lui Kotarbinski [1976] şi consi-
deră praxiologia constituită din trei părţi: 

1. praxiologia descriptivă ce descrie acţiunea umană, pe baza conceptelor de: 
stare, sistem, scop, mijloc, agent, abilitate, program; 

2. praxiologia apreciativă sau axio-praxiologia ce evaluează rezultatele 
acţiunii umane cu ajutorul conceptelor de eficienţă şi eficacitate; 

3. praxiologia prescriptivă sau teoria directivelor practice ce instituie reguli 
ce conduc la acţiuni eficiente 

Vom prezenta limbajul de descriere a acţiunilor agenţilor realizat pe baza 
directivelor practice în paragraful 2, urmând să ilustrăm cele trei aspecte ale 
praxiologiei în cadrul sistemului expert pentru planificarea producţiei de piei feţe 
încălţăminte, PRODPIELE. Descrierea sistemului expert PRODPIELE va fi abordat din 
perspectiva teoriei logice a scopurilor şi programelor în paragraful 3, urmând ca în 
partea II-a să abordeze teoria logică a sistemului de norme şi teoria per-formativă. 
Ultimul paragraf 4, este consacrat concluziilor şi direcţiilor viitoare de dezvoltare. 

 
2. Limbajul de descriere al acţiunilor unui agent 

 
Limbajul utilizat este bazat pe limbajul logicii predicatelor de ordinul întâi şi 

va fi descris pe baza conceptelor de agent, scop, mijloc, situaţie acţională şi posibil 
acţional, iar raporturile dintre aceste concepte vor  fi redate cu ajutorul directivelor 
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practice. O directivă practică presupune o stare sau situaţie acţională la care se 
aplică regula, o stare obiectiv sau stare scop, accesibilă clasei de agenţi căreia i se 
adresează, o acţiune elementară sau o secvenţă de acţiuni elementare, aflată în 
competenţa executivă a agentului executant. Directivele practice sunt, într-un fel 
operaţionalizări de scopuri locale, reguli pentru tranziţii, recomandări de conduită 
eficace. În plus, executarea acţiunii sau conduitei trebuie să fie o condiţie suficientă 
pentru atingerea stării scop. Teoria directivelor practice este importantă pentru 
definirea metodelor de acţiune. O metodă este definită ca un set de directive prac-
tice care aplicate unei clase de stări iniţiale conduc la rezolvarea problemei. Astfel 
definit conceptul de metodă poate opera, deopotrivă, la nivel fizic material, tehnic, 
social, economic sau la nivel semiotic în cadrul unui limbaj ştiinţific specializat sau 
al unui limbaj formal. Conceptele de directivă, program şi metodă sunt concepte 
esenţiale în praxiologia prescriptivă. 

Teoria directivelor practice a fost conectată de şcoala de praxiologie de la 
Bucureşti, prin prof. C. Popa, de teoria acceptoarelor, o speţă de automate fără 
ieşire şi de programarea logică. Teoria directivelor practice prezintă înrudiri de 
ordin conceptual şi problematic cu teoria silogismelor practice descoperite de către 
Aristotel şi reluată în epoca modernă de von Wright şi alţi filosofi. 

Popa [1995, 1996] descrie directivele practice pe baza limbajului logicii 
predicatelor, utilizând predicatul face de aritate trei, cu următoarea interpretare: 
„Agentul Ag în situaţia C execută conduita sau secvenţa de operaţii U dacă agentul 
Ag se află în starea C şi are abilitatea să execute conduita U prin care efectuează 
tranziţia din C în starea B, iar starea B este starea scop asumată”. Această 
propoziţie condiţională este dată conform schemei următoare: 

situaţie(Ag, C) 
mijloc(U, [C,B]) 
scop (Ag,C,B) 
abilitate(Ag, C,U) 
------------------------ 
face(Ag, C,U)  

Schema de mai sus poate fi redată printr-o instrucţiune Prolog de nivel meta-
teretic de forma:  

face(Ag,C,U):- situaţie(Ag,C),mijloc(U,[C,B]),scop(Ag,C,B),abilitate(Ag,C,U).  
Faţă de abordarea lui Popa [1995,1996], directivele practice utilizate în ca-

drul acestui limbaj ţin cont de momentul de timp în care are loc acţiunea întreprinsă 
de agent, durata şi costul acesteia. În acest context, o directivă practică este o re-
gulă prin care un agent Ag aflat într-o situaţie acţională S la momentul T va ajunge 
într-o stare Sf la momentul Tf ca urmare a executării unei acţiuni A care este în 
competenţa sa executivă la momentul T şi cu ajutorul unor resurse R, acţiune prin 
care se efectuează tranziţia din starea S în starea scop Sf cu o durată D şi cu un cost C. 

do(Ag,A,T):-state(Ag,S,T),goal(Ag, S, Sf), 
resource(A,S1,S2,R,DC),ability(Ag,A,R,T)  

Alfabetul utilizat este cel al logicii predicatelor de ordinul întâi. Universul de 
discurs conţine mai multe feluri de obiecte, incluzând agenţi, momente de timp, 
acţiuni şi stări de fapt. Diferenţierea între diferitele tipuri de obiecte este posibilă 
prin tipul acestora. Vom avea tipul Ag pentru agenţi, T pentru momente de timp, A 
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pentru acţiuni, D pentru durata acţiunii, C pentru costul acţiunii şi S0A pentru 
situaţiile acţionale. Pentru a putea construi diferite acţiuni şi situaţiile acţionale în 
care acestea au loc vom defini un set special de simboluri funcţionale: 

• un set A =[a1, a2,…,a48] de acţiuni; 
• un set SoA =[s1,s2,…, s34] de situaţii acţionale; 
Vom avea următoarele tipuri de simboluri funcţionale: 
state: Ag×SoA→SoA 
action: Ag×A×SoA×SoA×D×C→A 
Simbolurile predicative în limbaj sunt <, ≤, =, holds de aritate doi şi d0 de 

aritate trei, cu ajutorul cărora descriem directivele practice. Tipul simbolurilor 
predicative holds şi do vor fi: 

holds: SoA × T 
do: A×T×T 
O directivă practică va fi o formulă în forma normală clauzală, adică o for-

mulă obişnuită de programare logică moştenind semantica programării logice. Vom 
utiliza notaţia Prolog, care scrie constantele cu literă mică şi variabilele cu literă 
mare. 

Simbolurile funcţionale introduse mai sus vor putea fi citite în modul următor: 
state (Ag,S) – Agentul Ag este în situaţia acţională S; 
action (Ag, N, S1, S2,D,C) – Agentul Ag trece din starea S1 în starea S2  
prin executarea acţiunii N  cu o durată D şi un cost C; 
Predicatele construite cu holds şi do vor fi citite în modul următor: 
holds(SoA,T) – Situaţia acţională SoA se menţine la T; 
do (A,T1,T2) – Acţiunea A se execută între T1 şi T2; 
Predicatul holds este utilizat pentru a reda efectul executării unei acţiuni A, în 

intervalul de timp [T1,T2] prin care starea pielii trece din starea S1 în starea S2, la 
momentul T2, când s-a încheiat execuţia acţiunii A. 

A1. holds (state_upper(S2, D,C)T2)← 
              do(action(Ag,N,S1,S2,D,C),T1T2). 
 
Dacă starea pielii se menţine în starea S2 la momentul T atunci agentul Ag 

trece din starea S1 în starea S2, la momentul T, dacă starea S2 nu este starea finală. 
Dacă starea S2 este starea finală atunci agentul Ag va trece în starea iniţială s0. 

A2. holds(state(Ag, S2,D,C),T← 
       state_end(Ag,Sf) 
        s2<>sf 
A3. holds (state(Ag, s0,0,0),T)← 
            holds(state_upper(S2,D,C),T) 
            state_end(Agk,Sf) 
                  S2 = Sf, 
       or 
       state_init(Ag,s0)            
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Predicatul do indică executarea unei acţiuni între momentele T1 şi T2. Pre-
condiţiile pentru executarea acţiunii sunt: 

   agentul Ag se află în situaţia acţională S1, la momentul T1, 
   în situaţia acţională S1 se poate executa acţiunea sau operaţia N, care are 

o durată Du şi un cost Cs, 
   agentul Ag are abilitatea să execute operaţia N, 
   agentul Ag are resurse la momentul T1 pentru a executa operaţia N. 

A4.  do(action(Ag, N, S1,S2, D,C),T1,T2)← 
             holds (state(Ag, S1,Dt, Ct),T1), 
             operation(N, S1,S2, Du, Cs), 
             ability(ag,N) 
             holds(resource(Ag, P,Q,N),T1), 
             T2 = T1+ Du, 
             D = Dt + Du, 
             C = Ct + Cs. 
 

3. Teoria logică a scopurilor şi programelor 
 
De mult timp, logicienii s-au apropiat prin metodele şi tehnicile lor de studiul 

activităţilor umane. Una din direcţiile de cercetare a logicii acţiunii o constituie 
teleologia sau teoria logică a scopurilor şi programelor. Pe baza conceptelor de 
situaţie acţională, scop, mijloc şi plan, vom descrie acţiunile întreprinse pentru rea-
lizarea unui program de planificare a producţiei de piei feţe încălţăminte utilizând 
limbajul descris în paragraful anterior şi a unei ontologii  prezentată în detaliu în 
Vasilescu [2000b]. Ontologia este utilizată ca mijloc de a crea o punte între analiza 
domeniului şi construirea sistemului de aplicaţie. Această abordare consideră onto-
logia ca un cadru care furnizează un vocabular pentru formularea modelelor speci-
fice domeniului, în cazul nostru planificarea producţiei. 

Ontologia este definită pe baza a cinci concepte primitive  – cerere, activi-
tate, resurse, produs şi restricţii, cărora le sunt asociate terminologii pentru des-
crierea proprietăţilor de bază şi a capabilităţilor. O activitate este un proces ce utili-
zează resurse pentru a produce bunuri. Executarea activităţilor sunt limitate de 
restricţiile impuse de decident pentru realizarea produsului. Utilizarea resurselor, 
cerute de executarea activităţilor, impun un set de restricţii ale procesului teh-
nologic specific unei aplicaţii concrete. Scopul programului este definit de o cerere 
privind realizarea unui sortiment de piele, conform figurii 1. 

Caracteristicile cererii şi proprietăţile dorite pentru sortimentul solicitat sunt 
determinate în faza de lansare a comenzii, în care sunt date şi codiţiile preliminare 
sau condiţiile de start, în care agentul poate declanşa şi controla seria de 
transformări care conduc la starea scop sau starea de satisfacere a cererii. 

Odată ce o cerere de produs a fost acceptată prin lansarea comenzii, pro-
gramul trebuie să determine secvenţa de operaţii ce va fi executată pentru satis-
facerea cererii. Operaţiile ce se execută în fiecare fază sunt enumerate în tabelul din 
figura 2. 
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Fig.1. Meta-modelul domeniului abstract al conducerii proceselor de producţie 
 
În cadrul fiecărei faze tehnologice există operaţii ce sunt executate obliga-

toriu (cele îngroşate în tabelul din figura 2) şi operaţii opţionale în funcţie de tipul 
de sortiment solicitat sau de dorinţele clientului. Operaţiile opţionale impuse de 
client sunt specificate în faza de lansare a comenzii.      

                                                 
FAZA 1 

ÎNMUIAT-
CENUŞĂRIT 

FAZA 2 
TĂBĂCIRE 
MINERALĂ 

FAZA 3 
FINISARE 
UMEDĂ 

FAZA 4 
FINISARE 

SUPRAFAŢĂ 
Rehidratare Spălare                Rehidratare Degresare suprafaţă 
Degresare Degresare Degresare Impregnare 
Dezinfectare Făţuire chimică Decromare acidă Corectare vopsire fond 
Cenuşărie Decalcificare Recromare Grunduire 
Post-cenuşărie Sămăluire Neutralizare Acoperire fond 
Spălare Piclare Vopsire Apretare 
 Tăbăcire Ungere Top pull up 
 Bazificare Hidrofobizare Efect tuşeu 
                             Retanare  
  Reglare 

umiditate 
 

  Top cationic  

Fig. 2. Operaţiile pe faze tehnologice 
 
Înlănţuirea operaţiilor pentru fazele tehnologice pot fi descrise prin grafuri. 

Nodurile grafului Si redau stările în care se găseşte pielea pe parcursul procesului 
tehnologic care coincide cu starea agentului, iar arcele reprezintă operaţiile 
elementare aj prin care se realizează tranziţiile între stării. 
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Faza de înmuiat – cenuşărit este descrisă în graful din figura 3. Etichetele 
arcelor grafului indică următoarele operaţii elementare: 

 
a1= rehidratare a4= dezinfectare a7= post-cenuşărire 
a2 = degresare a5= cenuşărire a8 = spălare 
a3 = cenuşărire a6= cenuşărire a9 = spălare 

 
Primul nod S1 indică starea iniţială, adică pielea brută. Celelalte noduri S2 – 

S7 indică starea pielii rezultate în urma executării unei operaţii elementare. 
 

S1 = piele brută S4 = piele dezinfectată S6 = piele_post_cenuşărită 
S2 = piele rehidratată S5 = piele cenuşărită S7 = piele_gelatină 
S3 = piele degresată   

 
Ordonarea logică şi diacronică a setului de operaţii ce se succed şi conduc la 

realizarea scopului, adică a cererii de produs, împreună cu analiza competenţelor 
operaţionale, cu repartizarea resurselor şi a competenţelor executive şi de control 
ale agenţilor implicaţi, formează planul produsului. Odată ce aceste operaţii au fost 
determinate şi ordinea acestora impusă, trebuie stabilite mijloacele prin care aceste 
operaţii pot fi realizate. Definirea scopului final, parametrii funcţionali pe care 
trebuie să-i aibă produsul după fiecare operaţie executată. La rândul lor, acestea 
determină o serie de cerinţe pe care trebuie să le îndeplinească instalaţiile tehno-
logice pentru executarea operaţiilor cerute pentru realizarea produsului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

 
FAZA  1  ÎNMUIAT - CENUŞĂRIT 

             
             a1                a2                 a4 
      S1              S2               S3               S4  
 
             a5    a6 
                    a3   
                         

        S5       S6 
 
         a9              a8 
 
            S7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 3. Înlănţuirea operaţiilor din faza de înmuiat-cenuşărit 
 
Vom ilustra modul de execuţie al acţiunilor întreprinse de agentul de cunoş-

tinţe agk1 pentru faza tehnologică de înmuiat-cenuşărit. Starea şi abilităţile agen-
tului agk1 sunt redate în următoarele fapte: 
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F1. state(agk1, s1). 
      know(agk1,[rehidratare, degresare, dezinfectare, cenuşărire, 
                                                              post-cenuşărire, spălare]). 
      plan(agk1, [rehidratare, cenuşărire, post-cenuşărire, spălare]). 
      operation(rehidratare, s1,s2,2,100). 
      operation(degresare, s2, s3, 0,5,25). 
      operation(cenuşărire, s2, s5,1,5,.100). 
      operation(dezinfectare,, s3, s4, 0,5,30). 
      operation(cenuşărire, s4, s5, 1,5,100) . 
      operation(post-cenuşărire, s5, s6, o,5,50). 
      operation (spălare, s6, s7, 0.5, 50). 
      operation(spălare, s5, s7, 0,5,50). 
      resource (înmuiat-cenuşărit, rehidratare, detersinDBS,). 
      resource(înmuiat-cenuşărit,cenuşărire,[var_hidratat,sulfura_de _sodiu,melasa]) 
      resource(înmuiat-cenuşărit, post_ cenuşărit, var_hidratat, 9%). 
      resourceth (înmuiat-cenuşărit, [detersinDBS,0.3%,var_hidratat,6%,  
                                                      sulfura_de _sodiu, 2.7%,melasa,9%]) 

Vom considera următoarea cerere de prelucrare a 800 de kilograme de piele 
pentru sortimentul box în maxim 50 de zile din momentul cererii. Momentul de 
timp în care este lansată cererea este 1. Considerăm ca stare iniţială a pielii, starea 
brută. Cererea este ilustrată în faptele:  

F2.  demand(agl,agC, box,800,50,1). 
        holds(state_upper(s1,0,0 )). 
Din F2 şi axioma A2 se deduce faptul C1, care indică starea iniţială a agen-

tului agk1 la momentul 1, aflat în situaţia s1, durata şi costul operaţiilor în starea s1 
este 0:  

C 1. holds(state(agk 1, s1,0,0),1) 
Prin faptul C1 se declanşează procesul de execuţie al operaţiilor din faza de 

înmuiat-cenuşărit  executat de agentul agk1. Din faptul C1  şi regula A4 se deduce 
faptul C2, ca urmare a declanşării  la momentul 1 a execuţiei  operaţiei de 
rehidratare cu o durată de 2 zile şi un cost de 100$ care are loc între stările s1 şi s2.  

C 2. do(action(agk1, rehidratare,  s1, s2, 2,100),1,3) 
Din C2 şi A1 derivă faptul C3 prin care starea pielii la momentul 3, trece în 

starea s2 după o durată de două zile şi un cost de 100$.  
C 3. holds(state_upper(s2,2,100),3) 
Din C3 şi A2 derivă faptul C4 prin care agentul agk1 aflat la momentul 3, 

trece în starea s2 după o durată de două zile şi  un cost de 100$.  
C 4. holds(state(agk1,s2, 2,100),3 
Din C4 şi din A4 derivă  C5 în care agentul agk1 la momentul 3 începe exe-

cuţia operaţiei de cenuşărire, care are  loc  între stările s2 şi s5 deoarece operaţia de 
degresare nu figurează în planul agentului agk1. Durata de execuţie   a agentului 
pentru cele două operaţii va fi de 3-5 zile, iar costul de 200$. 
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C 5. do (action(agk1, cenuşărire, s2, s5, 4.5, 200),3,4,5). 
Din C5 şi A1 se deduce C6, iar din C6 şi A2 derivă C7 care va indica trecerea 

agentului agk1 în starea s5.  
C6. holds(state_upper(s5, 4.5,200),4.5). 
C 7. holds(state(agk1, s5,4.5,200),4.5). 
Din C7 şi A4 se deduce faptul C8 ca urmare a execuţiei fazei de 

post_cenuşărie, care va avea ca efect faptul C9 dedus din C8 şi A1, iar din C9 şi 
A2 derivă faptul C10 agentul agk1 ajungând în starea s6.  

C8.do(action(agk1, post_cenuşărire, s5,s6,5,250),45,5). 
C9. holds (state_upper(s6, 5,250),5). 
C 10. holds(state(agk1, s6,5,250),5). 
D in C10 şi A4 se deduce faptul C11 care indică execuţia operaţiei de  spălare. 
C 11. do (action(agk1, spălare, s6, s7, 5.5,300),5,5.5). 
În final din C11 şi A1 se deduce faptul C12 în care starea pielii este starea 

finală s7, iar din C12 şi A3 agentul alk1 ajunge din nou în starea sa iniţială s0, din 
care poate executa alte cereri. Durata execuţiei cererii anterioare este de 4,5 zile cu 
un cost de 300$ este transmisă prin faptul creat dinamic answer (agk1, 4.5,300) în 
baza de date answer_agk1.  

C12.holds (state_upper(s7, 5.5,300),5.5) 
C 13. holds(state (agk1, s0,0,0),5.5). 
În acest fel am redat cum se înlânţuie setul de operaţii executate de un agent 

de cunoştinţe. 
 

4. Concluzii 
 
În construirea modelului nostru pentru PRODPIELE am făcut uz de mai multe 

metode şi exigenţe ale praxiologiei formale şi logicii acţiunii cum sunt praxiologia 
descriptivă, cea valoric apreciativă şi cea prescriptivă. De praxiologia prescriptivă 
ţine teoria directivelor practice. Acestea sunt forme de corelare a relaţiilor dintre 
starea iniţială a unei acţiuni, abilităţile agenţilor şi scopurile asumate. Directivele 
practice le-am transpus în instrucţiuni Prolog. Am demonstrat prin aceasta că praxio-
logia şi logica acţiunii sunt instrumente efective de operaţionalizare şi rezolvare 
computaţională a unei clase largi de probleme. 

Am exemplificat teoria logică a scopurilor şi programelor în sistemul expert 
PRODPIELE urmând ca în partea a II-a să abordăm teoria logică a sistemului de 
norme şi teoria performativă. 
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FORMAL PRAXIOLOGY AND THE LOGIC OF ACTION AS A THEORETICAL 
SUPPORT FOR THE CONSTRUCTION OF SOME EXPERT SYSTEMS 

 
ABSTRACT 

 
Praxiology, as a general theory of the human activity, propose a normative and 

methodological research field for planning and unfolding of any type of human activity and 
it can represent a guide for the expert system design.  

Praxiology came into being as a critical reflection upon engineering activities and 
disciplines, and as a philosophical reflection on human arts and professions, aimed at dra-
wing forth the conditions and rules of their efficiency [Popa, 1995a,1996]. 

Praxiology has sprung from many fields of human activity: engineering, economics, 
management, mathematics, artificial intelligence, etc. The study of algorithms and logic 
programming used in solving engineering problems seems to be a very fertile field for 
praxiology. If praxiology is interested in practical directives and efficient methods, logic-
programming offer support for solving problems. 

This article try to describe in an expert system the applicative nature of a logical 
system like the concepts of goal and program, agents with their ability and their executive 
competence. The expert system for upper production programming optimization is written 
in Prolog. 

 
Key words: Praxiology, activity, agent, ability, action situation, state, goal, means, 

program. 
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ANTIREALISMUL DUMMETTIAN  
ŞI FILOSOFIA CA ANALIZĂ CONCEPTUALĂ 

 
 

                                                                          George LĂZĂROIU 
 
 
 
Tratarea realismului de către Dummett este masivă şi complexă, vizând nu 

doar realismul comun (privind entităţile fizice ale simţului comun, adică pietre, 
copaci ş.a.), ci şi realismul ce dezbate entităţile matematice, entităţile ştiinţifice ş.a. 
Dummett identifică fiecare dispută a realismului cu o dezbatere tratând condiţiile 
de adevăr ale mulţimii relevante de propoziţii. De pildă, propoziţiile fizice ale sim-
ţului comun care conţin cuvinte precum ‘piatră’ sau ‘copac’. Premisa argumentului 
său este: disputa asupra realismului simţului comun vizează chestiunea dacă propo-
ziţiile în cauză au condiţii de adevăr realiste sau numai verificaţioniste. Dummett 
susţine a doua variantă, aşa că realismul ar fi fals. 

Abordarea problemei realismului îl conduce pe Dummett la ideea că la baza 
metafizicii stă teoria semnificaţiei, perspectivă care generează o problematică 
distinctă de cea tradiţională (centrată pe determinarea enunţurilor aparţinând unei 
categorii drept adevărate sau false, prin invocarea unei realităţi independente), 
grupată în jurul ideii lui Bouveresse: „Chestiunea existenţei sau non-existenţei unei 
realităţi de genul menţionat mai sus are o semnificaţie secundară şi derivată, iar 
realismul este interpretat ca un răspuns direct la acest gen de chestiune”1. Dummett 
propune o poziţie intermediară faţă de viziunea antirealistă, care susţine că nici un 
enunţ nu are valoare de adevăr independent de cunoaşterea noastră efectivă a lumii. 
Astfel, se poate admite că orice enunţ are o valoare de adevăr independent de 
cunoaşterea efectivă pe care noi o posedăm în context. Valoarea de adevăr nu este 
însă independentă de posibilitatea acestei cunoaşteri, dacă avem o raţiune de a 
gândi determinată. Într-o explicaţie a limbajului fidel principiilor epistemologice 
empiriste, legea terţiului exclus n-ar trebui admisă ca evidentă. Iată afirmaţia cen-
trală a antirealismului dummettian: există anumite clase de enunţuri care, indepen-
dent de mijloacele noastre de a le cunoaşte ca atare, nu sunt precis adevărate sau 
false. Prin aceasta se neagă principiul bivalenţei: orice enunţ trebuie să fie în mod 
clar adevărat sau fals, independent dacă putem sau nu cunoaşte alternativa reală. 

Diferenţa de concepţie dintre realist şi un anti-realist rezidă în faptul că, 
pentru cel din urmă, adevărul unui enunţ poate consta în satisfacerea criteriilor, iar 
pentru realist enunţul respectiv poate fi adevărat chiar dacă nu dispunem încă de 
mijloace pentru a-l identifica ca atare. Un nominalist nu se simte angajat în cazul 
enunţurilor cu termeni generali, aşa că sintagma „realism despre universalii” i se 
pare improprie. Condiţiile de adevăr „realiste” implică o noţiune de adevăr „rea-
listă” (care, după Dummett, nu face adevărul propoziţiilor dependent de dovezile 
pe care le avem /le-am putea avea pentru propoziţie). Adevărul poate „transcende 
dovezile” în favoarea lui: o propoziţie ar putea fi adevărată, chiar dacă nu am avea 
o cale efectivă de a distinge dacă este adevărată. Noţiunea de adevăr folosită pentru 
a explica semnificaţia este una realistă, adică semnificaţia este explicată în termeni 
de referinţă şi structură, fără vreo menţiune la dovezile pentru adevăr. Când ia o 
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propoziţie ca fiind adevărată numai dacă este sau ar putea fi stabilit că propoziţia 
este adevărată, o noţiune de adevăr este verificaţionistă2. 

Cu toate că principiul pozitivist al verificabilităţii a fost lăsat deoparte, 
verificaţionismul e renăscut sub influenţa lui Dummett. Dacă pozitiviştii au folosit 
verificaţionismul în tentativa de a înlocui problema metafizică a realismului cu o 
problemă despre limbaj, Dummett încearcă identificarea realismului cu o astfel de 
problemă, folosind verificaţionismul spre a arăta că realismul este fals. Dummett 
statorniceşte ideea că propoziţiile au numai condiţii de adevăr vericaţioniste, fiind 
singurul tip de condiţii de adevăr pe care vorbitorul le-ar putea cunoaşte. Admiţând 
că o propoziţie are următoarele condiţii de adevăr: este adevărată dacă şi numai 
dacă sunt realizate anumite circumstanţe, Dummett afirmă că vorbitorul nu ar putea 
cunoaşte aceste condiţii, dacă circumstanţele le transcend pe cele în care propoziţia 
ar putea cunoaşte aceste condiţii, dacă circumstanţele le transcend pe cele în care 
propoziţia ar putea fi verificată. Dummett presupune că vorbitorul competent să 
cunoască semnificaţiile şi condiţiile de  adevăr ale propoziţiilor din limbajul său, 
cel puţin „implicit” sau „tacit”3. Conform verificaţionismului, vorbitorul competent 
trebuie să fie capabil să verifice propoziţiile pe care le întrebuinţează, să spună că 
sunt adevărate atunci când este aşa. Aşadar, el trebuie să poată identifica la ce se 
referă cuvintele4. 

Dummett este un fervent susţinător al cotiturii lingvistice, identificând dis-
puta realismului cu una semantică, demers care nu este ascuns sau stingher: „Între-
gul tâlc al abordării mele [a diferitelor controverse din jurul realismului] este de a 
arăta că teoria semnificaţiei stă la baza metafizicii. Dacă am vreo contribuţie filo-
sofică vrednică de luat în seamă, cred că ea constă în a fi pus problema în aceşti 
termeni”5. Dummett identifică problemele filosofice cu cele ale limbajului, având o 
concepţie pozitivă privind rolul filosofiei în rezolvarea lor. Din această perspectivă, 
Dummett este reprezentativ pentru o versiune comună a cotiturii lingvistice din 
perioada recentă: filosofia ca analiză conceptuală. Cunoaşterea de către noi a 
sensului expresiilor se bazează pe cunoaşterea implicită a principiilor lingvistice; 
funcţia unei teorii a sensului este aceea de dezvălui aceste principii. 

Dummett consideră implauzibilă (chiar greşită) ideea wittgensteiniană potri-
vit căreia justificarea asertării unui enunţ nu are legătură cu „uzul cuvintelor”, 
susţinând că astfel comunicarea s-ar afla în pericolul unui „colaps”, afectând nu 
doar enunţul de acea formă particulară, ci şi celelalte sorturi de enunţuri; întrucât o 
explicaţie relevantă a uzului limbajului ar evidenţia că, fără a da o explicaţie a 
sensului fiecărui enunţ, nu este posibil să dăm explicaţia oricărui enunţ. Problema 
fundamentală a teoriei semnificaţiei sau a metafizicii este relaţia adevărului cu 
recunoaşterea adevărului: „Căci chestiunea referitoare la natura realităţii este în 
egală măsură de a cunoaşte ce este noţiunea de adevăr adecvată frazelor limbajului 
nostru, sau, încă, chestiunea de a şti cum ne reprezentăm realitatea cu ajutorul 
frazelor”6. Problemele legate de natura adevărului sunt indisolubil legate de cele 
privind accesibilitatea şi autonomia faptelor din diverse domenii. Dummett se 
întrebă dacă faptele pot fi cunoscute şi dacă pot exista independent de capacitatea 
noastră de a le descoperi. 

Faptul că o expresie este sau nu un nume depinde de rolul ei logic în propo-
ziţie, şi nu de cunoaşterea sensului ei, rol stabilit pe criterii formale, parţial legate 
de aspecte sintactice ale contextului în care expresia este complet semnificativă, şi 
de validitatea anumitor pattern-uri de inferenţă, descriptibile în termenii unor 
simple transformări ale propoziţiilor care conţin acea expresie7. Acest dicton: un 
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nume are semnificaţie numai în contextul unei propoziţii, trimite la respingerea 
concepţiei privind un sens filosofic special al „existenţei”, care ne permite să 
spunem că, în acest sens special, numerele nu au existenţă reală, însă continuăm să 
asertăm enunţuri existenţiale ale aritmeticii, de pildă că există un număr între 5 şi 20. 

Teza metaforei nu este constrângătoare în cazul lui Dummett, şi se bazează 
pe analogia cu o dispută din filosofia matematicii, cea privind entităţile mate-
matice. Unii filosofi au negat că există asemenea entităţi. „Aici se situează analogul 
matematic al negării dimensiunii existenţei din perspectiva realismului cu privire la 
lumea exterioară. Totuşi, dacă existenţa entităţilor matematice este acceptată, 
disputa devine similară cu una asupra dimensiunii independenţei”8. De aici, ne 
putem întreba cum sunt numerele şi dacă există independent de noi, dacă ele sunt 
creaţia noastră sau matematicienii le descoperă proprietăţile şi relaţiile, asemenea 
biochimistului care descoperă structura unui virus; precum şi dacă noi construim 
sistemul numerelor, inventând proprietăţile lor, sau le descoperim. 

Dummett cere să căutăm o formulare a corului de cunoştinţe care ar  fi cerute 
pentru a vorbi şi înţelege „orice limbă dată”. Credinţa evidentă a lui Dummett este 
că lipsesc dovezi relevante de un anumit tip, care ar legitima presupunerea că o 
anumită teorie despre cunoaşterea atinsă este cea corectă. Argumentul lui Dummett 
că nu avem dreptul să imputăm cuiva cunoaşterea neconştientizată a regulilor lim-
bii se bazează pe credinţa că o atare procedură este goală de sens şi circulară; 
cunoaşterea limbii este un „veritabil exemplu de cunoaştere”, prin limbă înţele-
gându-se o versiune de limbă-E. 

Dummett identifică cunoaşterea „numai prin manifestările ei”. „De aceea, 
avem nevoie de mult mai mult decât ne oferă Chomsky despre modul în care se 
manifestă cunoaşterea neconştientă în general, dacă este să înţelegem şi să evaluăm 
teoria lui”. Pentru ca explicaţia să nu fie vidă, este necesar un tip de verificare 
independent, dincolo de structura a ceea ce se cunoaşte. „Ne trebuie o explicaţie 
despre modul în care cunoaşterea neconştientă trece în cunoaştere conştientă, şi nu 
s-a dat nici o astfel de explicaţie”, mai spune Dummett. În particular, cunoaşterea 
sensului nu este susceptibilă de analiză în maniera lui Chomsky, fiindcă „deşi este 
cunoaştere conştientă, nu constă în a fi în stare să enunţăm sensul. De aceea, avem 
nevoie de o explicaţie a cunoaşterii conştiente, care nu este purtată de un vehicul 
lingvistic. Până vom fi în stare să dăm o asemenea explicaţie, nu putem şti cât de 
mult din capacitatea noastră lingvistică se poate explica în termeni de cunoaştere 
conştientă, dar neverbalizată; nici nu putem spune cât de convingătoare poate fi 
făcută să apară ideea că această cunoaştere a sensului se sprijină pe cunoaştere 
neconştientă sau chiar că o asemenea cunoaştere există”. 

Abordarea lui Davidson este descrisă de Dummett ca susţinând că „metoda 
adecvată” pentru studiul sensului „este să întrebăm, pentru orice limbă dată, ce 
corp de cunoştinţe ar fi necesar pentru ca, în virtutea posedării explicite a acestor 
cunoştinţe, cineva să poată vorbi şi înţelege limba. Nu se susţine aici că orice 
vorbitor real posedă cu adevărat un asemenea volum de cunoştinţe, oricât de tacit 
sau implicit”. Vorbitorul nu „posedă” cu adevărat corpul de cunoştinţe exprimat în 
teorie. Dummett admite că acest mod de a „da o explicaţie clarificatoare a ce 
anume este implicat în vorbirea şi în înţelegerea unei anumite limbi” este 
„întrucâtva ocolit, în afara cazului în care capacitatea de a vorbi o limbă implică în 
mod real posedarea unor astfel de cunoştinţe”. Ca atare, este oarecum nelegitim să 
atribuim posedarea unor astfel de cunoştinţe vorbitorilor, deşi cunoaşterea limbii ar 
putea fi „un autentic exemplu de cunoaştere”. Lipsesc dovezi relevante pentru a 
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împiedica nelegitimitatea acestei explicaţii, fie pentru că este neconfirmată, fie 
pentru că este vidă în principiu9. 

Dummett susţine că nu a prezentat vreodată „în mod explicit dovezi că într-
adevăr competenţa noastră lingvistică se bazează pe cunoaştere neconştientizată”, 
şi nu este o deprindere, „o capacitate de a vorbi şi înţelege, bazată pe reflexe sau pe 
mecanisme de feed-back sau pe altceva”10. Înţelegerea ar putea fi „doar o capa-
citate practică, să spunem, aceea de a răspunde în mod adecvat”, prin urmare, atri-
buind cuiva o cunoaştere neconştientă a regulilor limbii, nu rezolvăm nimic. „Difi-
cultatea constă totuşi în faptul că nu avem nici o idee ce structură şi ce natură ar 
putea avea cunoaşterea concepută ca o stare internă, distinctă de structura a ceea ce 
se cunoaşte”. Dummett consideră competenţa drept o abilitate practică, care nu 
cere vreo cunoaştere propoziţională a limbajului; propoziţiile pot avea numai 
condiţii de adevăr depăşind condiţiile de verificare nu ar putea fi înţeleasă. Un 
vorbitor trebuie să-şi  poată manifesta înţelegerea prin comportament, adică abili-
tatea de a asocia propoziţia cu condiţiile care o verifică; el poate arăta că recu-
noaşte o anumită situaţie ca justificând conclusiv aserţiunea propoziţiei. 

Dummett scoate în relief caracterul realist al filosofiei logicii în cazul lui 
Frege, protestând împotriva interpretării în spirit kantian11 a doctrinei fregeene (şi, 
în plan secundar, împotriva înţelegerii reductive a obiectivităţii ca intersubiec-
tivitate): „În pofida opiniei lui Sluga, obiectivitatea în cadrul filosofiei lui Frege 
constituie un tip de statut ontologic, acela al independenţei de orice subiect conş-
tient”12. Dacă Angelelli încearcă să interpreteze opera fregeană în lumina tradiţiei 
aristotelice (semnalând însă şi tendinţele realist-platoniste), Sluga îl consideră pe 
Frege drept kantian, în sensul de idealist-transcendental13. Mai aproape de adevăr 
este Sluga atunci când îl consideră pe Frege ca fiind neokantian, în sensul orientării 
lui H. Lotze, interpretare susţinută şi de G. Gabriel, care afirmă că platonismul 
fregean ar putea fi reconstruit ca un fel de platonism transcendental, fără iposta-
zierea unor entităţi existând transcendent14. 

Alături de Bentham, Frege este considerat de Quine ca fiind iniţiator al con-
cepţiei conform căreia unitatea de înţeles (sens) este propoziţia, şi nu cuvântul15. 
Dummett apreciază însă că interpretarea de mai sus nu-i aparţine lui Frege, şi că de 
fapt nu este în sine admisibilă: „Orice încercare de a formula clar ideea că propo-
ziţia este unitatea de înţeles (meaning) sau chiar ideea că înţelesul propoziţiilor este 
primar şi că cel al cuvintelor este derivat sfârşeşte inevitabil prin a nega un fapt 
incontestabil (ce reprezintă esenţa limbajului natural) şi anume că putem înţelege 
propoziţii noi, pe care nu le-am auzit niciodată”16. Faima principiului semnificaţiei 
contextuale (de pildă, prin Wittgenstein) este intim legată de accepţia tare, dar, 
împreună cu Dummett17 şi Angelelli18, putem opina că această interpretare nu i se 
poate atribui lui Frege. Una dintre pietrele de hotar ale filosofiei post-fregeene 
(„analitice”) este că întrebările privind natura cunoaşterii sau întemeierea opiniilor 
noastre sunt înlocuite cu întrebări privitoare la sens şi la înţelegere, fiind astfel 
deplasate din centrul scenei filosofice19. Altfel spus, mai întâi trebuie să ne 
întrebăm cum este posibil să avem în vedere (să spunem, să captăm) gândul că p. 
Odată formulat un răspuns adecvat la această problemă fundamentală, avem 
temeiul să ne întoarcem la probleme intrinsec subsidiare, precum cea dacă ştim cu 
adevărat că p sau dacă opinia noastră că p este întemeiată20. 

Este cunoscut că intuiţioniştii resping, ca fiind nedemonstrate (alături de legi 
clasice ale logicii, precum cea a tertiului exclus), judecăţi matematice acceptate ca 
fiind demonstrate de către matematicienii clasici. Controversa în discuţie eviden-
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ţiază un amestec de cosideraţii a priori  şi a posteriori. Dummett susţine cu fermitate 
poziţia intuiţionistă, argumentând, într-o manieră filosofică, prin apel la consideraţii 
generale despre înţeles şi natural logicii, că logica tradiţională este prea puternică. 

Dummett reinterpretează şi respinge doctrina metafizică a realismului. O teză 
metafizică este, în sine, doar o metaforă sau „o imagine ce nu are în sine nici o 
substanţă altfel decât ca reprezentare a concepţiei date a semnificaţiei”21. Dacă este 
să fie mai mult decât doar sugestivă, o metaforă trebuie să fie făcută literală; o 
metaforă metafizică, în concepţia pozitivistă a lui Dummett, poate fi redată numai 
printr-o teorie a semnificaţiei. Dummett identifică realismul cu o teză semantică, 
iar fără această identificare, oricât de irezistibilă ar fi imaginea pe care o prezintă, 
realismul nu are conţinut autentic. 

Acceptând principiul verificaţionismului şi căutând să limiteze semantica 
holistă, Dummett afirmă că semnificaţia în discursul neştiinţific depinde de criterii 
atomiste de aplicabilitate a termenilor. Dummett critică, sub influenţa intuiţionis-
mului matematic, concepţia potrivit căreia semnificaţia trebuie înţeleasă în termeni 
de condiţii de adevăr. Afirmând că semnificaţia nu poate transcende condiţiile înţe-
legerii lingvistice, Dummett a luat, drept paradigmă a uzului expresiilor, demons-
trabilitatea, şi nu adevărul22. 

Dummett propune tratarea disputei dintre platonism şi intuiţionism ca o ver-
siune metaforică a disputei asupra condiţiilor de demonstrabilitate matematică, 
demers ce se transformă într-o chestiune care priveşte condiţiile de adevăr ale pro-
poziţiilor matematice. Plauzibilitatea propunerii lui Dummett în matematică pro-
vine din contrastul dintre entităţile matematice şi entităţile fizice familiare. Nume-
rele, dacă există, contrastează cu pietrele şi copacii prin proprietăţile lor non-spa-
ţio-temporale stranii, prin izolarea lor cauzală şi prin inaccesibilitatea la inves-
tigarea experimentală, aşa că disputa matematică pare metaforică. 

Calcularea nu poate juca rolul de analog al observaţiei, întrucât nu avem 
nevoie de o explicaţie privind statutul adevărurilor verificabile prin calculare. 
Explorând fundaţional, Dummett opinează că analogul observaţiei ar putea fi intui-
ţia, care ne procură convingerea adevărului asumpţiilor fundamentale ale teoriilor 
matematice, ce face referire tangenţial la „încercarea Frege-Russell” de derivare a 
adevărurilor matematicii din sfera logicii pure. Din concepţia privind determinarea 
condiţiilor de adevăr pentru o clasă dată de propoziţii, modelul intuitiv înseamnă 
jumătate, nereprezentând o garanţie ultimă a consistenţei sau produsul unei facul-
tăţi speciale de achiziţionare a înţelegerii matematice. Intuiţia este o idee în stadiu 
embrionar, în raport cu „înţelegerea articulată” a situaţiei matematice în cauză, şi 
nu o sursă deosebită, inefabilă a înţelegerii. 

Platoniştii şi constructiviştii, observă Dummett, nu pun semnul de identitate 
între adevăr şi demonstrabilitate intuitivă: „Dacă enunţul că există o demonstraţie 
a unei propoziţii date posedă o valoare de adevăr independent de cunoaşterea 
noastră, atunci enunţul că există un număr natural care are o proprietate definită 
trebuie, de asemenea, să posede o valoare de adevăr, independent de faptul că noi o 
cunoaştem sau chiar am putea-o şti”. Respingerea, de către intuiţionişti, a valorilor 
de adevăr determinate pentru enunţuri aritmetice se bazează pe explicaţia verifi-
caţionistă a semnificaţiei, mai ales în contextul limbajului matematicii. De interes 
sunt „modurile de formare a propoziţiilor”, în primul rând cuantificarea, în plan 
secundar fiind interpretarea termenilor numerici şi a predicatelor aritmetice primi-
tive (decidabile). 
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Platonismul se poate defini ca o concepţie în filosofia matematicii care 
postulează, ca obiect de studiu al matematicii, un domeniu de entităţi specifice 
(matematice), existente independent de gândirea umană, enunţurile matematicii 
fiind adevărate sau false în funcţie de relaţia lor cu proprietăţile acestor entităţi; 
complementar avem postulatul existenţei unui intelect divin, nenatural, care 
asigură înţelegerea obiectelor, aşa că realismul se poate descrie astfel, conform lui 
Dummett: „Pentru orice enunţ care are un sens definit trebuie să existe ceva în 
virtutea căruia sau el sau negaţia lui este adevărată”23. 

În filosofia matematicii există, potrivit lui Dummett, o «diviziune fundamen-
tală» în funcţie de modul de explicaţie a semnificaţiei unei propoziţii matematice: o 
descriere în termenii «condiţiilor de adevăr» şi o descriere în termenii «condiţiilor 
de asertibilitate». Aserţiunea care statuează  o analogie între aprehensiunea reali-
tăţii matematice şi percepţia, observaţia realităţii fizice, este nesatisfăcătoare, 
notează Dummett. Descrierea trecerii de la premise la concluzii într-un pas în 
interiorul argumentului (demonstrativ) deductiv ca un raport mental de observare a 
conexiunilor logice are drept echivalent o estompare a unei distincţii valabile; un 
analog al observaţiei, ce joacă un rol în aprehensiunea adevărului matematic, nu 
trebuie căutat în procesul demonstraţiei  matematice. 

Demonstraţia unei teoreme despre numere raţionale, invocând teoria numere-
lor reale ca auxiliar, depinde, arată Dummett, de existenţa unui model pentru teoria 
numerelor reale. În planul conţinutului se exprimă astfel: „Dacă există un model de 
R de reale, atunci, pentru orice model Q de raţionale, T (teorema) are loc în, este 
valabilă în, Q”, şi nu: „Pentru orice model Q de raţionale, teorema T este valabilă 
în Q”. Ca atare, întrucât suntem convinşi de existenţa numerelor reale, acceptăm 
teorema despre raţionale; nu se are în vedere formalismul extern, care nu admite 
existenţa numerelor reale, aşa că această existenţă se consideră ca fapt, nu ca 
ipoteză. Din perspectiva formalismului (nu însă versiunea strictă a sa), conţinutul 
unei aserţiuni matematice, privind problema determinării propoziţiilor unei teorii 
ca adevărate sau false, este mereu condiţional, după remarca lui Dummett, 
existenţa unei structuri care satisface axiomele analizei sau teoriei numerelor (ori 
teoriei mulţimilor), având drept rezultantă că o anume teoremă este valabilă despre 
acea structură. Complementar avem şi problema aplicaţiilor unei teorii matematice 
în cadrul unor regiuni ale matematicii, demers costând în realizare sau instanţiere, 
altfel spus, identificarea unei structuri particulare (corp, inel ş.a.) justifică aplicarea 
la acea structură a teoremelor (pentru corpuri sau inele în general). 

Privind problema adevărului matematic, Dummett notează: „Pentru platonist, 
semnificaţia unui enunţ matematic este explicată în termenii condiţiilor lui de ade-
văr, pentru fiecare enunţ matematic există ceva în realitatea matematică în virtutea 
căruia este fie adevărat, fie fals. Un exemplu de explicaţie a semnificaţiei în ter-
menii adevărului şi falsului este explicaţia prin tabla de adevăr a conectivelor pro-
poziţionale. Pentru constructivist, forma generală a unei explicaţii a semnifi-caţiei 
enunţului matematic trebuie să fie în termenii condiţiilor sub care ne considerăm ca 
justificaţi în asertarea unui enunţ, adică circumstanţele în care suntem în posesia 
unei demonstraţii”24. Dummett propune folosirea termenului platonism în locul 
celui de realism, prin aceea că vizează obiectele matematicii. Utilizarea termenului 
platonism nu fixează unic o semnificaţie (facilitând însă înţelegerea în context), în 
sensul că accepţia platonism = realism matematic este dominantă, dar situaţional 
distingem platonismul ca fiind doar o specie a realismului, în planul fundaţional al 
matematicii această supoziţie filosofică având consecinţe dezagrabile25. 
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În realism, noţiunile de referinţă şi adevăr sunt centrale ;platonismul extrem, 
spre deosebire de realismul moderat, operează cu două noţiuni ireductibile, „înţele-
gerea” şi „puteri mentale”, capabile de acest tip de înţelegere. Credinţa filosofică 
de bază a realismului, obiectivitatea matematicii, este întemeiată şi justificată de 
referinţă şi adevăr. Dihotomia platonism-constructivism nu acoperă exhaustiv 
domeniul şi gândirea matematică. Dummett pledând pentru interpolarea între cele 
două tablouri, platonist şi constructivist, a unui tablou intermediar, „să spunem 
despre obiectele care se ivesc în existenţă ca răspuns la explorarea  noastră. Noi nu 
facem obiectele, trebuie să le acceptăm cum le găsim (aceasta corespunde demons-
traţiei care ni se impune), dar ele sunt deja, pentru ca enunţurile noastre să fie 
adevărate sau false, înainte să facem investigaţii care să le aducă în existenţă”. 
Soluţia expusă ar neantiza falsa dihotomie platonism-constructivism, care domină 
clandestin gândirea asupra filosofiei matematicii. Atitudinea dominantă adoptată de 
matematicienii moderni în practica curentă este însă platonismul, deghizat uneori 
ca poziţie formalistă26. 
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THE DUMMETIAN ANTIREALISM AND THE PHILOSOPHY  
AS CONCEPTUAL ANALYSIS 

 
ABSTRACT 

 
Dummett divides inquiry the nature of meaning into an inquiry into meaningfulness 

on the one hand and, on the other, an inquiry into sameness of meaning, proceeding then to 
judge them independently. Linguistic conceptualists who choose to model their position on 
the more conventional form of intuitionism can say that there is a potential infinity of 
sentences; but this position incurs another set of problems, namely, those concerning the 
intuitionist’s conception of logical and mathematical truth. The intuitionist need not hold 
that logical and mathematical truth is relativized to actual achievements or to the capacities 
of particular mathematicians.  As Dummett points out, the relativization can be to what the 
human mathematical community can, in principle, prove. 
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LOGICA PROPOZIŢIONALĂ A ACCEPTĂRII  
ŞI CALCULUL SECVENŢIAL 

 
 

Gabriel ILIESCU 
 
 
 
Scopul articolului este dublu: pe de o parte, este de a extinde calculul secven-

ţial asupra calcului propoziţional al logicii acceptării, pe de altă parte, de a compara 
acest calcul cu unele domenii posibil conexe lui. 

Ideea pilot este a limbajului logicii propoziţionale a acceptării, introdusă de 
Cornel Popa în [1]. 

Atingerea primului scop s-ar putea verifica, în principiu prin aceea că pentru 
orice formulă a logicii propoziţionale a acceptării se poate decide dacă este tauto-
logie sau infirmabilă. Evident, decizia prin calculul secvenţial trebuie să coincidă 
cu rezultatele oricăror altor metode aplicate asupra aceloraşi formule. 

Atingerea scopurilor presupune parcurgerea în principal a următoarelor puncte: 
1. Sintaxa 
2. Noţiuni preliminare: secvent, antecedent, succedent 
3. Formule, echivalenţe şi reguli asociate lor 
4. Aplicaţii şi urmări 
5. Posibile relevanţe din perspectiva unei logici dinamice 
6. Non-naturalitatea inferenţei în arborele secvenţial 
7. Analiză-sinteză, bottom-up – top-down, algoritmic-teleologic 
8. Trivialitate sau bizarerie în derivarea concluziei 
 

1. Sintaxa 
 

Termenul de sintaxă semnifică aici generarea limbajului logicii propoziţio-
nale a acceptării. Ceea ce presupune întâi generarea limbajului logicii propoziţiilor 
urmat de adaosul diferenţei specifice pentru limbajul logicii acceptării. Pentru atin-
gerea acestor scopuri este necesară atingerea succesivă a câtorva scopuri intermediare. 

 
1.1. Sintaxa logicii propoziţiilor 

1.1.1. Alfabetul logicii propoziţiilor 
AVP = {p, q, r, ...}  Alfabet de variabile propoziţionale 
ACL = {~, v, &, ⊃, ≡, ...} Alfabet de conective logice 
ASG = {( ), [ ], { } } Alfabet al semnelor de grupare 
 
Numim aflabet al logicii propoziţiilor reuniunea compusă din alfabetele de 

variabile propoziţionale, conective logice şi semne de grupare 
ALp = AVP ∪ ACL ∪ ASG 



 

 156

1.1.2 Reguli de bună formare, formulă bine formată, limbajul logicii propoziţiilor . 
 
P1. Dacă α este variabilă propoziţională atunci α este o formulă bine formată. 
P2. Dacă α este formulă bine formată, atunci ~α este o formulă bine formată. 
P3. Dacă α şi β sunt formule bine formate şi * este un conectiv logic atunci 

α*β este formulă bine formată. 
Numim regulă de bună formare P1, P2, P3 şi numai pe ele. 
Numim formulă bine formată orice secvenţă de semne obţinută din aplicarea 

regulilor de bună formare la alfabetul logicii propoziţiilor de un număr finit de ori. 
Numim limbaj al logicii propoziţiilor totalitatea formulelor bine formate. 
 

1.2. Sintaxa logicii propoziţionale a acceptării 

1.2.1. Alfabetul logicii propoziţionale a acceptării 
 
AC = {A, R, D, T} Alfabet al modalizatorilor sau predicatelor accepţioniste 
ALA = {ALP ∪ AC} 
 
Numim alfabet al logicii propoziţionale a acceptării reuniunea alfabetelor 

logicii propoziţiilor cu alfabetul de modalizatori sau predicate accepţioniste. 
 

1.2.2. Reguli de bună formare, formulă bine formată, limbajul logicii 
propoziţionale a acceptării 

 
AP1 dacă α este fbf din logica propoziţiilor şi C ∈ AC atunci Cα este fbf în 

logica propoziţională a acceptării. 
AP2. Dacă α este fbf în logica propoziţională a acceptării atunci ~α este fbf 

în logica propoziţională a acceptării. 
AP3. Dacă α şi β sunt fbf în logica propoziţională a acceptării şi *∈ACL 

atunci α * β este fbf în logica propoziţională a acceptării. 
Numim reguli de bună formare pentru logica propoziţională a acceptării regu-

lile de bună formare pentru logica propoziţiilor, AP1, AP2, AP3 şi numai pe ele. 
Numim formulă bine formată în logica propoziţională a acceptării o secvenţă 

de semne obţinută prin aplicarea regulilor de bună formare pentru logica propozi-
ţională a acceptării la alfabetul logicii propoziţionale a acceptării de un număr finit 
de ori. 

Numim limbaj al logicii propoziţionale a acceptării totalitatea formulelor bine 
formate în logica propoziţională a acceptării. 

 
2. Noţiuni preliminare: secvent 

 
Se presupune că „→” stă pentru relaţia de derivare de consecinţă. Faţă cu 

aceasta, ceea ce scrie în stânga se numeşte antecedent iar ceea ce scrie în dreapta 
este succedent. 

Admitem un şir finit eventual vid de ipoteze Γ = A1, ..., An-1 şi o ipoteză 
distinctă An. 

Numim antecedent şirul de formule Γ, An scrise în stânga „→” şi care este: 
finit, nevid, bine format în limbajul calculului propoziţional al acceptării, 
considerat adevărat şi conectat prin „ , ” stând pentru „&”. 

Admitem un şir finit, eventual vid de consecinţe Δ = B1, ..., Bm-1 şi o 
consecinţă distinctă Bm. 
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Numim succedent şirul de formule Δ, Bm. scrise în dreapta „→” şi care este: 
finit, nevid, bine form at în limbajul calculului propoziţional al acceptării, consi-
derat fals şi conectat prin „ , “ stând pentru „V”. 

Un secvent este o pereche ordonată antecedent-succedent, notat simplificat: 
Γ→ Δ. 

Sub raport semantic un secvent este adevărat într-o interpretare dacă ori de câte 
ori este adevărată fiecare formulă din Γ, este adevărată şi cel puţin o formulă din Δ. 

Γ are drept G-consecinţă semantică pe Δ dacă orice interpretare (ℑ) care 
satisface orice formulă din Γ, satisface şi cel puţin o formulă din Δ [3]. 

ℑ⊨Γ→ Δ ⇔ ∀Α(A∈Γ & ℑ⊨Α)→∃B(Β∈Δ&ℑ⊨Β) 
           Γ⊨GΔ⇔∀ℑ∀Α((Α∈Γ&ℑ⊨Α)⊃∃Β(Β∈Δ&ℑ⊨Β)) 

 
3. Formulele, echivalenţe şi reguli asociate lor 

3.1. Axioma lui Gentzen particularizată la limbajul logicii propoziţionale  
a acceptării 

Formule supuse deciziei prin această metodă vor aparţine limbajului calculu-
lui propoziţional al acceptării. Formula Cα semnifică o formulă atomară oarecare a 
logicii propoziţionale a ⊨acceptării. Mai exact C ∈ AC iar α este o fbf în limbajul 
logicii propoziţionale. Se presupune că ea este punctul final al aplicării unor reguli 
de eliminare a conectivelor logice. Ea este totodată acea formulă comună atât 
antecedentului cât şi succedentului secventului. Neviditatea intersecţiei celor două 
părţi ale secventului caracterizează orice caz particular al acestei axiome. Urmează 
axioma lui Gentzen în versiunea ei clasică şi cea uşor diferenţiată pentru logica 
acceptării. 

Γ, A → Δ, A 
Γ, Cα → Δ, Cα 

 
3.2. Reguli ale negaţiei 

 
Regulile negaţiei se consideră comune atât formulelor cu modalizatori 

distribuiţi pe lângă conective cât şi celor cu modalizatori nedistribuiţi. Ambele 
reguli ale negaţiei arată că indiferent în care parte a secventului ar fi formula de 
referinţă, ea poate fi trecută în partea opusă, schimbând-o nu negativa ei 
contradictorie. 

Δ→αΓ
αΔ→Γ

C~,
,

~st
C           

Δα→Γ
Δ→αΓ
,C~

,
dr~

C  

 
3.3. Formule cu modalizatori accepţionişti distribuiţi 

 
În formele Ap & Aq, Rp & Rq, Dp & Dq, eliminarea conjuncţiei se face 

indiferent de modalizatorul prezent, doar în funcţie de regulile pentru conjuncţie 
ale calculului secvenţial clasic. Specificarea imediat anterioară se menţine dacă în 
loc de perechile: „& – conjuncţie”, rescriem „v – disjuncţie”, „⊃ – implicaţie”,  
„≡ – echivalenţă”. 

Totodată, se poate adopta un singur rând de formulări pentru regulile fiecărui 
conectiv indiferent de modalizatorul curent. Astfel că regulile pentru fiecare dintre 
cele patru conective conţin trei reguli într-una singură. 
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3.3.1. Reguli ale conjuncţiei 
 

Regulă a conjuncţiei din calculul clasic 

Δ→ΒΑΓ
Δ→ΒΑΓ

&,
,,

st

        
ΔΒΑ→Γ

ΔΒ→ΓΔΑ→Γ
,&

,;,
dr

 

 
Regulă accepţonistă a conjuncţiei 

Δ→Γ

Δ→Γ

qpCC,
qC,pC,

ji

Cst

ji    
Δ→Γ

Δ→ΓΔ→Γ

,qpCC
,qC;,pC

ji

Cdr

ji  

 
3.3.2. Reguli ale disjuncţiei 

 
Regulă a disjuncţiei din calculul clasic 

Δ→ΒΑΓ
Δ→ΒΔ→ΑΓ

v

Vst

,
;,

      ΔΒΑ→Γ
ΔΒΑ→Γ

,v
,,

Vdr

       
 

Regulă accepţionistă a disjuncţiei 

ΔqC  vpCΓ,
ΔqCΓ,Δ;pCΓ,

ji

VCst

ji

→

→→        
Δq,C  vpCΓ
Δq,Cp,CΓ

ji

VCdr

ji

→

→  

 
3.3.3. Reguli ale implicaţiei 

 
Regulă a implicaţiei din calculul clasic 

Δ→Β⊃ΑΓ
ΔΑ→ΓΔ→ΒΓ

,
,;,

st

  
ΔΒ⊃Α→Γ

ΔΒ→ΑΓ
,

,,
dr

 

 
Regulă accepţionistă a implicaţiei 

Δ→⊃Γ

Δ→ΓΔ→Γ
⊃

qCpC

pCqC

ji

Cst

ij

,

,;,         
Δ⊃→Γ

Δ→Γ
⊃

,
,,
qCpC

qCpC

ji

Cdr

ji  

 
3.3.4. Reguli ale echivalenţei 

 
Regulă a echivalenţei din calculul clasic 

Δ→Β≡ΑΓ
Δ→Α⊃ΒΒ⊃ΑΓ

≡

,
,,

st

        
ΔΒ≡Α→Γ

ΔΑ⊃Β→ΓΔΒ⊃Α→Γ
≡

,
,;,

dr

 

 
Regulă accepţionistă a implicaţiei 

Δ→≡Γ

Δ→⊃⊃Γ
≡

qCpC
pCqCqCpC

ji

Cst

jiji

,
,,   

Δ≡→Γ

Δ⊃→ΓΔ⊃→Γ
≡

,qCpC
pCqC;qCpC

ji

Cdr

ijji  
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3.4. Formule atomare 
 
Ceea ce iniţializează regulile despre aceste formule este disjuncţia: Ap v Rp v 

Dp. O formulă bine formată a logicii propoziţionale ar putea fi modalizată prin una 
dintre cele trei atitudini. 

Principiul noncontradicţiei exclude supradeterminările: aletice, modale, mo-
dal-accepţioniste. Adaptat aici, o propoziţie nu poate fi supramodalizată accepţio-
nist. Ceea ce înseamnă că una şi aceeaşi formulă a logicii propoziţionale nu poate fi 
atât acceptată cât şi dubitativă (de ex.). Una dintre modalizări exclude prezenţa 
celor n-1 rămase disponibile. O anume modalizare a unei propoziţii, exclude moda-
lizarea ei prin oricare dintre cei n-1 modalizatori rămaşi disponibili, în acelaşi timp 
şi sub acelaşi raport. 

Principiul terţiului exclus exclude subvalorizările: aletice, modale, modal-
accepţioniste. Absenţa unei modalizări implică material prezenţa disjuncţiei celor-
lalte n-1 rămase disponibile. Una şi aceeaşi formulă nu poate fi submodalizată ac-
cepţionist. Ceea ce înseamnă că ea nu poate fi în situaţia de a nu fi modalizată nici 
ca acceptată nici ca respinsă şi nici ca dubitativă. Absenţa a n-1 modalizări implică 
prezenţa celei de a-n-a rămasă disponibilă, întrucât nu pot lipsi chiar toate. 

 
Echivalenţe care justifică înlocuirea unor formule accepţioniste atomare situate 

  în stânga secventului  în dreapta secventului 
Ap ≡ ~(Rp v Dp)  ~Ap ≡ Rp v Dp 
Rp ≡ ~(Ap v Dp)  ~Rp ≡ Ap v Dp 
Dp ≡ ~(Ap v Rp)  ~Dp ≡ Ap v Rp 

 

          
Δ→Γ

Δ→Γ

pC
pCpC

i

Cp

kj

,
,,

st 

       
Δ→Γ

Δ→ΓΔ→Γ

,
,;,

dr 

pC
pCpC

i

Cp

kj  

 
Regula de mai sus este un comprimat. Se poate exemplifica: Ci = A, Cj = R şi 

Ck = D. Urmează o expunere detaliată a paşilor care au condus la formularea ei. Se 
ţine cont că parcurgerea regulilor în acest calcul este ascendentă. Semnul pentru 
negaţie (~) nu se figurează, ci este sugerat prin plasarea unei formule în dreapta 
secventului.  

Ap st Ap dr 
Construirea progresivă 

a unei regule-stânga 
de calcul secvenţial 

Regula utilizată 
Construirea progresivă a 
unei regule-dreapta de 

calcul secvenţial 
Regula utilizată 

4. Γ→ Δ, Rp, Dp Vst la 3   
3. Γ→ Δ, Rp v Dp ~st la 2 3. Γ,Rp→Δ; Γ, Dp→Δ 

 
Vst, 2 

2. Γ, ~(Rp v Dp)→ Δ Ap 2. Γ, Rp v Dp→Δ ~Ap 
 

1 la Dp),  v(Rp~
Dp)  v(Rp~≡Ap

 

 
1 la Dp,  vRp
Dp  vRp~ ≡Ap

 
1. Γ, Ap → Δ Ci/A 1. Γ→ Ap, Δ Ci/A 
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3.5. Formule cu modalizatori accepţionişti nedistribuiţi 
 
Modalizatorii accepţionişti care iterează formule de ordinul unu, compuse 

prin conective logice, le elimină pe acestea în funcţie de echivalenţa cu formule în 
care modalizatorii apar distribuiţi. Prin distribuirea modalizatorului, este posibil să 
nu se conserve conectivul logic iniţial. În particular, distribuirea modalizatorului R 
pe lângă „&” îl transformă pe acesta în „v”. Aceasta presupune că R(p & q) va fi 
asimilată la regulile disjuncţiei din calculul secvenţial clasic. 

Urmează asemenea echivalenţe orientative pentru eliminarea conectivelor în 
funcţie de situarea lor în stânga sau în dreapta secventului: 

 
3.5.1. Echivalenţe ce justifică distribuirea lui A, R, D faţă de & 

 
                     din stânga secventului         din dreapta secventului 

 A(p & q) ≡ Ap & Aq   ~A(p & q) ≡ ~(Ap & Aq) 
R(p & q) ≡ Rp v Rq  ~R(p & q) ≡ ~(Rp v Rq) 
D(p & q) ≡ Dp v Dq  ~D(p & q) ≡ ~(Dp v Dq) 

 
3.5.2. Reguli accepţioniste ale conjuncţiei 

 

Δ→Γ
Δ→Γ

)&(,
,,
&

qpA
AqAp
Ast

 
Δ→Γ

Δ→ΓΔ→Γ
),&(

,;,
&

qpA
AqAp

Adr

 

 

Δ→Γ
Δ→ΓΔ→Γ

)&(,
,;,

&

qpR
RqRp

Rst

         
Δ→Γ

Δ→Γ
),q&p(R
,Rq,Rp

Rst&

 

 

Δ→Γ
Δ→ΓΔ→Γ

)&(,
,;,

&

qpD
DqDp

Dst

        
Δ→Γ

Δ→Γ
),&(
,,

&

qpD
DqDp

Ddr

 

 
3.5.3. Echivalenţe care justifică distribuirea lui A, R, D faţă de v  

 
din stânga secventului   din dreapta secventului 
A(p v q) ≡ Ap v Aq   ~A(p v q) ≡ ~(Ap v Aq) 
R(p v q) ≡ Rp & Rq   ~R(p v q) ≡ ~(Rp & Rq) 

           D(p v q) ≡ ~(A(p v q)v R(p v q))            ~D(p v q) ≡ A(p v q)v R(p v q) 
 

3.5.4. Reguli accepţioniste ale disjuncţiei 
 

Δ→Γ
Δ→ΓΔ→Γ

q)  v(p,
,;,

A
AqAp

VAst

         
Δ→Γ

Δ→Γ
),q  vp(
,,

A
AqAp

VAdr

 

 

Δ→Γ
Δ→Γ

)q  vp(,
,,

R
RqRp

VRst

          
Δ→Γ

Δ→ΓΔ→Γ
),  (

,;,
qvpR

RqRp
VRdr

 

 

   
Δq)  vD(pΓ,

Δq),  vR(pq),  vA(pΓ
VDst

→
→           

Δq),  vD(pΓ
Δq)  vR(pΓ,Δ;q)  vA(pΓ,

VDdr

→
→→  
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3.5.5. Echivalenţe care justifică distribuirea lui A, R, D faţă de ⊃  
 
             din stânga secventului    din dreapta secventului 

A(p ⊃ q) ≡ Rp v Aq  ~A(p ⊃ q) ≡ ~(Rp v Aq) 
R(p ⊃ q) ≡ Ap & Rq  ~R(p ⊃ q) ≡ ~(Ap & Rq) 

D(p ⊃ q) ≡ ~(A(p ⊃ q)v R(p ⊃ q)) ~D(p ⊃ q) ≡ A(p ⊃ q)v R(p ⊃ q) 
 

3.5.6. Reguli accepţioniste ale implicaţiei 
 

Δ→⊃Γ
Δ→ΓΔ→Γ

⊃

)(,
,;,

qpA
RpAp

Ast

         
Δ⊃→Γ

Δ→Γ
⊃

),(
,,

qpA
AqRp

Adr

 

 

Δ→⊃Γ
Δ→Γ

⊃

)(,
,,

qpR
RqAp
Rst

           
Δ⊃→Γ

Δ→ΓΔ→Γ
⊃

),(
,;,

qpR
RqAp

Rdr

 

 

Δ→⊃Γ
⊃⊃Δ→Γ

⊃

)(,
)(),(,

qpD
qpRqpA

Dst

        
Δ⊃→Γ

Δ→⊃Δ→⊃Γ
⊃

),(
)(;)(,

qpD
qpRqpA

Ddr

 

 
3.5.7. Echivalenţe care justifică distribuirea A, R, D faţă de ≡ 

 
din stânga secventului   din dreapta secventului 

A(p ≡ q) ≡ A(p ⊃ q) & A(q ⊃ p)  ~A(p ≡ q) ≡ ~(A(p⊃q)& A(q⊃p)) 
R(p ≡ q) ≡ R(p ⊃ q) v R(q ⊃ p)   ~R(p ≡ q) ≡ ~(R(p⊃q) v R(q⊃p)) 
D(p ≡ q) ≡ D(p ⊃ q) v D(q ⊃ p)  ~D(p ≡ q) ≡ ~(D(p⊃q) v D(q⊃p)) 

 
3.5.8. Echivalenţe acceptaţioniste ale echivalenţei 

 

Δ→≡Γ
Δ→⊃⊃Γ

≡

)(,
)(),(,

qpA
pqAqpA

Ast

 

 

Δ≡→Γ
Δ⊃→ΓΔ⊃→Γ

≡

),qp(A
),pq(A;),qp(A

Adr

 

 

Δ→≡Γ
Δ→⊃ΓΔ→⊃Γ

≡

)(,
)(,;)(,

qpR
pqRqpR

Rst

 

 

Δ≡→Γ
Δ⊃⊃→Γ

≡

),qp(R
),qp(R),qp(R

Rdr

 

 

Δ→≡Γ
Δ→⊃ΓΔ→⊃Γ

≡

)qp(D,
)pq(D,;)qp(D,

Dst

 

 

Δ≡→Γ
Δ⊃⊃→Γ

≡

),qp(D
),qp(D),qp(D

Ddr
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4. Aplicaţii şi urmări. Exemple 
 
În exemplele analizate mai jos atomii îngroşaţi atenţionează asupra repetării 

lor atât în antecedent cât şi în succedentul secventului. Ce alte cuvinte se atrage 
atenţia că s-a obţinut un caz particular al axiomei anunţate iniţial. Liniilor care 
conţin asemenea atomi li se suprapune semnul # marcând închiderea ramurei 
respective a arborelui printr-o tautologie. 

E
 

xemplul 1: A(p⊃q) ⊃(Ap⊃Aq) 

    # 
 (st.Rp,4) 6. Ap →Ap, Dp, Aq  # 
   4. Ap, Rp → Aq; 5. Ap, Aq → Aq  (⊃ st, 3) 
    3. A(p⊃q), Ap → Aq  (⊃ sr, 2)  
                               2. A(p⊃q) → Ap⊃Aq  (⊃ dr, 1) 
    1. ∅→ A(p ⊃ q) ⊃ (Ap ⊃ Aq) 
 
E
 

xemplul 2: A(p v q) ≡ Ap v Aq       
 # # # #  
(v st.6) 9. Ap →Ap, Aq; 10. Aq →Ap, Aq; 11. Ap →Ap, Aq; 12. Aq →Ap, Aq; Vdr.7,8 
(v dr.4) 6. A(p v q) →Ap, Aq; 7. Ap → A(p v q); 8. Aq → A(p v q) v st.5 
 4. A(p v q) → Ap v Aq; 5. Ap v Aq → A(p v q) ⊃ dr. 2 
 2. ∅→A(p v q) ⊃(Ap v Aq); 3. ∅→(Ap v Aq) ⊃ A(p v q) # dr. 1 
 1. ∅→A(p v q) ≡ Ap v Aq  

 
E
 

xemplul 3: (A(p v q) & A(q ⊃ r) & Rr) ⊃Ap 
  # #  
(R st,6)  8.Aq, Rr→Aq, Dq, Ap 9. Aq, Ar→Ar, Dr, Ap (R st, 7) 
(⊃ st, 5) # 6. Aq, Rq, Rr→ Ap 7. Aq, Ar, Rr→ Ap (⊃ st, 5) 
(v st, 3) 4. Ap, A(q⊃r), Rr → Ap 5. Aq, A(q⊃r), Rr → Ap (v st, 3) 
 3. A(p v q), A(q ⊃r), Rr → Ap (& st, 2) 
 2. A(p v q) & A(q⊃r) & Rr → Ap (⊃ dr, 1) 
 1. ∅ → (A(p v q) & A(q ⊃ r) & Rr) ⊃ Ap  

 
5. Posibile relevanţe din perspectiva unei logici dinamice 

 
Pentru a putea privi calculul secvenţial din posibila perspectivă a unei logici 

dinamice, reluăm exemplul 3 de mai sus. Premisele se vor rescrie vertical ca în 
cazul unor raţionamente de tip clasic. 

Conform cu banalele (?!) diagrame Euler, distingem cinci raporturi între două 
mulţimi de obiecte oarecare: 

1. A ≡ B 2. A⊂ B 3. A ⊃ B 4. A ∩ B ≠ ∅   5. A ⊕ B 
Dar ne putem imagina că cele cinci relaţii nu stau pentru raporturi statice 

între mulţimi de obiecte. În primul rând mulţimile de obiecte pot fi la fel de bine şi 
mulţimi de premise ale unui raţionament, sau mulţimi de clauze ce alcătuiesc o 
bază de date. Iar cele cinci raporturi pot descrie dinamica imaginii subiectului 
cunoscător cu privire la o stare de fapte sau chiar dinamica stării de fapte. Ceea ce 
înseamnă transformări cantitative cărora li se pot asocia momente temporale. Astfel 
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identitatea ar putea descrie că o bază de date a rămas identică sau că o stare de 
fapte rămâne constantă, de-a lungul a două momente temporale succesive. Inclu-
ziunea de la punctul 2 ar putea arăta că baza de date A s-a extins, devenind una mai 
largă şi este notată cu B. Incluziunea inversă de la punctul 3 ar putea semnifica o 
restrângere a bazei de date. Intersecţia figurată la punctul 4 semnifică păstrarea 
unor elemente comune între vechea şi noua bază de date, pe lângă care se adaugă şi 
date noi inexistente anterior, iar unele date dispar definitiv. În fine cazul 5 semni-
fică o totală revizuire, astfel încât vechea şi noua bază de date nu au nimic în comun. 

Dar ceea ce este comun tuturor acestor cazuri este fluctuaţia bazei de date, 
asociabilă prin punctul de vedere al logicii dinamice, doar cu premisele. 

Din acest punct de vedere, calculul secvenţial aduce o dublă înnoire: 
– fluctuaţii similare au loc în mulţimea de concluzii; 
– fluctuaţiile au caracter „exogamic”: între mulţimea de premise şi cea de 

concluzii şi între mulţimile de premise ale diferitelor raţionamente. 
 
Raporturi între   Raporturi cantitative între mulţimi de 
raţionamente   Premise   concluzii 

8  6    {8} ⊃ {6}   {8}  ⊃  {6} 
     {Aq, Rr} ⊂ {Aq, Rr, Rq}   {Ap, Aq, Dq} ⊃ {Ap} 9  
7    {9}  ⊂  {7}   {9}  ⊂  {7} 
     {Ar, Aq} ⊂ {Ar, Aq, Rr}   {Ap, Ar, Dr} ⊂ {Ap} 
{6-7}    {6} {7}   {6} ≡ {7} 
     {Aq, Rr, Rq} {Aq, Rr, Ar}   {Ap}≡ {Ap} 
6  5    {6} {5}   {6} ≡ {5} 
   {Aq, Rr, Rq}  {Aq, Rr, A(q⊃r)} {Ap} ≡ {Ap} 
7  5    {7} {5}   {7} ≡ {5} 
   {Aq, Rr, Ar}{Aq, Rr, A(q⊃r)} {Ap} ≡ {Ap} 
4-5    {4}  {5}  {4} ≡ {5} 
           {A(q⊃r), Rr, Ap}  {A(q⊃r), Rr, Aq}  {Ap}≡ {Ap} 
4 3    {4}  {3}  {4} ≡ {3}  
        {A(q⊃r), Rr, Ap}  {A(q⊃r), RrA(p v q)}    {Ap}≡ {Ap} 
5  3    {5}  {3}  {5} ≡ {3} 
        {A(q ⊃r), Rr, Aq}  {A(q⊃r), Rr, A(p v q)}  {Ap} ≡ {Ap} 

 
Premisele. Tranziţiile: 8-6, 9-7 se caracterizează prin raportul 2. A ⊂ B. 

Explicit spus, 6 faţă de 8 şi 7 faţă de 9 sunt extinderi ale mulţimii de premise. 
Toate celelalte tranziţii se caracterizează prin raportul 4. A ∩ B ≠ ∅. Unele 

premise se menţin, unele dispar, altele se adaugă. 
Toate celelalte raporturi posibile între premise lipsesc. Nu se găsesc 

conservări (1), restrângeri (3) şi nici revizuiri totale ale mulţimii de premise (5). 
Concluziile. Tranziţiile 8-6, 9-7 se caracterizează prin raportul 3. A ⊃ B. 

Explicit spus, 6 faţă de 8 şi 7 faţă de 9 sunt restrângeri ale mulţimii de concluzii. 
Toate celelalte tranziţii se caracterizează prin raportul 1. A ≡ B între 

concluzii. După unele fluctuaţii mulţimea de concluzii o dată restrânsă, se menţine 
la un singur atom. 

Toate celelalte raporturi posibile între mulţimile de concluzii lipsesc. 
Până aici toate fluctuaţiile sunt endogene. Restrângerile sau extinderile sunt 

numai între premise pe de o parte, respectiv numai între concluzii pe de altă parte, 
sau cel puţin numai acestea au fost evidenţiate. iar mulţimile de premise ca şi cele 
de concluzii sunt ale unor raţionamente succesive. 
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Premise-concluzii. Tranziţiile: 8-6, 9-7 marchează raporturi inverse între 
premise şi concluzii. Premisele se extind, pe seama restrângerii concluziilor. Unele 
dintre concluzii trec în rândul premiselor prin intermediul unor echivalenţe. Astfel 
Aq, Dq sunt unele dintre concluziile lui 8 şi trec în rândul premiselor lui 6 sub 
forma lui Rq. La fel Ar, Dr sunt unele dintre concluziile lui 9 şi trec în rândul 
premiselor lui 7 sub forma lui Rr. Ambele treceri au loc conform cu echivalenţele: 

Rq ≡ ~(Aq v Dq) 
Rr ≡ ~(Ar v Dr) 

Acest gen de fluctuaţii sunt „exogene”. 
Poate chiar într-o logică dinamică tranziţiile au loc doar în sensul modificării 

mulţimii de premise. Modificările mulţimii de concluzii sunt dependente de modi-
ficările mulţimii de premise. Ori aici modificările cunosc o dependenţă exact inversă. 

Premise-premise. Tranziţia {6, 7-5}, {4, 5-3}marchează raporturi între 
premise-premise. Dar raportul nu este între premisele lui 6 sau 7 faţă de 5, 
respectiv 4 sau 5 faţă de 3. Chiar tranziţiile menţionate au loc ca urmare a unui 
anumit raport între premisele perechilor raţionamente din care derivă concluziile 5 
respectiv 3. Astfel Rq din 6 şi Ar din 7 compun A(q ⊃ r) din 5; Ap din 3 şi Aq din 
5 compun A(p v q) din 3. Compunerile menţionate au loc conform cu reguli 
întemeiate pe echivalenţele justificative: 

A(q ⊃ r) ≡ Rq v Ar 
A(p v q) ≡ Ap v Aq 

Acest gen de fluctuaţie pare bizar deoarece din premise diferite, eventual 
situate în seturi de premise diferite, de obicei se deduc concluzii. Altfel, prin 
compuneri ale bazelor de date, premisele necontradictorii se pot reuni. În noua bază 
de date premisele distincte, provenite din baze de date diferite se pot regăsi ca 
atare. Specificul situaţiei este că prin unificarea bazelor de date aici, unele dintre 
premise nu se regăsesc ca atare ci se contopesc într-o premisă distinctă de cele din 
care provine. 

Sensul cel mai comod al ideii de fluctuaţie în cadrul mulţimii de concluzii ar 
fi acela că în paragraful în care s-au explicitat semnificaţiile dinamiste ale relaţiilor 
dintre A şi B ca mulţimi de premise, acest termen se poate substitui cu cel de 
concluzie. Ar însemna astfel că mulţimile de concluzii din două momente diferite 
să fluctueze unele în raport cu altele tot aşa ca şi mulţimile de premise. Fluctuaţiile 
ar fi astfel de natură oarecum „endogamică”: doar în interiorul mulţimilor de 
premise sau doar în interiorul mulţimilor de concluzii. 

 
6. Non-naturalitatea inferenţei în arborele secvenţial 

 
Se poate face o comparaţie între un raţionament stoician şi unul din cadrul 

arborelui secvenţial. Astfel raţionamentul disjunctiv stoician este foarte natural: 
1. Se acceptă că Platon este filosof sau geometru. 
2. Se acceptă că dacă Platon este geometru atunci există o teoremă pe care a 

demonstrat-o. 
3. Dar se respinge că este geometru. 
4. Prin urmare se acceptă că este filosof. 



 

 165

Pentru comparaţie se prezintă mai jos arborele secvenţial al exemplului 3, 
interpretat în limba naturală în aceeaşi termeni. În cele de mai jos, un prim aspect 
al non-naturaleţii inferenţionale este trecerea de la raţionamentul 8 la 6. Trecerea se 
face prin apariţia în 6 unei noi premise: Rq, a cărei sursă este greu de depistat cu 
mijloacele intuiţiei inferenţionale stoiciene. În plus, din rândul expresiilor atomare 
conclusive dispar două: Dq şi Aq rămânând doar Ap. Seria celor nonintuitive din 
perspectivă stoiciană ar putea continua. Ea poate fi examinată mai jos. 

 
4. (raţionament prim) 8. (raţionament prim) 9. (raţionament prim) 
1. Se acceptă că dacă 
Platon este geometru 
atunci există o teoremă 
pe care a demonstrat-o. 

1. Se acceptă că Platon 
este geometru. 

1. Se acceptă că există vreo 
teoremă pe care Platon ar fi 
demonstrat-o. 

2. Se acceptă că Platon 
este filosof. 

2. Se respinge că există 
vreo teoremă pe care 
Platon a demonstrat-o. 

2. Se acceptă că Platon este 
geometru. 

3. Se respinge că există 
vreo teoremă pe care a 
demonstrat-o. 

4. Prin urmare se acceptă 
că Platon este filosof, 

3. Prin urmare se acceptă că 
Platon este filosof, 

4. Prin urmare se accep-
tă că Platon este filosof. 

5. se acceptă că Platon 
este geometru, 

4. se acceptă că există vreo 
teoremă pe care Platon ar fi 
demonstrat-o, 

 6. există dubii că Platon 
ar fi geometru. 

5. există dubii că ar exista vreo 
teoremă pe care ar fi demons-
trat-o. 

 6. (derivat din 8) 7. (derivat din 9) 
 1. Se acceptă că Platon 

este geometru. 
1. Se acceptă că există vreo 
teoremă pe care Platon a 
demonstrat-o. 

 2. Se respinge că există 
vreo teoremă pe care 
Platon a demonstrat-o. 

2. Se acceptă că Platon este 
geometru. 

 3. Se respinge că Platon 
este geometru. 

3. Se respinge că există vreo 
teoremă pe care Platon a 
demonstrat-o. 

 4. Prin urmare se acceptă 
că Platon este filosof. 

4. Prin urmare se acceptă că 
Platon este filosof. 

 5 (derivat din 6, 7) 
 2. Se acceptă că dacă Platon este geometru atunci există o 

teoremă pe care a demonstrat-o. 
 3. Se respinge că există vreo teoremă pe care Platon ar fi 

demonstrat-o. 
 4. Prin urmare se acceptă că Platon este filosof. 

3 (derivat din 4, 5)  
1. Se acceptă că Platon este filosof sau geometru.  
2. Se acceptă că dacă Platon este geometru atunci 
există o teoremă pe care a demonstrat-o. 

 

3. Se respinge că există vreo teoremă pe care Platon 
a demonstrat-o. 

 

4. Prin urmare se acceptă că Platon este filosof.  
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7. Analiză-sinteză, bottom-up – top-down, algoritmic-teleologic 
 

1. Forma de scriere verticală sugerează mai bine că ar fi vorba despre infe-
renţe în sensul obişnuit, eventual stoician, al cuvântului. Tocmai de aici poate să 
provină şi surprinderea, pentru că nu întotdeauna avem o manieră stoiciană a deri-
vării concluziei. Unele concluzii dispar, în schimb apar altele. 

2. Arborele ce rezultă prin aplicarea regulilor de calcul secvenţial, poate fi 
„citit” în două sensuri: 

– un sens ascendent, analitic, divergent şi nonteleologic; 
– un sens descendent, sintetic şi teleologic. 
Sensul ascendent este analitic pentru că descompune formula iniţială în 

părţile componente. Demersul nu are caracter teleologic, în sensul că rezultatul se 
obţine de la sine. Nu numai că nu este nevoie să ne propunem ca scop. Dar 
rezultatele sunt chiar constrângătoare pentru cel care aplică metoda. Aplicatorul 
este un spectator al determinismului prin care formula îşi dezvăluie natura sa tauto-
logică sau netautologică. Obţinerea versiunilor axiomei lui Gentzen, nu depinde de 
asumarea unui scop ci de natura formulei iniţiale. Într-un fel aplicatorul, uman sau 
artificial al metodei nu face decât să coopereze cu formula, ajutând-o să-şi dezvă-
luie natura sa, nonevidentă pe moment. 

Sensul descendent, sintetic, recompune formula iniţială. Recompunerea nu se 
face de la sine, ci ea trebuie asumată ca scop. Trebuie ştiut dinainte ce formulă vrem 
să obţinem. Chiar şi aşa este posibilă o asumare teleologică în afara celei iniţiale. 

3. Un aspect aparte al teleologiei aici îl constituie reversibilitatea şi conver-
genţa. Ne putem propune ca scop obţinerea formulei iniţiale, ceea ce ar echivala cu 
reversibilitatea demersului iniţial. În felul acesta pornind de la mai multe raţiona-
mente cum ar fi aici cele numerotate cu 4, 8 şi 9, prin convergerea lor progresivă, 
se poate obţine, din 8 pe 6, din 9 pe 7 iar din 6 şi 7 se poate obţine 5. Din 4 şi 5 se 
obţine 3. Aşadar mai multe raţionamente converg spre obţinerea unuia singur care 
este cel iniţial în ordinea analizei. Or este mai degrabă nevoie de atenţie şi intenţie 
fermă pentru a reversibiliza prin convergenţă formula corespunzătoare raţionamen-
tului iniţial. 

Dar în loc de sinteza reversibilă convergentă am putea alege nonreversi-
bilitatea divergentă. Ne propunem, într-unul din punctele convergenţei, obţinerea 
unei alte premise în vederea unei alte formule şi a unui alt raţionament, final în 
ordinea sintezei, respectiv prim în ordinea analizei. Astfel sinteza ar putea fi dezre-
versibilizată. Şi pentru că dispunem de versiuni multiple ale acestei dezversibili-
zări, se obţin multiple raţionamente în loc de unul singur. Punctul unic de descin-
dere asigurat prin reversibilitate, deci convergenţa se transformă în multitudinea de 
puncte, prin nereversibilitate, adică se transformă în divergenţă. Rezultatul ar putea 
fi alte versiuni de a demonstra aceeaşi concluzie sau versiuni de demonstrare a 
unor teze diferite. 

 
8. Trivialitate sau bizarerie în derivarea concluziei 

 
„Trivialitate” şi „bizarerie” exprimă grade extreme de evidenţă cu care se 

întemeiază derivarea concluziei. Trivialitatea este un grad extrem maxim al acestei 
evidenţe. Asemenea derivări triviale par a fi eliminările de conjuncţie. Bizareria 
este un grad extrem minim al unei asemenea evidenţe. Sunt calificabile astfel acele 
derivări care deşi întemeiate, nu este evident care este acel temei. Acesta este cazul 
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aplicărilor regulilor de calcul secvenţial. Nonevidenţa se datorează unor aşteptări 
stoician întemeiate şi antrenate. 

În raţionamentele care din perspectiva sintezei sunt prime adică 4, 8 şi 9, 
concluzia este trivială, fiind chiar una dintre premise. Trivialitatea este atenuată 
mai jos în cadrul aceluiaşi arbore. 

O dată cu primele raţionamente derivate oarecum simplu, 6 (din 8) şi 7 (din 9) 
precum şi cu primul raţionament derivat prin sinteză, 5 (din 6 şi 7) concluzia se 
detrivializează dar este bizară. Ea este diferită de oricare dintre expresiile atomare din 
rândul premiselor. Bizareria ar putea fi la rândul ei atenuată ca interesantă. Ambele 
obligă la distincţia între absenţa temeiului derivării concluziei şi nonevidenţa 
momentană a acestuia. 

Ca un fel de minisinteză privind statutul concluziei în raport cu premisele 
până acum: se alternează între bizar şi trivial. Caracteristicile de bizar pe de o parte 
şi trivial pe de altă parte, se regăsesc în mod separat. 

O dată cu raţionamentul 3, ultimul scris aici în ordinea sintezei, primul în 
ordinea analizei, cele două caracteristici se unifică în formă atenuată în una şi 
aceeaşi derivare a concluziei. Aceasta este interesantă ca o diminuare bilaterală a 
celor două caracteristici extreme: atât a bizarului cât şi a trivialului. Privit în pers-
pectivă sintetică, top-down, arborele secvenţial este sintetizarea caracteristicilor 
bizar-trivial, prin diminuarea amândoura. Se arată cum se agregă o întemeiere 
interesantă a derivării unei concluzii pornind de la alternanţa bizar-trivial a acestei 
intemeieri. 

Oricum, bizareria concluziei în anumite porţiuni ale arborelui arată natura 
oarecum diferită a calcului secvenţial în raport cu cel natural prin scheme de 
inferenţă, arată că el nu este o versiune internă, ci mai degrabă o alternativă la 
calculul prin schemele stoiciene. Pot fi puse astfel sub semnul întrebării inclusiv 
unele teze metateoretice vizând cunoaşterea şi filosofia în general, teze conform 
cărora multe, eventual toate teoriile ştiinţifice sau/şi filosofice de mai târziu le 
găsim în formă embrionară la grecii antici. 

 
9. Calculul secvenţial şi unele profesii 

 
Jurnalism. Pentru a-şi forma o imagine despre cele mai simple evenimente, 

jurnalismul anchetează, investighează, interoghează. Cei contactaţi nu cunosc 
întreaga complexitate a evenimentului şi descriu fragmente cunoscute sau bănuite 
ale acestuia. În funcţie de conţinutul acestora, sunt derivabile consecinţele. Cei 
contactaţi pot oferi cantităţi diferite de informaţie, eventual se pot contrazice. 
Relativa diversitate a raţionamentelor prime poate sta pentru diversitatea relatărilor 
cu care se confruntă jurnalistul la faţa locului. Sinteza top-down poate semnifica 
travaliul jurnalistului de a compune o imagine unitară despre evenimentul anchetat, 
din sau despre care se poate trage o anume concluzie. 

Teoria ştiinţifică. Raţionamentele prime pot reprezenta momente prime şi 
cuceriri disparate ale unei ştiinţe. Diferitele momente de sinteză în cadrul arborelui 
secvenţial pot sta pentru momente de agregare, de reconstrucţie ale unei teorii 
ştiinţifice. Raţionamentul final din arborele secvenţial, poate reprezenta momentul 
prezent al acelei cunoaşteri teoretice. 
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Teoria culturii 
 

PRELEGERI MAIORESCIENE INEDITE 
 
 

Aurel CAZACU 
 
 
 

Aspecte generale 
 
În Însemnări zilnice Titu Maiorescu consemnează pentru ultimele două luni 

ale anului 1880, următoarea notă: 
„Spre sfârşitul lui 1880 tot felul de activitate. Început, ca particular, prele-

gerile mele la Universitate despre Logică şi aplicările ei, o dată pe săptămână; până 
la sfârşitul anului ţinut 6, despre care dare de seamă în România liberă. Afluenţă şi 
succes” (1 – p. 339). 

A doua şi ultima informaţie cu privire la aceste prelegeri este consemnată în 
ianuarie 1881: 

„Miercuri 14/26 ianuarie, început din nou, după vacanţă, prelegerile mele de 
Logică, cu a 7-a prelegere despre clasificare” (1 – p. 4). 

Prima însemnare ne oferă prilejul să clarificăm condiţia de „particular” a lui 
Maiorescu pentru aceste prelegeri. Reiterăm, în treacăt, un aspect biografic bine 
cunoscut, consemnat de exegeza maioresciană. 

Timp de aproape 13 ani (25 noiembrie 1871-10 octombrie 1884), Titu 
Maiorescu a rămas fără catedră şi determinat să se consacre carierei de avocat. Este 
vorba de sentinţa din 24 martie 1870 a comisiei de judecată, prezidată de  
G. Costaforu, rector al Universităţii din Bucureşti, prin care Titu Maiorescu, 
profesor şi fost rector al Universităţii din Iaşi, era destituit din învăţământ pentru 
neglijenţă, fiindcă cel învinovăţit „a surprins buna credinţă” a autorităţilor şi a 
compromis „demnitatea caracterului profesoral” (3 – p. 70-79).  

În realitate, Maiorescu – cunoscut printr-o punctualitate aproape pedantă – 
constatând o diminuare constantă a auzului la urechea stângă, îşi luase un concediu 
de la Universitate (noiembrie 1869 – ianuarie 1870) pentru o serie de consultări şi 
tratamente la câţiva medici renumiţi din Berlin, dar avusese imprudenţa să pledeze 
în timpul concediului în diverse procese angajate mai înainte în faţa tribunalelor 
din ţară. 

Intrigă măruntă, condusă de însuşi ministrul G. Mârzescu şi care nu izbutise până 
la capăt. În urma schimbării guvernului, noul ministru Petre Carp nu a aprobat deci-
zia juriului prezidat de G. Costaforu, aşa că Titu Maiorescu fusese reintegrat la catedră. 

Optând însă pentru viaţa politică (în 1871 Titu Maiorescu este ales deputat), a 
fost considerat doar „demisionat” de ministrul Chr. Tell, începând cu data de 25 noiem-
brie 1871, datorită unei aşa-zise incompatibilităţi între obligaţiile profesionale şi 
cele parlamentare. 

Ironia sorţii a făcut ca, după demisionarea generalului Chr. Tell, să fie chemat 
la ministerul Cultelor tocmai Titu Maiorescu (7 aprilie 1874), dar care nu s-a 
folosit de noua poziţie socială pentru a se autoreintegra (4). Faptul că nu fusese 
reintegrat nici de prietenul său Petre Carp, ministru al Cultelor în 1876, dovedeşte 
numai că viaţa politică îl cucerise cu totul şi că nu mai vroia să se întoarcă la Iaşi  
(5 – p. 585). 
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Va fi reintegrat definitiv în învăţământ la facultatea de litere din Universitatea 
Bucureşti după patru ani de la începerea conferinţelor publice de logică (1880-
1881): „E vorba să devin iarăşi profesor de Logică şi Istoria filosofiei contem-
porane” (2 – p. 265), notează Titu Maiorescu pe 23 sept./5 oct. 1884 şi, iarăşi, în 
urma anulării definitive de către ministrul G. Chiţu a rezoluţiei generalului Chr. 
Tell, într-o însemnare din 12/24 oct. 1884: „Ieri am primit adresa Ministerului 
Cultelor No. 11866 din 10 octombrie 1884 pentru reintegrarea mea ca profesor 
definitiv, şi anume la Facultatea din Bucureşti, pentru Logică şi Istoria filosofiei 
secolului al 19-lea” (2 – p. 267). 

Pe de altă parte, o viziune completă ne obligă să amintim şi de o inedită 
activitate desfăşurată constant de Titu Maiorescu, începând cu primăvara anului 
1863. Preocupat încă de tânăr de educaţia neamului, Titu Maiorescu a dus profeso-
ratul şi în afara Universităţii, introducând cel dintâi în ţara noastră conferinţele 
populare sau prelegerile publice. 

În concluzie, să remarcăm o inedită ipostază a lui Titu Maiorescu: demisionat 
din învăţământ, dar desfăşurând, cu o anumită regularitate, prelegeri publice pe 
diferite teme. 

Prelegerile publice de logică din anii 1880-1881, ţinute săptămânal, reprezen-
tau o expresie a vocaţiei sale de a relua vechi habitudini profesionale şi, probabil, 
un antrenament, o preparare în vederea reintegrării în activitatea didactică. 

Tocmai ca rezultat al preocupărilor sale didactice, Titu Maiorescu publicase 
în 1876 manualul său de logică. În prefaţa la Logica din 1876, Maiorescu notează 
că manualul său reprezintă „un rezumat scurt al prelegerilor logice ţinute de 
subscrisul la Universitatea din Iaşi în curs de aproape zece ani” (6), perioadă 
ulterior precizată în a doua ediţie (1863-1872), şi arată ce conţinea în plus cursul 
ţinut la Universitate faţă de lucrarea publicată: „expunerea controverselor după 
deosebitele sisteme filosofice” şi, pe de altă parte, „aplicarea teoriilor logice asupra 
vieţii intelectuale în practica ei zilnică”. 

Prelegerile despre care aminteşte Titu Maiorescu în prefaţa la prima ediţie a 
Logicii au intrat în vizorul exegezei abia în 1988, prin editarea unor „Note de 
logică” – apărute cu titlul Prelegeri de logică (7 – p. 96-136) – luate de către 
Constantin Erbiceanu la Universitatea din Iaşi în anul 1863 şi predate ulterior 
Academiei Române la 14 septembrie 1907. 

Despre prelegerile ţinute de Titu Maiorescu la Universitatea din Bucureşti, în 
perioada 1874-1875, ca premergătoare şi eventuală sursă de inspiraţie pentru prima 
ediţie a Logicii din 1876 nu a rămas nici o consemnare. 

În prefaţa la a doua ediţie a Logicii (Bucureşti, 15 februarie 1887), comple-
tată prin adaosul Metodologie, Titu Maiorescu notează: „Crearea unei a doua ediţii 
a acestui mic manual mi-a venit fără de veste. În patru săptămâni am trebuit să 
pregătesc pentru tipar îndreptările şi sporurile, ce după o repeţită propunere a 
acestei ştiinţe la Universitatea din Bucureşti în anii 1884-1886 mi-au părut nea-
părat” (8). 

Dacă îl putem înţelege pe Maiorescu de ce a pus accent în pregătirea ediţiei a 
doua a Logicii doar pe prelegerile ţinute la Universitatea din Bucureşti începând cu 
1884, anul reintegrării lui în învăţământ, totuşi nu putem face abstracţie – dacă sun-
tem consecvent interesaţi de geneza şi metamorfoza acestei lucrări, de reconstrucţia 
concepţiei sale filosofice – de prelegerile publice intitulate Logică şi aplicările ei 
ţinute de Maiorescu la Universitatea din Bucureşti între anii 1880-1881. 
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Aceste prelegeri au fost consemnate şi publicate, cu aprobarea lui Maiorescu, 
de redactori ai ziarelor „România liberă” şi „Timpul” şi nu doar de primul cotidian, 
cum notează uşor neglijent Maiorescu în Însemnări zilnice. Sunt note detaliate, pe 
care redactorii „României libere”, în mod deosebit, le-au publicat sistematic, cu 
profesionalism; acestea, alături de Note de logică luate de către Constantin Erbiceanu 
în 1863, ne dau o idee mai clară despre conţinuturile prelegerilor, ca şi despre stilul 
lui Maiorescu: încadrarea logicii sale într-un cadru mai larg filosofic, cu numeroase 
şi incitante aplicaţii la problemele culturii româneşti. 

Prin urmare, minimalizarea sau necunoaşterea în detaliu a Prelegerilor publice 
de logică din 1880-1881, ar obtura o imagine mai lămuritoare a activităţii prelimi-
nare, specifice lui Titus Maiorescu, de reluare, prelucrare şi lărgire a registrului său 
interpretativ, în vederea publicării ediţiei a doua a Logicii din 1887. În plus, Prele-
gerile publice din 1880-1881 reprezintă singura mărturie materială preliminară 
pentru a doua ediţie a Logicii, aşa cum, în mod analog, cursul de logică ţinut de 
Maiorescu la Universitatea din Iaşi – 1863 şi prima realizare din tinereţe, din anul 
1858, – Elemente de logică pentru gimnazii (9 – p. 25-63), reprezintă două 
momente martor ale unui drum care s-a concretizat prin apariţia ediţiei prime a 
Logicii – 1876. 

Majoritatea exegeţilor operei lui Titu Maiorescu au eludat sau, în rare cazuri, 
au amintit doar în treacăt (10) Prelegerile publicate din 1880-1881. 

Pentru început (11) vom încerca să soluţionăm câteva probleme controversate 
sau neelucidate: 

a) numărul prelegerilor publice de logică din anii 1880-1881; 
b) datele calendaristice ale susţinerii prelegerilor publice la Universitatea din 

Bucureşti; 
c) numărul prelegerilor publicate de redactorii „Timpul” şi „României libere”. 
Am consemnat trei situaţii, în urma unei cercetări detaliate: 
 
1. Apariţii în cele două cotidiene ale Prelegerilor publice de logică: 
– În „Timpul”, cu titlul Prelegerile D-lui T. Maiorescu, numerele 257 

(duminecă 16/28 noiembrie 1880) şi 263 (marţi 25 noiembrie/7 decembrie 1880); 
– În „România liberă”, cu titlul Conferinţa d-lui T. Maiorescu, numerele 

1037 (duminecă 16 noiembrie 1880), 1043 (marţi 25noiembrie 1880), 1047 
(sâmbătă 29 noiembrie 1880), 1056 (joi 11 decembrie 1880), 1061 (miercuri 17 
decembrie 1880), 1090 (marţi 27 ianuarie 1881), 1098 (vineri 7 februarie 1881), 
1100 (duminică 8 februarie 1881) şi 1117 (sâmbătă 28 februarie 1881). 

 
2. Notele informative din rubrica „Informaţiuni” şi „Cronica” din ziarul 

„Timpul”, care consemnează data şi locul susţinerii Prelegerilor: numerele 254 (joi 
13/25 noiembrie 1880), 255 (vineri 14/26 noiembrie 1880), 262 (duminecă 23 
noiembrie/5 decembrie 1880), 10 (joi 15/27 ianuarie 1881), 38 (joi 19 februarie/3 
martie 1881), 44 (joi 26 februarie/10 martie 1881), 50 (joi 5 martie 1881), 56 (joi 
12 martie 1881), 58 (sâmbătă 14 martie 1881) şi 62 (joi 19 martie 1881). 

 
3. Respectiv, notele informative din rubrica „Cronica zilei” din „România 

liberă”: numerele 1035 (vineri 14 noiembrie 1880), 1036 (sâmbătă 15 noiembrie 
1880), 1042 (duminică 23 noiembrie 1880), 1045 (joi 27 noiembrie 1880), 1080 
(joi 15 ianuarie 1881), 1086 (joi 22 ianuarie 1881), 1097 (joi 5 februarie 1881), 
1103 (joi 12 februarie 1881), 1104 (vineri 13 februarie 1881), 1115 (joi 26 
februarie 1881), 1121 (joi 5 martie 1881) şi 1127 (joi 12 martie 1881).  
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Corelând informaţiile de mai sus, am fixat cu certitudine datele calendaristice 
ale susţinerii prelegerilor, implicit numărul acestora. Astfel, în anul 1880 Titu 
Maiorescu a ţinut şase prelegeri (informaţie exactă în Titu Maiorescu Însemnări 
zilnice): vineri 14 şi 21 noiembrie 1880, apoi numai miercurea, pe 26 noiembrie, 3, 
10 şi 17 decembrie 1880. Ultima prelegere din anul 1880 nu apare consemnată în 
„România liberă” iar în „Timpul” au apărut numai primele două prelegeri. 

În anul 1881, Titu Maiorescu a susţinut săptămânal – miercurea – zece prele-
geri: 14/26, 21 şi 28 ianuarie, 4, 11, 18 şi 15 februarie, 4, 11 şi 18 martie. Ultimele 
trei prelegeri din 1881 nu apar consemnate în „România liberă”, iar „Timpul” nu s-a 
mai implicat după primele două prelegeri din 1880, conştientizând paralelismul 
informaţiei oferite publicului cititor. 

În concluzie, Titu Maiorescu a ţinut 16 prelegeri despre Logica şi aplicările 
ei, primele două consemnate de redactorii ziarului „Timpul”, iar „România liberă” 
a publicat primele cinci prelegeri din 1880 (a şasea prelegere lipseşte datorită 
îmbolnăvirii redactorului), iar din anul 1881 doar şapte prelegeri, din care a VIII-a 
şi a IX-a, respectiv a XII-a şi a XIII-a au fost redactate împreună. Ultimele trei 
prelegeri din luna martie nu au mai fost publicate, probabil datorită evoluţiei 
situaţiei politice a momentului. 

O conformare indirectă a numărului de prelegeri ţinute de Titu Maiorescu o 
avem de la Diogen: „Din aceste prelegeri, 16 au fost rezumate şi publicate în 
România liberă din 1880, după ce erau mai întâi revăzute de Maiorescu” (12 – p. 9). 

Prelegerile publice Logica şi aplicările ei, din anii 1880-1881, nu au fost luate 
în seamă de exegeţii operei maioresciene, probabil neîncrezători în acurateţea note-
lor luate de redactorii celor două cotidiene, implicit, datorită caracterului lor public. 

Aceste „note” sau „dare de seamă”, cum notează Maiorescu în Însemnările 
zilnice, acoperă, cel puţin parţial, conţinutul prelegerilor? Conservă ele stilul 
inconfundabil al marelui profesor şi orator? 

Un prim răspuns îl putem primi în urma confruntării celor două redactări. 
Deoarece în „Timpul” au apărut doar primele două prelegeri din 1880 (16/28 
noiembrie şi 25 noiembrie/7 decembrie), le vom supune confruntării cu aceleaşi 
prelegeri apărute simultan în „România liberă”. 

Sub aspectul conţinutului de idei, în prima prelegere ambele redactări se 
referă la probleme similare, notate în aceeaşi ordine a expunerii: interesul 
cercetărilor filosofice şi folosul lor pentru orice studiu pozitiv; progresul ştiinţelor 
pozitive şi unitatea forţelor în natură; limitele interpretative ale materialismului şi 
respingerea pozitivismului; spiritul omenesc mereu scormonitor sau întrebări ce se 
impun dincolo de limitele ştiinţelor pozitive; rostul logicii. 

În mod analog, tematica celei de-a doua prelegeri ne oferă aceleaşi caracte-
ristici: specificul logicii; Aristotel şi cărţile Organon-ului; retorica şi mijloacele de 
a convinge auditoriul; logica şi retorica; argumentul; argumentare şi adevăr; tipuri 
de adevăr; logica şi argumentarea. 

Pentru a ne convinge de consonanţa ideatică şi lingvistică ale celor două 
redactări, oferim în paralel, un model ilustrativ din fiecare prelegere. Din prima 
prelegere, chiar prima secvenţă de conţinut. 

„Timpul”: „Se zice că trăim într-un secol materialist, se constată că preocu-
parea mai generală priveşte sfera politică şi, cu toate acestea terenul abstracţiei 
deşteaptă un viu interes din partea publicului inteligent. Folosul acestei bune 
dispoziţii pentru studiile abstracte este netăgăduit. Aici nu încape controversa. Între 
sistemele filosofice controversa există, ea există asupra întrebării dacă una sau mai 
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multe dintre propoziţiile dogmatice ale cutăruia sistem vor rămâne, chiar pentru cel 
ce le profesează, neclintite până în sfârşit. Nu încape însă câtuşi de puţin discuţie 
asupra adevărului că adâncirea în speculaţiuni abstracte şi generale deschide 
spiritului omenesc un orizont larg, îi dă un punct de vedere cât mai nalt şi, prin 
urmare, o perspectivă cât mai depărtată. Acest folos este cu atât mai însemnat cu 
cât el înlesneşte orice studiu pozitiv, luminând sfera oricărei cercetări practice şi 
speciale” (13 – p. 2). 

„România liberă”: „Trăim într-un secol pesimist şi materialist, într-un timp de 
o suficienţă caracteristică; cu toate acestea cestiunile filosofice, lipsite cu 
desăvârşire de speculaţiunile materiale, găsesc răsunet, găsesc o zdravănă afluenţă 
în favorul lor. Lumea pare convinsă de un adevăr de netăgăduit, că oricine se ocupă 
de filosofie şi întinde şi lărgeşte intuiţiunea minţii, se ridică şi atinge cestiuni spre 
care omenirea tinde târâtă vecinic de un foc inerent naturii sale. Poate oricine să 
zguduie sistemele filosofice, poate ca un sistem de azi-mâine să fie înlocuit cu 
altul, dar neclintit rămâne primul folos pentru omul ce se aruncă în studiul 
filosofiei” (14 – p. 2). Din a doua prelegere, o secvenţă referitoare la retorică: 

„Timpul”: „Toate aceste lucrări (este vorba despre cele cinci cărţi ale 
Organon-ului – n.n.) răspundeau unei trebuinţe de educaţie locală şi, ca astfel de 
element, ele au fost păstrate până în suta XVI a erei noastre. Pe vremea lui 
Aristotel, tiparul nu exista; viul grai păstra ştiinţa şi tradiţia, viul grai era agentul de 
comunicare al ideii. Astfel, se înţelege cât de înaltă importanţă avea pe atunci arta 
vorbirii, aşa numita retorică. Retorica era, este, arta de a convinge auditoriul. Dar 
pentru a convinge sunt multe mijloace, unele periculoase pentru adevăr ...” (15 – p. 3). 

„România liberă”: „Aceste tratate (cele cinci cărţi ale Organon-ului n.n.) au 
răspuns unei trebuinţe de educaţie, din acele timpuri şi până în secolul al 
şaisprezecelea. Educaţia la greci consta în a vorbi corect greceşte, apoi a vorbi 
frumos, oratoriceşte. Aveau şi cuvânt cei vechi să ţină la această educaţie: atunci 
când tiparul lipsea, singurul mijloc puternic de a-şi comunica ideile şi de a le 
înmulţi, era viul grai. Arta de a vorbi, de a convinge, era partea de căpetenie din 
educaţia greacă. Dar care e ţinta oratorului? Neapărat, el voieşte a-şi convinge 
auditorul, a-l face să împărtăşească ideile sale. Din nefericire, arta de a vorbi are 
multe mijloace de multe ori primejdioase pentru adevăr ...” (16 – p. 3). 

Prin chiar cele două ilustrări paralele avem posibilitatea să constatăm şi 
diferenţe între redactori, datorate stilului de notare, specificului personalităţii redac-
torului-auditor, dar şi dublei distributivităţi a atenţiei – fascinată de farmecul pe 
care-l trezea verbul maiorescian, simultan obligată la o disciplină a încondeierii ei. 

Nu întâmplător, redactorul de la „Timpul” notează modest la sfârşitul celei 
de-a doua prelegeri: „Se înţelege că dărilor de seamă prescurtat pe care le facem 
aici, nu le putem da câtuşi de puţin din farmecul ce profesorul ştie a da prelegerilor 
sale, cu talentul său de cuvântare, prin o completă stăpânire a obiectului său şi prin 
o dezvoltare bogată şi ilustrată la fiecare pas cu exemple interesante. Vom fi 
mulţumiţi dacă vom putea înşira fără lipsă de fond ori greşeală de ordine, ca un fel 
de sumar exact şi clar, propoziţiile fundamentale ale fiecăreia din aceste prelegeri” 
(„Timpul”, nr. 263 din 25 nov. /7 dec. 1880). 

O anumită stângăcie în redactarea primei prelegeri, coroborată cu apariţia 
simultană a prelegerii şi în „România liberă”, l-a determinat pe redactorul 
„Timpului” să însereze în nr. 262 din 23 nov./5 dec. 1880 următoarea rectificare în 
rubrica „Cronica ştiinţifică”: „În darea noastră de seamă asupra primei prelegeri a 
d-lui T. Maiorescu s-a strecurat o eroare de redacţiune stilistică, ce de altminteri se 
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înţelege îndată, ca eroare, din urmarea prelecţiunii. D-nul Maiorescu, vorbind de 
darwinism, nu a zis că teoria evoluţiunii este ipotetică, pe când teoria selecţiunii şi 
a moştenirii ar fi „suficient demonstrată”, ci din contra aceste din urmă sunt astăzi 
încă controversate între oamenii de ştiinţă, pe când evoluţiunea generală nu se mai 
poate tăgădui. Numai aşa se şi explică şirul ideilor următoare în prelegerea d-lui 
Maiorescu, care, aplicând principiul evoluţiunii, conchide la necesitatea unei astfel 
de perfecţionări a fiinţelor organice, încât durerea şi întunecimea intelectuală, 
caracteristice pentru astăzi, să dispară”. 

În Filosofia lui Maiorescu, Diogen (unul din pseudonimele publicistice ale 
lui Simion Mehedinţi) afirma că la prima prelegere „a asistat şi Eminescu, care, pe 
atunci, era redactor la Timpul şi a făcut o dare de seamă despre prima prelegere în 
foiletonul Timpului” (12 – p. 19).  

Despre participarea marelui poet nu se mai aminteşte cu ocazia celei de-a 
doua prelegeri. 

Cele două prelegeri le găsim totuşi înserate în M. Eminescu Opere, vol. XI, 
Publicistică, 17 februarie – 31 decembrie 1880. Timpul (Editura Academiei RSR, 
Bucureşti, 1984), prima, la p. 407-409, respectiv, a doua prelegere, la p. 414-416. 

Comentariile pe marginea celor două prelegeri redactate de Dimitrie 
Vatamaniuc (p. 580 şi 582) din ediţia amintită cuprind însă câteva inexactităţi. 
Eminescu nu putea considera „Logica lui Maiorescu un bun manual şcolar şi nimic 
mai mult” (D. Vatamaniuc, p. 580), deoarece în O recesiune (Opere IX, p. 409),  
M. Eminescu, răspunzându-i dr-ului Zotu care insinuase că Maiorescu plagiase din 
J. St. Mill în prima ediţie a Logicii, notează că această lucrare „este cea mai bună 
scriere în această materie care au apărut vreodată în limba românească (M. 
Eminescu Opere IX, p. 409). În plus, presupoziţia comentatorului că „Maiorescu 
nu putea fi încântat de modul cum rezumă Eminescu prelegerile sale. Aici stă şi 
explicaţia de ce trimite la România liberă şi nu la Timpul, cum ar fi fost de 
aşteptat” (D. Vatamaniuc, p. 580), nu se susţine cu argumente convingătoare. 

Dar dincolo de aceste comentarii îndoielnice, rămân incerte câteva aspecte: 
a) inexistenţa unei informaţii asemănătoare, dar independente, care să confirme 

sau să întărească afirmaţiile lui Diogen consemnate în Filosofia lui Maiorescu; 
b) de ce implicarea probabilă a lui Eminescu în redactarea celor două 

prelegeri maioresciene din „Timpul” a trecut neobservată, deoarece redactorii 
ziarului concurent – „România liberă”, ar fi consemnat evenimentul cel puţin la 
rubrica mondenă „Cronica zilei”; 

c) deşi, indiscutabil, limbajul este mult mai elevat, stângăcia redactării primei 
prelegeri a impus ca în nr. 262 al „Timpului” să se revină cu o rectificare asupra 
unei probleme în care redactorul implicat nu avea cum să greşească. 

Prin contrast, „România liberă” a redactat cu mai multă acurateţe prelegerile 
(probabil, utilizându-se, cu aprobarea lui Maiorescu, şi prima ediţie a Logicii), s-a 
apropiat mai mult de stilul oratoric al lui Titu Maiorescu, reuşind o dublă perfor-
manţă: de a oferi publicului cititor 12 din cele 16 prelegeri şi reducerea la tăcere a 
concurenţei. 

Prelegerile au fost urmărite cu mare atenţie de un public ales şi răsplătite cu 
aplauze şi ovaţiuni, prilejuind o adevărată desfătare intelectuală auditorului. Această 
atmosferă intelectuală, consemnată cu regularitate la sfârşitul fiecărei prelegeri de 
către redactorul „României libere” ne-o putem imagina, dacă vom apela la un 
fragment din omagiul pe care l-a adus marelui dascăl un strălucit maiorescian, Ion 
Petrovici: „Maiorescu dispunea de arta expunerii lui magistrale. Nu era numai 
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nimerita alegere a expresiilor, mai era minunata elocvenţă a gesturilor, desăvârşita 
modulare a vocii, în sfârşit o întreagă colaborare a tuturor fibrelor sale, care îţi 
dădeau senzaţia lucrurilor ce nu se pot descrie. Adeseori trecea prin sală fiorul 
limanurilor îndepărtate şi al regiunilor inaccesibile, şi măsurai adâncul realităţii 
trăindu-l, scufundându-te în el” (17 – p. 64). 

 
Semnificaţia filosofică a Prelegerilor publice de logică din 1880-1881 
 
Prelegerile de „Logică şi aplicările” ei din 1880-1881 au fost susţinute după patru 

ani de la prima ediţie a Logicii şi cu şase ani înaintea apariţiei celei de-a doua ediţii. 
În ce măsură aceste Prelegeri sunt tributare ediţiei din 1876 şi în ce măsură 

prefigurează sau anticipează, eventual, ediţia Logicii din 1887? 
În nota specifică magistrului, problematica Prelegerilor este prezentată  

într-un cadru mai larg filosofic, oferindu-ne un sugestiv referenţial în urmărirea 
evoluţiei concepţiei maioresciene. 

Pe de altă parte, utilizând, prin analogie, o mai veche şi expresivă idee a lui 
Titu Maiorescu – „cercul luminos al conştiinţei” – să observăm că Prelegerile din 
1880-1881 pot fi încadrate într-o perioadă de intensă activitate culturală (consem-
nată în Însemnări zilnice), când Maiorescu desfăşoară un număr însemnat de alte 
„prelecţiuni” publice din domenii relativ eterogene, unele cu caracter accentuat filosofic. 

La Iaşi susţine la 21 februarie 1882 prelegerea Limbă şi inteligenţă, publicată 
ulterior sub titlul Originea limbajului; la Bucureşti conferenţiază la sala Ateneu pe 
teme diferite, între anii 1880-1883: Despre cunoaşterea de sine şi cunoaşterea 
altora (10 febr. 1880), Înţelesul cuvintelor (17 febr. 1880), Despre visuri (24 febr. 
1880), Artele în educaţie (2 martie 1880), Despre ideal şi realitate (23 martie 
1880), Darwinismul în progresul intelectual (25 martie 1882), Ipnotismul (11 
aprilie 1882), Tempera-mentele (2 mai 1882), Despre magnetismul animal (1883).  

Nota comună, definitorie a gândirii maioresciene în această perioadă o repre-
zintă legătura filosofiei cu activitatea de cunoaştere a realităţii, în special cercetările 
de filosofie aplicată la problemele culturii, societăţii şi învăţământului românesc. 

Totuşi, câteva accente folosofice se impun cu pregnanţă. Perioada mai largă 
pe care am circumscris-o, din care fac parte şi anii 1880-1881, reprezintă un 
moment în evoluţia concepţiei maioresciene, dominată de kantianism, dar şi de 
ştiinţă, de apropiere de evoluţionismul spencerian prin intermediul darwinismului, 
dar şi de respingere a pozitivismului, reprezentat de francezul August Comte. 

Apelând la aceste accente filosofice, nu trebuie să se înţeleagă că-i aplicăm 
lui Titu Maiorescu noi „etichete” (18 – p. XXXI) asociate cu filosofii care l-au 
influenţat într-un moment sau altul în evoluţia concepţiei sale, şi nici procedura 
„simplei enumerări” (19) a cugetărilor pe ale căror scrieri se bazează cercetările lui 
Maiorescu. 

În realitate, atât Prelegerile publice de logică, cât şi celelalte „prelecţiuni” se 
asociază la Titu Maiorescu cu ideile perene ale filosofiei, atunci când ele proclamă 
raţionalitatea lumii, valoarea ştiinţelor pozitive pentru generalizările filosofiei, 
ideea evoluţiei lumii şi a progresului cunoaşterii. 

În acest plan general, putem evalua accentele uneia sau alteia dintre direcţiile 
şi modelele filosofiei europene care l-au influenţat pe Titu Maiorescu în 
argumentarea unor probleme punctuale; în acelaşi plan putem include şi înţelege 
rolul de instrument eficace de cunoaştere, analiză şi critică pe care-l atribuia logicii. 
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În a doua jumătate a sec. al XIX-lea dominată de scepticism şi materialism, 
ştiinţele pozitive – afirmă Titu Maiorescu în prima Prelegere publică de logică din 
14 noiembrie 1880 – se află într-o continuă diversificare, dezvoltare şi maturizare, 
cu tot cortegiul lor de aplicaţii practice, deoarece descoperirile ştiinţifice se bazează 
pe observaţie şi experiment. 

Dar la o serie de întrebări ştiinţa nu poate răspunde: „Dar care e esenţa 
tuturor cunoştinţelor omeneşti? Care e cauza care a produs atâtea fenomene despre 
care dobândim atâtea cunoştinţe? ... Ştiinţa omenească către ce tinde? Care e ţelul 
ei? Şi pentru ce natura i-a dat omului puterea de a se întreba: de ce? la ce? Care 
este esenţa fenomenelor? ... Ce este lumea? ... Ce este această prefacere, această 
premenire necurmată a naturii?” (Prelegere I, „România liberă” nr. 1037 din 16 
nov. 1880 şi „Timpul” nr. 257 din 16/28 nov. 1880). Faptul că ştiinţele pozitive au 
progresat atât de mult, faptul că unele teorii ştiinţifice încearcă să ofere interpretări 
cât mai pertinente, chiar filosofice, segmentelor de realitate pe care le cercetează, 
nu exclud un punct de vedere mai abstract chiar pentru disciplinele în cauză. 

Numai filosofia (în sensul de metafizică) poate da răspuns unor astfel de 
probleme, conchide T.Maiorescu, numai filosofia „întinde şi lărgeşte intuiţiunea 
minţii, se ridică şi atinge cestiuni spre care omenirea tinde târâtă vecinic de un foc 
inerent naturii sale” (Prelegere I, „România liberă”). 

Deşi între sistemele filosofice controversa există, nu încape nici o îndoială 
„că adâncirea în speculaţiuni abstracte şi generale deschide spiritului omenesc un 
orizont larg, îi dă un punct de vedere cât mai nalt şi prin urmare o perspectivă cât 
mai îndepărtată” (Prelegere I, „Timpul”). 

Titu Maiorescu îşi exprimă încrederea în progresul neîntrerupt al cunoaşterii 
ştiinţifice, dar apără totodată autonomia filosofiei. Ştiinţa cu cât evoluează mai 
mult, cu atât are nevoie de filosofie. 

Folosul filosofiei – continuă T. Maiorescu – „este cu atât mai însemnat cu cât 
înlesneşte orice studiu pozitiv, luminând sfera oricărei cercetări practice şi spe-
ciale” (Prelegere I, „Timpul”). 

Mai mult, afirmă patetic oratorul, a nega necesitatea filosofiei, înseamnă a 
nega însăşi viaţa. 

În acest proces al cunoaşterii neîntrerupte este angajată nu numai ştiinţa, ci şi 
filosofia. De aceea T. Maiorescu are o atitudine negativă faţă de tendinţele filoso-
fiei pozitiviste, care, reducând filosofia la ştiinţă, contestă sau limitează dreptul 
filosofiei la existenţă autonomă: „După Auguste Comte trebuie să ne resignăm, să 
nu ne mai punem în zadar asemenea întrebări metafizice, deoarece răspunsul va fi 
metafizic, va fi o eroare. Numai căutând a răspunde la asemenea întrebări, ome-
nirea şi-a croit religiunea şi întregul jug greu al prejudecăţilor care a ţinut-o aşa 
crud ţintuită în ignoranţă şi în rătăcire” (Prelegere I, „România liberă”). 

Reducând filosofia la ştiinţă, la răspunsuri pozitive şi controlabile, pozitivis-
mul considera întrebările metafizice „nişte rătăciri de înlăturat, ce trebuie neapărat 
să conducă la eroare” (Prelegere I, „Timpul”). Se reţine ideea că pozitivismul, 
contrar optimismului gnoseologic afişat, conduce la relativism şi scepticism. 

Întreaga problematică din prima Prelegere din 1880 anticipează, prin notele 
sale filosofice, conferinţa susţinută de Titu Maiorescu pe 25 martie 1882 – 
Darwinismul în progresul intelectual. Punându-şi aceleaşi serii de întrebări pe care 
le regăsim şi în Prelegerile din 1880-1881, Titu Maiorescu exprimă şi în ulterioara 
„prelecţiune” din 1882 încrederea în forţa ştiinţei: „Nu zicem, bineînţeles, că 
oamenii de ştiinţă care sfredelesc misterele naturii şi care măresc prin preţioasele 
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lor descoperiri cercul cunoştinţelor pozitive nu sunt de cea dintâi trebuinţă chiar 
pentru filosofie. Nu negăm, de asemenea, că combinaţiile ce se pot face asupra rezul-
tatelor acestor cercetări, că legile ce se pot scoate din observaţiunile directe nu tre-
buie să formeze piedestalul filosofiei actuale şi că nu trebuie să privim cu mulţu-
mire ostenelile ce-şi dau chiar filosofii materialişti ca să ajungă la sinteza imediată 
sau la principiile generale ce rezultă din studiul direct al materiei” (20 – p. 78-79). 

În mod asemănător, în Prelegerile din 1880-1881, referindu-se, de pildă, la 
istorie, Titu Maiorescu afirmă: „Evenimentele, eroii despre care se ocupă istoria, 
dacă nu mai există, au existat odinioară în trecut, şi rămâne nouă numai sarcina de 
a cântări mărturiile, izvoarele istorice, privitoare la zugrăvirea şi încatenarea 
evenimentelor din trecutul neamului omenesc” (Prelegere I, „România liberă” nr. 
1043 din 25 nov. 1880). 

Există deci şi un etaj reflexiv al ştiinţei însăşi. Nu se poate nega legătura 
dintre generalizările filosofice şi valorile ştiinţelor pozitive; numai că filosofia nu 
se reduce doar la atât: „Dacă natura noastră intelectuală se mărgineşte la ceea ce 
vede şi la ceea ce simte astăzi, atunci pentru ce schimbarea neîncetată a 
Universului spre o perfecţiune incontestabilă? ... Pentru ce toată mişcarea, fără o 
secundă de repaos, a întregului Univers? pentru ce năzuinţa aceasta către ceva? 
pentru ce îmboldirea însăşi a sufletului nostru de a ne întreba continuu: de ce? şi la 
ce?” (20 – p. 79-81). 

Pledoaria pentru universalitatea evoluţiei sub toate formele ei este exprimată 
de Titu Maiorescu prin intermediul naturalistului Jacoby: „Oamenii descind din 
animale şi trebuie să devie zei” (20 – p. 84). 

Se afirmă aceeaşi încredere în puterile ştiinţei, în evoluţia formelor vieţii, a 
formelor şi metodelor de cunoaştere a realităţii, în atotputernicia raţiunii, dar şi în 
autonomia şi în forţa interpretativă a filosofiei. 

În Prelegerile din 1880-1881, T. Maiorescu îşi focalizează discursul pe 
problematica specifică logicii, dar oferindu-i cu generozitate un referenţial meta-
fizic: „Logica fiind un vlăstar din trunchiul ştiinţelor filosofice, are părţile ei pro-
funde, mohorâte, controversate, are părţile ei metafizice” (Prelegere IV, „România 
liberă” nr. 1056 din 11 dec. 1880). 

Referindu-se, bunăoară, la noţiuni care „alcătuiesc trainica temelie a logicii” 
(Prelegere IV) şi la modul lor de formare, Titu Maiorescu se întreabă care este 
„ultima esenţă a noţiunii”? „Lumea ştiinţei – continuă Maiorescu – la această 
întrebare capitală se învrăjbeşte şi se desparte în două tabere, ce luptă pe căi 
diferite, dorind fiecare a da o soluţiune problemei. D-o parte se află materialiştii şi 
pozitiviştii, formând un corp de bătaie compus din două flancuri, iar de alta 
spiritualiştii şi idealiştii” (Prelegere IV). 

Explicaţiile oferite noţiunii de fiecare dintre aceste curente filosofice sunt 
controversate, contradictorii. Astfel, materialiştii (identificaţi cu materialiştii 
atomişti), susţinând că „esenţa intimă a materiei sunt nişte puncte materiale numite 
atomi”, riscă să cadă în „aberaţiuni psihologice” când trebuie să explice proprie-
tatea indivizibilităţii. 

Pozitiviştii, la rândul lor, au redus „cauza tuturor fenomenelor statornice or 
trecătoare” la eter, care implică alte contradicţii: „Filosofii pozitivişti – precizează 
T. Maiorescu – au redus formarea noţiunilor noastre la impresiile dobândite din 
afară prin intermediul vibraţiilor moleculelor eterice. Ba unii au mers cu cava-
lerismul până a crede că nu mai e nimic îndoios, şi că trainicul proces al minţii noastre 
în dobândirea noţiunilor celor mai abstracte, cum sunt noţiunile de timp, de spaţiu 
şi de cauză, se explică à merveille prin datele ştiinţei pozitive” (Prelegere IV). 
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În acest context, Maiorescu găseşte prilejul de a fi maliţios cu V. Conta pe 
care, fără să-i zică pe nume (aluziile însă sunt transparente), îl numeşte „diletant 
puiandru”: „În adevăr, uşor le vine pozitiviştilor (şi mai cu seamă a celor ce sunt 
numai nişte diletanţi puiandri) a face confuzie în aşternarea problemei psiho-
filosofice şi a o explica à merveille. Ei ne spun fenomenul abstract ce se petrece şi 
cred că ni-l explică; ca şi când a spune cuiva că respiră i-am explica respiraţia. Ei 
susţin că încetul cu încetul dobândim impresia de spaţiu” (Prelegere IV). 

Titu Maiorescu se referă la scrierea franceză a lui Conta Théorie du fatalisme 
şi-i combate ideea de spaţiu, pe care Conta credea că o explică à merveille, prin 
întipăriturile din creier. Repetarea ironică a lui „à merveille” a lui V. Conta este 
edificatoare. Ceea ce în Prelegeri este ironie, în Darwinismul în progresul inte-
lectual se transformă în atac fără menajamente: „Între filosofii aceştia noi am 
numărat pe regretatul d. Conta, autorul «teoriei fatalismului şi a ondulaţiunii uni-
versale» publicate mai întâi în gazeta Junimii din Iaşi, lucrări în adevăr de valoare, 
dar care păcătuiesc prin dispreţul caracteristic ce materialiştii aruncă tuturor ces-
tiunilor de metafizică” (20 – p. 79). 

Declarându-se în contra materialiştilor senzualişti care rămân „împietriţi în 
materialismul lor” (20 – p. 78), Titu Maiorescu a lovit tocmai pe unul ce se silea să 
alcătuiască o metafizică materialistă.  

Pentru David Hume, filosoful sceptic, „toate datele minţii noastre sunt nişte 
produse ale ei, sunt nişte deprinderi ale sufletului omenesc” (Prelegere IV), 
explicaţie nesatisfăcătoare pentru a rezolva problema. 

În sfârşit, îşi continuă Maiorescu pledoaria, după Hume vine Kant: „Kant 
susţine că oricum vom privi materia, se reduce la forme de întindere în spaţiu, de 
timp şi de cauză – dar, aceste forme sunt inerente minţii noastre, formează 
calapodul în care se toarnă impresiile din afară. Mintea noastră este un factor 
puternic în formarea şi aranjarea impresiilor, iar nu o magazie în care s-ar depune 
impresiile, ce ar fi nişte însuşiri exacte ale corpurilor. Mintea lucrează, şi dacă 
primeşte ceva din afară, ea frământă şi modifică, regulează şi plămădeşte; 
impresiile nu depind de materie, nu le hotărăsc propria lor fire, ci mintea noastră; 
totul e subiectiv şi nu putem şti exact cum este în sine lumea externă. Kant, dar, 
admite nişte forme aprioristice, căci altfel, ar trebui să rămânem fără nici un cuvânt 
în faţa noţiunii de spaţiu, timp şi cauză” (Prelegeri IV). 

O soluţie pentru problematica noţiunii nu poate fi decât aceea a lui Im. Kant, 
pare a exprima cu fermitate Titu Maiorescu: „Nu rămâne dar decât a crede că 
natura a dat minţii noastre cea mai miraculoasă zestre: formele primordiale, aprio-
ristice, cu care ne deşteptăm în lume, formele de spaţiu, timp şi cauză, descoperite 
de una din inteligenţele cele mai vaste, dacă nu din cele mai senine: Kant. Astfel, 
fiecare minte este o lume întreagă; universul se oglindeşte în noi, dar nu suntem 
pasivi – nu, creierul nostru prin forţa formelor apriorice, modulează, ţese, aranjează 
impresiile din afară, toarnă aceste impresii în nişte tipare tainice şi hotărâte; 
inteligenţa noastră are o putere creatoare, puterea de a armoniza impresiile primite 
din afară, puterea de a le sigila cu formele de spaţiu, timp şi cauză. Numai acestor 
forme apriorice datorăm întreaga cosmogonie a inteligenţei noastre” (Prelegere IV). 

Iată o formulare fără ambiguităţi din care rezultă că Titu Maiorescu a adoptat 
apriorismul kantian din care rezultă două consecinţe în planul cunoaşterii: pe de o 
parte, să demonstreze, împotriva scepticismului, valoarea cunoaşterii ştiinţifice, 
caracterul universal şi necesar al adevărurilor ştiinţei, iar pe de altă parte, să evite 
materialismul şi spiritualismul, adică, limitând cunoaşterea ştiinţifică doar la lumea 
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fenomenală, natura absolutului („lucrul de sine”) nu poate fi determinat cu mijloa-
cele ştiinţei, ci numai cu cele ale filosofiei. 

După formulări atât de categorice, chiar la debutul Prelegerii V, T. Maiorescu 
îşi reneagă, aparent paradoxal, parti-pris-ul pentru apriorismul kantian: „Dacă ne-
am abătut din singura cale a logicii pentru a străbate puţin părţile metafizicii, ţelul a 
fost mai mult a aşeza cum trebuie o problemă, până azi nedezlegată nici de 
pozitivişti, nici de idealişti, decât dorul de a dezlega sau ambiţiunea de a sprijini o 
partidă sau alta. Datoria unui om onest, când face ştiinţă, este să nu afirme nimic 
dacă nu e convins; să nu se lase a fi îmbrâncit de patima svonului pe făgaşul 
afirmării neîntemeiate” (Prelegere V, „România liberă” nr. 1061 din 17 dec. 1880). 

Problema rămâne deci deschisă, iar Titu Maiorescu nu a făcut decât să 
creioneze stadiul în care se află. Nu întâmplător în Darwinismul în progresul 
intelectual (1882), criticându-i pe pozitiviştii care considerau problemele metafi-
zice de nerezolvat, Titu Maiorescu accentuează: „Cu ce drept se afirmă că necunos-
cutele de azi, că ixurile minţii omeneşti nu vor fi mâne cunoştinţe limpezi şi 
luminate, principiuri cucerite şi stabilite în mod neîndoios? Dacă am admite limita 
cunoştinţelor şi neputinţa de a trece în domeniul ştiinţei ceea ce e astăzi metafizic, 
atunci ar trebui să negăm legea evoluţiei” (20 – p. 82). Şi mai departe, adaugă: 
„Problemele cele mai grele de acum câteva veacuri sunt cunoştinţe pe care le 
învaţă copii începători la şcoală sau care aleargă din gură în gură. Tot astfel, 
întrebările metafizice, cărora astăzi numai materialiştii le neagă posibilitatea de a fi 
rezolvate, vor ajunge mâne cunoştinţe limpezi şi de domeniul comun” (20 – p. 83). 

Deci evoluţia sau progresul cunoaşterii este cosubstanţial nu numai ştiinţei, ci 
şi metafizicii, punct de vedere anticipat şi în prima Prelegere de logică din 1880: 
„A existat la multe sisteme, dar mai ales există în sistema de filosofie modernă o 
aplecare – accentuată într-un chip oarecum uşuratec – la a crede că nu numai 
ultimul cuvânt posibil l-a zis şcoala respectivă, dar că toate cele zise până aici 
trebuiesc aruncate din discuţie ca lipsite cu totul de preţ. Cu toate acestea, multe 
propoziţii ale şcoalei sunt încă controversate” (Prelegere I, „Timpul”). 

Prudenţa faţă de soluţiile diferitelor curente sau modele filosofice se va 
accentua în conferinţele ulterioare, ceea ce demonstrează caracterul evolutiv al 
gândirii maioresciene. 

„Datoria unui profesor – afirmă Titu Maiorescu, în 1884, la lecţia inaugurală 
a cursului de istoria filosofiei contemporane, – nu este de a vă impune sistemul 
vreunui filosof oricare ar fi el. «Jurare în verba magistri» a fost pururea o piedică 
în dezvoltarea inteligenţei studenţilor. A da metoda sigură în căutarea adevărului şi 
nimic mai mult, aceasta este datoria unui profesor – căci esenţialul stă tocmai în 
libera argumentare lăsată studenţilor ... Numai în acest caz vom simţi cu plăcere că 
progresul nu s-a curmat în calea sa, că generaţiunile noi tind să întreacă pe cele ce 
sunt pe cale de apus” (21 – p. 66). 

Iată un punct de vedere metodologic, care oferă gândirii scormonitoare şansa 
libertăţii depline. 

Probabil, din acelaşi unghi de vedere ar trebui interpretate şi celelalte lucrări, 
articole, studii şi „prelecţiuni” din tinereţe, cu amendamentul că stadiul de ucenicie, 
mai îndelungat la un filosof sau altul, i-a fost de mare folos în vederea sporirii 
treptate a substanţei concepţiei sale.  

 
Continuarea studiului în numărul următor al „Analelor” 
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SOME OF MAIORESCU’S UNKNOWN CONFERENCES 
 

ABSTRACT 
 
This research refers to the sixteen university lectures of logic presented by Titu 

Maiorescu between 1880/1881 and registered of periodicals ”Timpul” and especially 
”România liberă”. Undiscovered through philosophical problems and the uses of logic the 
university lectures completed the vision concerning metamorphosis of the first and of the 
best handbook of ”Logic” in Romanian language in the XIX thcentury. Our study has four 
parts and was to be published as early as the spring of the year 2000. The second part with 
the two paragraphs will be continued in the future number. 
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Recenzii şi semnale 
 
 

NOUTĂŢI EDITORIALE 
 
 
 
Cartea semnată Gh. Al. Cazan şi intitulată Filosofia românească de la Zalmoxis la 

Titu Maiorescu este una din cele mai documentate lucrări din sfera mai largă a istoriei 
filosofiei. De altfel, în cele patru decenii de activitate universitară, pe lângă alte domenii de 
cercetare, între care filosofia antică şi filosofia modernă, Gh. Al. Cazan s-a aplecat constant 
asupra gândirii filosofice româneşti, consacrându-i şi alte cărţi şi studii de referinţă. 

Filosofia românească de la Zalmoxis la Titu Maiorescu abordează, în ordine: Începu-
turile filosofice în antichitatea geto-dacă; Umanismul; Neoaristotelismul; Iluminismul; 
Filosofia la generaţia paşoptistă; Profesori de filosofie. Premaiorescieni fascinaţi de filoso-
fia kantiană. 

Lucrarea se impune prin reconstituirea minuţioasă a etapelor parcurse de filosofia 
românească până în pragul contemporaneităţii, începând cu premisele existente în gândirea 
geto-dacă, prin analiza contribuţiei fiecărei personalităţi filosofice de mai mare sau mai 
mică anvergură, prin aprecierea cumpănită, întotdeauna argumentată, a fiecărei concepţii 
filosofice investigate, prin relevarea, pe fondul mai larg al istoriei social-politice şi cul-
turale, a specificităţii fiecărei contribuţii teoretice şi a fiecărei etape de gândire, precum şi a 
conexiunilor dintre etape, sau, dimpotrivă, a perioadelor de tăcere dintre acestea. 

În unitate cu conţinutul ei ideatic, lucrarea se distinge şi prin sistematizare, prin lim-
pezimea, precizia şi eleganţa formulărilor, prin explicitarea noţiunilor strict teoretice, într-
un cuvânt prin accesibilitatea limbajului, care îmbină termenii tehnici, uneori neologistici, 
alteori cu parfum arhaic, cu cei ai limbii naturale şi literare. 

Elaborare superioară, didactică şi de cercetare, atât prin conţinut, cât şi prin formă, 
lucrarea se adresează deopotrivă studenţilor, cadrelor didactice şi cercetărilor din domeniul 
filosofiei, precum şi tuturor iubitorilor de înţelepciune. 

 
* 

 
După câteva volume de traduceri publicate în ultimii ani, între care lucrarea lui Paul 

Tillich Curajul să fii (Edit. Merc Serv, 2001, 180 p.) şi monografia lui Calvin O. Schrag 
Existenţă şi libertate. Ontologia finitudinii în existenţialismul contemporan (Edit. Merc 
Serv, 2001, 180 p.), N.I. Mariş a dat la iveală, între 2000 şi 2002, nu mai puţin de cinci cărţi 
de autor, rod al îndelungatei sale activităţi de cercetare în domeniul filosofiei universale. 
Iată şi titlurile: Tensiune existenţială. Pascal şi Unamuno (Editura Academiei, 2000, 142 p.); 
Intinerarii filosofice. De la Renaştere la epoca contemporană (Edit. Merc Serv, 2001, 239 
p.); Involuţii în spiritualitatea americană contemporană. Teologia „Morţii lui Dumnezeu” 
(Edit. Merc Serv, 2001, 210 p.); Eseuri de hermeneutică biblică (Edit. Merc Serv, 2001, 
169 p.); Existenţialismul pozitiv italian. N. Abbagnano (Edit. Merc Serv, 2001, 300 p.). 

Principalele caracteristici ale lucrărilor lui N.I. Mariş, prezente plenar şi în ultima sa 
carte consacrată existenţialismului lui N. Abbagnano, sunt documentarea temeinică, inclusiv 
în italiană, franceză, engleză, germană, spiritul analitic, explicitarea conceptelor, cultivarea 
stilului estetic şi, în genere, introducerea termenilor tehnici într-un limbaj accesibil şi 
atractiv. 

Prin lucrările amintite, N.I. Mariş se afirmă ca unul din cei mai avizaţi exegenţi ai 
orientării existenţialiste, de la precursori ca Blaise Pascal şi Miguel de Unamuno şi până la 
unii gânditori contemporani ca Niccolo Abbagnano. 
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* 
 
În ultima sa carte, Moralităţi elementare (Edit. Paideea, 2001, 262 p.), prof. univ. dr. 

Vasile Morar realizează o excelentă sinteză, prin care valorifică diferite perspective majore 
asupra moralei – îndeosebi etica religioasă, etica datoriei elaborată de Kant şi etica aface-
rilor – şi îşi aplică punctele de vedere la analiza unor evenimente şi situaţii actuale, în 
special la cele de la noi, de după 1989. 

Lucrarea cuprinde trei secţiuni: Ipostaze ale moralităţii elementare, Atitudini şi valori 
elementare şi De la elementaritate etică la exemplaritate morală. 

Prima secţiune, care constituie şi partea cea mai întinsă a lucrării, ocupând cam trei 
pătrimi din economia acesteia, este, aşa cum se exprimă autorul însuşi, „o mărturie, este un 
punct de vedere asumat personal despre stări şi evenimente ce solicită judecata morală 
(cazul marii cotituri-rupturi din 1989), este o apreciere asupra elementarităţii etice a unor 
situaţii de viaţă ce presupun sau implică valori precum: dreptatea şi îndreptăţirea, egalitatea 
şi libertatea, sinceritatea şi buna-credinţă, iubirea şi mila, sau loialitatea şi fidelitatea” (p.7). 
În acest context, bunăoară, plecând de la cartea lui Max Weber Etica protestantă şi spiritul 
capitalismului, autorul argumentează că relaţiile capitaliste nu numai că nu contravin 
normelor morale, aşa cum se consideră în conştiinţa comună existentă actualmente la noi, 
ci, mai mult, pot să devină mai eficiente prin respectarea acestora, prin onorabilitatea 
întreprinzătorilor particulari. La fel, valorificând concepţia lui Henri Bergson despre „legea 
dublei frenezii” – erotică şi ascetică, autorul conchide că fiecare din cele două frenezii 
poate fi relativizată şi temperată prin posibila şi dezirabila, dacă nu chiar necesara umani-
tate conţinută de fiecare. Dar situaţiile concrete examinate de autor sub aspectul câtimii lor 
de moralitate sunt mult mai variate şi numeroase. 

Partea a doua a volumului se referă la personalităţi care i-au prilejuit autorului reflec-
ţii cu caracter aplicativ în jurul ideii de elementaritate morală, şi anume la Vianu şi Ralea, 
la Blaga şi Pârvan, la Goethe şi Schiller. 

În fine, în ultima parte, este evocată activitatea a trei profesori universitari, regretatul 
etician Niculae Bellu, esteticianul Ion Ianoşi şi istoricul filosofiei Gheorghe Vlăduţescu, a 
căror activitate didactică şi ştiinţifică este apreciată şi prin valenţele ei morale. 

Prin cartea sa de sinteză Moralităţi elementare, Vasile Morar se afirmă, în şi mai 
mare măsură decât până acum, nu numai în calitate de bun cunoscător al diferitelor doctrine 
morale, ci şi în aceea de autentic etician. 

 
I.N. ROŞCA 

 
 

 
FILOSOFIA ROMÂNEASCĂ – O NOUĂ APROFUNDARE 

 
 
La sfârşitul anului trecut a apărut la Casa de Editură şi Presă „Şansa” primul dintre 

cele trei volume plănuite de Filosofie românească. De la Zalmoxis la Titu Maiorescu ale 
profesorului Gh. Al. Cazan. Acest prim volum acoperă o arie temporală care dă seama de 
preocupările filosofice manifestate în spaţiul românesc din zorii civilizaţiei dacice şi până 
în preajma lui Maiorescu. Înainte de a trece la sumara descriere pe care o scurtă recenzie o 
poate face conţinutului ca atare, precum şi periodizărilor, credem că este necesar să relevăm 
aspectele polemice pe care le cuprind Prefaţa şi primul paragraf al celui dintâi capitol. 

Primul lucru pe care autorul îl notează în sensul acesta este cu privire la faptul că 
unele dintre istoriile anterioare ale filosofiei româneşti (mai ales Istoria gândirii sociale şi 
filosofice din România, Bucureşti, 1964) au produs o denaturare a filosofiei româneşti atât 
de mare, încât s-a ajuns la o adevărată „re-creare” a acesteia. Din acest punct de vedere, 
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autorul subliniază că în măsura cea mai mare au avut de suferit filosofii din perioada 
interbelică, în cazul cărora s-a ajuns la o desfigurare ce friza „grotescul”. 

Un alt aspect avut în vedere de autor este cel legat de necunoaşterea efectivă a 
filosofiei româneşti. Fenomenul în cauză are, în opinia prof. Gh. Al. Cazan, cel puţin două 
explicaţii. Una dintre ele constă în faptul că, în virtutea binecunoscutului „sentiment 
românesc al urii de sine”, filosofia românească şi-a găsit chiar la ea acasă neaşteptat de 
harnici detractori, care „şi-au îngăduit să scrie despre filosofia românească, desfiinţând-o 
fără a o fi cercetat”. O altă explicaţie stă în greutăţile pe care le-a avut de întâmpinat 
predarea istoriei filosofiei româneşti în facultăţile noastre de filosofie, unde multă vreme ea 
nu a fost deloc predată (înainte de 1957); iar de când se predă, cea mai mare parte a 
timpului ea a „beneficiat” de cursuri de un semestru sau doar opţionale. Iată, dar, cum 
realitatea ne poate oferi lucruri de o mai mare mirare decât imaginaţia, pe care o socotim 
îndeobşte ca fiind mai liberă decât realitatea însăşi. Situaţia este măcar parţial reparată de 
Facultatea de Filosofie şi Jurnalistică de la Universitatea Spiru Haret, unde filosofiei 
româneşti îi sunt rezervate un număr de 30 de prelegeri şi seminare. 

Din dorinţa de a întâmpina eventuala nedumerire a cititorului cu privire la perio-
dizarea propusă, autorul abordează pe larg problema începuturilor filosofiei româneşti. Ni 
se arată, astfel, că această problemă este una spinoasă din mai multe privinţe. Ea este 
spinoasă, o dată, pentru că problema în sine a începutului este una dificilă, fie că este vorba 
de începutul lumii, al omului, al culturii, al unui grup de fenomene etc. Dar dificultatea 
specifică a problemei în discuţie este sporită şi de faptul că, deşi toţi discută chestiunea 
începuturilor filosofiei româneşti, istoriografii ei localizează aceste începuturi în timpi 
istorici diferiţi. În plus, fiecare lucrează cu un concept diferit al filosofiei. Astfel, în timp ce 
primul dintre ei – Marin Ştefănescu – include în începuturi folclorul, Învăţăturile ... lui 
Neagoe Basarab, scrierile cronicarilor etc., cel de-al doilea în ordine cronologică – Nicolae 
Bagdasar – îşi începe Istoria filosofiei româneşti în mod abrupt, direct cu Dimitrie 
Cantemir. Apoi, două dintre istoriografiile filosofiei româneşti de după război (Istoria 
gândirii sociale şi filosofice din România, 1964 şi Istoria filosofiei româneşti, 1972; ambele 
redactate de colective de autori) localizează începuturile filosofiei româneşti într-un mod 
diferit de primele două; anume, ele împing aceste începuturi spre secolul XV, vorbind în 
acest context şi despre rolul de ferment pentru gândirea românească avut de circulaţia 
operelor teologice ale unora precum Vasile cel Mare, Grigorie Theologul ori Pseudo-
Dionisie Areopagitul. 

În ceea ce-l priveşte pe autorul lucrării prezentate aici, trebuie să spunem că a fost 
preocupat de problema începuturilor filosofiei româneşti încă de la prima sa lucrare pe 
această temă, adică o dată cu Istoria filosofiei româneşti din 1975. Atunci problema a fost 
pusă doar în treacăt, pentru ca la a doua ediţie a lucrării, în 1984, ea să fie aprofundată într-
un întreg capitol. În sfârşit, în primul volum al ediţiei de faţă, chestiunii în discuţie i se 
acordă o atenţie şi mai mare. Ideea cu care operează autorul este aceea că începuturile 
filosofiei româneşti nu trebuie căutate strict în opere filosofice sau care vehiculează idei de 
natură filosofică scrise în limba română. Aceste începuturi, spune domnia sa, pot fi găsite 
mult mai departe în timp. Astfel, făcând distincţie între „filosofia românească” în sens 
restrâns (exprimată în limba română sau de către autori români) şi exprimarea unor idei 
filosofice „la noi”, autorul localizează începutul filosofiei româneşti în zorii civilizaţiei 
geto-dacice. Că la noi s-a făcut filosofie şi în vremuri mai vechi, autorul o demonstrează cu 
ajutorul a două categorii de surse bibliografice: pe de-o parte, unele (Herodot, Strabon, 
Clement, Origen, Porphirios, Iamblichos, Iordanes) care arată faptul existenţei filosofiei la 
geţi, prin Zamolxis şi discipolii acestuia, iar pe de altă parte Charmides al lui Platon care ne 
face cunoscut conţinutul acestei filosofii (meditaţia cu privire la suflet, la raporturile dintre 
parte şi întreg etc.). 
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După Zamolxis şi perioada geto-dacă, autorul notează o „îndelungată tăcere filoso-
fică” în spaţiul nostru cultural-istoric-geografic până în secolele XV-XVI, când vocea filo-
sofiei se face din nou auzită prin intermediul unor umanişti români, maghiari şi saşi 
precum: Jan Vitez, Mihai Valahul, Mihail Halici, Apaczai Csere Janos, Ioannes Sommerus, 
Johanes Honterus etc. Aceştia însă doar deschid umanismul românesc, căci el îşi va arăta 
deplina sa strălucire prin gânditori precum: Neagoe Basarab, Nicolaus Olahus, Udrişte 
Năsturel, Nicolae Milescu Spătarul, Miron Costin şi mai ales Dimitrie Cantemir. 

În periodizarea făcută de autor, între momentul umanist şi cel iluminist al devenirii 
filosofiei româneşti este prezentat şi scurtul intermezzo constituit de impactul neoaris-
totelismului coridaleic asupra învăţământului filosofic de la Academiile domneşti din Iaşi şi 
Bucureşti, unde au predat foşti elevi ai lui Theophil Coridaleu. 

La fel ca şi umanismul, iluminismul românesc este prezentat prin contextul european 
care l-a prilejuit, fiindu-i arătate atât trăsăturile sale generice, cât şi diferenţele lui specifice. 
Reprezentanţilor acestui curent le este alocat un număr diferit de pagini, în funcţie de 
întinderea şi importanţa operei acestora. De o atenţie deosebită se bucură aşa-numiţii 
„corifei” ai Şcolii ardelene, dar şi un Eufrosin Poteca, Gh. Lazăr, Gh. Asachi. 

Până la Maiorescu mai sunt identificate încă două etape/grupări filosofice, şi anume, 
cea paşoptistă, reprezentată în special de Nicolae Bălcescu şi I. Heliade-Rădulescu şi cea a 
profesorilor de filosofie (S. Bărnuţiu, T. Cipariu, A. T. Laurian, I. Zalomit, E. Murgu). 

Lucrarea* se încheie cu un paragraf despre „nevoia de Maiorescu”, adică despre 
necesitatea filosofiei româneşti de a păşi într-o nouă etapă, de a depăşi faza profesorilor de 
filosofie care se mulţumesc cu simpla traducere ori cel mult adaptare şi prezentare a unor 
cursuri apărute şi predate în ţări cu o filosofie mai dezvoltată, în aşa fel încât să fie pregătit 
terenul pentru manifestarea filosofică cu un grad mai sporit de originalitate. 

Aşteptăm cu interes apariţia următoarelor două volume, pentru a vedea în ce măsură 
a atins filosofia românească o treaptă mai înaltă în evoluţia ei prin Maiorescu şi, de 
asemenea, care este relevanţa urcuşului prin posteritatea pe care el a prilejuit-o. 

 
Ilie PINTEA 

 
 
 
ISTORIE ŞI RELEVANŢE ACTUALE ALE FILOSOFIEI VALORILOR 
 
 
Cu mare bucurie semnalăm apariţia la Editura Fundaţiei România de Mâine a lucrării 

Introducere în axiologie. O abordare istorică şi sistematică, semnată de prof. univ. dr. Ioan 
N. Roşca. Volumul răspunde unor necesităţi de prim ordin, atât în plan teoretic cât şi 
practic, ştiută fiind lipsa, în ultimele decenii, a unor lucrări româneşti de referinţă în dome-
niul filosofiei valorilor. 

Aşa cum autorul afirmă în „Cuvânt înainte”, „lucrarea (...) îşi propune, pe de o parte, 
să valorifice acele contribuţii străine şi româneşti semnificative pentru geneza şi afirmarea 
acestei discipline filosofice (axiologia – n.n.), pentru diversitatea modalităţilor de abordare 
a ei, iar pe de altă parte, să ofere şi un punct de vedere sistematic, pregnant personal”.1 

Din această îmbinare a caracterului istoric al prezentării cu cel sistematic, cititorul 
are un îndoit avantaj: pe de o parte, beneficiază de o excelentă analiză a concepţiilor celor 

 
* Gh. Al. Cazan, Filosofie românească. De la Zamolxis la Titu Maiorescu, Casa de 

editură şi presă „Şansa” SRL, Bucureşti, 2001. 
1 Ioan N. Roşca, Introducere în axiologie. O abordare istorică şi sistematică, Editura 

Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2002, pag. 5. 
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mai importanţi gânditori în domeniul filosofiei valorilor (Wilhelm Windelband, Heinrich 
Rickert, Max Scheler, Nicolai Hartmann precum şi Petre Andrei, D.D. Roşca, Tudor Vianu, 
Lucian Blaga şi Mircea Florian), pe de altă parte, în ultima secţiune a lucrării, se va afla în 
faţa unei abordări sistematice de excepţie a problematicii axiologiei. Lucrarea se adresează, 
aşadar, nu numai studenţilor, ci şi unui public intelectual variat, cercetători, profesori, cei 
pasionaţi de domeniu etc. 

Prima parte a lucrării, intitulată „Orientări în devenirea axiologiei moderne”, se 
deschide cu prezentarea concepţiei lui Wilhelm Windelband (1848-1915), filosof a cărui 
perspectivă axiologică a contribuit la constituirea uneia din principalele orientări neokan-
tiene, cunoscută şi sub numele de „şcoala de la Baden”. Analiza este sistematizată tematic, 
cuprinzând concepţia lui Windelband asupra naturii şi genezei valorilor, locul eticii în sfera 
filosofiei, precum şi o analiză a filosofiei istoriei, aşa cum a gândit-o filosoful german, ca 
finalitate a eticii. Relevând importanţa contribuţiei lui Windelband în domeniul axiologiei 
şi în filosofia istoriei, Ioan Roşca deschide analiza şi spre o perspectivă contemporană în 
filosofia valorilor: „Filosofia istoriei elaborată de Windelband necesită, însă, şi unele 
observaţii. Ea ignoră faptul că la istorie concură nu numai creaţia spirituală, ci şi cultura 
materială, şi, de asemenea, faptul că viaţa spirituală nu este reductibilă la valorile morale, ci 
se impune, în egală măsură, şi prin valorile adevărului, frumosului şi sacrului, pentru a ne 
referi doar la cele admise şi de Windelband, dar subordonate de el imperiului practic 
(moral)”.2 În acelaşi timp, observă autorul, „modalitatea intuitivă de a cunoaşte istoria nu 
este singura, ci se conjugă cu metoda abstractizării şi generalizării.”3 

Cea de-a doua concepţie analizată este cea a lui Heinrich Rickert (1863-1936), 
moment de maximă importanţă în constituirea axiologiei, filosoful german adâncind, dintr-o 
perspectivă fundamental gnoseologică, noţiunea  de valoare. Valoarea va fi considerată de 
Rickert obiect al cunoaşterii (aceasta fiind şi prima temă abordată în prezentarea autorului 
acestei lucrări), evidenţiind diferenţa dintre existenţă şi valoare prin distincţia concepte 
existenţiale-concepte valorice. Filosoful german a gândit filosofia istoriei ca pe o filosofie a 
culturii, fără însă a considera că istoria culturii s-ar reduce numai la un singur domeniu (cel 
moral). Această explicare axiologică a culturii, fundamentală pentru concepţia lui Rickert, 
face obiectul ultimei analize tematice dedicate filosofului german. 

Un alt moment important evocat este concepţia lui Max Scheler (1974-1928), gân-
ditor de orientare fenomenologică, despre care profesorul Ioan N. Roşca afirmă: „Scheler 
are (...) meritul de a fi întemeiat valorile pe un concept antropologic mai adecvat decât în 
perspectivă kantiană şi neokantiană, întrucât a privit omul în complexitatea şi concretizarea 
sa şi, acceptând momentul individualităţii umane, n-a neglijat nici contextul său social.”4 

Direcţiile tematice ale prezentării concepţiei lui Max Scheler cuprind natura valorii, 
cu o excelentă interpretare a concepţiei filosofului german asupra intenţionalităţii emoţio-
nale, cuprind distincţia valoare-bun şi problema realizării valorilor, tipurile de valori şi 
ierarhizarea acestora, precum şi o sinteză de final intitulată „Valoarea şi sensul ei antro-
pologic”. În această sinteză, tabloul concepţiei lui Max Scheler este întregit cu o prezentare 
a viziunii sale despre om şi natura umană în genere, viziune fără de care complexitatea 
gândirii acestui filosof ar rămâne de neînţeles. 

Excursul în orientările care au marcat devenirea axiologiei se încheie cu prezentarea 
concepţiei lui Nicolai Hartmann (1882-1950), prezentare intitulată sugestiv „Orientarea 
ontologică a idealităţii”. Temele abordate sunt: natura valorii la Hartmann, valoare şi valo-
rizare, clasele de valori, modul de fiinţare şi autonomia valorilor, problemele fundamentale 
ale eticii şi omul modern şi, în sfârşit, finalitatea valorilor etice şi a celor estetice. Opera 

 
2 Ibidem, pag. 20. 
3 Ibidem, pag. 20. 
4 Ibidem, pag. 46. 
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monumentală a filosofului german este surprinsă la îmbinarea liniilor sale de forţă, în 
apropierea şi coexistenţa dintre ontologie şi axiologie, dintre etic şi estetic. „Situând valo-
rile în orizontul ontologic al idealităţii – consideră Ioan N. Roşca – Hartmann n-a ignorat 
nici condiţionarea acestora de către real şi nici puterea lor asupra realului.”5 

Cea de-a doua secţiune a lucrării prezintă cele mai importante concepţii filosofice 
româneşti în domeniul axiologiei. Abordarea este cu atât mai necesară cu cât răspunde 
necesităţilor de analiză din perspectiva gândirii actuale în domeniu, aşadar un punct de 
vedere nu numai istoric, ci şi reflexiv la adresa valorii şi perenităţii operelor studiate. 
Secţiunea se deschide cu o sinteză a gândirii axiologice a lui Petre Andrei, recunoscut drept 
cel dintâi axiolog român, despre care Ioan N. Roşca afirmă: „Petre Andrei a realizat prima 
cercetare românească sistematică a problematicii valorii, în care a analizat principalele 
orientări axiologice de până atunci şi a propus o axiologie proprie, competitivă cu cele luate 
în discuţie şi deosebit de sugestivă pentru încercările teoretice actuale.”6 

Cele mai importante teme ale concepţiei filosofului român sunt prezentate sistematic: 
importanţa cunoaşterii valorilor şi caracterul axiologic al filosofiei, geneza şi natura valorii, 
clasificarea valorilor, valoarea ca element logic al conceptului şi judecăţii, distincţia dintre 
judecăţile de existenţă şi judecăţile de valoare, dintre cunoaştere şi valorizare, precum şi 
raportul dintre realitate şi valoare. Analiza se încheie cu prezentarea caracterelor valorii de 
cunoaştere şi a valorilor logice, precum şi cu tipurile sociale, aşa cum le identifică şi le 
analizează Petre Andrei. 

În continuare, subliniază autorul, D.D. Roşca adânceşte gândirea axiologică româ-
nească dintr-o perspectivă ontologică şi gnoseologică, aşa cum el însuşi afirma, anume că 
„ideile sale axiologice se sprijină în primul rând pe un anume raport de opoziţie ce există, 
după credinţa noastră, între spirit (valoare) şi natură (realitatea „obiectivă”)... opoziţie care 
se reazămă pe o teorie generală a existenţei, susţinută pe temeiuri epistemologice şi meta-
fizice”.7 În această perspectivă, lucrarea studiază la început premisele ontologice ale con-
cepţiei filosofului român, apoi pe cele gnoseologice, pentru ca, astfel îmbogăţit tematic, 
discursul să abordeze problema naturii valorilor la D.D. Roşca, problema speciilor de valori 
şi a ierarhizării valorilor. Încheind, profesorul Ioan N. Roşca consideră: „Situate la înălţi-
mea teoretică a timpului lor şi semnificative pentru reconstrucţiile teoretice din zilele 
noastre, ideile ontologice, gnoseologice şi axiologice ale lui D.D. Roşca rămân pilduitoare 
şi prin mesajul lor cultural progresist, patriotic şi profund umanist.”8 

Personalitate de o deosebită valoare în cultura română, Tudor Vianu va fi următorul 
gânditor a cărui concepţie axiologică este prezentată în continuare. Principalele probleme 
de care s-a ocupat Tudor Vianu sunt analizate pe larg şi anume: natura valorii în genere, 
specificul diferitelor tipuri (specii) de valori şi sistemul şi ierarhizarea valorilor. Sunt scoase 
în evidenţă liniile de forţă ale gândirii lui Tudor Vianu cu situarea pe care acesta o propune 
originii valorilor în relaţia dintre subiect şi lucruri, şi anume în „raportul adecvat dintre 
unele dorinţe şi nevoi şi lucrurile care le pot satisface”.9 Importantele distincţii dintre 
obiecte şi actele conştiinţei, sau dintre valori şi bunuri, pe de o parte, dintre lucruri şi 
persoane, pe de altă parte, sunt discutate pe larg în lucrare. Prezentarea continuă cu o 
analiză critică a concepţiei lui Tudor Vianu despre tipurile de valori şi despre sistemul şi 
ierarhizarea valorilor. Asupra celui din urmă, Ioan N. Roşca consideră: „În ce ne priveşte, 
considerăm că poate fi justificată doar superioritatea valorilor spirituale faţă de cele 
materiale. Primele sunt mai înalte pentru că satisfac trebuinţe ale sufletului uman, prin care 

 
5 Ibidem, pag. 62 
6 Ibidem, pag. 65. 
7 Ibidem, pag. 91. 
8 Ibidem, pag. 102. 
9 Tudor Vianu, Originea şi valabilitatea valorilor, în Opere, vol. 8, pag. 135. 
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omul se defineşte, iar ultimele sunt mai joase deoarece răspund unor cerinţe trupeşti, prin 
care omul nu se distinge de alte specii. În schimb, este greu, dacă nu imposibil, de găsit o 
raţiune a ierarhizării valorilor spirituale şi, în consecinţă, a postulării unei valori supreme, 
integrative. De ce o asemenea valoare, dacă există, ar fi oferită de religie şi nu de o altă 
formă a culturii, cum ar fi, pentru a gândi ca Hegel, filosofia?”10 

Secţiunea a doua continuă cu prezentarea gândirii axiologice a lui Lucian Blaga. 
„Plecând de la premisa că un sistem metafizic care îşi merită numele trebuie să includă şi o 
concepţie despre valori – consideră Ioan N. Roşca – şi să justifice valorile prin ideile sale 
generale (...), Blaga şi-a elaborat axiologia ca o aplicaţie a metafizicii sale, îndeosebi a 
ideilor despre misterul cosmic şi despre modul cum acesta reverberează în om.”11 Direcţiile 
abordate în analiza concepţiei lui Lucian Blaga vor presupune degajarea premiselor 
antropologice, analiza unităţii şi diferenţierii formelor culturii şi ale valorii, valorile artistice 
şi caracteristicile valorilor non-artistice. Prezentarea concepţiei lui Blaga este făcută dintr-
un punct de vedere personal, care presupune caracterul general-uman al valorilor, distin-
gând între valori, ca entităţi general-umane şi aprecieri, ca moduri în care fiecare om sau 
comunitate se raportează la valori. În consecinţă, afirmă Ioan N. Roşca, „Dacă admitem 
amintita distincţie, vom conchide că nu valorile, cum spune Blaga, ci doar aprecierile diferă 
în funcţie de loc şi timp, fiind deci istorice şi relative, pe când valorile, care rămân imu-
tabile, sunt atemporale şi absolute.”12 

Secţiunea dedicată contribuţiilor româneşti se încheie cu prezentarea unor interpretări 
relaţioniste, precum cea a lui Mircea Florian, C.I. Gulian, Ludwig Grundberg, Alexandru 
Boboc, Nicolae Râmbu şi Nicolae Culic. În acest capitol din urmă, discursul valorizează, 
alături de autori precum Mircea Florian, contribuţii de ultimă oră în axiologia românească. 

Ultima secţiune a lucrării prezintă, într-o sinteză personală, cele mai importante 
domenii tematice ale filosofiei valorii: realizarea valorilor, statutul valorii, tipurile de valori, 
sistemul şi ierarhia valorilor, precum şi conflictul valorilor şi sensul vieţii şi al creaţiei. 

Realizarea valorilor presupune înfăptuirea şi concretizarea valorilor în viaţa de zi cu 
zi. Analiza se opreşte asupra raportului subiect-obiect axiologic, concluzionându-se într-o 
manieră modernă: „Dat fiind faptul că lucrurile devin valoroase sau prin existenţa lor 
fenomenală, sau prin esenţa lor, vom conchide că nivelul lor valoric nu constituie un strat 
nou în raport cu cel existenţial (fenomenal) şi cel esenţial, ca şi cum valoarea ar sălăşlui in 
re, ci constă în acel set de proprietăţi apte de a fi preţuite şi de a contribui la închegarea unei 
înfăptuiri de valoare.”13 

Analiza continuă cu o trecere în revistă a principalelor concepţii despre aprecierile de 
valoare, autorul considerând, la rândul său, că aprecierile de valoare sunt general umane, nu 
în mod real, ci în mod potenţial, „în măsura în care sunt susceptibile de a fi realizate de 
orice om care ar veni în contact cu ele, cu înfăptuirile lor de valoare”.14 

Statutul valorii este prezentat în sensul considerării valorilor ca entităţi ce fiinţează 
dincolo de relaţiile lor reale, ireductibile la aprecierile şi bunurile reale, constituind, prin 
tendinţa lor unificatoare, „unităţi posibile”15, care nu sunt şi nu pot fi transpuse pe deplin în real. 

Valorile sunt în acelaşi timp esenţe ideale, asemănătoare celorlalte obiecte ideale, dar 
şi diferite prin faptul că sunt valabile, adică întemeiate pe conştiinţa generică şi constitutive 
acesteia. 

 
10 Ioan N. Roşca, Introducere în axiologie. O abordare istorică şi sistematică, 

Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2002, pag. 115. 
11 Ibidem, pag. 116. 
12 Ibidem, pag. 124. 
13 Ibidem, pag. 145. 
14 Ibidem, pag. 149. 
15 Ibidem, pag. 151. 
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Din această perspectivă personală, a considerării valorilor ca unităţi posibile ale 
realului, dar dincolo de real în sensul de „potenţialităţi”16, autorul continuă cu o prezentare 
sistematică a tipurilor de valori. Sunt analizate diferite moduri de clasificare a valorilor, 
funcţie de criterii precum:  suportul valorilor, aprecierile de valoare şi raporturile dintre 
valori. Autorul consideră: „În opinia noastră, cea mai importantă clasificare a valorilor este 
cea care are drept criteriu tipurile de necesităţi şi aspiraţii umane satisfăcute”17. Valorile se 
împart, din acest punct de vedere, în valori materiale, material-spirituale şi spirituale. 
Această clasificare prezintă meritul de a rezolva conflictul dintre general (universal) şi 
particular, în sensul îmbinării dintre conştiinţa generică şi aprecierile concret istorice. „De 
aceea suntem înclinaţi să considerăm că omul este orientat, prin conştiinţa sa generică, doar 
spre ceea ce am numit tipuri (genuri) de valoare, urmând ca înfăptuirea unui tip într-o 
formă sau alta să depindă de nivelurile mai mult sau mai puţin generale ale conştiinţei sale, 
de aprecierile sale concret-istorice.”18 

Astfel pregătite bazele ideatice, se trece la analiza sistemului şi ierarhiei valorilor, 
opunându-se ierarhizărilor concret-istorice şi, implicit, relative, ideea unei ierarhii anisto-
rice a valorilor, rezultată din însăşi natura acestora. Valorile vor comporta, aşadar, două 
tipuri de ierarhizări – atât prin natura lor, cât şi prin factori extrinseci. „Practic, ierarhia 
apriorică nu se înfăptuieşte niciodată ca atare, în puritatea ei, ci rămâne o ordine ideală, 
realizabilă într-o măsură mai mare sau mai mică numai prin intermediul selecţiilor operate 
de oameni, ca fiinţe complexe, bio-psihice şi social-istorice, naturale şi spirituale.”19 

Problema ierarhiei valorilor comportă în acelaşi timp şi o veche dispută filosofică 
privind aşa-zisul conflict între valorile inferioare şi cele superioare. Autorul consideră că 
„de fapt, prin ele însele, prin natura lor, valorile nu se contrapun, ci constituie un tot 
unitar.”20 În acest fel se face trecerea spre ultimul capitol al lucrării, intitulat „Conflictul 
valorilor şi sensul vieţii şi al creaţiei”. 

Corolar al ideilor cărţii, această ultimă parte circumscrie concepţia axiologică a 
autorului bazată pe credinţa că „în spirit nu există nici un fel de contradicţie între poten-
ţialităţile sale, ci există unitate şi distincţie”21. Unitatea este datorită faptului că valorile 
aparţin aceleiaşi conştiinţe generice, iar distincţia exprimă proprietatea fiecărui tip de 
valoare de a afirma o anumită aspiraţie umană. În acest fel, „conflictul valorilor” este, de 
fapt, un fals conflict – poate exista un conflict între realizatori de valoare sau între aprecie-
rile indivizilor, niciodată între valorile înseşi. Acest fals conflict, precum şi antagonismele 
reale (între afirmările valorice pozitive şi realitate, între creaţiile materiale şi cele spirituale 
etc.) pot fi depăşite printr-o meditaţie autentică asupra sensului vieţii. „În diversitatea reală 
deconcertantă a tabelelor de valori, principalul punct de reper îl constituie ordinea ideală, 
iar nu una sau alta din ierarhiile reale, mai ales în cazul în care acestea sunt nu doar 
deosebite, ci şi opuse.”22 

Meditând asupra lucrării Introducere în axiologie. O abordare istorică şi sistematică 
sunt de scos în evidenţă câteva aspecte importante. În primul rând, caracterul de noutate 
didactică. Lucrarea îmbină în mod fericit prezentarea istorică cu cea sistematică a 
domeniului, fiind deosebit de profundă în analize, fără a renunţa la principiul clarităţii, atât 
de util în procesul de învăţământ. În al doilea rând, structura şi concepţia discursului sunt 
deosebite, aflându-se alături analiza şi construcţia personală. Autorul nu renunţă, din 

 
16 Ibidem, pag. 153. 
17 Ibidem, pag. 157. 
18 Ibidem, pag. 162. 
19 Ibidem, pag. 165. 
20 Ibidem, pag. 167. 
21 Ibidem, pag. 169. 
22 Ibidem, pag. 173. 
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considerente didactice, la o abordare proprie, ci, am putea spune, însăşi abordarea didactică 
este creativă. Şi, nu în ultimul rând, dorim să evidenţiem aspectul actual al punctelor de 
vedere exprimate: lucrarea nu este numai una de analiză istorică, ci, prin însăşi interpretarea 
istorică, este profund orientată spre prezent. În felul acesta, se doreşte a fi o invitaţie de a 
medita asupra problemelor axiologiei contemporane şi, în primul rând, asupra sensului 
vieţii. Şi poate că în acest fel profund umanist trebuie înţeles sentimentul general de 
echilibru şi optimism pe care lucrarea îl transmite. 

 
Nicolae MARDARI 

 
 
 

HERMENEUTICA LUI SCHLEIERMACHER SAU INFINITATEA ÎNŢELEGERII 
 
 
Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768-1834), important reprezentant al 

romantismului filosofic german, este considerat fondatorul hermeneuticii generale, deşi în 
timpul vieţii nu a publicat nici o lucrare semnificativă cu o asemenea tematică; concepţia sa 
despre hermeneutică este conţinută în scrierile publicate postum de către Friedrich Lücke, 
în 1838, sub titlul Hermeneutik und Kritik mit besonderer Beziehung auf das Neue 
Testament, volum ce include diferite manuscrise, dar şi note de curs datând din perioada 
1805-1832, în care Schleiermacher, profesor la Halle şi Berlin, a susţinut mai multe 
prelegeri despre hermeneutică. Traducerea de faţă, apărută în editura ieşeană Polirom (seria 
Filosofie) sub îngrijirea lui Nicolae Râmbu, este realizată după o ediţie (întocmită de 
Manfred Frank) ce a avut la bază structura textului alcătuită de Lücke. 

Transformând hermeneutica – ce avea ca obiect decriptarea textelor religioase vechi, 
obscure şi pătrunderea înţelesurilor „sacre” ale acestora – în artă a înţelegerii şi interpretării 
discursului în genere, Schleiermacher extinde neînţelegerea de la nivelul textelor religioase 
la nivelul tipurilor de discurs. Neînţelegerea devine cu alte cuvinte universală, iar 
hermeneutica înseamnă calea de a înţelege. 

Punctul de plecare al hermeneuticii schleiermachiene îl constituie considerarea 
discursului (scris sau oral) ca nefiind altceva decât obiectivarea gândirii subiectului, 
înţelegerea reprezentând inversul activităţii de elaborare a discursului. Spiritul subiectului 
se transpune în limbajul discursului, iar interpretarea începe cu înţelegerea limbajului şi se 
continuă cu înţelegerea subiectului. Aşadar, ca o consecinţă a faptului că discursul are o 
dublă referinţă, limbajul şi gândirea creatorului de limbaj, şi hermeneutica va avea două 
etape (momente) ce trebuie luate unitar în consideraţie, eludarea uneia sau alteia 
răsfrângându-se negativ asupra unităţii înţelegerii. Cele două momente sunt: interpretarea 
gramaticală, ce are ca obiect limbajul discursului, şi interpretarea psihologică (sau tehnică), 
ce vizează gândirea celui ce a creat discursul. Desfăşurarea acestor două tipuri de 
interpretare (hermeneutică) are în vedere urmarea unor reguli stricte spre a elimina 
neînţelegerea şi a ajunge cu certitudine la înţelegere, interpretul având nevoie spre a 
practica arta hermeneutică de un „talent al dedublării”, atât din punct de vedere lingvistic, 
cât şi sub raport psihologic, cunoaşterea din interior a limbajului, respectiv a subiectului. 
Ţinând cont de infinitatea (imposibilitatea cunoaşterii complete) atât a limbajului cât şi a 
individului (ca spirit), evident, neînţelegerea nu va putea fi complet înlăturată, întotdeauna 
existând ceva ce rămâne (inevitabil) obscur; astfel, hermeneutica nu-şi propune o înţelegere 
„ultimă”, ci una aproximativă, regulile artei interpretării încercând „reconstruirea 
discursului dat într-o manieră istorică şi divinatorie, obiectivă şi subiectivă”. Trebuie 
sesizat, în primul rând, ce a vrut să spună autorul discursului şi, de aici, înţelegerea trebuie 
amplificată, căutând să-l descoperim pe subiect în ipostaze pe care el însuşi nu a reuşit să le 
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exprime în text, cu alte cuvinte, e necesară înţelegerea discursului mai bine decât a reuşit s-
o facă el însuşi. O atare înţelegere nu poate avea loc decât prin situarea interpretului la 
acelaşi nivel cu autorul discursului, atât în ceea ce priveşte cunoaşterea limbii, cât şi pe 
latura vieţii sale interioare şi exterioare. Schleiermacher explică această „situare necesară” 
prin imposibilitatea înţelegerii particularului altfel decât prin intermediul generalului din 
care acesta face parte, aşadar prin relaţia întreg-parte, limba şi istoria epocii autorului 
formând întregul, în timp ce discursul apare ca parte. 

Având în vedere că interpretarea gramaticală este mai „ştiinţifică” decât cea 
psihologică, trebuie să se evite începerea activităţii hermeneutice cu aceasta din urmă. 
Prima condiţie a interpretării gramaticale a unui text o reprezintă identificarea şi, în acelaşi 
timp însuşirea specificului lingvistic al comunităţii căreia îi aparţine autorul şi, totodată, i se 
adresează, descoperirea ariei lingvistice caracteristice epocii în care textul a fost alcătuit. În 
cazul neîndeplinirii acestui criteriu pot apărea dificultăţi, precum aceea a unei insuficiente 
înţelegeri a semnificaţiei unui cuvânt, ceea ce duce la erori în interpretare (neînţelegere). O 
interpretare corectă necesită găsirea „unităţii complexe veritabile a cuvântului”. Este 
absolut obligatorie cunoaşterea istoriei limbii (a istoriei cuvintelor) întrucât trebuie distins 
între semnificaţia arhaică a unui cuvânt şi semnificaţia lui nouă (îmbogăţită), limba 
evoluând din generaţie în generaţie prin adaosuri de sensuri cuvintelor vechi, prin treceri 
graduale la noi şi noi semnificaţii, ca efect al diversificării experienţei de viaţă. O a doua 
regulă apare astfel de la sine: într-un pasaj dat, sensul fiecărui cuvânt trebuie determinat 
plecându-se de la situarea sa într-un context, într-o arie lingvistică determinată. Se trece 
aşadar de la înţelegerea întregului la înţelegerea unei părţi determinate a sa. Explicarea nu 
trebuie să ia în considerare semnificaţii ale cuvintelor exterioare ariei lingvistice respective. 
Ca mijloace auxiliare unei bune înţelegeri, Schleiermacher recomandă ca auxiliare în 
completarea primelor semne gramaticale (elementul formal-sintactic). 

Cel de-al doilea moment al artei hermeneuticii, unul mai profund şi generator de 
„adevăruri valoroase” pentru cunoaştere este cel psihologic. Şi aici avem de-a face cu o 
relaţie întreg-parte, întregul constituindu-l unitatea operei (unitatea gândirii subiectului), iar 
partea fiind reprezentată de trăsăturile fundamentale ale discursului, propria natură a 
subiectului ce se revelează în respectiva compoziţie. Interpretarea psihologică are ca 
sarcină, pe de o parte, înţelegerea ideii fundamentale a operei autorului, iar pe de altă parte, 
îşi propune să surprindă componentele ideii fundamentale ca fiind generate de viaţa 
subiectului. O asemenea complexă înţelegere nu poate fi încheiată niciodată, e de părere 
Schleiermacher, aceasta decurgând nu dintr-o metodologie precară, ci, în primul rând, din 
capacitatea limitată a interpretului de a se dedubla psihologic. De altfel, această dedublare 
psihologică, prin care se încearcă „intrarea” în interiorul subiectului, prin empatie, 
constituie una dintre cele două metode ale interpretării psihologice (tehnice), denumită 
metoda divinatorie. Cealaltă, denumită metoda comparativă, se caracterizează prin 
descoperirea particularităţilor individuale în relaţie cu un model general. Cele două metode 
se presupun însă reciproc: divinaţia îşi dobândeşte certitudinea prin comparaţiile individului 
cu sine însuşi, în contextul unei receptivităţi a acestuia faţă de ceilalţi indivizi (altfel 
divinaţia apărând ca fantastică), iar comparaţia implică divinaţia din necesitatea realizării 
unităţii dintre general şi individual (altminteri cele două planuri rămânând izolate). 

Cele două interpretări (hermeneutici) au aşadar fiecare câte o dublă sarcină: una cu 
caracter unitar-sintetic (cunoaşterea unităţii limbajului, în cazul celei gramaticale, şi a 
unităţii de gândire a omului, în cea psihologică), cealaltă cu caracter analitic, vizând 
înţelegerea părţii prin prisma întregului (aplicarea unităţii limbajului la particularul 
discursului, în interpretarea gramaticală, şi a unităţii de gândire a omului la anumite cazuri, 
conţinuturi, în interpretarea psihologică). 

„Dacă problema hermeneutică în genere nu poate fi complet rezolvată decât prin 
legătura gramaticii cu dialectica, cu teoria artei şi cu antropologia specială, atunci este clar 
că în hermeneutică există o puternică motivaţie pentru legătura speculativului cu empiricul 
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şi istoricul. De aceea, cu cât mai vastă este sarcina hermeneutică ce se prezintă în faţa unei 
generaţii, cu atât mai mult ea devine o astfel de pârghie. O privire atentă asupra istoriei ne 
arată, de asemenea, că de la renaşterea ştiinţei preocuparea pentru interpretare a contribuit 
la dezvoltarea spirituală pe toate laturile, cu atât mai mult cu cât a urmat tocmai aceste 
principii” (F.D.E. Schleiermacher). 

 
                                                                                     Silviu ŞERBAN 
                                                                                       Student anul III,  

Facultatea Filosofie-Jurnalistică 
                                                                                         Universitatea Spiru Haret  

 
 
 

ÎMBLÂNZIREA LOGICII PENTRU JURNALIŞTI 
 
 
Conferenţiarul Dumitru Gheorghiu este deja cunoscut printr-un număr important de 

lucrări în domeniul logicii, constând în cărţi şi articole. 
Cea mai recentă carte a sa este Logică generală, în două volume şi a apărut în cadrul 

Editurii Fundaţiei România de Mâine. Lucrarea se adresează în primul rând studen-tului 
care optează pentru filosofie sau pentru jurnalistică. 

Volumul I al cărţii este subintitulat: Noţiuni introductive. Analiza şi evaluarea argu-
mentelor deductive în logica propoziţională. Silogistica. Argumente nedeductive. Introdu-
cerea ţine cont de pregătirea preponderent umanistă a studentului acestui tip de facultate. 
Astfel că trecerea spre formalism este amânată printr-o iscusită introducere care familia-
rizează cu probleme privind definirea argumentării, clasificării argumentelor şi distincţiei 
dintre argumente şi alte tipuri de discurs. 

Abia capitolul II intitulat Analiza şi evaluarea argumentelor deductive în logica 
propoziţională intră în problemele propriu-zise de tehnică logică. Sunt prezentate princi-
palele funcţii de adevăr şi formele omoloage lor în limba naturală dimpreună cu formele 
derutante pentru cel care ar vrea să traducă în limbaj simbolic. Sunt amplu tratate aici 
raporturile generale între propoziţii. Un loc aparte îl deţine deducţia naturală pe larg promo-
vată de către autor, aproape ca un principiu unificator între logica aristotelică, propoziţio-
nală şi cea a predicatelor. 

Nu este neglijată nici Silogistica aceasta constituind obiectul preocupărilor capito-
lului III. Deducţia naturală continuă să fie prezentată şi aici ca principiu înnoitor în tratarea 
logicii clasice. În plus în contextul utilizării metodelor de reprezentare grafică, autorul vine 
cu o metodă nouă pentru literatura de logică din România: metoda diagramelor Swain. 
Pătratul logic capătă o tratare care până acum a fost neglijată pe nedrept. În versiunea 
clasică acesta conţine doar cele patru tipuri de propoziţii: universale şi particulare de calităţi 
opuse. Spre deosebire de aceasta, versiunea amplificată conţine echivalenţele deductive 
pentru fiecare dintre cele patru tipuri de propoziţii, precum şi pentru conversele lor. Un alt 
element de noutate îl constituie judecăţile plurative corespondabile cu cele categorice, 
astfel: cele universal afirmative sunt corespondente cu cele cvasiuniversal afirmative, jude-
căţile universal negative cu cele cvasiuniversal negative, cele particular negative cu cele 
cvasiparticular afirmative şi cele particular negative cu cele cvasiparticular negative. 
Judecăţile plurative sunt importante prin rafinamentul intuiţilor cantitative pe care îl pot 
dezvolta la cel care le studiază. În cadrul lor se distinge între „cei mai mulţi” ca în cazul 
cvasiuniversalelor şi cel puţin jumătate ca în cazul cvasiparticularelor. 

Un loc aparte atât prin importanţa acordată, cât şi prin extindere îl au argumentele 
nedeductive prezentate în capitolul IV, ele fiind de asemenea un element de mai restrânsă 
prezenţă şi preocupare în rândul preocupărilor altor autori. Dintre acestea menţionăm: 
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analogia, generalizarea inductivă pentru individ, pentru populaţie şi, de loc în ultimul rând, 
şi ca o contribuţie personală a autorului, este inducţia statistică. Schema generică a inducţiei 
statistice pe care autorul reuşeşte s-o surprindă simplu, intuitiv şi clar, captează ideea că 
generalizările procentuale pentru un eşantion studiat sunt extensibile pentru populaţia din 
care a fost selectat eşantionul, dacă acesta este relevant. Se mai prezintă amănunţit, dar 
inteligibil pentru studentul şi cititorul de factură umanistă, modelele inducţiei cauzale, şi se 
sugerează raţionamente întemeiate pe acestea.  

Volumul al II-lea este intitulat: Analiza şi evaluarea argumentelor în logica 
predicatelor. Sisteme deductive. Extinderi şi modificări ale logicii propoziţionale clasice. 
Argumente plauzibile. 

Capitolul V, în ordinea de ansamblu a lucrării, se ocupă cu logica predicatelor de 
ordinul I, căreia i se dă o abordare accesibilă studentului neobişnuit cu manipularea de for-
malisme. Astfel sunt prezentate simbolismul logicii predicatelor, principalele tipuri de 
formule în funcţie de aspectele de ordin cuantificaţional. Un loc de importanţă aparte îl 
deţine paragraful despre formalizarea limbii naturale în limbajul logicii predicatelor. 
Valoarea oricărui limbaj este aceea că în cadrul său pot fi asimilate expresii ale limbii 
naturale ce pot fi astfel supuse unei prelucrări desubiectivizate, făcute conform cu reguli 
care au proprietatea de a fi salvatoare de adevăr. Şi aici se întâlneşte liantul comun pentru 
primul volum, care este aplicarea deducţiei naturale. Sunt specificate, astfel, reguli pentru 
eliminarea şi introducerea cuantorilor. Pe lângă reguli oarecum intuitive, precum cele de 
specificarea universalului sau generalizarea existenţialului, apar şi altele aparent inaccepta-
bile, precum specificarea existenţialului şi generalizarea universală, ştiut fiind că prima 
dintre ele poate pune problema justificării unei anumite instanţieri, iar a doua scoate în 
evidenţă problema „scandaloasă” a inducţiei. Mai cu seamă specificări suplimentare impun 
aceste reguli în contextul deducţiei naturale. Este abordată inclusiv teoria relaţiilor, 
enumerându-se proprietăţi ale relaţiilor, precum reflexivitatea, simetria, tranzitivitatea şi 
mai multe specii de negaţii ale acestora, precum: ireflexivitatea, nereflexivitatea, precum şi 
clasificarea relaţiilor după caracterul lor dihotomic sau trihotomic. 

Capitolul VI este dedicat unei viziuni de ansamblu asupra sistemelor deductive. Spre 
familiarizarea studentului cu ideea de sistem deductiv, sunt prezentate într-o formă naturală 
uşor accesibilă, cu comentarii însoţite de exemple, date şi aspecte ale unuia dintre primele 
sisteme deductive, cel al geometriei euclidiene. După aceasta autorul revine la „matca” 
logicii pentru a prezenta sistemul axiomatic al logicii propoziţiilor. Sunt prezentate atât 
axiomele, regulile, definiţiile, precum şi unele demonstraţii de teoreme în cadrul acestui 
sistem, urmate de definirea unor proprietăţi metateoretice de maximă importanţă printre 
care independenţa, noncontradicţia şi completitudinea. În ultimul paragraf al capitolului 
este abordată o extindere a sistemelor deductive de calcul propoziţional clasic, printre care: 
calculul predicatelor cu identitate, fără identitate şi cel cu predicate specificate. 

În capitolul VII autorul desfăşoară o parte mai evidentă a contribuţiei personale. Apar 
aici tipuri de negaţie mai puţin sau de loc abordate în literatura română de logică, precum: 
negaţia subcontrară  şi contrară. Urmează două paragrafe ultime, unul despre o logică 
relevantă şi unul despre o logică modală a propoziţiilor. 

Cel de-al VIII-lea, şi ultim capitol, este dedicat unei contribuţii originale a autorului. 
Sunt prezentate pe larg un număr de exemple de argumente plauzibile. În analiza acestor 
argumente este prezentă atât abordarea formală, cât şi cea naturală, ceea ce nu presupune că 
cititorul trebuie să fie un iniţiat în cele mai adânci taine ale logicii. În plus, cu puţină 
atenţie, capitolul se poate citi chiar autonom de restul cărţii. 

Tentaţia superficială ar fi probabil de a pretinde că, întrucât profesia de jurnalist se 
desfăşoară în limba naturală, iar logica presupune operarea cu limbaje artificiale, cele două 
de află într-o reciprocă inutilitate. Tentaţia, deloc superficială, este aceea de a atrage atenţia 
că autorul oferă la tot pasul ocazia antrenamentului pentru abilităţile de traducere atât din 
limba naturală în limbajele logicii, cât şi invers. La tot pasul se oferă ocazia înţelegerii 
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limbii naturale ca depozitar al funcţiilor de adevăr şi al schemelor de inferenţă. Cele mai 
dezinvolte exprimări ale jurnalistului în cadrul profesiei sale sunt caracterizabile şi conec-
tabile cu cei mai tehnici şi metateoretici termeni ai logicii. Încât a vorbi despre proprietăţi 
metateoretice ale unui sistem axiomatic înseamnă implicit a susţine că nici un argument nu 
poate face abstracţie de asemenea proprietăţi fundamentale. 

Faptul că este scrisă într-un stil uşor şi accesibil studentului de formaţiune umanistă, 
că are la fiecare sfârşit de capitol exerciţii pentru fixarea celor citite şi transformarea lor de 
deprinderi şi tehnici intelectuale de lucru, justifică abordarea cu seriozitate a ambelor 
volume ale cărţii de către studentul în jurnalistică. Parcurgerea adecvată a acestei cărţi* este 
menită să impună viitorului jurnalist un asemenea profil intelectual pe care nu l-ar fi avut în 
absenţa lecturii ei. Lectura ei nu este o lectură pentru un examen, ci o lectură pentru o viaţă, 
pentru o profesie, iar prezenţa ei se impune în biblioteca oricărui intelectual jurnalist. 

 
Gabriel ILIESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Dumitru Gheorghiu, Logică generală, vol. I şi II, Editura Fundaţiei România de 

Mâine, Bucureşti, 2001. 
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